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Descoberta de 
corpos perto de Kiev 
aumenta pressão 
sobre Rússia
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Na posse, Izolda Cela afirmou estar honrada de ser a primeira mulher a assumir o Governo no Ceará. “Sou a primeira mulher a ocupar este honroso lugar 
de chefe do Executivo Estadual. Por óbvio, isso fala por si sobre o desafio histórico da trajetória da mulher na ocupação de espaços sociais de liderança, 
especialmente na política. Não tenho dúvidas que eu me sinto extremamente convocada para, junto de todas e todos, vencer os desafios”. POLÍTICA4

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36

Um governo de mulher como 
você nunca viu no Ceará

Izolda agradeceu a Camilo Santana pela parceria e por ser “uma liderança
exemplar” para todos e todas que fazem a gestão pública no Ceará

“Circuito Popular 
de Cinema” 
apresentará seis
filmes nacionais

GERAL12

Santuário de Santo 
Antônio impulsiona
turismo religioso 
na região do Cariri

ECONOMIA9

Albert Sabin 
implanta ambulatório 
para vítimas de 
violência sexual

CIDADES6

Morre em São 
Paulo, aos 98 anos,
a escritora Lygia 
Fagundes Telles

Morreu ontem (3), em 
São Paulo, aos 98 anos, 
a escritora e integrante 
da Academia Brasileira 
de Letras (ABL), Lygia 
Fagundes Telles. A escri-
tora ingressou na ABL em 
1987 na cadeira 16, na su-
cessão de Pedro Calmon. 
NACIONAL5

Inauguração 
de aeroporto 
destaca Sobral 
na transição 
Camilo-Izolda

Estado do Ceará investiu R$ 70 milhões para construir e equipar o aeroporto

DESENVOLVIMENTO

O município berço 
do grupo político foi 
cenário de encontro 
com força simbóli-
ca no último dia de 
gestão de Camilo, 
em evento que colo-
cava em relevo tan-
to a família Ferreira 
Gomes quanto a de 
Izolda. POLÍTICA3
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POLÍTICA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Milhares de Reais)

Alex VI Energia SPE S.A.
CNPJ/MF nº 30.567.543/0001-56

BALANÇO PATRIMONIAL
Ativo 2021 2020
Circulante 21.950 1.142
Caixa e equivalentes de caixa 1.150 101
Contas a receber 5.223 -
Impostos a recuperar 4 2
Despesas antecipadas 319 89
Instrumentos financeiros derivativos - 946
Mútuos a receber 15.226 -
Outros 28 4
Não circulante 124.660 42.421
Depósitos restituíveis e valores vinculados 960 109
Imobilizado 123.700 42.312
Total do ativo 146.610 43.563

Passivo 2021 2020
Circulante 6.357 14.088
Contas a pagar 3.003 13.787
Empréstimos e financiamentos 2.379 95
Impostos e contribuições a recolher 291 83
Dividendos a pagar 684 123
Não circulante 50.865 5.600
Empréstimos e financiamentos 49.073 5.600
Provisão para desmobilização 1.792 -
Patrimônio líquido 89.388 23.875
Capital social 86.672 23.480
Reservas de lucros 2.716 395
Total do passivo e do patrimônio líquido 146.610 43.563

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital 
social

Capital a 
integralizar

Reservas de lucros
Lucros 

(prejuízos) 
acumulados

Total 
patrimônio 

líquido

Recursos 
destinados a 
aumento de 

capital

Total 
patrimônio 

líquido
Reserva 

legal
Retenção 
de lucros

Saldos em 31 de dezembro de 2019 (Não auditado) 1.000 - - - (359) 641 - 641
Aumento de capital social 52.814 (49.129) - - - 3.685 - 3.685
Integralização do capital social - 18.795 - - - 18.795 - 18.795
Lucro líquido do exercício - - - - 877 877 - 877
Constituição de reserva legal - - 26 - (26) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (123) (123) - (123)
Constituição de reserva de lucros - - - 369 (369) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 53.814 (30.334) 26 369 - 23.875 - 23.875
Aumento de capital social 8.735 - - - - 8.735 - 8.735
Redução de capital social (5.956) - - - - (5.956) - (5.956)
Integralização do capital social - 30.334 - - - 30.334 - 30.334
Dividendo minimo 2020 mantido em reserva - - - 123 - 123 - 123
Adiantamento para futuro aumento de capital - - - - - - 30.079 30.079
Aumento de capital via capitalização do AFAC 30.079 - - - - 30.079 (30.079) -
Lucro líquido do exercício - - - - 2.882 2.882 - 2.882
Constituição de reserva legal - - 144 - (144) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (684) (684) - (684)
Constituição de reserva de lucros - - - 2.053 (2.053) - - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 86.672 - 170 2.546 - 89.388 - 89.388

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 2.882 877
Ajustes de itens sem desembolso de caixa para conciliação do 
lucro líquido com o fluxo de caixa

Depreciação de imobilizado 1.302 -
Encargos financeiros, líquidos 2.571 -
(Ganho) perda com instrumentos financeiros derivativos 946 (946)
Atualização da provisão para desmobilização 40 -
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber (5.223) -
Impostos a recuperar (2) (2)
Despesas antecipadas (230) (89)

2021 2020
Outros (24) 138
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Contas a pagar (10.757) 12.989
Impostos e contribuições a recolher 208 83
Caixa líq. gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais (8.287) 13.050
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Depósitos restituíveis e valores vinculados (851) (109)
Liberação de recursos para partes relacionadas (19.395) (3.685)
Recebimento de principal - operação de mútuo 4.169 4.172
Aquisição de bens para o ativo imobilizado (80.004) (41.419)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (96.081) (41.041)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento

2021 2020
Ingresso de empréstimos e financiamentos 44.200 5.600
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros (1.975) -
Redução de capital (5.956) -
Aumento de capital 69.148 22.480
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 105.417 28.080
Aumento (redução) líq. (a) do saldo de caixa e equiv. de caixa 1.049 89
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 101 12
Caixa e equivalente de caixa no fim do exercício 1.150 101
Variação líquida do saldo de caixa e equivalente de caixa 1.049 89
Informações complementares: Valores pagos de IR: 99 -

Valores pagos de CS: 64 -
Adição de imobilizado sem efeito caixa 2.686 893

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
2021 2020

Receita operacional líquida 9.363 -
Custo de geração de energia (2.285) -
Lucro bruto 7.078 -
Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (72) -
Outras despesas operacionais (36) (75)

(108) (75)
Lucro (prejuízo) operacional antes do resultado
 financeiro e dos impostos 6.970 (75)
Resultado financeiro
Receitas financeiras 137 954
Despesas financeiras (3.861) -

(3.724) 954
Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 3.246 879

Imposto de renda e contribuição social
Corrente (364) (2)

(364) (2)
Lucro líquido do exercício 2.882 877

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES
2021 2020

Lucro líquido do exercício 2.882 877
Outros resultados abrangentes
Outros resultados abrangentes líquidos - -
Total de resultados abrangentes do exercício 2.882 877

