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De olho no queijo de outubro, o Governo Federal vai edi-
tar, hoje, um novo decreto passando de 25% para 33% a re-
dução do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Se-
gundo fontes do Ministério da Economia, o texto vai deixar 
de fora alguns produtos do processo de produção da Zona 
Franca de Manaus. Quando o Governo promoveu o corte 
linear de 25% da alíquota do IPI, no final de fevereiro, os 
produtores instalados no parque industrial da Zona Franca 
de Manaus criticaram a medida, alegando que perderiam a 
vantagem competitiva que têm hoje em relação às demais 
empresas instaladas em outras partes do Brasil. A pressão 
surtiu efeito e o Governo fará essa mudança, mas, por outro 
lado, aumentará a queda do IPI para 33%.

A equipe econômica não espera que essa redução chegue 
diretamente ao consumidor, mas sim que favoreça as condi-
ções da cadeia produtiva da indústria brasileira, garantindo 
melhores condições de competitividade do setor - contudo, 
segundo um integrante da equipe do ministro Paulo Guedes, 
a nova medida não traz benefício direto para o consumidor. 
A equipe econômica não vê risco nesse processo de desone-
ração, mas está atenta às pressões de aumento de despesas 
nesse momento pré-eleitoral do País. Para os auxiliares de 
Guedes, a orientação é segurar as pressões para evitar colo-
car a política econômica “nas eleições”. O ministério da Eco-
nomia reconhece, no entanto, que a carestia será o tema da 
eleição em 2022 no campo econômico.

Governo edita hoje nova redução de IPI

31 anos. Com a venda da Oi, os mais de 40 milhões de consumidores que usam os serviços de telefonia 
serão transferidos para uma nova operadora, entre as quais a Tim, Vivo e Claro. Como nenhuma compa-
nhia assume a manutenção do acordo de ligações gratuitas nos fins de semana, o cliente está à deriva.

A partir de hoje (31/03), 
os trabalhadores da inicia-
tiva privada nascidos em 
dezembro receberão o abo-
no salarial ano-base 2020. 
O pagamento do benefício 
foi iniciado pela Caixa Eco-
nômica Federal em 8 de fe-
vereiro e prosseguirá com a 
liberação até 31 de março, 
baseada no mês de nasci-
mento do beneficiário.

O abono de até um sa-
lário mínimo é pago aos 
trabalhadores inscritos no 
Programa de Integração So-
cial (PIS) ou no Programa 

de Formação do Patrimônio 
do Servidor Público (Pasep) 
há pelo menos cinco anos. 
Além disso, tem direito 
de receber o abono agora 
quem trabalhou formal-
mente por pelo menos 30 
dias em 2020, com remune-
ração mensal média de até 
dois salários mínimos.

O benefício, no entanto, 
não é pago aos empregados 
domésticos, pois o abono 
salarial exige vínculo em-
pregatício com uma empre-
sa, não com outra pessoa 
física. Jovens aprendizes 

também não têm direito.
Os valores que são pagos 

a cada trabalhador variam 
de acordo com a quantidade 
de dias trabalhados duran-
te o ano-base, que é 2020. 
Devem receber o benefício 
cerca de 22 milhões de tra-
balhadores, com valor total 
de mais de R$ 20 bilhões 
por parte do Fundo de Am-
paro ao Trabalhador (FAT).

De acordo com dados da 
Caixa, o crédito será deposi-
tado automaticamente para 
quem tem conta no banco. 
Os demais beneficiários re-

ceberão os valores por meio 
da Poupança Social Digital. 
Nesses casos, os valores po-
dem ser movimentados via 
aplicativo Caixa Tem.

Caso não seja possível a 
abertura da conta digital, 
o saque pode ser realizado 
com o Cartão do Cidadão, 
mediante apresentação da 
senha, diretamente nos ter-
minais de autoatendimento, 
unidades lotéricas, Caixa 
Aqui ou agências. O banco 
chama atenção para o fato 
de que todo pagamento 
deve seguir o calendário.

Desemprego
As dificuldades inten-

sificadas pela pandemia 
elevaram, a um patamar 
recorde, a proporção dos 
brasileiros desempregados 
que buscam trabalho há, 
pelo menos, dois anos, 
diz o IBGE. No quarto 
trimestre de 2021, período 
mais recente com dados 
disponíveis, 30,3% do total de 
desocupados no País estavam 
à procura de vagas por, 
no mínimo, 24 meses. Em 
termos absolutos, 3,6 milhões 
de desempregados - de um 
universo de 12 milhões - ten-
tavam trabalho, sem sucesso, 
havia dois anos ou mais.

