
VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA E SARAMPO EM ABRIL
As campanhas de imunização no Ceará deste ano serão realizadas, simultaneamente, no período entre 4 
de abril e 3 de junho; conscientização por parte da população é essencial para atingir metas. CIDADES6
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Em pouco mais de um ano, os preços de alimentos e produtos nos supermercados
da Capital sofreram alta de até 817,35%, revela um estudo do Procon-Fortaleza

JAIR BOLSONARO 
FAZ NOVA AMEAÇA 
AO JUDICIÁRIO
“Não podemos admitir que três ou quatro pessoas 
definam ou decidam como venha ser essas 
eleições”, disse o presidente. ÚLTIMAS8

O órgão comparou os menores preços dos produtos, em fevereiro do ano passado, com os maiores preços registrados na última 
pesquisa, realizada entre os dias 07 e 10 de março. Dos 61 produtos que se repetiram na pesquisa de fevereiro do ano passado e no 

levantamento de março deste ano, nenhum teve redução de preço. Pelo menos 20 produtos subiram mais de 100%. ECONOMIA9

O quilo do mamão subiu oito vezes no período analisado, indo de R$ 0,98 a R$ 8,99, uma variação de 817,35%; inflação galopante assusta consumidores

Objetivo é contemplar 90% dos públicos prioritários para influenza e 95% para sarampo

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Urbanização. O prefeito José Sarto (PDT) anunciou, nessa terça-feira (29), reforço nas ações do plano de 
trabalho preventivo para a quadra chuvosa. Após dois dias de intensas chuvas em Fortaleza, serão ampliadas 
equipes de limpeza de canais, lagoas e bocas de lobo, e serão intensificados os trabalhos de podas de árvores.CIDADES

Mais saúde
Vem obtendo repercussão nacional a posição de vários 

municípios cearenses que acabam de receber o prêmio 
Cuidar Melhor, por ampliarem suas atividades no atendi-
mento as crianças, diminuindo a mortalidade infantil.

Cidades beneficiadas
agraciadas com mais recursos pelo Programa Cuidar 

Melhor, citem-se: São Benedito, Jaguaribe, Jijoca de Jeri-
coacoara, Porteiras, Sobral, Farias Brito, Guaraciana do 
Norte, Icapuí, Guaramiranga, Ocara, Chorozinho, Itaiça-
ba, Eusébio, Croatá, São Gonçalo do Amarante, Varjota, 
Redenção, Pereiro, Reriutaba, Orós, Aquiraz, Paracuru, 
Quiterianopolis, Maracanaú,Ubajara, Itaitinga, Horizon-
te, Carnaubal, Solonópole e Limoeiro do Norte.

Sarampo
Sem dúvida uma excelente notícia para as crianças de 

todos os municípios do país, principalmente, das pe-
quenas cidades onde quase tudo é mais difícil. É que o 
Governo Federal, através do Ministério da Saúde anun-
cia para a partir da próxima segunda-feira (04 de abril), 
a vacinação contra o sarampo e a influenza.

Meta importante
de acordo com o Governo e com total engajamento 

dos Estados e Municípios, a meta é vacinar, no mínimo, 
95% (12,3 milhões) de crianças entre seis meses e meno-
res de 5 anos, além de trabalhadores da saúde que serão 
convocados para atualizar a situação vacinal.

Redução da violência
O Governo do Estado do Ceará, através do Programa 

Integrado de Prevenção e Redução da Violência (Pre-
Vio), com financiamento de R$ 350 milhões junto ao 
Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), vai 
oficializar verba e suporte para dez (10) municípios cea-
renses, com a finalidade da diminuição da violência.

Beneficiados
conforme lista divulgada pelo setor de comunica-

ção do Palácio da Abolição vão receber recursos os dez 
municípios mais afetados pelos Crimes Violentos Letais 
Intencionais (CVLIsl), no caso: Fortaleza, Caucaia, 
Juazeiro do Norte, Maracanaú, Sobral, Crato, Itapipoca, 
Maranguape, Iguatu e Quixadá. Estamos atentos.

A Câmara Municipal de Camocim aprovou na últi-
ma semana, mais precisamente na quinta-feira, 24/3, as 
contas de 2017 da ex-prefeita Mônica Aguiar, primeiro 
ano de seu segundo mandato. As contas de 2017 já ha-
viam recebido parecer favorável do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-CE). O relatório do TCE aprovado pela 
maioria dos vereadores indica que, enquanto prefeita, no 
ano de 2017, Monica Aguiar cumpriu com índices legais 
e constitucionais relativos, como, por exemplo, os gas-
tos com folha de pagamento de servidores assim como 
nos investimentos em saúde, educação e demais secre-
tarias. Mônica Aguiar governou Camocim entre 2013 e 
2020. As contas relativas ao primeiro governo, de 2013 
a 2016, também já foram aprovadas. Os documentos de 
2018 ainda serão liberados pelo Tribunal de Contas. A 
ex-prefeita Mônica Aguiar (Foto), mostra-se feliz com 
a medida do Tribunal de Contas do Estado e dos verea-
dores e está livre, desimpedida, se for o caso, de disputar 
qualquer cargo eletivo nas eleições de outubro vindouro.

Administração aprovada
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VACINAÇÃO

O Governo do Ceará 
anunciou, esta semana, por 
meio da Secretaria da Saúde 
do Estado (Sesa), que as cam-
panhas de imunização contra 
influenza e sarampo no Cea-
rá deste ano serão realizadas, 
simultaneamente, no período 
entre 4 de abril e 3 de junho. 
Além disso, o Executivo es-
tadual destacou que ambas 
irão obedecer a cronogra-
mas específicos, tendo como 
objetivo contemplar, pelo 
menos, 90% dos públicos 
prioritários para influenza e 
95% para sarampo em crian-
ças de seis meses a 4 anos, 11 
meses e 29 dias. 

Ainda de acordo com o 
efetivo de saúde cearense, a 
imunização contra a influen-
za será dividida em duas eta-
pas. De 4 a 30 de abril, serão 
contemplados idosos a partir 
de 60 anos e trabalhadores da 
saúde. Na sequência, de 2 de 
maio a 3 de junho, ocorrerá a 
segunda fase, durante a qual 
serão contempladas crianças 
a partir de seis meses e abai-
xo de cinco anos, gestantes, 
puérperas, pessoas com co-
morbidades e deficiências 
permanentes, além de povos 
indígenas, professores, cami-
nhoneiros, trabalhadores do 
transporte coletivo e profis-
sionais portuários. 

Também compõem os 
grupos prioritários membros 
das Forças de Segurança e 
Salvamento e das Forças Ar-
madas, funcionários do Siste-
ma de Privação de Liberdade, 
população privada de liber-
dade e jovens de 12 a 21 anos 
em medidas socioeducativas. 
De acordo com a orientadora 
da Célula de Imunização da 
Secretaria da Saúde do Ce-
ará (Sesa), Kelvia Borges, o 
foco da campanha é proteger 
as pessoas mais suscetíveis 

a contrair a doença. “Essa 
campanha é voltada às pes-
soas que têm maior probabi-
lidade de contrair a doença, 
desenvolver sintomas graves 
e hospitalizar. Nosso objeti-
vo, além de reduzir compli-
cações e óbitos, é diminuir 
a sobrecarga dos serviços de 
saúde no Estado”, pontua.

Borges reforça a importân-
cia do cumprimento da meta 
estabelecida. “Nosso intuito 
é vacinar 90% dos públicos-
-alvo, incluindo crianças, 
gestantes, puérperas, idosos 
a partir de 60 anos, povos in-
dígenas, professores e traba-
lhadores da Saúde. Em 2021, 
em virtude da pandemia, 
apenas 72% da nossa meta foi 
atingida. Por isso, este ano, 
deveremos fazer diferente. 
Quem estiver incluso nas eta-
pas deve se dirigir aos postos 
de saúde, sempre buscando 
cumprir o calendário desti-
nado ao seu grupo”, orienta.

Calendário
Segundo a Sesa, a vacina 

contra a influenza pode ser 
administrada na “mesma 
ocasião de outros imuno-
biológicos” do Calendário 
Nacional de Vacinação e, 
também, com outros medica-
mentos, sendo as administra-
ções com seringas e agulhas 
diferentes em locais anatô-

micos distintos. Desse modo, 
a 8ª campanha contra o sa-
rampo também deve ocorrer 
em duas etapas. De 4 a 30 
abril, serão contemplados os 
trabalhadores da saúde. Em 
seguida, de 2 de maio a 3 de 

junho, deverão ser vacinadas 
crianças a partir de seis me-
ses a menores de cinco anos 
de vida. A meta é “imunizar 
95% das crianças”.