A Diretoria
Érica Moraes da Costa Lisboa Ferreira 

Contador – CRC: RJ-119.036-O
Hamilton Ferreira da Silva 

Controller – CRC: ISP-217.225-O

Carlos Gustavo Nogari Andrioli - Diretor – CPF: 861.403.379-68
Nilton Leonardo Fernandes de Oliveira - Diretor - CPF:  071.000.747-70
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Mega-Sena. Uma aposta feita em Santos, no litoral do estado de São Paulo, ganhou o prêmio da Mega-
-Sena, concurso 2468, sorteado neste sábado (2): R$ 122.627.171,80 Os números sorteados foram  22, 
35, 41, 42, 53 e 57. O prêmio a ser pago é de R$ R$ 122.627.171,80 para quem acertou as seis dezenas.NACIONAL

FOTO ALESP

Para desespero dos opositores
Deputada Carla Zambelli(PL-SP) sobre alta na 

bolsa e dólar no menor valor em dois anos

O diretor-geral da Câmara garantiu, 
mediante negociação, inúmeras re-
galias junto às companhias aéreas, 
como isenção de taxa de remar-

cação e até upgrade de fidelidade, que consu-
midor nenhum consegue nem ver de longe. 
A cereja do bolo, no entanto, foi a mamata de 
pagar no máximo R$1.338 por passagem para 
qualquer trecho tendo Brasília como origem 
ou destino e R$ 1.780 nos “assentos premium”.

Na vida real
Para o consumidor comum, viagem de meia 

hora entre Brasília e Goiânia custa mais de R$2 
mil, mesmo marcada com 12 horas de antece-
dência.

Aéreas esfolam
O consumidor comum não tem chance de 

pleitear a isenção de taxa de remarcação. Pior, 
em alguns casos, chega a 80% do valor da tarifa.

A pão de ló
As aéreas sempre trataram parlamentares 

com regalias, permitindo até que eles embar-
quem nos voos antes de quem os sustenta: nós.

Boa notícia
Apesar do evidente uso da força política para 

obter mordomias, há um lado bom disso tudo. 
A conta, paga pelo contribuinte, agora é menor.

Bom para 2022
O tamanho das novas bancadas será rele-

vante nas votações da Câmara durante este 
ano. Não influenciam o cálculo do fundo elei-
toral de 2022.

Novos números
Importantes mesmo serão os números dos 

deputados federais eleitos em outubro, com 
mandatos para os quatros aos seguintes, até 
2026. 

O que importa
A bancada de deputados eleitos em outubro 

definirá, para cada partido, o valor dos porno-
gráficos fundos Partidário e Eleitoral, a partir 
de 2023.

Mudanças na Câmara
O PP do presidente da Câmara dos Deputa-

dos, Arthur Lira (AL), fechou a janela partidá-

Aéreas favorecem deputado com regalias de sonho

O PODER SEM PUDOR

Novo aliado de Lula, Geraldo Alckmin 
sempre foi um discreto vice-governador de 
Mário Covas. Tão discreto que era desco-
nhecido nas repartições. Certa vez, no final 
da primeira gestão de Covas, ao chegar na 
Secretaria Estadual de Esportes, ele teve 
de preencher formulário, na portaria, e 

ganhar crachá de “visitante” para entrar 
no prédio. No elevador, uma funcionária 
mais observadora fez-lhe um ligeiro aceno 
com a cabeça. Ele logo se animou: “Muito 
prazer, sou Geraldo Alckmin”. “Conheço o 
senhor de algum lugar...” disse ela, puxan-
do pela memória.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Pudor sem poder

Troca-troca de siglas
tem prazo de validade curto
Ao final da “janela de transfe-
rências” de deputados, neste dia 
1º, o União Brasil foi o que mais 
encolheu, na prática, mas, ainda 
assim, permanece grande: é o 
quarto maior da Câmara, menor 
até que o PSL, antes da fusão 
com o DEM. Perdeu 35 de 82 
deputados desde o ano passa-
do, a maioria para o PL de Jair 
Bolsonaro e outros governistas. 
A segunda maior bancada é do 
PT, que mal se alterou (56). As 
novas bancadas têm prazo de 
validade: 31 de dezembro, térmi-
no dos atuais mandatos.

ria como o terceiro maior da Casa: 50 parla-
mentares. Passou o União Brasil, que acabou 
com 47 deputados.

Inédito
Pela primeira vez em 40 anos, a segunda 

maior bancada do Senado não é do PT, PSDB 
ou DEM (ex-PFL). O MDB tem o maior nú-
mero (14) de senadores, seguido pelo PSD (11) 
e PL e Podemos (ambos com oito).

Socializou a bancada
Além de não ter mais senadores no Con-

gresso Nacional, após a janela de infidelidade 
partidária, o PSB perdeu sete deputados fede-
rais (desde 2019). É apenas a nona maior ban-
cada da Casa, com 25 parlamentares.

Direto e reto
Daniel Ferreira (Desenvolvimento) substi-

tui Rogério Marinho, que vai disputar vaga po-
tiguar no Senado, e diz que a missão até o fim 
do ano é clara: “concluir a maior quantidade 
possível de obras em andamento”.

Nada de novo
Especialista em marketing político, Janiel 

Kempers não prevê surpresa com desistência 

de Moro e confirmação de Dória como candi-
dato. “Não conseguiram articulação suficiente 
para firmar suas pré-candidaturas”.

Quem acredita?
Jornais nos EUA alertaram para a ‘explosão’ 

de casos de covid na China. O país com 1,4 bi-
lhão de habitantes é supostamente o 117º na 
lista de países com mais casos: Pouco mais de 
151 mil no total.

De papel passado
Presidente do Cidadania, Roberto Freire 

comemorou a oficialização da federação com 
o PSDB um dia após confirmação da pré-can-
didatura de João Dória a presidente. “Agora é 
para valer”, disse nas redes sociais.

Se soltando
No primeiro dia fora do da Esplanada, o pré-

-candidato ao Senado no Rio Grande do Norte 
Rogério Marinho já começou a pré-campanha 
criticando o ativismo judicial, que “está dese-
quilibrando a democracia”, disse.

Pensando bem...
...na política, promessa é dívida. Mas, às ve-

zes, dívida é dívida mesmo.

Obra de Lygia aborda temas variados como amor, a morte, o medo, o adultério e drogas

Morreu ontem (3), em São 
Paulo, aos 98 anos, a escrito-
ra e integrante da Academia 
Brasileira de Letras (ABL), 
Lygia Fagundes Telles. A in-
formação foi confirmada pela 
ABL. Lygia foi vencedora do 
Prêmio Camões, em 2005, 
pelo conjunto da obra, e do 
Prêmio Juca Pato, em 2009, 
como intelectual do ano.

A escritora nasceu na capi-
tal paulista, estudou na Escola 
Caetano de Campos e se for-
mou na Faculdade de Direito 
do Largo de São Francisco, 
da Universidade de São Paulo 
(USP). Ingressou na ABL em 
1987 na cadeira 16, na suces-
são de Pedro Calmon.

Lygia faleceu em sua casa, 
em São Paulo, de causas natu-
rais. “Perdemos nossa querida. 
Partiu tranquilamente! Mas 
viverá para sempre. Princi-
palmente no coração de seus 
amigos!”, escreveu nas redes 
sociais o jurista José Rena-
to Nalini, atual presidente da 
Academia Paulista de Letras.