Trocados
O BC atualizou, ontem, 

o balanço das liberações 
de valores esquecidos em 
instituições financeiras. 
Os saldos de até R$ 10 
representaram 69,8% das 
liberações a pessoas físicas, 
pequena diferença sobre os 
69,7% do levantamento de 
duas semanas. O balanço 
sofreu pequenas mudanças 
porque, nesta semana, as 
instituições financeiras 
informaram novos valores 
esquecidos ao BC. Ao todo, 
cerca de 200 mil correntis-
tas que não teriam valores 
a receber na rodada inicial 
terão saldos residuais.

Rombo
As contas do Governo 

Central (Tesouro Nacional, 
Previdência e do BC) 
tiveram rombo de R$ 20,6 
bilhões em fevereiro, 
segundo o Tesouro Nacio-
nal. O resultado negativo 
demonstra que o Governo 
gastou mais do que arreca-
dou no mês passado. Ainda 
assim, foi o menor déficit 
para fevereiro desde 
2015, segundo dados já 
atualizados pela inflação. 
Como o Governo registrou 
superávit expressivo em 
janeiro, as contas seguem 
no azul no acumulado do 
ano, com saldo positivo 
de R$ 56 bilhões.

Oi 31 ameaçado
Em 2002, a Oi começou 

a operar no Brasil com 
uma campanha agressiva: 
a Chip Oi 31. A operadora 
vendeu chips que permi-
tiam ligar, gratuitamente, 
para outros celulares da 
mesma operadora aos fi-
nais de semana durante 31 
anos. Com a venda da Oi, 
os mais de 40 milhões de 
consumidores de telefonia 
serão transferidos para 
uma nova operadora nos 
próximos meses, divididos 
entre Tim, Vivo e Claro. 
O problema é que nem a 
Oi nem as compradoras 
assumem oficialmente se 
continuam o acordo.

Supermercados: Preços, não. Assalto mesmo!  
Em pouco mais de um ano, os preços de alimentos 
e produtos nos supermercados da Capital sofreram 
alta de até 817,35% segundo o Procon Fortaleza. O 
órgão comparou os menores preços dos produtos, em 
fevereiro de 2021, com os maiores preços registrados 
na última pesquisa, realizada entre 7 e 10 de março. 
O quilo do mamão subiu oito vezes, indo de R$ 0,98 a 
R$ 8,99, uma explosão de 817,35%. A cenoura também 
variou bruscamente em pouco mais de um ano, de R$ 
2,99/kg (fevereiro/2021), para R$ 12,99/kg, em março 
– salto de 334,45%. Mas é como disse um ali em 
Brasília: “O Brasil está uma maravilha!”.

Produção industrial cresceu 1,4% 
em fevereiro, aponta dados do Ipea

A produção industrial 
brasileira cresceu 1,4% em 
fevereiro, na comparação 
com janeiro. Se comparado 
a fevereiro de 2021, houve 
retração de 3,1%. Os dados 
são do Instituto de Pesqui-
sa Econômica e Aplicada 
(Ipea) e foram divulgados 
nessa quarta-feira (30/03).

O Ipea aponta que o 
cenário para a indústria 
no mês  de fevereiro  era o 
mais desafiador em razão 

dos problemas relaciona-
dos às cadeias produtivas 
globais e aos custos eleva-
dos dos fretes internacio-
nais, sem contar o preço 
da energia elétrica e do 
petróleo, que sofreu im-
pacto em razão da guerra 
entre a Rússia e a Ucrânia, 
importantes exportadores 
no mercado de óleo e gás.

De acordo com pesqui-
sadores do instituto, as 
indústrias extrativas tive-

ram contribuição positiva 
em fevereiro, com cresci-
mento previsto de 7,5%. 
Já a indústria de transfor-
mação deve registrar alta 
de 0,8%. Diferentemente 
da indústria, que chegou 
a  ter  queda de 2,4% em 
janeiro de 2022, o setor 
de serviços se manteve 
estável mesmo durante o 
pico causado pela variante 
Ômicron, em janeiro des-
te ano, e a projeção para 

fevereiro é a de alta de 
1,5% ante janeiro.

Ainda segundo dados do 
Ipea, outro setor que deve 
ter registrado saldo posi-
tivo foi o setor de  vendas 
de automóveis e materiais 
de construção, com cresci-
mento de 1,3%. Os dados 
oficiais do desempenho da 
economia ainda não foram 
divulgados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE).

INSS: Greve tira app do ar e dificulta agendamento
O site e o aplicativo Meu 
INSS estavam fora do ar 
ontem, quando iniciou a 
greve de médicos peritos. 
Com o serviço digital 
paralisado, segurados 
reclamam que não conse-
guem reagendar perícias e 
outros procedimentos pre-

senciais. Além dos médicos, servidores do estão em greve 
desde a semana passada, na chamada Operação Apagão, 
por reajuste de 19,9% no salário, dentre outras pautas.