A gestora da Sesa tam-
bém ressalta a necessidade de 
imunizar a população contra 
o sarampo. “Segundo a Or-
ganização Mundial da Saúde 
(OMS), o sarampo tem cir-
culado livremente entre as 
Américas. Temos, no Brasil, 
alguns estados com surtos da 
doença, cujo contágio é mui-
to rápido. Nesse sentido, o 
Governo do Ceará, por meio 
da Sesa, está atento a essa si-
tuação e não medirá esforços 
para que esse vírus não volte 
a nos preocupar”, alerta.

Campanhas contra influenza
e sarampo começam em abril
Objetivo é contemplar 90% dos públicos prioritários para influenza e 95%  

para sarampo em crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação - Processo: 
Pregão Eletrônico N° 3103.01/22- PE. Objeto: seleção de melhor proposta para registro de 
preços visando futuras e eventuais aquisição de material de consumo (cama mesa e banho, 
uniformes, tecidos e aviamentos), para a confecção de kit´s bebês, destinados a atender as 
necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social do Município de 
Alcântaras-CE, conforme termo de referência. Do Tipo: Menor Preço. Da Forma de 
Fornecimento: Parcelado. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Alcântaras-CE, toma público 
para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 30 de março de 2022 a 13 
de Abril de 2022 até às 08h00min (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de 
Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico 
www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 13 de Abril de 2022, às 
08h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir 
das 10h00min do dia 13 de Abril de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se 
à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, a Rua 
Antonino Cunha, s/n, Centro - Alcântaras - CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, 
assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (88) 3640-1033. Alcântaras/Ce, 31 de março de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Chefe de 
Gabinete da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 18 de Abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 29.03.01/2022.05/PE, para o seguinte objeto: seleção de 
melhor proposta para registro de preços para futura e eventual serviço para mídias visuais 
pertencentes ao Gabinete do Prefeito, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário 
de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço 
eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, www.bllcompras.org.br. 
Amontada/CE, 30 de março de 2022. Narcélio dos Anjos Almeida - Chefe de Gabinete.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Abertura dos Projetos de 
Venda - Chamada Pública Nº 06.003/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio/CE torna público 
que dia 04 de abril de 2022 às 10h será realizado a abertura dos envelopes contendo o Projeto de 
Venda da Chamada Publica Nº 06.003/2022, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios para 
suprir as necessidades de fornecimento de merenda escolar para os alunos da rede pública de 
ensino de Eusébio-CE. Na sede da Prefeitura localizada à Rua Edmilson Pinheiro, 150, bairro 
Autódromo, Eusébio-CE. Eusébio, 29 de março de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Nº 07.007/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que dia 31 de março de 2022, estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº 07.007/2022, tipo menor preço global por item, tendo como objeto o Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de fraldas descartáveis para atender as demanda de 
crianças, adultos e idosos com deficiência e/ou portadoras de doenças crônicas de interesse da 
Secretaria de Saúde do Município de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A 
abertura das propostas acontecerá no dia 13 de abril de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o 
início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 13 de abril de 2022 
(Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou 
pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas 
pela Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Abertura das Propostas de 
Preços – Tomada de Preços Nº 08.001/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 01 
de abril de 2022 às 14h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio/CE, 
estará realizando a abertura das Propostas de Preços da Tomada de Preços, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para construção do Centro de Referência de Assistência 
Social – CRAS Jabuti, localizado no Município de Eusébio – CE. Eusébio, 29 de março de 2022. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 12 
de Abril de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, menor preço, N° 025/22-PE-FMMA, o edital poderá ser adquirido nos endereços: 
www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: aquisição de materiais 
diversos do tipo ferramentas para atender à demanda do Fundo Municipal de Meio Ambiente do 
Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min 
às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 30 de Março de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
o resultado da fase de habilitação referente a Concorrência Pública Nº GM-CP001/22, cujo 
objeto é o Registro de Preços para contratação de empresa pelo maior percentual de 
desconto sobre a tabela SEINFRA e SINAPI (vigente com desoneração), para eventuais 
serviços de manutenção predial, preventiva, corretiva e ampliação por demanda, 
compreendendo reparos, adequações e reformas das instalações físicas dos prédios 
públicos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Itaiçaba/CE. Empresas 
habilitadas: 01. Fernandes Construções e Serviços LTDA; 02. Construtora Impacto Comercio 
e Serviços EIRELI; 03. F R Arcanjo Matos LTDA; 04. A C Construções e Serviços LTDA; 05. 
Torres Martins Serviços e Construções EIRELI; 06. R N Estácio Filho; 07. Jeta Soluções 
Ambientais LTDA; 08. Super Servs Serviços e Construções EIRELI; 09. L F Construções 
EIRELI; 10. Prime Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA; 11. Fortalcon 
Fortaleza Construções LTDA; 12. Solut Soluções e Serviços de Limpeza Conservação e 
Transportes EIRELI; 13. Clezinaldo de Almeida Construções; 14. Eletrocampo Serviços e 
Construções LTDA; 15. Marea Locações e Serviços; 16. Energy Serviços EIRELI; 17. SEG-
Norte Construções e Serviços EIRELI; 18. Duvale Projetos e Construções EIRELI; 19. Sertão 
Construções Serviços e Locações LTDA, Com Ressalva; 20. MV2 Serviços de Engenharia 
LTDA; 21. F Marcio de Araujo Medeiros; 22. Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante 
Construções; 23. Ilumicon Construções e Serviços EIRELI. Empresas inabilitadas: 01. 
Talismã construção & locação LTDA; 02. LS Serviços de Construções EIRELI; 03. FP 
Construções e Serviços LTDA; 04. Construtora Prada EIRELI; 05. WU Construções e 
Serviços EIRELI; 06. VK Construções e Empreendimentos LTDA;  07. Limpax Construções e 
Serviços LTDA; 08. Real Serviços EIRELI. A Ata encontra-se disponível no site 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, "a" da Lei 
nº 8.666/93. No caso de não haver interposições de recursos administrativos, fica marcada a 
sessão de abertura de propostas de preços para o dia 08/04/2022 às 09:00 horas, nesta sala 
de licitações. Itaiçaba/CE, 29.03.2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de 
Novo Oriente, torna público que no próximo dia 18 de abril de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo 
licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.008/2022, cujo objeto versa sobre reforma da 
Escola de Ensino Básico e Fundamental Francisco Rufino, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação do Município de Novo Oriente/CE, conforme Convênio Nº 054/2022 e 
MAPP 2154. O edital completo poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta 
publicação, no horário de atendimento ao público das 08:00h às 12:00h e ainda nos seguintes sítios 
eletrônicos: <https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. 
Novo Oriente - Ceará, 31 de março de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados o resultado da fase proposta de preços alusiva a Tomada de Preços Nº 
2022.02.22.01, cujo objeto é a reparos na Unidade de Atenção Especializada em Saúde 
(Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa do Município de Orós/CE), junto a Secretaria 
de Saúde, conforme anexo I, parte integrante deste processo, conforme especificações 
constantes do anexo I, parte integrante deste processo, dispondo do seguinte resultado: a 
Empresa: R M Clemente Candido (JG Construtora) - CNPJ Nº 35.214.818/0001-91, apresentou 
menor valor entre as concorrentes classificadas, valor global de R$ 96.040,40 (noventa e seis 
mil quarenta reais e quarenta centavos), tudo conforme Ata de julgamento, e mapa comparativo 
de preço. a partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea "B", da 
Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Orós – Ce, 29 de março de 2022. José 
Kleriston Medeiros Monte Junior– Presidente da CPL.

Estado do Ceará –  Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 13 de abril de 2022, às 
9h00min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 014/2022.01, cujo objeto é a Aquisição de veículo utilitário com capacidade mínima 
de 16 lugares para Secretaria de Saúde do Município de Tururu – Ce. O edital poderá ser 
adquirido noendereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/  e no Setor de Licitações. 
(horário comercial). Tururu, 30 de março de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 

Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 13 de abril de 2022, às 9h30min 

(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www. bllcompras.org.br, estará realizando o 

Pregão Eletrônico nº 015/2022.02, cujo objeto é a aquisição de blusas para eventos, destinadas a 

atender as necessidades das Secretarias Municipais de Uruburetama, conforme especificado no 

edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 

licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 30 de março de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 

Torna público que requereu junto à AMAMA – Autarquia do Meio Ambiente do Município de 
Amontada, a Regularização de Licença de Operação modalidade (REGLO)  de uma pousada 
no Distrito de Icaraí, numa área de 724,51m2, localizado na Rua Joaquim Alves Parente s/n 
Bairro Centro Icaraí de Amontada-Ce. Declara ainda que cumpriu com as exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA. Amontada-Ce, 28 de março de 2022.  