A obra de Lygia aborda te-
mas variados como o amor, 
a morte, o medo, o adultério 
e as drogas. Trata ainda de 
problemas sociais e explora o 
universo feminino, trazendo 
um olhar crítico ao moralismo 
social e deixando transparecer 
suas visões políticas.

Prêmios
Seu primeiro livro de con-

tos, com o título Porões e so-
brados, foi publicado em 1938. 
Recebeu quatro vezes o Prê-
mio Jabuti, considerado a mais 
tradicional premiação literária 
do Brasil. Na primeira ocasião, 
em 1966, obteve o feito com 
a obra O Jardim Selvagem. 
Voltou a ganhar em 1973, 
com o romance As Meninas. 
Em 1996, consagrou-se no-
vamente com A Noite Escura 

e mais Eu e, em 2001, com a 
coletânea de contos Invenção 
e Memória.

No ano de 2005, foi agra-
ciada também com o Prêmio 
Camões, que enaltece autores 
de língua portuguesa pelo con-
junto da sua obra. Seu nome 
entrou pra uma lista da qual 
atualmente fazem parte outros 
33, de cinco países diferentes.

O trabalho de Lygia ganhou 
as telas da televisão. O roman-
ce Ciranda de Pedra, publicado 
em 1954, foi adaptado pela TV 
Globo duas vezes. A primeira 
novela, escrita por Antônio 
Teixeira Filho e dirigida por 
Wolff Maia, foi ao ar pela TV 
Globo em 1981. A segunda 
versão, veiculada em 2008, foi 
escrita por Alcides Nogueira e 
dirigida por Denise Saraceni.

Seu nome também aparece 
na história do cinema brasilei-
ro. No filme Capitu (1968), 
inspirado no romance Dom 
Casmurro de Machado de 
Assis, ela trabalhou em par-
ceria com o crítico de cinema 
e seu segundo marido Paulo 

Emílio Sales Gomes, com 
quem foi casada de 1963 até 
ficar viúva em 1977. Ambos 
assinam o roteiro que poste-
riormente recebeu o Prêmio 
Candango, concedido pelo 
Festival de Brasília.

Censura
Com formação em Direito, 

a escritora se mobilizou contra 
a censura durante a ditadura 
militar. Junto com os escrito-

res Nélida Piñon e Jefferson 
Ribeiro de Andrade e o histo-
riador Hélio Silva, ela compôs 
a comissão responsável pela 
elaboração do Manifesto dos 
Intelectuais, um abaixo-assi-
nado que ganhou repercussão 
em 1977 após conquistar a 
adesão de mais de mil signa-
tários. Entregue ao Ministério 
da Justiça, ele foi considerado 
a maior manifestação de inte-
lectuais contra a censura im-
posta no período.

Lygia não deixa descenden-
tes. Seu único filho, o cineasta 
Goffredo da Silva Telles Neto, 
faleceu em 2006, aos 52 anos. 
Ele era fruto do relacionamen-
to com o primeiro marido, o 
jurista Gofredo Teles Júnior, 
que durou de 1947 até 1960.

Entre seus livros mais 
importantes estão Antes do 
Baile Verde (1970), As Me-
ninas (1973), Seminário dos 
Ratos (1977), Filhos Pródi-
gos (1978), A Disciplina do 
Amor (1980), As Horas Nuas 
(1989), A Noite Escura e Mais 
Eu (1995), e Invenção e Me-
mória (2000). Seu livro Ciran-
da de Pedra (1954) inspirou a 
novela homônima, exibida na 
TV Globo. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Chocolates: Sebrae 
revela aumento de 
pequenos negócios

Um levantamento feito 
pelo Serviço Brasileiro de 
Apoio às Micro e Pequenas 
Empresas (Sebrae) mostra 
que o número de peque-
nos negócios que fabricam 
produtos derivados de cho-
colate aumentou durante 
a pandemia de covid-19. 
Neste ano, a Páscoa, 
melhor momento para as 
vendas no setor, será come-
morada em 17 de abril.

Segundo a entidade, a 
abertura de novos negócios 
na área aumentou 57% em 
2021 em comparação com o 
resultado de 2019. Os dados 
foram obtidos a partir da 
Classificação Nacional de 
Atividades Econômicas 
(CNAE), que é formaliza-
da pelos empreendedores 
no momento da abertura 
do negócio. Em relação 
ao faturamento, a pesqui-
sa mostrou que 42% dos 
empreendedores venderam 
mais em 2020 - primeiro 
ano da pandemia - em rela-
ção a 2019.

Os dados também 
indicam que o número de 
empresas abertas no setor foi 
maior do que o fechamen-
to de firmas por três anos 
seguidos. Somente em 2021, 
foram registradas 2.397 aber-
turas e 883 encerramentos. A 
maioria dos negócios (2.319) 

foram abertos por microem-
preendedores individuais 
(MEIs). Os demais envolvem 
microempresas (72) e empre-
sas de pequeno porte (6).

De acordo com o Sebrae, 
o setor de chocolates atrai 
microempreendedores 
por ser uma área que não 
exige formação profissional 
prévia. Não são necessárias 
máquinas sofisticadas e a 
matéria-prima é acessível. 
Além disso, é um setor 
caracterizado pela facili-
dade em empreender, seja 
por necessidade ou por 
oportunidade. A analista de 
competitividade do Sebrae 
Mayra Viana avalia que o 
crescimento do setor está re-
lacionado à falta de barreiras 
para entrada no mercado.

“Temos um contingente 
de empreendedores que 
normalmente elaboram ovos 
e bombons a partir da barra 
de chocolate comprada 
pronta, em sua própria casa, 
sem grande necessidade de 
máquinas e equipamentos. 
Estão incluídos também os 
doceiros ocasionais, que 
buscam uma renda extra 
em determinadas épocas do 
ano, como a Páscoa”, disse.

O Sebrae também ofere-
ce dicas para o microem-
preendedor alavancar suas 
vendas na Páscoa.

Morre em SP, aos 98 anos, a 
escritora Lygia Fagundes Telles
Morreu ontem (3), em São Paulo, aos 98 anos, a escritora e integrante da 
Academia Brasileira de Letras (ABL) vencedora do prêmio Camões em 2009