Abono salarial a trabalhadores 
nascidos em dezembro é liberado
Devem receber o benefício cerca de 22 milhões de trabalhadores; investimento 
de mais de R$ 20 bilhões vem do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT)

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão de Licitações tor-
na público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 
21.005/2022, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para 
o serviço de locação kit de equipamentos contendo: impressora portátil com sistema de recepção 
de dados e fornecimento mensal de bobinas personalizadas, para leitura e impressão simultânea 
das contas de água e esgoto de responsabilidade do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE 
do município. O recebimento e abertura dos envelopes será no dia 13/04/2022, às 08h, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º 
andar, Gerência, Icó/Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 e no site:www.tce.
ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços - Contratantes - Se-
cretaria de Educação e Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Contratado: RN 
Irrigação Comercial de Bombas Ltda. Educação, Valor Global de R$ 338.389,10 (trezentos 
e trinta e oito mil trezentos e oitenta e nove reais e dez centavos). Recursos Hídricos e Meio 
Ambiente: Valor Global de R$ 718.609,90 (setecentos e dezoito mil seiscentos e nove reais e 
noventa centavos). Objeto: Registro de preços para futura aquisição de materiais e equipamen-
tos, para a manutenção de sistemas de abastecimento destinado a atender as necessidades 
das unidades administrativas do município, conforme especificações em anexo. Procedimento 
Licitatório: Pregão Presencial Nº 2022.03.07.001-GM. Vigência da Ata de Registro de Preços: 
01 (Um) Ano a Partir da data de sua Assinatura. Assina Pela Contratante: Wanderley Pereira 
Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pela Contratada: Raimundo Nonato dos 
Santos. Data da Assinatura: 22/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Educação e 
Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Contratada: RN Irrigação Comercial de Bom-
bas Ltda. Educação: Valor Global de R$ 164.158,70 (cento e sessenta e quatro mil cento e cin-
qüenta e oito reais e setenta centavos). Recursos Hídricos e Meio Ambiente: Valor Global de R$ 
376.628,10 (trezentos e setenta e seis mil seiscentos e vinte e oito reais e dez centavos). Obje-
to: Registro de preços para futura aquisição de material e equipamentos, para a manutenção de 
sistemas de abastecimento destinado a atender as necessidades das unidades administrativas 
do município, conforme especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão Presencial Nº 
2022.03.07.001-GM. Vigência dos Contratos: 31/12/2022 a contar da data de sua assinatura. Do-
tações Orçamentárias: Educação: 07.07.12.122.0402.2.017. Recursos Hídricos e Meio Ambiente: 
12.12.04.122.0402.2.041. Elemento de Despesa: 44.90.52.00 33.90.30.00. Assina pela Contratan-
te: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas das Secretarias. Assina pela Contratada: 
Raimundo Nonato dos Santos. Data da Assinatura: 22/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Segurança Pú-
blica, Trânsito e Cidadania, Armstrong Braga Ferreira, Secretário, torna público o extrato do 1º 
Termo Aditivo ao contrato Nº 00.002/2021-05STCS, resultante do processo de Adesão de Registro 
de Preços nº 00.002/2021-ARP. Contratado: 7serv Gestão de Benefícios EIRELI, através de seu re-
presentante legal, o Sr. Francisco Evandro de Souza Júnior. Objeto: Contratação de empresa para 
gerenciamento do fornecimento de combustíveis e serviços com manutenção corretiva e preventiva 
de veículos por meio de cartão magnético micro processado (com chip ou magnético). O presente 
Termo Aditivo tem por objetivo consignar um acréscimo no quantitativo no objeto contratual cor-
respondente a 25,00% do valor inicialmente pactuado, onde o valor global do contrato passará 
de R$ 159.402,12 para R$ 199.252,65. Ou seja, houve um acréscimo de R$ 39.850,53. Data da 
assinatura: 22/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Esporte, Participação 
Popular e Juventude, Francisco Blasco Monte de Oliveira, Secretário, torna público o extrato do 
contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 22.001/2022-PERP: nº 22.001/2022-02SEPPJ - Valor 
global: R$ 60.360,00 - Contratada: Sigmetal Industria e Comércio de Móveis LTDA, através de 
seu representante legal, o Sr. Almir Silva Pinheiro Junior. Objeto: Aquisição de equipamentos, com 
montagem inclusa de academias ao ar livre, destinados à utilização de crianças, adultos, idosos e 
deficientes nas praças públicas. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura 
do contrato. Data da assinatura do contrato: 24/03/2022.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - AVISO DE JULGAMENTO 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.09.2. A Presidente da Comissão Permanente de Li-
citação da Câmara Municipal de Icó/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, referente ao 
Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.03.09.2, sendo o seguinte: 
Empresa Habilitada - MEGASET SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por cum-
primento integral às exigências do edital convocatório. Empresa Vencedora, MEGASET 
SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS EIRELI, com o valor mensal de R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais). Maiores informações na sede da Câmara Municipal, sito na Av. Idílio Sampaio, 
nº 2071 - Centro, Icó - CE. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 
3561-4031 - Icó/CE, 29 de março de 2022. Anna Alice Carvalho Nunes - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ/CE - AVISO DE JULGAMENTO 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.09.1. A Presidente da Comissão Permanente de Li-
citação da Câmara Municipal de Icó/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, referente ao 
Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.03.09.1, sendo o seguinte: 
Empresa Habilitada - S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL 
LTDA - ME, por cumprimento integral às exigências do edital convocatório. Empresa Vence-
dora, S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA - ME, com 
o valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais). Maiores informações na sede da Câmara 
Municipal, sito na Av. Idílio Sampaio, nº 2071 - Centro, Icó - CE. Informações poderão ser 
obtidas ainda pelo telefone (88) 3561-4031 - Icó/CE, 29 de março de 2022. Anna Alice 
Carvalho Nunes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios Irmãos Pinto - CIMAIPINTO - CNPJ/MF 
07.199.466/0001-07 - Aviso aos Acionistas - Ficam os Srs. Acionistas, avisados de que se 
encontram à sua disposição na sede social, na Rua Senador Pompeu, 1867 - parte - centro, em 
Fortaleza-Ceará, os documentos a que se refere o Artigo 133 da Lei 6.404/76 de 15/12/76, relativo 
ao exercício de 2021. Fortaleza, 29/03/2022. Meton de Alencar Pinto Filho - Diretor.

WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60
AVISO AOS ACIONISTAS

O Conselho de Administração da WMA INVESTIMENTOS S.A., inscrita no CNPJ 
nº 23.883.942/0001-60, NIRE nº 23.300.038.401, situada na Avenida Barão de 
Studart, 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, comunica aos senhores acionistas da Companhia que os documentos 
referenciados no artigo 133 da Lei nº 6.404/76, relativos ao exercício de 2021, 
se encontram à sua disposição na sede social da Companhia, dos quais poderão 
ser extraídas cópias no mesmo local. Fortaleza/CE, 29 de março de 2022. José 
Vilmar Ferreira. Presidente do Conselho de Administração.

CARTÓRIO DO 2.º OFÍCIO - REGISTRO DE IMÓVEIS Notas, Registro de Imóveis, Protestos, 
Registro Pessoa Jurídica e Registro de Títulos e Documentos RAFAELLA RODRIGUES PARDINI 
TABELIÃ E OFICIALA REGISTRADORA. A OFICIALA DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA 1ª CIRCUNSCRIÇÃO 
IMOBILIÁRIA DE TIANGUÁ-CE, NA FORMA DA LEI FAZ-SABER EDITAL DE LOTEAMENTO. RAFAELLA 
RODIGUES PARDINI, OFICIALA REGISTRADORA do CARTÓRIO DO SEGUNDO OFICIO DE TIANGUA/CE, 
na forma da lei. FAZ SABER, para ciência dos interessados, em cumprimento ao disposto do Art. 2.º c/c 
com o art. 19 da Lei Federal 6.766 de 19/12/1979 que o proprietário MM LOTEAMENTO DE IMOVEIS 
LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) número 35.514.799/0001-19, com sede 
na Rua Eduardo Coelho Moita, n° 148, Laurão, Tianguá/CE, representada por Kelwin Muniz Aguiar, de 
nacionalidade brasileira, solteiro, empresário, natural de Tianguá-CE, portador da CNH no 05467510202 
DETRAN-CE, RG no 20080891220 SSPES-CE e inscrito no CPF sob no 055.970.693-65, residente e 
domiciliado na Rua Cidade de Ipú, 65, bairro Cândido Xavier de Sá, Tianguá-CE. DEPOSITOU neste 
Cartório sob o protocolo n° 21095, requerimento, memorial, planta e os documentos necessários, 
requereu registro do LOTEAMENTO DOM TIMÓTEO, nos termos da Lei 6.766, de 19/12/1979 e 
demais legislação aplicável. A documentação encontra-se à disposição dos interessados na sede deste 
Cartório, Sito a Rua Virgílio Vasconcelos, n° 97, Centro, Tianguá/CE. IMÓVEL A SER LOTEADO: IMOVEL: 
Um imóvel no perímetro urbano, deste distrito, município, comarca e circunscrição Imobiliária de 
Tianguá, Estado do Ceará, consistente de uma parte de terra, situada na Rua José Campos Moita, bairro 
Dom Timóteo, com as seguintes características e confrontações: ao NORTE: do Pl ao P2, medindo 
67,00m (sessenta e sete metros), com ângulo interno de 92°0’, no sentido Leste/Oeste, nas coordenadas 
X=279477 e Y=9586761, confinando com a Rua José Campos Moita; ao OESTE: do P2 ao P3, medindo 
450,04m (quatrocentos e cinquenta metros e quatro centímetros), com ângulo interno de 88°0’, no 
sentido Norte/Sul, nas coordenadas X= 279630 e Y= 9586337, confinando com a área remanescente da 
matrícula 8336; ao SUL: do P3 ao P4, medindo 68,25m (sessenta e oito metros e vinte e cinco 
centímetros), com um ângulo interno de 91°51’, no sentido Oeste/Leste, nas coordenadas X=279693 e 
Y= 9586363, confinando com a área remanescente da matrícula 8336; ao LESTE: do P4 ao P1, medindo 
450,00m (quatrocentos e cinquenta metros), com um ângulo interno de 88°09’, no sentido Sul/Norte, 