POUSADA JARDIM DO VENTO LTDA
CNPJ: 36.655.792/0001-27 

FOTO ASCOM/PREFEITURA DE FORTALEZA



PT vence disputa com ACM Neto 
por apoio do MDB na Bahia

Duas semanas depois de 
perder o apoio do PP, um de 
seus principais aliados, o go-
vernador da Bahia Rui Costa 
(PT) contra-atacou ontem 
(30) e trouxe para a sua base 
aliada o MDB do ex-ministro 
Geddel Vieira Lima. O partido 
fazia parte do arco de alianças 
do ex-prefeito de Salvador e 
pré-candidato a governador 
ACM Neto (União Brasil) e 
agora vai engrossar a coli-
gação para a candidatura do 
secretário estadual de Educa-
ção, Jerônimo Rodrigues, ao 
governo da Bahia. Geddel, que 

está em liberdade condicional 
desde fevereiro na condena-
ção por lavagem de dinheiro 
no caso do bunker com R$ 
51 milhões em Salvador, foi 
cortejado nas últimas semanas 
pelo governador Rui Costa 
quanto e pelo ex-prefeito de 
Salvador ACM Neto. Ele não 
possui cargo de comando 
no MDB, mas segue como 
figura influente nas decisões 
do partido. O presidente da 
Câmara Municipal de Salva-
dor, vereador Geraldo Júnior 
(MDB), será indicado candi-
dato a vice-governador.
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NACIONAL

Já foi longe demais
Senador Lasier Martins, ao cobrar abertura do 

impeachment de Alexandre de Moraes (STF)

O
ministro Marco Aurélio, aposen-
tado no Supremo Tribunal Federal 
(STF), criticou fortemente, nesta 
quarta (30), o comportamento do 

ministro Alexandre de Moraes o inquérito 
“das fake news", baseado no qual tem deter-
minado prisões e suprimido direitos como a 
livre expressão do pensamento, inclusive de 
deputados como Daniel Silveira (União-RJ). 
As declarações contundentes do ministro Mar-
co Aurélio foram feitas durante entrevista ao 
âncora Felipe Vieira, do canal BandNews TV.

Continua errado
Marco Aurélio afirmou que continua erra-

do o que começou errado, com a designação 
de Moraes.

Humilhação, não
Ele incluiu a tornozeleira nos reparos que 

faz à atuação de Moraes. “Não vejo qual o 
objetivo disso”, disse, “exceto o de humilhar 
o deputado”.

Falta temperança
O ministro avalia que falta “temperança” 

ao colega e recomendou esforços para que se 
restabeleça a normalidade institucional no 
País.

À espera de Fux
Para o experiente magistrado, o presiden-

te do STF, ministro Luiz Fux, tem o inesca-
pável papel de zelar pelo equilíbrio das deci-
sões da corte.

Ócio viciante
Os 90 dias foram dados pela ministra Rosa 

Weber (STF) em dezembro do ano passado, 
mas o irresistível recesso consumiu metade 
do prazo. 

Pedala Pacheco
Pacheco levou mais de 80 dias para se me-

xer em 23 de março enviou ofício pedindo 
informações, mas deu só 10 dias aos parla-
mentares.

Eu não sabia
A justificativa de Pacheco aos parlamentares 

é que não havia sistema de registro das emen-
das e os relatores-gerais não têm esse histórico.

‘Anúncio importante’
O governador João Doria pregou aviso de 

Marco Aurélio critica as decisões de Moraes

O PODER SEM PUDOR

O governador Ildo Meneghetti dormia, na 
madrugada de 31 de março de 1964, quando se 
deflagrou o golpe militar. Acordou assustado 
com a multidão que ocupava o Palácio Piratini, 
convocada por Leonel Brizola. Meteu-se no 
carro e saiu da cidade em disparada. Cansado, 

dormiu novamente. A certa altura, foi des-
pertado pelo motorista. “Chegamos aonde?”, 
perguntou, esfregando os olhos. O motorista 
informou: “Passo Fundo, governador, como o 
senhor mandou.” Meneghetti: “Você se enga-
nou, rapaz. Eu disse ‘pise fundo’!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Fuga sem destino

Emendas de relator voltam a 
atormentar Congresso
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) deu 90 dias para o Con-
gresso dar a devida transparên-
cia às emendas de relator, mas o 
ritmo de trabalho é outro. O pre-
sidente roda presa do Congresso, 
Rodrigo Pacheco, teve pedido 
de prorrogação do prazo negado 
e agora corre contra o tempo e 
a própria desorganização para 
encontrar as emendas. Em ofício 
enviado a parlamentares, Pache-
co pede que deputados e sena-
dores indiquem as emendas de 
relator-geral apoiadas nos orça-
mentos de 2020 e 2021.

que fará “anúncio importante” às 16h de hoje 
(31). Pode ser qualquer coisa, da renúncia a 
eventual desistência, diante da conspiração 
no PSDB contra sua candidatura.

Plano Z à vista
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, to-

mou outra esnobada, desta vez do ex-gover-
nador capixaba Paulo Hartung. Após a frus-
tração de vários planos, logo o PSD chegará 
ao plano Z: embarcar no bonde bolsonarista. 

Horror a aglomeração
Após circular que Aguinaldo Ribeiro 

(PP) pretenderia comprar avião para sua 
campanha ao Senado, os paraibanos, apai-
xonados por política, logo ironizam o ex-
-ministro de Dilma, que, elitista, “prefere 
ver povão do alto”.

Incandescente
O vice-presidente Marcelo Ramos chegou 

esbaforido na Câmara, ontem, em busca dos 
holofotes do caso Daniel Silveira. Exibia um 
incandescente branco dos dentes, padrão 
Firmino, craque brasileiro do Liverpool.

Nota de rodapé
A notícia de aumento da atividade econô-

mica em fevereiro animou o governo, mas 

não o noticiário. A previsão do IPEA é de 
alta de 1,5% no setor de serviços, 1,4% na 
produção industrial e 1,3% no comércio.

Raposa no galinheiro
Virou piada nas redes a divulgação de Lula 

participando de um debate sobre a defesa da 
Petrobras e a alta nos preços dos combustí-
veis. “É o goleiro Bruno debatendo sobre o 
feminicídio”, disse usuário do Twitter.

Preocupante é pouco
Pré-candidato ao governo da Bahia, ACM 

Neto (União) voltou a lembrar um dado as-
sustador em seu Estado: quase 70% do total 
de cidades baianas tem apenas dois policiais. 
E muitas não têm nenhum.

Craque de volta
Acaba este ano o mandato do ex-craque 

Romário, que deixou o PSB pelo Podemos e 
se filiou ao PL do presidente Jair Bolsonaro, 
lidera as pesquisas para voltar ao Senado no 
ano que vem.

Pergunta na Papuda
Se Zé Direu, Genoino e Dilma estão fora 

de eventual governo petista, como Lula 
tem dito, então o trio irá formar um gabi-
nete paralelo?

O mais recente embate en-
tre o deputado federal Daniel 
Silveira (União Brasil-RJ) e o 
ministro Alexandre de Mo-
raes, do Supremo Tribunal 
Federal (STF) deu novo fô-
lego ao discurso que fala em 
ingerência do STF em ou-
tros Poderes, perpetrado por 
apoiadores do presidente Jair 
Bolsonaro (PL). A renovada 
tensão que surge desse con-
fronto demonstra potencial 

para causar uma crise entre 
o Judiciário e o Legislativo. O 
parlamentar se nega a cum-
prir a ordem de Moraes, clas-
sificada por ele como ilegal, 
de usar tornozeleira eletrôni-
ca. Para evitar a medida, Sil-
veira anunciou na terça (29) 
ter adotado o plenário da Câ-
mara como moradia enquan-
to aguarda a mesa diretora da 
casa pautar a votação sobre a 
manutenção ou derrubada da 

medida cautelar imposta pelo 
ministro. Nesta quarta (30), o 
presidente da Câmara, Arthur 
Lira (PP-AL), criticou Silvei-
ra, mas também cutucou o 
STF ao defender a inviolabili-
dade da casa e cobrar da corte 
a análise da ação contra o par-
lamentar, o que encerraria o 
caso e evitaria novas medidas 
cautelares. “Ideal que o STF 
analisasse logo os pedidos 
do deputado Daniel Silveira 
e que a Justiça siga a partir 
desta decisão”, disse Lira em 

nota. Logo após a manifesta-
ção do presidente da Câma-
ra, o STF marcou para 20 de 
abril o julgamento da ação 
penal de Silveira. O ministro 
Luiz Fux, presidente da corte, 
inicialmente estudava marcar 
o julgamento para maio, de-
vido aos feriados de Páscoa e 
de Tiradentes. Mesmo com a 
data marcada, ainda está sem 
solução a situação do manda-
do expedido por Moraes para 
que a polícia instale em Silvei-
ra a tornozeleira eletrônica.