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° 18260 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO PONCIANO DE OLIVEIRA JUNIOR e LUIZA KAROLINE DE OLIVEIRA;
Edital n° 18261 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO GLAUDEMIR DE SOUZA FARIAS e NARA ALINE RODRIGUES DE ALMEIDA 
BARBOSA;
Edital n° 18262 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTERO TEMOTEO DE MACEDO NETO e CATARINA LUCIA SALES MONTEIRO;
Edital n° 18263 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANUEL BAPTISTA DOMINGUES e ANA DA COSTA RAMOS;
Edital n° 18264 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CLAUDERSON GOMES BARBOSA e ANTÔNIA MÁRCIA CARNEIRO DA CUNHA;
Edital n° 18265 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAMIRO LIMA VALE NETO e ALICIA SERRA VASCONCELOS;
Edital n° 18266 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAILSON DE SOUSA OLIVEIRA e MANOEL BARROSO MENDES JUNIOR;
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, 02/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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° 75741 - RAFAEL HOLANDA DE AGUIAR e VANESSA KELLY AZEVEDO 
SILVA; Edital n° 75742 - RAFAEL PRIMO BEZERRA e FLÁVIA LILIANE HOLANDA 
ALMEIDA; Edital n° 75743 - ERIVALDO CARLOS DE ALCANTARA MARTINS e MA-
RIA ZENEIDE MAIA COSTA; Edital n° 75744 - LEO LUCAS NASCIMENTO ANDRA-
DE e ESTER DE SOUSA ERNESTO; Edital n° 75745 - FRANCISCO DIACILDO SOU-
SA GOMES e ALESSANDRA MORGANA BARROS PAULO; Edital n° 75746 - VITOR 
FERREIRA GUEDES e ANA NICOLLE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA; Edital n° 75747 
- FRANCISCO MARCOS DE OLIVEIRA NUNES FILHO e MARIA ELIZABETH DOS 
SANTOS SILVA; Edital n° 75748 - FRANCISCO HIGOR OTAVIANO OLIVEIRA e 
BRISA PEREIRA DO NASCIMENTO; Edital n° 75749 - DANIEL SOUSA NOGUEIRA 
e EVELINE QUEIROZ PORTELA; Edital n° 75750 - SAMUEL DA SILVA MARQUES 
e EVA MARIA ESTEVAM DE PAIVA; Edital n° 75751 - ALEX ANDRADE MACIEL 
e TICIANY STEFFANY MACÁRIO VIANA; Edital n° 75752 - MAÍLSON MORAIS 
FERREIRA e CAROLINE DE MENEZES SOUSA; Edital n° 75753 - LUIZ GERALDO 
DE SOUZA e YARA RIBEIRO DE SENNA; Edital n° 75754 - RAFAEL OLIVEIRA 
MENEZES e SÂMILA GABRIELLY CARVALHO PINHEIRO; Edital n° 75755 - JOSÉ 
GABRIEL IZIDÓRIO DE OLIVEIRA e KARINE MARTINS SALDANHA;
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, 02/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
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Cultura. De hoje (4) até o dia 8 de abril, a orla de Fortaleza recebe o Festival Concreto - Festival Internacional de Arte Urbana que 
irá promover intervenções artísticas no complexo de banheiros públicos da Beira-Mar, situado entre as ruas Tereza Hinko e Manuel 
Jacaré. A ação será realizada pelos artistas cearenses Abu, Amanda Nunes, Brooks, Franklin Stein, Otas e Rafael Limaverde.CIDADES

Presidente do PSD do Ceará anuncia pré-candidatu-
ra do ex-prefeito de Caucaia Naumi Amorim à Câmara 
Federal. Isso mesmo. O fim da tarde da última terça-
-feira (29) foi marcado por grande movimentação na 
política de Caucaia, cidade da Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF), a segunda maior do Ceará, em habi-
tantes e eleitores, justo pela indicação de Domingos Fi-
lho, presidente do Partido Social Democrático (PSD), 
no Ceará, que, por meio de rede social, informou que 
Naumi Amorim (foto) é pré-candidato à Deputado Fe-
deral pelo partido. Naumi Amorim, foi deputado es-
tadual de 2015 a 2016 e em 2017 assumiu o mandato 
de prefeito de Caucaia. Ele foi o primeiro prefeito da 
história do Ceará a conseguir um investimento de um 
banco internacional fora da Capital, no valor de 80 
milhões de dólares, cerca de 400 milhões de reais em 
conversão direta há época do financiamento. Até 2018, 
Fortaleza era a única cidade do Estado que tinha con-
seguido um financiamento mundial.

Naumi Amorim para federal

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sáb., dom. e segunda-feira, 4 de abril de 2022  O ESTADO                     

Reeleição
Como vinha sendo especulado por setores da impren-

sa não é a deputada Érika Amorim, ex-primeira-dama 
de Caucaia que vai disputar vaga à Câmara Federal e seu 
marido, o ex-prefeito Naumi Amorim ao Legislativo Es-
tadual. Deputada Érika Amorim vai postular a reeleição, 
está definido no âmbito do partido (PSD) e entre os seus 
apoiadores, de Caucaia e outras regiões do Ceará.

Pacatuba em paz
Autoridades de Pacatuba à frente o prefeito Carlo-

mano Marques e seu vice Rafael Marques mostram-se 
felizes e satisfeitas, pois, completarem-se cinco (5) 
meses sem homicídio na sede do município. O setor de 
segurança melhorou em todo o Estado, com aumento da 
tropa de policiais e a instalação de novos equipamentos 
em defesa do cidadão.

Emprego
Vão até esta terça-feira, 05 de abril, as inscrições para 

o concurso público de Defensoria e Defensor Público 
no Ceará. São oferecidas 60 vagas. A aplicação da prova 
escrita preliminar está programada pra cinco de junho.

Saiba mais
Com organização da Fundação Carlos Chagas, a 

seleção dos candidatos destina 20% das vagas a pessoas 
pretas e pardas, 5% a indígenas. As prefeituras de Icó, 
Granja, Canindé, Baturité, Redenção e Tauá estão incen-
tivando jovens e adultos para que façam o concurso. Ou 
seja, emprego à vista.

Paraipaba
O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de 

Paraipaba, Francisco Eduardo Sales Vieira, anuncian-
do para o próximo dia 08/04, licitação com vistas à 
contratação de empresa para aquisição de material de 
construção, hidráulicos, elétricos e outros equipamen-
tos para atender as necessidades das diversas secreta-
rias do município. Estamos atentos.

Trabalho reconhecido
Naumi ficou conhecido pela sua gestão humani-

zada à   da Prefeitura de Caucaia, especialmente nas 
áreas da Educação, Infraestrutura, Assistência Social 
e Saúde, com a reforma de equipamentos públicos e 
a construção de novos. E deixou marcos estruturais 
positivos e inéditos, como a reforma do Centro de 
Caucaia, do Mercado Municipal, a requalificação e 
urbanização de lagoas, como a do Tabapuá - que 
virou cartão postal do município, além de areni-
nhas, praças e requalificação da iluminação pública, 
justamente em áreas mais carentes ou que nunca 
haviam sido assistidas por outras gestões. Naumi ob-
teve mais de 80.000 votos na última eleição em que 
concorreu e é uma das maiores lideranças políticas 
da RMF e do Interior, com fortes laços políticos nos 
Inhamuns, no Cariri, na Capital, além da sua forte e 
consolidada liderança em Caucaia.

O Hospital Infantil Al-
bert Sabin (Hias), unidade 
da Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa), implantou, no 
último mês, o Ambulatório 
Ponto de Luz, cujo funcio-
namento iniciou no último 
dia 3 de março. Segundo a 
gestão do hospital, o obje-
tivo do equipamento é ofe-
recer um acompanhamento 
contínuo para as crianças 
e adolescentes vítimas de 
violência sexual atendidas 
na emergência. Anterior-
mente, o Hias já integrava, 
desde maio do ano passa-
do, a Rede de Atenção a 
Mulheres, Adolescentes e 
Crianças com assistência 
emergencial multidiscipli-
nar 24 horas. Na unidade, 
as consultas serão reali-
zadas, quinzenalmente, às 
quintas-feiras, das 13 às 17 
horas, no ambulatório Vâ-
nia Abreu.