nas coordenadas X= 279539 e Y= 9586786, confinando com o imóvel pertencente a Hermes Coelho 
Moita, encerrando uma área total de 30.415,09m2 (trinta. mil. quatrocentos e quinze metros e nove 
centímetros quadrados) e um perímetro de divisa 1.035,29m (hum mil, trinta e cinco metros e vinte e 
nove centímetros). Sendo a área de lotes 18.020,13m2, totalizando 119 lotes divididos em 06 quadras; 
área do sistema viário 6.311,96m2, área institucional 3041,50m2; área verde 3.041,50m2. Imóvel 
registrado em nome dos requerentes na Matrícula no 9170 do Livro 2 RG, nos termos do R-19.170, do 
Registro Geral feito em 13 de fevereiro de 2020, neste Cartório. O referido Loteamento foi aprovado e 
verificado pela Prefeitura Municipal local e pelas demais 
repartições competentes. As impugnações daqueles que se 
julgarem prejudicados quanto ao domínio do referido 
imóvel deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 
dias, contados da data da terceira e última publicação do 
presente EDITAL, que será publicado por três dias 
consecutivos não havendo reclamação será feito o registro, 
ficando os documentos à disposição dos interessados neste 
Cartório em horário de expediente ao público. Dado e 
passado nesta cidade de Tianguá/CE. Aos 23 dias do mês 
de Março de 2022. RAFAELLA RODRIGUES PARDINI -- 
Oficiala de Registros Públicos.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – Aviso de 
Licitação - Pregão Eletrônico Nº 08.20.04.2022. Objeto: Seleção de melhor proposta para registro 
de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais e equipamentos odontológicos 
para atender as necessidades do Centro de Especialidades Odontológicas – CEO, Policlínica 
Bárbara Pereira de Alencar e, Policlínica Aderson Tavares Bezerra, unidades gerenciadas pelo 
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, os quais deverão observar 
os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme especificações detalhadas constantes 
no Termo de Referência. Data e horário de Recebimento das Propostas: 00:00 hs 01/04/2022 
(horário de Brasília) às 23:59 hs 19/04/2022 (horário de Brasília). Data e site da sessão: 10:00 
hs 20/04/2022 (horário de Brasília). www.bllcompras.org.br.  O Edital poderá ser adquirido no 
mesmo endereço ou através do Portal das Licitações no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou 
https://cpsmcrato.ce.gov.br/. Crato/CE, 30/03/2022. Iasmim Brito Machado – Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Baturité - Aviso de Abertura dos Envelopes 
Tomada de Preços Nº 1602.01/2022  -  A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que 
no próximo dia 04 de abril de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 
de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura dos envelopes da licitação, 
na modalidade Tomada de Preços Nº 1602.01/2022, com o seguinte objeto: contratação 
de serviços de empresa especializada em filmagem, edição e finalização de vídeos dos 
eventos, para atender as demandas das diversas Secretarias do município de Baturité/
CE. Para maiores informações dirijam-se a Sede da Comissão Permanente de Licitação, 
no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação. 