Desistência. O empresário catarinense Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, informou 
nesta quarta-feira (30) que não será candidato ao Senado pelo estado de Santa Catarina. Hang é 
atualmente um dos principais aliados do presidente Jair Bolsonaro (PL) no meio empresarial.

Em reação a Moraes, Silveira 
agrava tensão entre Poderes
O parlamentar decidiu descumprir ordens do ministro do Supremo e vem 
mobilizando aliados em discursos contra ações do Judiciário na política

FRANCISCO ARGEMIRO NETO - CPF: 058.863.863-35
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-02, 
LT-12, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ELISEU SOARES ATUNES - CPF: 320.656.553-72
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-02, 
LT-09, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

JAIR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 928.610.087-68
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-02, 
LT-13, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

JOÃO VICTO PEREIRA BARBOSA - CPF: 604.561.643-08
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-01, 
LT-04, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

JORGE BORGES DOS SANTOS - CPF: 002.198.585-51
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-01, 
LT-03, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

LUCIANO COSTA PONTE LOPES - CPF: 700.476.503-20
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-01, 
LT-01, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

NATALI MACIEL DA SILVA ARAÚJO - CPF: 018.899.943-40
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-01, 
LT-02, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

PEDRO LUCAS FARIAS OTONI - CPF: 029.433.043-79
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-02, 
LT-11, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

PROSPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - CNPJ: 22.730.094/0001-97
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-02, 
LT-14, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

CARLOS YURY NUNES BARROSO - CPF: 039.499.773-50
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Projetada 02, S/N, LA VIE JARDINS, Q-02, 
LT-10, Tamatanduba, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - PROCES-
SO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3103.02/22 - PE/SEC-SAÚDE. OBJETO: CONTRATAÇÃO DA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL E PRÓTESE 
DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO O MATERIAL PARA A CONFECÇÃO, PARA 
ATENDER À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, 
toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 31 de março de 
2022 a 12 de abril de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas 
de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.
licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 13 de abril de 2022, às 08h00m1n. 
(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do 
dia 13 de abril de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos inte-
ressados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. São João, 75, Bairro Centro –San-
tana do Acaraú - CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações 
do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. À comissão de Pregão. Santana do Acaraú/CE, 31 
de Março de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento Pregoeiro Municipal 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - ESPECIE: Ata 
de Registro de Preços n° 1103.01/2022 - PP/SRP, firmado entre a Prefeitura Municipal de Santana 
do Acaraú, através da Secretaria de Saúde Órgão Gerenciador) e a(s) empresa(s): KARINE DA 
COSTA OLIVEIRA, inscrita no CNPJ 28.975.806/0001-14, vencedora dos itens 1 e 2 com valor 
total de R$ 739.350,00 (setecentos e trinta e nove mil, trezentos e cinquenta reais). MODALIDADE: 
Pregão Presencial n° 1103.01/2022 - PP/SRP. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (13 KG E 45 
KG), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 
DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA: Regido pela lei n° 10.520 
de 17 de julho de 2002, no Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 – “Pregão Presencial”, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações 
posteriores, pelo Decreto Federal 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como nas Leis comple-
mentares nº 123/06 e 147/14, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no 
presente Edital e seus anexos. DATA DE ASSINATURA: 31.03.2022. VIGÊNCIA: De 12 (doze) 
meses. SIGNATARIOS: Pela Prefeitura de Santana do Acaraú, Secretária de Saúde (órgão geren-
ciador), Sra. Izabel Cristina Loiola Oliveira, Secretário de Educação, Sr. Antonio Junior Carneiro; 
Secretária do Trabalho e Assistência Social, Sra.Ana Kilvia de Melo Moura Sabino; Secretário de 
Urbanismo, Obras e Serv. Urbanos, Sr.Pádua Erickson Medeiros Carneiro; Secretário de Gestão, 
Sr. José Célio Carneiro; Secretário de Desv. Rural e Meio. Ambiente, Sr. Francisco Arlene Farias; 
Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude, Sr. Francisco Wisley de Souza e a empresa: 
KARINE DA COSTA OLIVEIRA, representada por Karina da Costa Oliveira. Santana do Acaraú/
CE, 31 de março de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE AVISO DE LICITA-
ÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 15.03.001.2022– PMM A CPLP da Prefeitura Municipal de Marti-
nópole/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 18 de Abril de 
2022, às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Martinópo-
le/CE, estará realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR ITEM, tombada sob o N.º 15.03.001.2022– PMM , com fins a OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NO PREENCHIMENTO E 
MONITORAMENTO DO PAR (PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS) – CICLOS 02, 03 E 04 – E 
DO SIMEC (SISTEMA INTEGRADO DE MONITORAMENTO EXECUÇÃO E CONTROLE) DO 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO (MEC) E DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA 
EDUCAÇÃO (FNDE), JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
MARTINÓPOLE-CE. Informações na Sede da CPLP, localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – 
Martinópole /CE , no horário de 08:00 às 12:00h. Martinópole/CE, 30 de Março de 2022. Francisco 
das Chagas Lourenço Alves – Presidente da CPLP. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão de Pregão, 
localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, torna público o EDITAL DE PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2022 – cujo objeto é a REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE, que realizar-se-á no dia 
12.04.2022, às 09:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário 
de expediente ao público, das 08:00 as 17:00 horas ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. 
Senador Sá-Ce, 31 de março de 2022. Erivando oliveira de morais filho Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° N.º 1602.01/2022-PE, firmado entre a Prefei-
tura Municipal de Senador Sá, através da Secretaria de Administração e finanças e as empresas T J 
M PAULA- EPP, inscrita no CNPJ 07.593.626/0001-06, com sede no distrito de Munbaba de Baixo 
na Zona Rural de Massapé-CE e a empresa COMERCIAL HELLEN LTDA-ME inscrita no CNPJ 
13.408,884/0001-77 Com sede na Rua Santana do Parnaiba,425 lote 17, Bairro Boa vista-Catelão, 
Fortaleza-Ce, com a finalidade de darmos prosseguimento ao mesmo. MODALIDADE: Pregão Ele-
tronicol n° 1602.01/2022-PE. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍ-
PIO DE SENADOR SÁ-CE, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA., que venceram os lotes/
itens.T J M PAULA- EPP, inscrita no CNPJ 07.593.626/0001-06, vencedora dos lotes remanescen-
te 01,02 e 03, com o valor global de R$ 271.282,70 ( duzentos e setenta e um mil reais e setenta 
centavos) e COMERCIAL HELLEN LTDA-ME inscrita no CNPJ 13.408,884/0001-77 vencedora 
dos LOTE remanescente 04, com o valor global de R$ 26.526,80 ( Vinte e seis mil, Quinhentos e 
vinte e seis reais e oitenta centavos): Regido pela lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, no Federal 
nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 – “pregão eletrônico”, com aplicação subsidiária da Lei 
Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Federal 
n0 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares nsº 123/06 e 147/14, 
além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital e seus anexos. 
DATA DE ASSINATURA: 30/03/2022. VIGÊNCIA: De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Secretaria 
de Administração e Finanças (ÓRGÃO GERENCIADOR), Antonia de Oliveria de Morais e pelas 
Empresas: T J M PAULO-EPP, representada neste ato por Sr(a). Tarcisio Júnior Muniz Paula e pela 
empresa COMERCIAL HELLEN LTDA-ME representada neste ato por Sr(a). Francisco Adriano de 
Sousa. Senador Sá-CE, 31 de Março de 2022.  Erivando Oliveira de Morais Filho Pregoeiro oficial 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE REVOGAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.01.14.01  A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNI-
CIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, por meio de seu Ordenador de Despesas e autoridade superior, 
no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe confere o Artigo 49 da Lei Nacional nº 
8.666/93, alterada e consolidada, resolve: REVOGAR, o presente processo de licitação na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.01.14.01, cujo Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 
PROFISSIONAL, PARA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO, LOGÍSTICA, PROMOÇÃO E EXECU-
ÇÃO, RELACIONADA AO EVENTO FORMATIVO DA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2022, DE IN-
TERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, tendo em vista as razões 
circunstanciadas pelo Ordenador de Despesas deste Município de Acopiara /CE. Portanto fica aber-
to o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra C, da Lei Federal nº 8.666/93, 
a partir da publicação deste aviso. Melhores informações no endereço CENTRO ADMINISTRA-
TIVO - situada na Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras – Acopiara-Ce, pelo Fone: 0XX(88) 
3565-0116, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Antônia Elza 
Almeida da Silva- Pregoeira