O serviço é voltado, ex-
clusivamente, para pacien-
tes encaminhados pelo 
Centro de Emergência Pe-
diátrica (CEP), local no 
qual receberam o primeiro 
atendimento. De acordo 
com Luna Celedônio, que é 
a coordenadora do Serviço 
Social do Hias e responsável 
pela aplicação do programa 
Pontos de Luz na unidade, 
as crianças e os adolescen-
tes que necessitam dos ser-
viços da unidade contam 
com o atendimento de uma 
equipe multiprofissional. 

Ainda segundo ela, o 
intuito é fazer um moni-
toramento sistemático dos 
casos, evitando que as fa-
mílias se desloquem para 
vários locais para encontrar 
onde existe tratamento ade-
quado. “Com a implantação 
do ambulatório, nossa ideia 
é tentar concentrar o atendi-
mento desses pacientes em 
uma única instituição para 
que seja garantido todo o 
acompanhamento terapêutico 
e psicossocial necessário para 

esses indivíduos”, ressalta.
Um dos motivos para a 

criação do ambulatório foi 
que, nos últimos dois anos, 
98 crianças e adolescentes 
vítimas de violência sexual 
foram atendidas no Centro 
de Emergência Pediátrica 
do Hias. Deste quantitati-
vo, 74 receberam assistên-
cia só em 2021. A coorde-
nadora do serviço social do 
Hias afirma que o aumen-
to pode ser explicado pela 
implantação, em maio do 
ano passado, do programa 
Pontos de Luz no hospital, 
que veio para auxiliar na 
proteção, no acolhimento, 
na orientação e para ofere-
cer o apoio necessário, “em 
tempo hábil”, às vítimas de 
violência, assim como na 
prevenção de novas situa-
ções de agressão.

Atendimento
Conforme a gestão do 

Hias, por meio da rede 
Pontos de Luz - de inicia-
tiva da Sesa - as crianças 
e adolescentes vítimas de 
violência sexual têm rece-
bido atendimento imediato 
com acolhimento, profila-
xias de infecções sexual-

mente transmissíveis (ISTs), 
como HIV/aids, contracep-
ção de emergência, além de 
orientações sobre a rede de 
segurança e proteção social. 
Além disso, na unidade hos-
pitalar, é executado um pro-
tocolo formal que abrange 
todas essas especificidades e 
proteção de direitos durante 
este cuidado, de modo a as-
segurar a integridade legal 
das vítimas. 

Somados ao Hias, inte-
gram a Rede de Atenção a 
Mulheres, Adolescentes e 
Crianças os hospitais Geral 
de Fortaleza (HGF) e Geral 
Dr. César Cals (HGCC), em 
Fortaleza, e Regional Norte 
(HRN), em Sobral, todos 
equipamentos da Sesa. A 
Maternidade Escola Assis 
Chateaubriand (Meac) e 
o Hospital Distrital Gon-
zaga Mota de Messejana, 
na Capital, e a Policlínica 
Dra. Márcia Moreira de 
Menezes, em Pacajus, tam-
bém fazem parte da rede de 
atendimento a esse público.

Perfis de pacientes
Entre os pacientes assis-

tidos no CEP em 2021, 59 
foram do sexo feminino 

(80%) e 15 do sexo mas-
culino (20%). Enquanto a 
faixa etária de maior con-
centração de crianças e de 
adolescentes vítimas de vio-
lência sexual em 2021 foi de 
6 a 11 anos, com 30 casos 
contemplando 40,5% do to-
tal. Já os adolescentes entre 
12 e 17 anos representaram 
33,8%, com 25 casos; e a fai-
xa etária de 0 a 5 anos com 
19 ocorrências (25,7%).

Outro fator observado 
sobre o perfil dos pacien-
tes foi a escolaridade. Nes-
te quesito, dados indicam 
que a maioria das crianças 
e adolescentes atendidos 
pelo Pontos de Luz em 2021 
estava cursando o ensino 
fundamental, totalizando 
54,05%. Não identificados 
e os fora da idade escolar 
somaram 37%, resultan-
do em um total de 28 ca-
sos. Apenas dois já haviam 
concluído o ensino funda-
mental e um tinha o ensi-
no médio incompleto. Das 
vítimas registradas, 70% 
residem em Fortaleza, 10% 
na Região Metropolitana - 
exceto a Capital - e 18,92% 
foram pacientes provenien-
tes do interior cearense.

FOTO ERIKA MAVIGINIER/ ASCOM HIAS

Entre 2020 e 2021, nos dois primeiros anos de pandemia, houve um aumento de 308% nos atendimentos realizados pela unidade

HOSPITAL ALBERT SABIN
Unidade implanta ambulatório voltado

para vítimas de violência sexual
O serviço é voltado, exclusivamente, para crianças e adolescentes 
encaminhados pelo Centro de Emergência Pediátrica (CEP), local