GPM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. - CNPJ nº 08.919.340/0001- 22 - NIRE 
nº 23300027094. Ficam convocados os senhores acionistas da GPM EMPREENDI-
MENTOS TURÍSTICOS S.A. a comparecerem à sede da Companhia, sita na Rua Coro-
nel Aderaldo, S/N, Parajuru, Beberibe-CE, CEP 62848-000, para participarem da As-
sembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 08  de abril de 2022, às 14:00h 
deste mesmo dia, que terá por objeto deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Pa-
gamento de despesas administrativas e operacionais;  b) Possibilidade de utilização de 
imóveis em projetos rentáveis; c) Liquidação da companhia; d) Outros assuntos de in-
teresse social que se fizerem necessários. Beberibe-CE, 29 de março de 2022.Gisela 
Wisniewski. Diretora Financeira.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMARCA DE PALMÁCIA - ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO ANDRADE. Ofício de Notas e 
Registros Públicos Rua Vaderi R. Campos, 13, Palmácia-Ce. Fone (0XX85) 3339-1104. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- Notário/
Registrador. MARIA LAYANA VITOR DE SOUSA -- Substituta. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. DIRCEU 
FERREIRA DE ANDRADE, Oficial do Registro de Imóveis, deste Municipio e Comarca de Palmácia, Vinculada à Comarca de 
Maranguape do Estado do Ceará, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem, ou dele conhecimento 
tiverem, que neste Cartório foi apresentado no dia 10/02/2022, por FELIPE SAMPAIO LIMA, professor, portador da RG. 
2002009001325 SSPDC/CE, Exp. 03/01/2002, CPF. 007.319.53-50, e URANDI ALVES DE LIMA JÚNIOR, agente de correios, portador 
da RG. 97002053627 SSPDS/CE, Exp. 11/03/2005, CPF. 634.979.133-91, brasileiros, cearenses, solteiros, maiores, residentes e 
domiciliados à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), nesta Cidade. Requerem para o Reconhecimento de direito 
de Propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do Art. 216-A, da Lei 6.015/73, e Provimento 65, de 14/12/2017, do 
CNJ., do(s) imóvel(is) rural (hoje urbano), de formato irregular, situado(s) à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), 
nesta Cidade, sem transcrição e/ou matricula no acervo do Registro de Imóveis desta Serventia Registral, com uma área de 
31.803,60m², ou seja 3,18 ha., um perímetro de 923,84m, uma área construída de 392,96m², georreferenciada ao Sistema 
Geodésico Brasileiro com coordenadas UTM (DATUM SIRGAS 2000) no fuso 24S, MC 39Wr WGr, ao NORTE (lado direito) em 11 
seguimentos, com à Rua projetada SDO; Terras de Rafael Rebouças Marinho, Maria das Graças, José Valdenir Caetano, Francisco Ferreira 
Gomes, José Valdenir Caetano, CE 065, Aluizio da Silva; ao SUL (lado esquerdo), em 01 seguimento, com terras de Jailson Gomes dos 
Santos; ao LESTE (fundo), em 05 seguimentos, com Estrada Carroçável e terras de Jailson Gomes dos Santos; ao OESTE (frente), em 
02 seguimentos em à Rua Benjamim Rodrigues Campelo conhecida também por Travessa Cana Brava; conforme Memorial Descritivo e 
Planta assinados por Rogério Uchôa de Melo, Téc. Agrimensor RNP: 00254184324 - TRT nº BR20211473976. Assim sendo, ficam 
intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao requerimento, 
apresentando impugnação escrita perante o Cartório de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze), dias 
corridos a partir da publicação deste Edital, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 
alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E para 
que, interessados não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente edital na forma da Lei, dou fé Palmácia-Ceará, aos sete 
(07), dias do mês de março (03), o ano dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Dirceu Ferreira de Andrade, Oficial, o digitei e subscrevo. Em 
Testemunho da Verdade. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- Notário e Registrador
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GERAL
Nesta semana, mulheres artistas de todo o Brasil estão participando do “Arte 
Urbana na PI”, que visa reafirmar os princípios e valores do Instituto Cultural Ira-
cema. As ações incluem intervenções com pinturas de grafite, debates e oficinas.

Por conta das medidas 
restritivas adotadas em de-
corrência da pandemia de 
covid-19, a última edição 
da Bienal Internacional do 
Livro do Ceará foi realiza-
da em 2019. Pensando em 
se reconectar com o público 
e prepará-lo para a volta do 
evento em 2022, o Governo 
do Estado criou a “Pré-Bienal 
do Livro” que, após 2 meses, 
encerra suas atividades hoje, 
quinta-feira, 31.

Para a coordenadora do 
livro, leitura, literatura e bi-
bliotecas da Secretaria da 
Cultura do Estado (Secult-
-CE), Goreth Albuquerque, 
os objetivos iniciais do evento 
foram atingidos durante sua 
realização. “Penso que rea-
tivamos nossa comunicação 
com os leitores, mediadores 
de leitura, educadores, edi-
tores, escritoras e escritores 
que participaram dos encon-
tros presenciais, das mesas 
e oficinas virtuais e seguem 
acompanhando os conteúdos 
produzidos e compartilhados 
por meio de nosso site e perfis 
nas redes sociais, que estavam 
desativados desde a última 

Bienal. Isso é promoção da 
democratização do acesso ao 
livro e à leitura, é mediação da 
leitura e formação de leitores, 
papel que cabe à ação cultural 
com vistas a valorização do li-
vro e da leitura no imaginário 
simbólico”, afirma.