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DE MONDUBIM
Rua Benjamim Brasil, 340, Mondubim - CEP 60711-442

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9484-BENTO CARDOSO DA SILVA E LILIANE MELGAR CUELLAR
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30 de Março de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Considerando que ainda vivemos um estado pandêmico, sendo aconselhável a 
manutenção do distanciamento social. Considerando o alto percentual de adesão 
a realização de assembleias, pelo método hibrido (presencial e virtual); Consi-
derando a necessidade de um amplo debate sobre a pauta e; Considerando que 
em deliberações anteriores ficou aprovado que   poderá ser realizada por meios 
eletrônicos, independentemente de previsão nos atos constitutivos da pessoa ju-
rídica, reuniões de interesse da categoria; Considerando a necessidade de iniciar 
as negociações para fins de celebração da Convenção Coletiva de Trabalho- CCT-, 
vigência 2022/2023, junto ao  SINDICATO DAS SANT CASAS HOSP ENT FILANT 
DO EST CEARA, e UNIMED FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MEDICA LTDA 
convoca todos os seus associados a comparecerem, de forma virtual e presencial 
à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 08 DE ABRIL  DE 2022, 
às 19:30 horas, em primeira convocação e , em segunda convocação, às 20:00 
horas caso necessário, á, fim de discutirem e deliberarem sobre a seguinte pau-
ta: Iniciar negociação das clausulas e condições de trabalho para o período de 
2022/2023, inclusive, através da apresentação de minutas com uma revisão geral 
e total das clausulas vigentes; Deliberação de amplos poderes para a celebração 
de acordo à Diretoria do SENECE;Outros assuntos de interesse da categoria. A 
Assembléia será realizada de forma virtual, no horário acima citado, no canal a 
ser informado via fone. Necessário, contatar a secretaria do Sindicato dos En-
fermeiros para receber orientações para participar da assembleia virtual, fone: 
(85) 3224.2771. E na forma presencial, na sede do Sindicato dos Enfermeiros do 
Estado do Ceará, à Avenida Santos Dumont, 2626 – sala 202/03 – Edifício Plaza 
Tower – Aldeota.A convocação também  será encaminhada, de forma eletrônica 
(email) à todos os associados, bem como disponibilizada nas mídias do Sindicato. 
Fortaleza (CE.) 31 de março de 2022. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTA-
DO DO CEARÁ – SENECE  Anisia Ferreira - Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOTRAPS – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE PASSAGEIROS 
DO ESTADO DO CEARÁ – CNPJ: 02.149.861/0001-61

AV. DA LIBERDADE Nº 361 – BAIRRO:  AUTRAN NUNES – FORTALEZA - CE
A Presidente da COOTRAPS – Cooperativa dos Transportadores Autônomo de Passa-
geiros do Estado do Ceará, no uso das atribuições que confere o artigo 22 do estatuto 
social, convoca os 319 (trezentos e dezenove) senhores cooperados, sendo nesta data 
244 (duzentos e quarenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE) a realizar-se no dia 12 de Abril de 2022 (terça-
-feira), a realizar-se de forma PRESENCIAL, na Sede da Cooperativa, localizada na 
Avenida da Liberdade, 361, Bairro Autran Nunes, em primeira convocação às 08:00 
Horas com a  presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação 
às 09:00 Horas, com a presença de metade dos associados mais um, e, em terceira e 
última convocação às 10:00 Horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Coope-
rados, para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA 1)Reabertura do Exercício 
Financeiro de 2018 para correção do Saldo (ativo e despesas), apurando o resultado 
real do período.  2)Destinação das Sobras apuradas ou o Rateio das Perdas do exercício 
de 2018; 3)Outros Assuntos. Observação: a)Conforme disposto no Art. 31 do Estatuto 
Social da Cooperativa, a presente Assembleia se restringirá exclusivamente a Ordem do 
dia supracitada; b)Cada sócio tem direito a apenas 1(um) voto, independentemente do 
número de quotas-partes. Em caso de cooperado que possua quotas como Pessoa Física 
e Pessoa Jurídica, sendo essa PJ representada pela mesma Pessoa Física/Natural da 
outra quota-parte, haverá o direito apenas a 1(um) voto, em conformidade ao Art. 7º, 
parágrafo único c/c Art. 33 do Estatuto Social. c) As deliberações tomadas pela maioria 
dos presentes à Assembleia Geral na forma do Estatuto vinculam a todos os coopera-
dos, ainda que ausentes ou discordantes, conforme Art.21. d)A Assembleia será realiza-
da exclusivamente de forma PRESENCIAL na sede da Cooperativa, sendo primordial que 
os cooperados respeitem todas as orientações que serão divulgadas em respeito aos 
protocolos de segurança. e)A cooperativa divulgará os protocolos sanitários a serem 
respeitados no dia da Assembleia, especialmente a comprovação da vacinação contra 
Covid-19, sob pena de impedimento de participação do Cooperado;

Fortaleza (CE), 31 de Março de 2022.
VALDIRA PRACIANO DE CARVALHO

DIRETORA PRESIDENTE 
COOTRAPS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOTRAPS – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE PASSAGEIROS 
DO ESTADO DO CEARÁ – CNPJ: 02.149.861/0001-61

AV. DA LIBERDADE Nº 361 – BAIRRO:  AUTRAN NUNES – FORTALEZA - CE
A Presidente da COOTRAPS – Cooperativa dos Transportadores Autônomo de Passa-
geiros do Estado do Ceará, no uso das atribuições que confere o artigo 22 do estatuto 
social, convoca os 319 (trezentos e dezenove) senhores cooperados, sendo nesta data 
244 (duzentos e quarenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em As-
sembleia Geral Extraordinária (AGE) a realizar-se no dia 26 de Abril de 2022 (terça-
-feira), a realizar-se de forma PRESENCIAL, na Sede da Cooperativa, localizada na 
Avenida da Liberdade, 361, Bairro Autran Nunes, em primeira convocação às 08:00 
Horas com a  presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 
09:00 Horas, com a presença de metade dos associados mais um, e, em terceira e últi-
ma convocação às 10:00 Horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Cooperados, 
para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA 1)Prestação de Contas dos Órgãos 
de Administração referente ao exercício de 2020, acompanhada do Parecer do Conselho 
Fiscal, Compreendendo: a) Relatório de Gestão. b) Balanço Geral. C) Demonstrativo 
das Sobras apuradas, ou das Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal, considerando a 
correção do saldo dos anos de 2018 e 2019, bem como a contabilização das ações 
trabalhistas do período; 2)Destinação das Sobras apuradas ou o Rateio das Perdas do 
exercício de 2020; 3)Análise e ajuste dos prejuízos, dos débitos trabalhistas e previden-
ciários remanescentes apurado dos anos de 2015 a 2019, com análise em comparação 
aos valores de contas a pagar e receber de cooperados;  4)Outros Assuntos. Obser-
vação: a)Conforme disposto no Art. 31 do Estatuto Social da Cooperativa, a presente 
Assembleia se restringirá exclusivamente a Ordem do dia supracitada; b)Cada sócio 
tem direito a apenas 1(um) voto, independentemente do número de quotas-partes. 
Em caso de cooperado que possua quotas como Pessoa Física e Pessoa Jurídica, sendo 
essa PJ representada pela mesma Pessoa Física/Natural da outra quota-parte, haverá o 
direito apenas a 1(um) voto, em conformidade ao Art. 7º, parágrafo único c/c Art. 33 
do Estatuto Social. c) As deliberações tomadas pela maioria dos presentes à Assembleia 
Geral na forma do Estatuto vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou 
discordantes, conforme Art.21. d)A Assembleia será realizada exclusivamente de forma 
PRESENCIAL na sede da Cooperativa, sendo primordial que os cooperados respeitem 
todas as orientações que serão divulgadas em respeito aos protocolos de segurança. 
e) A cooperativa divulgará os protocolos sanitários a serem respeitados no dia da As-
sembleia, especialmente a comprovação da vacinação contra Covid-19, sob pena de 
impedimento de participação do Cooperado;

Fortaleza (CE), 31 de Março de 2022.
VALDIRA PRACIANO DE CARVALHO

DIRETORA PRESIDENTE 
COOTRAPS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COOTRAPS – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE PASSAGEI-
ROS DO ESTADO DO CEARÁ – CNPJ: 02.149.861/0001-61