no qual tiveram primeiro atendimento realizado

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - Comarca de Caucaia - 1ª Vara Cível da Comarca de 
Caucaia. Rua Sérvulo Braga Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8989, Caucaia-
CE - E-mail: caucaia.1civel@tjce.jus.brCaucaia. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo 
nº: 0007352-42.2018.8.06.0064; Classe: Usucapião; Assunto: Usucapião Extraordinária; Requerente: 
Antonio Adriano de Matos e outro. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 DIAS. A DOUTORA MARIA 
VALDILENY SOMBRA FRANKLIN, Juíza de Direito Titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia-CE, 
Estado do Ceará, por nomeação legal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
com prazo de 30 (trinta) dias o virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e 
expediente da Secretaria da 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, os termos de uma Ação de Usucapião 
de nº 0007352-42.2012.8.06.0064/0, que promove Antonio Adriano de Matos e outro, de um terreno 
urbano de forma regular, com um galpão de área de 283,04m², distando 49,00 metros do ponto P0=0 no 
sentido sul-norte para a Avenida São Vicente de Paula, situado na Travessa São Vicente de Paula nº 56, 
bairro Fazenda Jurema neste município de Caucaia, Ceará, possuindo as seguintes coordenadas, limites 
e dimensões: Área Total do Terreno= 469,70 m², Perímetro = 101,40m: Ao Nascente, frente, em um (01) 
segmento: do ponto P0=0 com ângulo interno = 90° e coordenadas UTM: 540518,6300 / 9583360,1200 ao 
ponto P1 com ângulo interno = 90° e coordenadas UTM = 540485,1871 / 9583379,1941, medindo 12,20m, 
extremando com a Travessa São Vicente de Paula; Ao Poente, fundos, em um (01) segmento: do ponto P2 
com ângulo interno = 90° e coordenadas UTM: 540491,2313 / 9583389,7916 ao ponto P3 com ângulo interno 
= 90° e coordenadas UTM = 540524,6743 / 9583370,7175, medindo 12,20m, extremando com o imóvel 
pertencente a José Adir de Sousa Silva; Ao Sul, lado direito, em um (01) segmento: do ponto P1 com ângulo 
interno = 90° e coordenadas UTM: 540485,1871 / 9583379,1941 ao ponto P2 com ângulo interno = 90° e 
coordenadas UTM = 540491,2313 / 9583389,7916, medindo 38,50m, extremando com o imóvel pertencente 
a Liduina Maria Martins da Silva; e Ao Norte, lado esquerdo, em um (01) segmento: do ponto P3 com ângulo 
interno = 90° e coordenadas UTM: 540524,6743 / 9583370,7175 ao ponto P0=0 com ângulo interno = 90° e 
coordenadas UTM = 540518,6300 / 9583360,1200, medindo 38,50m, extremando com o imóvel pertencente 
a Wilson Mendes de Sousa, fechando o perímetro do imóvel. Assim, mandou o(a) Juiz(a) expedir este Edital 
para a CITAÇÃO dos réus em lugar incerto e dos eventuais interessados, de todos os termos da ação, bem 
como, para, querendo, responderem ao pedido no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do vencimento do prazo 
do Edital, sob pena de revelia e confesso, bem como de serem aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos, vai o presente afixado no local público de costume 
e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE.Dado e passado nesta cidade de Caucaia, Estado do Ceará, 
aos 26 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, Débora Rodrigues Nogueira Meira 
Barbosa, Supervisora de Unidade, o digitei e subscrevi. Maria Valdileny Sombra Franklin - Juíza de Direito.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Chamada Pública Nº 001.12/2022 
- RESULTADO PRELIMINAR. O Município de Itapipoca, por meio da Secretaria de Assistência 
Social, Direitos Humanos e Habitação, torna público o resultado preliminar do Chamamento Público 
nº 001.12/2021, que tem como objeto  Chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios 
de agricultores familiares, para doação aos serviços e programas executados pela Secretaria 
de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação; equipamento pública de Segurança 
Alimentar e Nutricional e entidades socioassistenciais definidas pela instância de Controle 
Social, atendidas pelo Programa Alimenta Brasil - modalidade compra para Doação Simultânea 
Municipal. Agricultores aprovados (classificação por pontuação): 01. Joelma de Sousa Moura - 34 
pontos; 02. Maria Holanda Barbosa - 34 pontos; 03. Maria Valdina Santos - 34 pontos; 04. Márcia Kelle 
Braga - 34 pontos; 05. Regina Márcia Soares Sousa - 34 pontos; 06. Valéria Mota Dutra - 34 pontos; 
07. José Romá Matias Magalhães - 26 pontos; 08. Francisca Fábia de Mel - 24 pontos; 09. Antônio 
de Oliveira Braga - 17 pontos; 10. Raimundo Rodrigues Pessoa - 16 pontos; 11. Rubens Rugleison 
Freitas soares - 16 pontos; Entidade recebedoras de doação aprovadas: 01.CRAS Alzira Viana; 02. 
CRAS Arapari; 03. CRAS Baleia; 04. CRAS Deserto; 05. CRAS Maranhão; 06. NACA; 07. Centro 
Eclesia Resgatando Vidas CERVI; 08. Centro de Referência e Atendimento a Mulher; 09. Centro de 
Recuperação O Resgate; 10. Comunidade Católica Shalom; 11. Lar Sagrada Família; 12. Programa 
Integração AABB Comunidade; 13. Secretaria de Educação - Setor de Merenda Escolar. Itapipoca-CE, 
31 de março de 2022. Maria Elaine Campos, Ordenadora de Despesas da Secretaria de Assistência 
Social, Direitos Humanos e Habitação. Itapipoca-CE, 01 de abril de 2022. Milena Elaine Campos, 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
N° 003/2022. CONVOCA A CANDIDATA MARIA RODRIGUES BRAGA, APROVADA NO 
CONCURSO PÚBLICO, ABERTO PELO EDITAL N° 001/2015, CONFORME LEI N° 058/2015, 
REALIZADO PELA PREFEITURA DE ITAPIPOCA/CE. CONSIDERANDO o acórdão prolatado 
nos autos do processo n.° 0028446- 32.2018.8.6.0101 - Antecipação de Tutela / Tutela Especifica 
(2á Vara da Comarca de Itapipoca), que tem como requerente Maria Rodrigues Braga, candidata 
ao cargo de Professor de Ensino Fundamental - Anos Iniciais, referente ao concurso público 
regido pelo Edital n.° 001/2015, para provimento de cargos na administração pública municipal, 
devidamente homologado, publicado no Diário Oficial do Estado do Ceará; O SECRETÁRIO 
DE PLANEJAMENTO  E GESTÃO DE ITAPIPOCA -  SEPLAG no uso de suas atribuiçoes 
legais, por determinaçao Judicial exarada nos autos do   processo n.° 0028446-32.2018.8.6 0101 
CONVOCA a candidata habilitada MARIA RODRIGUES  BRAGA relacionado neste Edital 
com vistas a nomeação e posse para o cargo efetivo, observadas as seguintes condições: 1. DA 
ENTREGA DOS DOCUMENTOS - A candidata relacionada no presente edital deverá comparecer 
pessoalmente, no setor de Recursos Humanos do paço municipal da SEFLAG, localizado na 
Avenida Anastácio Braga, n.° 195 - São Sebastião, Itapipoca/CE, 61508-170, no dia 11/04/2022, 
às 09h00min para apresentação e entrega dos documentos constantes no Anexo I,  
parte integrante da presente convocação e na forma do edital de abertura do concurso público 
municipal. 1.1 Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer 
documento constante no Anexo I acarretará o não cumprimento da exigência do item “1”, deste 
edital e, somente serão aceitos os documentos que estiverem dentro do prazo de validade. 1.2 O 
não comparecimento no prazo legal implicará a renúncia tácita da convocada e, consequentemente, 
a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual foi aprovada. 2. DOS EXAMES MÉDICOS 
- A candidata deverá comparecer no dia 20/04/2022, às 08h00min, no Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca - ITAPREV, situado na Rua Caio 
Prado, n.° 730 - São Sebastião, Itapipoca/CE, 62.508-200, para realização do exame médico 
admissional, munida dos exames de saúde pré-admissionais constantes no Anexo II, deste 
edital, perante à junta médica oficial designada pelo município para as avaliações médicas 
em tela, que avaliará a aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo, sob 
pena de renúncia tácita da classificada convocada e, consequentemente, perda do direito 
à nomeação ao cargo para o qual foi aprovada. 3. DA NOMEAÇÃO E POSSE - Cumpridas 
as exigências no que concerne à entrega de documentação e exame médico admissional, nos 
itens “1” e “2” deste edital, para preenchimento de vaga efetiva, a candidata deverá comparecer 
para NOMEAÇÃO e POSSE no setor de Recursos Humanos da Prefeitura de Itapipoca, no dia 
02,/05/2022 às 08h00min. 4. DA PUBLICAÇÃO - O presente edital de convoca(ão, será publicado 
no endereço eletrônico (www.itapipoca.ce.gov.br) e no quadro de avisos da Prefeitura, atendendo 
a necessidade e conveniência de cada ente administrativo da Prefeitura de Itapipoca. 4.1 É de 
inteira responsabilidade da candidata a sua omissão quanto ao que for publicado ou divulgado. 
4.2 Este edital entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Itapipoca, 30 de março de 2022. Anexo I - 1. 02 fotos 3X4; 2. CPF; 3. Carteira de Identidade; 
4. Carteira de Trabalho; 5. Título de eleitor, bem como comprovante de estar em dia com a 
justiça eleitoral (comprovante de votação na última eleição ou certidão emitida pela Justiça 
Eleitoral); 6. Número de Inscrição de PIS/ PASEP; 7. Certidão de nascimento ou casamento; 8. 
Certidão de nascimento dos dependentes menores de 14 (catorze) anos; 9. Comprovante de 
residência atual; 10. Antecedentes Criminais. (Fórum); 11. Escolaridade completa ou habilitação 
exigida para provimento do cargo pretendido, adquirida em Inscrição de ensino legalmente 
reconhecido ou autorizada; 12. Certificado ou declaração de conclusão de curso, com a carga 
horária, obrigatoriamente acompanhada do histórico escolar, no qual consta a informação de 
que o curso foi realizado de acordo com as normas do Conselho Nacional de Educação (CNE); 
13. Declaração de acumu1o de cargo, função e/ou empregos público, conforme previsto no art. 
37, XVI, a, b e c da CF/ 88, e; 14. Declaração de bens que constitui seu patrimônio, atualizada. 
Anexo II - 1. Hemograma completo com plaquetas; 2. Coagulograma; 3. Ureia; 4. Glicemia de 
Jejum; 5. Sumário de Urina; 6. Creatinina; 7. Colesterol Total e frações; 8. Triglicerídeos; 9. Gama 
GT; 10.  TGO; 11. TGP; 12. Sorologias para chagas, VDRL, HBSAg, anti HBs e anti HBc e Anti 
HVC; 13. Raio X do torax em PA com laudo; 14. VDRL; 15. ECG (Eletrocardiograma com laudo); 
16. Atestado de Saúde Ocupacional (fornecido por médico do Trabalho); 17. Laudo de sanidade 
mental emitido por um psiquiatra, e; 18. Exame de laringoscopia indireta ou vídeo laringoscopia 
com foto. George Dantas Paiva - Secretário de Planejamento e Gestão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 01.04.03/2022 – TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM – 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 01.04.03/2022, cujo objeto 
é Contratação para Prestação de Serviço Oftalmológico em Cirurgias de Catarata pelo Método de 
Facoemulsificação com Implante de Lente Intra-Ocular Dobrável em Pacientes Referenciados por 
Intermédio da Secretaria de Saúde do Município de São João do Jaguaribe, sendo o Recebimento 
das Propostas até o dia 20/04/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa 
de preços no dia 20/04/2022 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, 01 de 
abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.
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Fracasso. O general Mikhail Mizintsev, chefe do Centro de Comando de Defesa Nacional da Rússia, 
atribuiu ao Comitê Internacional da Cruz Vermelha a responsabilidade por ter fracassado uma tentati-
va de retirada de civis de Mariupol na sexta (1º). Cresce a pressão internacional pelo fim da guerra.INTERNACIONAL