A coordenadora explica 
ainda que o evento foi im-
portante para a difusão da 
literatura escrita e oral, da in-
formação, do conhecimento 
e para o fomento à economia 
do livro. “Estes aspectos são 
parâmetros organizadores das 
decisões quando livro, leitura, 
literatura e bibliotecas são o 
objeto da gestão. E isso tudo 
permeado pela temática que 
norteará a curadoria para a 
14ª edição da Bienal Interna-
cional do Livro do Ceará que 
é a diversidade em todas as 
suas formas”, pontua.

Hoje, às 16 horas, na Pra-
ça do Ferreira,  a Pré-Bienal 
vai promover uma batalha de 
slam com a slam master Sa-
mara PoetaX. Para participar, 
é necessário inscrição prévia 
por meio de formulário dis-
ponibilizado em bit.ly/slam-
nabienal. No mesmo dia, para 

encerrar a programação, será 
lançado o vídeo “Nas Dobras 
do Tempo: As Vozes e Saberes 
dos Povos para o Dia Nascer 
em Paz”, uma roda de conversa 
com Raimunda Pajé, Cacique 
Pequena, Zulene Galdino e o 
secretário da Cultura do Cea-
rá, Fabiano Piuba. O vídeo po-
derá ser conferido às 18 horas, 

no Cineteatro São Luiz. 
Mesmo que seja o últi-

mo dia do evento, Goreth 
Albuquerque não conside-
ra que este 31 de março seja 
sinônimo de despedida. “Na 
verdade, a Pré-Bienal foi 
uma abertura de caminho de 
construção da próxima Bie-
nal Internacional do Livro do 

Ceará. Apenas tivemos ações 
mais concentradas nesse iní-
cio de ano, mas, preparamos 
encontros especiais essa se-
mana para comemorar essa 
retomada”, explica.

A Bienal Internacional 
do Livro, por sua vez, se di-
ferencia da Pré-Bienal por 
seu tamanho e concentração 

de ações. De acordo com a 
coordenadora da Secult-CE, 
a ideia de que o encontro pre-
sencial será possível é decisi-
va para definir as diferenças. 
“Com performances literá-
rias, micro palestras e com te-
máticas diversas, o dia de feira 
anunciou o quanto estamos 
saudosos dos encontros so-
cioculturais que tanto alimen-
tam nossa existência humana, 
mesmo diante das dores que 
ainda carregaremos desse pe-
ríodo pandêmico”, relata.

Para os próximos anos, Al-
buquerque afirma que pensar 
ações que antecedem o pe-
ríodo de um evento, como 
ocorreu com a Pré-Bienal, é 
uma  forma de mobilização 
importante, uma necessidade 
e um compromisso das po-
líticas públicas para o livro, 
leitura, literatura e bibliote-
cas. “Cabe ser pensado como 
parte dessa política para 
nortear a decisão sobre per-
manências ou mudanças em 
relação a Bienal. Espero que 
continue e que seja amplia-
da”, orgulha-se.

Por Yasmim Rodrigues

O evento foi criado como preparação para a Bienal Internacional do Livro, que deve acontecer no 2º semestre

Pré-Bienal do livro do Ceará termina 
hoje com programação especial

FOTO SALVINO LOBO

A Pré-Bienal concentrou as ações principalmente na Biblioteca Pública Estadual do Ceará (Bece)

Serviço de Psicologia Aplicada da UniAteneu oferece atendimento especializado
Os espaços de prática pro-

porcionam aos alunos opor-
tunidades para vivenciar as 
realidades do mercado de 
trabalho atual, deixando-os 
preparados da forma mais 
adequada às diferentes situa-
ções que envolvem o campo 
profissional. Um exemplo é o 
Serviço de Psicologia Aplica-
da (SPA) do Centro Univer-
sitário Ateneu (linkar para 
https://uniateneu.edu.br/), 
um ambiente de formação 
prática em Psicologia Clínica 
dos alunos da graduação em 
Psicologia da UniAteneu. 

São ofertados para a co-
munidade em geral servi-
ços de psicoterapia regular, 
plantão psicológico e grupos 
terapêuticos. Os atendimen-
tos estão abertos para crian-
ças, adolescentes, adultos e 
idosos, onde são aplicadas 
abordagens adequadas à cada 
situação. As sessões são rea-
lizadas por estagiários de 
Psicologia orientados pelos 
coordenadores do SPA e psi-
cólogos, e são supervisiona-
dos por professores do Curso 
de Psicologia. 