AV. DA LIBERDADE Nº 361 – BAIRRO:  AUTRAN NUNES – FORTALEZA - CE
A Presidente da COOTRAPS – Cooperativa dos Transportadores Autônomo de Passa-
geiros do Estado do Ceará, no uso das atribuições que confere o artigo 22 do estatuto 
social, convoca os 319 (trezentos e dezenove) senhores cooperados, sendo nesta data 
244 (Duzentos e quarenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Extraordinária (AGE) a realizar-se no dia 12 de Abril de 2022 (terça-
-feira), a realizar-se de forma PRESENCIAL, na Sede da Cooperativa, localizada na 
Avenida da Liberdade, 361, Bairro Autran Nunes, em primeira convocação às 12:00 
Horas com a  presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação 
às 13:00 Horas, com a presença de metade dos associados mais um, e, em terceira 
e última convocação às 14:00 Horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Coo-
perados, para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA 1)Prestação de Contas 
dos Órgãos de Administração referente ao exercício de 2019, acompanhada do Parecer 
do Conselho Fiscal, Compreendendo: a) Relatório de Gestão. b) Balanço Geral. C) De-
monstrativo das Sobras apuradas, ou das Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal, com a 
correção e atualização do Balanço do referido ano, conforme aprovação em AGE de n 
º67; 2)Destinação das Sobras apuradas ou o Rateio das Perdas do exercício de 20z19; 
3)Outros Assuntos. Observação: a)Conforme disposto no Art. 31 do Estatuto Social 
da Cooperativa, a presente Assembleia se restringirá exclusivamente a Ordem do dia 
supracitada; b)Cada sócio tem direito a apenas 1(um) voto, independentemente do nú-
mero de quotas-partes. Em caso de cooperado que possua quotas como Pessoa Física e 
Pessoa Jurídica, sendo essa PJ representada pela mesma Pessoa Física/Natural da outra 
quota-parte, haverá o direito apenas a 1(um) voto, em conformidade ao Art. 7º, pará-
grafo único c/c Art. 33 do Estatuto Social. c) As deliberações tomadas pela maioria dos 
presentes à Assembleia Geral na forma do Estatuto vinculam a todos os cooperados, 
ainda que ausentes ou discordantes, conforme Art.21. d)A Assembleia será realizada 
exclusivamente de forma PRESENCIAL na sede da Cooperativa, sendo primordial que 
os cooperados respeitem todas as orientações que serão divulgadas em respeito aos 
protocolos de segurança. e)A cooperativa divulgará os protocolos sanitários a serem 
respeitados no dia da Assembleia, especialmente a comprovação da vacinação contra 
Covid-19, sob pena de impedimento de participação do Cooperado;

Fortaleza (CE), 31 de Março de 2022.
VALDIRA PRACIANO DE CARVALHO

DIRETORA PRESIDENTE 
COOTRAPS

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

COOTRAPS – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE PASSAGEI-
ROS DO ESTADO DO CEARÁ – CNPJ: 02.149.861/0001-61

AV. DA LIBERDADE Nº 361 – BAIRRO:  AUTRAN NUNES – FORTALEZA - CE
A Presidente da COOTRAPS – Cooperativa dos Transportadores Autônomo de Passa-
geiros do Estado do Ceará, no uso das atribuições que confere o artigo 22 do estatuto 
social, convoca os 319 (trezentos e dezenove) senhores cooperados, sendo nesta data 
244 (duzentos e quarenta e quatro) em condições de votar, para se reunirem em As-
sembleia Geral Ordinária (AGO) a realizar-se no dia 27 de Abril de 2022 (quarta-feira), 
a realizar-se de forma PRESENCIAL, na Sede da Cooperativa, localizada na Avenida da 
Liberdade, 361, Bairro Autran Nunes, em primeira convocação às 08:00 Horas com a  
presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 09:00 Horas, 
com a presença de metade dos associados mais um, e, em terceira e última convoca-
ção às 10:00 Horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Cooperados, para delibe-
rarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA 1)Prestação de Contas dos Órgãos de Admi-
nistração referente ao exercício de 2021, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, 
Compreendendo: a) Relatório de Gestão. b) Balanço Geral. C) Demonstrativo das So-
bras apuradas, ou das Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal; 2)Destinação das Sobras 
apuradas ou o Rateio das Perdas do exercício de 2021; 3)Votação para os cargos do 
Conselho Fiscal para o exercício 2022/2023, no horário das 09:00hs às 17:00hs, com a 
proclamação dos eleitos. 4)Retenção do Imposto de Renda; 5)Fixação dos Honorários, 
Gratificações, e da Cédula de Presença para os componentes do Conselho de Adminis-
tração e Conselho Fiscal; 6)Posse dos Eleitos para os cargos do Conselho Fiscal para o 
exercício 2022/2023 7)Outros Assuntos. Observação: a)Conforme disposto no Art. 31 
do Estatuto Social da Cooperativa, a presente Assembleia se restringirá exclusivamente 
a Ordem do dia supracitada; b)Cada sócio tem direito a apenas 1(um) voto, independen-
temente do número de quotas-partes. Em caso de cooperado que possua quotas como 
Pessoa Física e Pessoa Jurídica, sendo essa PJ representada pela mesma Pessoa Física/
Natural da outra quota-parte, haverá o direito apenas a 1(um) voto, em conformidade 
ao Art. 7º, parágrafo único c/c Art. 33 do Estatuto Social. c) As deliberações tomadas 
pela maioria dos presentes à Assembleia Geral na forma do Estatuto vinculam a todos 
os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes, conforme Art.21. d)A Assembleia 
será realizada exclusivamente de forma PRESENCIAL na sede da Cooperativa, sendo 
primordial que os cooperados respeitem todas as orientações que serão divulgadas em 
respeito aos protocolos de segurança. e)A cooperativa divulgará os protocolos sanitários 
a serem respeitados no dia da Assembleia, especialmente a comprovação da vacinação 
contra Covid-19, sob pena de impedimento de participação do Cooperado;