Suécia: #MeToo volta ao 
divã com julgamento e 
discussão sobre imprensa

Quase cinco anos depois 
de ter explodido nos Esta-
dos Unidos e se espraiado 
para boa parte do mundo, 
o #MeToo voltou ao divã 
na Suécia. No campeão 
europeu de igualdade de 
gênero, o movimento que 
joga luz sobre casos de 
assédio e abuso sexual se 
desdobrou em debates 
sobre o sistema jurídico, 
liberdade de expressão e 
jornalismo.

No mês passado, um 
caso emblemático do #Me-
Too sueco voltou à tona, 
com a absolvição de uma 
ativista em um dos dois 
processos de difamação 
movidos pelo homem que 
ela acusou, em 2011, de es-
tuprá-la cinco anos antes. 
A denúncia, investigada na 
época, foi arquivada sem 
julgamento por falta de 
provas.

Em outubro de 2017, 
quando a onda ganhou 
impulso nas redes sociais 
após a imprensa americana 
revelar os crimes sexuais 
do produtor de cinema 
Harvey Weinstein, a atriz 

e escritora sueca Cissi 
Wallin, 37, fez um post no 
Instagram em que anun-
ciava ter sido drogada e 
estuprada por um jornalis-
ta de um importante jornal 
local, revelando seu nome.

Fredrik Virtnanen nega 
os crimes e moveu um 
processo por difamação 
contra Wallin, que em 
2019 foi condenada na 
primeira instância a dois 
anos de prisão, além de 
uma multa de € 9.000 (R$ 
46 mil, na cotação atual). 
O recurso deve ser julgado 
em outubro.

Nos meses seguintes à 
decisão, ela escreveu um li-
vro de forma independente 
em que conta detalhes 
sobre o caso –sem men-
cionar o nome do suposto 
estuprador. Logo após a 
publicação de “All that Was 
Mine: The Story that’s Not 
Allowed to Be Told” (tudo 
que era meu: a história que 
não pode ser contada), 
veio a notícia do segun-
do processo, pelo mesmo 
homem e pelo mesmo 
motivo: difamação.

A descoberta de dezenas 
de corpos pelas ruas e em va-
las comuns em Bucha, subúr-
bio da capital ucraniana de 
Kiev, após a retirada de tro-
pas russas, provocou reações 
de líderes europeus e aumen-
tou a pressão sobre a Rússia. 
“Chocado com as imagens 
perturbadoras das atrocida-
des cometidas pelo exército 
russo na região libertada de 
Kiev”, disse o presidente do 
Conselho Europeu, Charles 
Michel. “A União Europeia 
está ajudando a Ucrânia e 
ONGs a reunir as provas ne-
cessárias para ações nos tri-
bunais internacionais”, disse 
ele, acrescentando que mais 
sanções contra a Rússia estão 
por vir.

A secretária de Relações 
Exteriores do Reino Unido, 
Liz Truss, afirmou em comu-
nicado que os “atos espanto-
sos” cometidos pelo exército 
russo devem ser investiga-
dos como crimes de guerra. 
O mesmo pediu o ministro 
da Economia da Alemanha, 
Robert Habeck, que afirmou 
que “este terrível crime de 
guerra não pode ficar sem 
resposta” e disse que é preci-
so reforçar as sanções contra 
a Rússia. O chanceler fran-
cês, Jean-Yves Le Drian, afir-

mou que o país vai levar o 
caso ao Tribunal Penal Inter-
nacional junto da Ucrânia. A 
Rússia tem retirado tropas 
da região de Kiev, e a Ucrâ-
nia afirmou no sábado que já 
retomou o controle de todas 
as áreas ao redor da capital e 
que tem todo o comando da 
região pela primeira vez des-
de o início da invasão russa, 
em 24 de fevereiro.

Cenário
Mas a retomada de Bu-

cha, após mais semanas de 
controle russo, escancarou 
um cenário devastador, com 
corpos de homens e mulhe-
res espalhados pela cidade, 
alguns com as mãos amar-
radas e muitos carregando 
panos brancos, sinal para 
alertar que eram civis e esta-
vam desarmados. Em apenas 
uma vala, foram descobertos 
57 corpos, segundo as auto-
ridades da cidade.