A UniAteneu dispõe de 
dois SPAs, instalados na 
unidade acadêmica Har-
mony – Bezerra de Menezes 
e Messejana. Para agendar o 
atendimento, é preciso entrar 
em contato por telefone com 
uma das clínicas ou realizar o 

procedimento de forma pre-
sencial. Os SPAs funcionam 
de segunda a sexta-feira das 
8h às 12 e das 13h às 17h. 
Aos sábados, das 8h às 12h 
no SPA Messejana.

Contribuição do SPA 
para a formação

“O SPA tem fundamen-
tal importância na formação 
do psicólogo, tendo em vis-
ta que faz parte do processo 
de tornar-se psicoterapeu-
ta, pois possibilita o contato 
com a prática, bem como o 
desenvolvimento da postu-
ra profissional por meio das 
formações, atendimentos e 
supervisões. É o primeiro 
contato com os pacientes, 
além de possuir uma repre-
sentatividade única para 
cada aluno”, afirmou Luan 
Carvalho, responsável técni-
co pelo SPA Messejana.

Para Lisa Naira Rodrigues, 
responsável técnica pelo SPA 
Harmony – Bezerra de Me-
nezes, a clínica-escola é um 
espaço ideal para os alunos 
de Psicologia treinarem as 
suas habilidades, conhece-
rem a área e desenvolverem 
novas competências funda-
mentais para a sua carreira. 
“A função do SPA é atender 
e acompanhar pessoas da co-
munidade interna e externa 
da instituição. Dessa forma, 
é um elemento importante 

para o curso, pois traz be-
nefícios para a instituição e 
presta um serviço essencial 
para quem está envolvido 
com ele”, complementou.

Ambiente de 
prática clínica

“O SPA representa um 
lugar de prática clínica que 
possibilita aos nossos alu-
nos a oportunidade de co-
locar a teoria recebida no 
curso dentro das vivências 

práticas em suas diversas 
abordagens clínicas”, dis-
se a profª. Ma. Carla Maria 
Holanda de Lima Façanha, 
coordenadora do Curso de 
Psicologia da UniAteneu. 
Segundo ela, além de ser um 
lugar de desenvolvimento de 
competências técnicas e so-
cioemocionais dos alunos, 
a clínica-escola se apresenta 
como um espaço social para 
atendimento a comunidade 
na prestação de serviço vol-

tado para a saúde mental.
O prof. Adriano Rodri-

gues, coordenador de Ce-
nário de Práticas da UniA-
teneu, afirma que o Serviço 
de Psicologia Aplicada tem 
o propósito de prestar uma 
assistência às pessoas com 
alguns transtornos de ansie-
dade, depressão e conflitos 
pessoais. “O trabalho é todo 
sigiloso realizado em con-
sultórios individuais, onde 
apenas o paciente e o pro-

fissional dialogam sobre a 
situação”, explicou.

“É fundamental nos dias 
atuais a existência do SPA na 
sociedade fortalezense, por-
que mais do que nunca, após 
a pandemia, a população tem 
sofrido de transtornos men-
tais comuns que centram-se 
na síndrome do pânico, na 
ansiedade, na depressão e na 
somatização, e o trabalho psi-
cológico dos SPAs da UniA-
teneu tem proporcionado um 
atendimento humanizado, 
atencioso e dedicado, focado 
sempre na pessoa”, contex-
tualizou o coordenador.

Conheça o Serviço de Psi-
cologia Aplicada da UniAte-
neu: link do vídeo para colo-
car abaixo deste parágrafo de 
acima: https://www.youtube.
com/watch?v=OgqjDvkCmnk

  
Serviço de Psicologia Aplicada 
- Local: Unidade Harmony – 
Bezerra de Menezes. Endereço: 
Av. Humberto Monte, 2929. 
Rodolfo Teófilo – Fortaleza 
(CE). Atendimentos: Segunda a 
sexta-feira das 8h às 12 e das 
13h às 17h. Contato: (85) 3108-
4661 (WhatsApp). Local: Unidade 
Messejana: Rua Antônio Gadelha, 
621. Messejana – Fortaleza (CE). 
Atendimentos: Segunda a sex-
ta-feira das 8h às 12 e das 13h 
às 17h; e aos sábados das 8h às 
12h. Contato: (85) 3022-3443. 
Saiba mais sobre a UniAteneu: 
https://uniateneu.edu.br/.

No SPA, os alunos de Psicologia têm encontros periódicos chamados de supervisão, com professores do curso

FOTO UNIATENEU / DIVULGAÇÃO
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