Fortaleza (CE), 31 de Março de 2022.
VALDIRA PRACIANO DE CARVALHO

DIRETORA PRESIDENTE 



ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – AVISO 
DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS Nº 23.03.02/2022 - A Comissão de Licitação comunica 
aos interessados que a Tomada de Preços acima epigrafada, com abertura prevista para dia 11 de 
abril de 2022, às 09:00h, cujo objeto é a Contratação para Fornecimento de Sistema Web na Área 
Tributária Municipal, incluindo Serviço de Instalação, Cessão, Manutenção, Treinamento e Adaptação 
da Legislação e Assessoria Técnica Tributária e Atualização do Código Tributário Municipal junto ao 
Município de São João do Jaguaribe, será adiada para o dia 18 de abril de 2022, às 09:00h. São 
João do Jaguaribe - CE, 30 de março de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30.03.01/2022 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE – A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
30.03.01/2022, cujo objeto é Aquisição de Equipamentos, Móveis, Eletrodomésticos/Eletrônicos, 
Informática e Refrigeração e Outros, para atender as necessidades da Secretaria da Assistência 
Social junto ao Município de São João do Jaguaribe, sendo o Recebimento das Propostas até 
o dia 13/04/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa de preços no 
dia 13/04/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: www.tce.
ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe - CE, 30 de março 
de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30.03.02/2022 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE – A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se 
encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30.03.02/2022, 
cujo objeto é Aquisição de Material de Expediente para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de São João do Jaguaribe, sendo o Recebimento das Propostas até o 
dia 14/04/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa de preços no 
dia 14/04/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: www.tce.
ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 30 de março 
de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação Básica - Extrato 
de Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 22.06.09/PE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de materiais 
esportivos, para atender as Unidades Escolares da Rede Pública Municipal de Itapipoca, 
através da Secretaria de Educação Básica. A Secretaria de Educação Básica, por meio do 
Pregoeiro do Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação 
na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme 
segue: Acolhimento das propostas e documentos de habilitação: até às 09h00min do dia 
13/04/2022; Abertura das propostas: às 09h30min, do dia 13/04/2022; Sessão de disputa de 
preços: às 10h00min do 13/04/2022. O Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.
br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 30 de março de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Pregão Eletrônico Nº 22.23.03/PE. 
A Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Itapipoca comunica aos interessados 
que a licitação, cujo objeto é: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE 
COMPUTADORES, NOTEBOOKS E IMPRESSORAS VISANDO ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, foi REVOGADA, por razões de interesse 
público, conforme Art. 49 da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas alterações. Itapipoca/CE, 30 de março de 
2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPAS CONCORRENTES AO PLEITO ELEITORAL - 2022/2027. Pelo 
presente Edital, a Comissão Eleitoral do SINDICATO DOS MOTO-BOYS, MOTOQUEIROS, MOTOQUEIROS 
VENDEDORES E PRÉ VENDEDORES, MOTOQUEIROS COBRADORES, MENSAGEIROS, MECÂNICOS 
E VENDEDORES ESPECÍFICOS NA ÁREA MOTOCICLISTA DO ESTADO DO CEARÁ, de acordo com 
os Estatuto Social da entidade e Regimento Eleitoral, comunica todos os trabalhadores da categoria, de 
que foi inscrita uma única Chapa para concorrer ao pleito eleitoral a ser realizado por esta entidade, no dia 
04 de abril de 2022, dás 08:00 ás 16:00 horas, conforme Aviso Resumido de Edital publicado no dia 18 de 
março de 2022, em Jornal de Grande Circulação, compostas pelos seguintes candidatos cujo pedido de 
registro e inscrição foi deferido: CHAPA 1 - A LUTA CONTINUA - DIRETORIA EXECUTIVA - Glauberto 
Barbosa de Almeida(Presidente) - João Paulo do Nascimento Furtado(Diretor Financeiro e Patrimônio) - 
Daniel Rocha de Albuquerque (Diretor Secretário) - CONSELHO FISCAL - Valderi do Nascimento Furtado 
- 1º Conselheiro Fiscal - Marcos Antônio Sousa da Costa - 2º Conselheiro Fiscal - Francisco Joelio de 
Matos Barbosa - 3º Conselheiro Fiscal. SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL - Gilberto Barbosa de 
Almeida Filho - 1º Conselheiro Fiscal. Cristiano Venancio Antunes - 2º Conselheiro fiscal. Rodrigo Silva 
Furtado - 3º Conselheiro fiscal. Contados da publicação deste Edital fica aberto o prazo de 03(três) dias 
para impugnação dos candidatos que, caso oferecido, deverá ser protocolado diretamente na sede da 
entidade na secretaria do sindicato, que funcionará no horário dás 08:00 às 13:00 horas, localizada 
na Rua Nogueira Acioli, nº 1605 - Joaquim Távora - Fortaleza - Ceará - CEP: 60.110-140, e dirigida à 
Comissão Eleitoral, nos termos dos Estatutos Sociais e Regimento Eleitoral. Fortaleza (CE), 31 de março 
de 2022. Ardilis Piterson Pereira de Souza Arrais (Presidente); Monaliza Rocha Colares (1º Secretário); 
Irlis Karenio Pinheiro (2º Secretario). Comissão Eleitoral do SINDIMOTOS-CE.
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RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

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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Ingressos. Torcedores compraram 804.186 ingressos para partidas da Copa do Mundo no Catar no final deste ano na 
primeira fase de vendas, disse a Fifa nesta quarta-feira (30). A Fifa informou que o interesse pelos ingressos veio princi-
palmente de Catar, EUA, Inglaterra, México, Emirados Árabes Unidos, Alemanha, Índia, Brasil, Argentina e Arábia Saudita.ESPORTES

FOTO  DIVULGAÇÃO

João Soares       
E Marcelo Paz, primeiro o homem que nos deu o 

Shopping benfica e o 2º o homem que vem comandando 
o Leão do Pici. Os dois que são tricolores se encontram 
nesta semana para receberem o troféu Jangadeiro.

Bronze no mundial
As atletas do vôlei de praia do Brasil ficaram no 3º 

lugar em recente finais da Copa do mundo deste esporte. 
Elas fazem parte do elenco do Fortaleza que assim conti-
nua com sua estrela brilhando até no amadorismo.

Ciro Nepomuceno
Vim a saber pelo Aloisio Lima que na Rádio Assunção 

que meu amigo, Ciro Nepomuceno está no canadá, onde 
seus filhos estudam. Curo é um nome muito querido no 
nosso esporte amador.

Loteria dos Sonhos         
Não se esqueça, pois o seu dia chegará. Loteria dos 

Sonhos é garantia pois está sob o comando da Loteria 
Estadual do Ceará.

31 de março
Nesta data, em 1964, o cearense marechal Humberto 

Alencar Castelo Branco liderou e comandou o monumento 
revoluncionário que instalou no país o regima militar. Este 
notável cearense morreu no dia 18 de setembro, isto 4 meses 
depois de deixar a presidência da República. O avião em, 
que viajava, um piper PA-23 Astec, foi colhido por um jato 
lockel/T33 da FAB. Em 1967 iria completar 70 anos. Seus 
restos mortais e de sua esposa argentina, estão no mausoléu 
Castelo Branco, no Palácio Abolição, em Fortaleza.

REGISTRO Quando se fala que o Fortaleza pode ser este 
ano tetracampeão não se esqueçam que o primeiro tetra 
do Leão, o clube tinha na presidência Renan Vieira hoje na 
coluna com Rui do Ceará, um dos homens mais inteligentes 
que eu conheci e que fez anos no domingo que passou.

FERRUCIO FEITOSA Ele comemorou na segunda-
-feira aniversário da esposa em casa e sua passagem pelo 
poder público foi marcada pela inteligência e coragem de 
fazer. Com ele meu amigo Mário Feitosa que nunca mais me 
deu notícias. ele é um verdadeiro cavalheiro.

O narrador João Guilherme revelou que a volta 
do público após o período de pandemia dará um 
tempero especial a decisão 

Emoção em Aracati

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O prefeito de Aracati tem uma enorme estrela, pois 
realiza naquela cidade uma gestão marcada por obras 
que o povo gosta e faz uso das mesmas. E agora mesmo 
ele recebeu no seu belo ginásio o mais popular time 
do Brasil, no caso o Flamengo que com sua equipe de 
basquete enfrentou o Fortaleza/Basquete Cearense ga-
nhando pelo apertado escore de 94 x 91. A casa estava 
lotada e a torcida festejou o acontecimento.

COMEMORAÇÃO Josefa Bezerra em reunião com a 
família para a comemoração de seu aniversário de 80 anos 
em Vazea Alegre sob o comando do empresário Wedison que 
lidera o mercado de moto em Fortaleza. Parabéns.

Mais informações de Silvio Carlos: 
e-mail: promoviltda@yahoo.com.br

A decisão do maior tor-
neio regional do Brasil será 
um dos destaques do futebol 
nacional a partir da noite de 
hoje (31). Com a primeira 
partida da decisão da Copa 
do Nordeste, entre Fortale-
za e Sport,  ocorrendo nesta 
quinta na Arena Pernambu-
co, às 21:30. Já o confronto 
de volta será no próximo do-
mingo (03), na Arena Cas-
telão, no horário de 18h30. 
Ambas partidas serão nar-
radas Ao Vivo pelo o nar-
rador dos canais ESPN e do 
STAR+,  João Guilherme, da 
qual acompanha o torneio 
de perto a muitos anos. 

Em conversa exclusiva 
com o jornal O Estado, o 
narrador comentou suas 
expectativas para a decisão 
da competição regional. 
“A minha expectativa está 
enorme, pois acho que será 
uma final espetacular, duas 
camisas de muita tradi-
ção, com o Sport chegando 
quando não era esperado, 
correndo por fora,  e o For-
taleza já era apontado como 
um grande favorito desde 
do início; acho que será 
sensacional”, observou João 
Guilherme. 

Além disso, João Gui-
lherme comentou que a 
volta do público dará um 
tempero diferente para essa 
decisão. “O que está aumen-
tando a minha expectativa 
em relação a essa decisão da 
Copa do Nordeste é a vol-
ta do público, com a Arena 
Pernambuco e a Arena Cas-
telão estando lotadas;  isso 
vai dar um tempero e molho 
muito bacana para essa de-
cisão incrível, com o Forta-
leza chegando muito forte, 
se preparando mais uma 
grande temporada e o Sport 
reaparecendo no cenário”, 
denotou o narrador.    

Sobre a preparação, o 
narrador ressaltou que está  
vendo de perto as duas 
equipes e as notícias rela-
cionadas à final.  “A pre-
paração é como sempre 
de uma grande final; es-
tou ligado nos noticiários, 

acompanhando de perto as 
equipes, ouvindo muito as 
rádios do Ceará e de Per-
nambuco, vendo também o 
trabalho que a nossa com-
panheira Ivana Negrão faz 
na Espn com o noticiário 
do Futebol Nordestino;  tô 
me preparando para levar 
uma transmissão ao público 
digna de um evento dessa 
grandeza, como é a Copa do 
Nordeste”, enfatizou João 
Guilherme.    

João Guilherme também 
realçou o time cearense 
como o grande favorito para 
ganhar o título, mas ressal-
tou que isso não significa 
que o Tricolor do Pici será 
o campeão. “Eu espero uma 
final muito disputada; o 
Sport vem crescendo depois 
que Gilmar Dal Pozzo assu-
miu a equipe, a sequência é 
muito boa, está confiante, 
vai fazer a primeira partida 
em casa, mas não há como 
negar que o Fortaleza é o 
favorito no confronto, pois 
tem uma equipe melhor, um 
elenco mais forte, um tra-
balho muito bem conduzi-
do pelo o Vojvoda, que está 
fazendo história, levando o 
time fase de grupos da Li-
bertadores, terminando em 
quarto lugar no Campeona-
to Brasileiro,  sendo semi-
finalista da Copa do Brasil;  
ou seja o Fortaleza é o favo-
rito, mas não significa que 
será o campeão” destacou o 
narrador. 

Em relação aos destaques 
que podem despontar na 
decisão, o narrador apon-
tou atletas nos dois times 
da qual poderão exercer 
essa função na final. “Em 
relação a jogadores, acre-
dito que tem grandes can-
didatos a aparecerem, do 
lado do Sport tem o goleiro 
Mailson que está em grande 
fase, o lateral Luciano Juba 
e o centroavante Búfalo 
Parraguez que é um jogador 
importante. Já do lado do 
Fortaleza, temos vários no-
mes, como Sílvio Romero, 
sempre quando entra é arti-
lheiro, Renato Kayser, Yago 

Pikachu, Robson, entre tan-
tos outros, o Fortaleza tem 
muitas opções para decidir”, 
ressaltou João Guilherme.   

Acerca do sucesso da 
competição, o narrador 
avalia que o torneio já está 
bem consolidado e que tem 
chances de crescer ain-
da mais por conta 
da paixão e do 
calor do torce-
dor nordesti-
no. “Eu acho 
que a Copa do 
Nordeste tem 
chances de 
crescer cada 
vez mais, 
pois mexe 
com as ri-
v a l i d a d e s 
estaduais e 
com toda 
uma re-
gião, são 
m u i t a s 
c a m i s a s 
pesadas ; 
ela é um 
g r a n d e 
s u c e s -
so, muito 
bem orga-
nizada, tem 
esse calor e pai-
xão  que o povo 
nordestino tem 
em tudo que faz, 
e isso é irradiado 
pro Brasil inteiro. 
A Copa do Nor-
deste, eu já vejo 
a muito tempo 
como uma com-
petição que já faz 
parte do nosso 
calendário e não 
tem como mudar, 
sendo um sucesso 
absoluto”, finali-
zou o narrador. 

João Guilherme revela expectativas 
para decisão da Copa do Nordeste
Em  conversa exclusiva com o jornal O Estado, o narrador João 
Guilherme  expõe sua preparação para narrar a final da competição

GABRIELA CAMARGO JACHINOSKI FOZZATTI
CPF: 224.020.038-39

Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM, a 
Licença de Instalação - Regularização, referente a uma residência unifamiliar, localizada no Lotea-
mento Fazenda Canoé, constituído pelo lote 02 da Quadra 05, Setor Residencial 2, Canto da Barra, 
no município de Fortim - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas 
e instruções de licenciamento da SEMMAM.

INSTITUTO DO CÂNCER DO CEARÁ. Mantendor do Hospital do Câncer do Ceará, 
Sociedade Civil de Fins Filantrópicos, com sede nesta Capital, na Rua Papi Júnior, n° 
1222 - Bairro Rodolfo Teófilo, CNPJ/MF nº 07.265.515/0001-62. Torna Público que 
requereu à Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente -SEUMA. A Licença 
Ambiental de Regularização para Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-
socorro e unidades para atendimento à urgência.

CARTÓRIO JAIME ARARIPE
Av. Mister Hull, 4965, Antônio Bezerra - Fone: 32353301

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75731 - CARLOS ALEXANDRE FERREIRA RABÊLO e DJENANE CARLA RO-
CHA COSTA; Edital n° 75732 - JEREMIAS FREITAS DE AZEVEDO e PRISCILA SILVA 
COSTA; Edital n° 75733 - TIAGO DE PAIVA ALVES e CICERA FERREIRA FURTADO;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30/03/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18255 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE SOARES DA SILVA e BEATRIZ LOPES DA SILVA;
Edital n° 18253 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GIL ALYSSON DO NASCIMENTO SILVA ABREU e JÉSSICA DE LIMA CANDIDO;
Edital n° 18254 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SEBASTIÃO ARLEN DOS SANTOS MODESTO e FRANCISCA CAROLINE FERREIRA SOUSA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30/03/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

CARTÓRIO JEREISSATI
RUA MAJOR FACUNDO, 709, CENTRO, FONE: 3231.23.53

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339337- Antonio Vaniberg Freire da Silva e Rafaella Vasconcelos Nascimento;
339338- Wedson pereira Barbosa e Evellainy de Sousa Pinheiro;                  
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 31/03/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 3226-8330

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS 

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30669 ROBERTO BRUNO SOARES CORREIA E ANA PAULA DOS SANTOS CAVALCANTE
N°30697 EDUARDO ARAGÃO DE ARRUDA E MAYARA THAMILLIS GUIMARÃES FREIRE
N°30698 RONALDO PINHEIRO SOUSA E MAYARA GESSICA DE OLIVEIRA ROCHA
N°30699 ANTONIO JONATHAN DE LIMA E KAMILA MOREIRA DE OLIVEIRA
N°30700 IVANILSON DE SOUSA RUFINO E ADRILENE PESSOA DA FONSECA
N°30701 LUIZ EDUARDO PIMENTEL BEZERRA E RAISSA MARQUES CAVALCANTE

30 DE MARÇO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27473 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTÔNIO HENRIQUE DE FREITAS COSTA FILHO e JÚLIA MATTOS RODRIGUES ALENCAR;
Edital n° 27474 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ISAIAS PAIVA DUARTE e JAMILE ALEXANDRE LIMA;
Edital n° 27475 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO RICARDO MONTEIRO MUNIZ e SANDRA BANZATO;
Edital n° 27476 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO JOSEPH NEVES DE OLIVEIRA e ANA VITORIA DE SOUSA;
Edital n° 27477 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO DIOGENES PARENTE COELHO e CAROLINE LOUISE ELIANO DE SOUZA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30 de Março de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO,3220 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30691 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVID CAVALCANTE DA SILVA e LARINA DA SILVA MOREIRA;
Edital n° 30690 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DÁVIO BARBOSA DOS SANTOS e MARIANA COELHO PARENTE;
Edital n° 30692 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO SANTOS PEREIRA JÚNIOR e ANA CAROLINA SANTIAGO DE ALMEIDA;
Edital n° 30693 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO CHAVES DOS ANJOS e LUIZA MARIA DE CARVALHO;
Edital n° 30694 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESLEY TOBIAS MOREIRA e BIANCA ALVES DO NASCIMENTO;
Edital n° 30695 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO BRENER MAIA DE MESQUITA e SHYLANE CRISTINA FARIAS CAMPOS.

Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30 de março de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe
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Dona Zefinha faz apresentação dupla nesta quinta

GERAL

O Centro Cultural Banco do 
Nordeste Cariri recebe nesta 
quinta (31) a tradicional compa-
nhia cênico-musical Dona Zefi-
nha para duas atividades culturais 
gratuitas. Às 17h30, será exibido 
o curta-metragem “Casa de Ze-
finha”, produzido para celebrar 

os 10 anos de atuação cultural da 
Casa de Teatro Dona Zefinha no 
município de Itapipoca. Na se-
quência, às 18 horas, os irmãos 
Orlângelo Leal, Paulo Orlando e 
Ângelo Márcio sobem ao palco 
do Teatro do CCBNB Cariri para 
encenar o espetáculo “Chafurdo”, 

uma das principais produções 
do grupo.Com duração de 30 
minutos, roteiro e direção de 
Orlângelo Leal e Joélia Braga, o 
documentário “Casa de Zefinha” 
presta uma homenagem à figura 
de Josefa de Souza, mulher preta, 
mãe, nordestina, moradora de 

Juazeiro do Norte e que inspirou 
o grupo artístico e o espaço cul-
tural Casa de Teatro Dona Zefi-
nha, criada há dez anos no muni-
cípio de Itapipoca. Josefa, a Dona 
Zefinha, era vizinha dos pais do 
trio de artistas Orlângelo, Paulo 
Orlando e Márcio.