O chanceler ucraniano, 
Dmitro Kuleba, pediu por 
mais sanções e chamou o 
episódio de “massacre de-
liberado”. O conselheiro do 
presidente, Mijailo Podo-
liak, descreveu a situação 
como “o inferno do sécu-
lo 21.” “Corpos de homens 
e mulheres que morreram 

com as mãos atadas. Os pio-
res crimes do nazismo estão 
de volta à Europa”, afirmou. 
Além de Bucha, vítimas fo-
ram encontradas em outras 
cidades perto de Kiev, como 
Maks Levin, fotógrafo e ci-
negrafista ucraniano que es-
tava desaparecido havia três 
semanas.

O governo ucraniano afir-
ma ainda que a Rússia tem 
espalhado minas terrestres 
pelas cidades de onde está 
retirando tropas. O serviço 
de emergências da Ucrânia 
disse que mais de 1.500 ex-
plosivos foram encontrados 
em um dia durante uma 
busca na vila de Dmitrivka, 
a oeste da capital.

A Human Rights Watch 
divulgou um comunicado 
neste domingo dizendo ter 
encontrado “vários casos de 
forças militares russas come-
tendo violações das leis de 
guerra” em regiões contro-
ladas pela Rússia, como nos 
arredores da capital, além de 
Tchernihiv e Kharkiv.

“Os casos que documen-
tamos representam cruelda-
de e violência indescritíveis 
e deliberadas contra civis 
ucranianos”, disse Hugh 
Williamson, diretor da orga-
nização para Europa e Ásia 

Central. “Estupro, assassi-
nato e outros atos violentos 
contra pessoas sob custódia 
das forças russas devem ser 
investigados como crimes de 
guerra”, afirmou. O relatório 
ainda acusa soldados russos 
de saquear propriedades ci-
vis, incluindo alimentos, 
roupas e lenha.

Acusações
O Kremlin não respondeu 

às acusações, mas por diver-
sas vezes desde o começo da 
guerra negou atacar civis e 
rejeita as alegações de cri-
mes de guerra. Neste domin-
go, mísseis russos atingiram 
alvos próximos ao impor-
tante porto de Odessa, no 
sul da Ucrânia, às margens 
do mar Negro. A adminis-
tração regional afirmou que 
instalações de infraestrutura 
da cidade foram atingidas. 
Não há registro de vítimas.

O Ministério da Defesa 
da Rússia reivindicou o ata-
que e afirmou que os mísseis 
destruíram uma refinaria de 
petróleo e três galpões de 
armazenamento de combus-
tível que, segundo os russos, 
seriam usados para abaste-
cer tropas ucranianas perto 
da cidade de Mikolaiv, alvo 
de ataque nos últimos dias.

Descoberta de corpos 
aumenta pressão sobre Rússia
Descoberta de dezenas de corpos pelas ruas e em valas comuns em Bucha, 
subúrbio da capital ucraniana de Kiev, provocou reações de líderes europeus

Prefeitura Municipal de Quixada - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Educação, 
Verúzia Jardim de Queiroz, Secretária, torna público o extrato do 5º Termo Aditivo ao contrato 
nº 2019.09.03.01SME, resultante do Pregão Eletrônico nº PE2019/023-SME. Contratada: LOCAX 
Locações e Serviços EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Thayan Barbosa Silva. Ob-
jeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de transporte escolar de alunos da rede 
de educação básica municipal. O presente Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de preços ao 
contrato 2019.09.03.01SME, em 20,00%, de acordo com o subitem 16.1 do contrato original. Data 
da assinatura: 29/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urba-
no, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o 
extrato do contrato resultante do Processo de Adesão nº 07.001/2022-ARP: nº 07.002/2022-02SE-
DUMASP - Valor global: R$1.723.154,71 - Contratada: Mixturi Comércio e Serviços Eireli, através 
de sua representante legal, a Sra. Adriele Augusto da Silveira Vidal. Objeto: Aquisição de materiais 
de construção, elétricos, hidráulicos. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data da assinatura do 
contrato: 28/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixada – Contratante e signatário: Secretaria de Administração, Ro-
berta Glicya de Sá Felix, Secretária, torna público o extrato do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 
2019.05.02.01SEAD, resultante do Pregão Presencial nº PP2019/013SEAD. Contratado: Instituto 
Euvaldo Lodi – Núcleo do Ceará, através de seu representante legal, a Sra Danadette Andrade 
Nunes. Objeto: Contratação de Empresa/Instituição para a prestação de serviços de agente de 
integração visando o preenchimento de vagas de estágio para estudantes de nível médio, educa-
ção profissional e superior na Administração Municipal. O presente Termo Aditivo tem por objetivo 
prorrogar o prazo de vigência do contrato original pelo período de 02 meses a partir da data da 
assinatura. Data da assinatura: 22/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 18/04/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 14.03.28.01.22- PERP, cujo objeto: Registro de preços visando 
futuras e eventuais aquisições de material elétrico e eletrônico, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação Ciência Tecnologia e Inovação deste município, tudo conforme especifi-
cações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na 
íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br –“Acesso Identificado no link – acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço 
citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação. O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.03.28.006-SRP-SME, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de mobiliário escolar para atender as necessidades da Secretaria de Edu-
cação do município, que do dia 04/04/2022 à 19/04/2022 até às 13h. (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no En-
dereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 19/04/2022 às 13:30h 
(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 14h (Horário 
de Brasília) do dia 19/04/2022. O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para 
consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 
42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-
1234/3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Extrato da Ata de Registro de Preços - A Secretária de Educação, Ana 
Cristina Lopes da Silva, torna público, para conhecimento dos interessados o extrato da Ata de Registro 
de Preços Nº. 2022.02.02.003-SRP-DIVE. - Objeto: Registro de preços visando a contratação de empre-
sa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva em veículos, de diversas marcas, 
para suprir as necessidades dos veículos oficiais que compõem a frota da Prefeitura. - Fundamentação 
Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
- Valor Global:  R$ 540.900,00 (Quinhentos e Quarenta Mil e Novecentos Reais).  - Dotação Orça-
mentária: Unidade Orçamentária/Projeto/Atividade: 1101.10.302.0007.2.049, 1101.10.301.0007.2.047, 
1101.10.305.0008.2054, 1101.10.304.0008.2.053, 2101.18.122.0002.2.118, 2101.15.453.0020.2.117, 
1201.08.122.002.2.055, 1201.08.243.0014.2.060, 1202.08.244.0014.2.070, 1202.08.244.0014.2.068, 
1301.15.122.0002.2.081, 0801.12.122.0002.2.014, 0801.12.361.0006.2.022, 0802.12.361.0006.2.035.  
Elemento De Despesa: 3.3.90.39.00, Fonte de Recursos: 150000000, 1501000000, 1500100200, 
1660000000, 1600000000, 1602000000, 1659000000, 1705000000, 1500100100, 1550000000, 
1553000000, 1569000000, 1705000000, 1749000000, 1540000000, 1541000000, 1542000000 - Vi-
gência: 01/04/2023. - Contratantes: Edson Lima, Secretário de Infraestrutura; Ana Cristina Lopes 
da Silva, Secretária de Educação; Yonara Bezerra Batista, Secretária de Saúde; Thiago Oliveira 
Pinheiro, Secretário de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente; e Luciana de 
Lima Nascimento, Secretária de Assistência Social e Cidadania. - Contratada: Pra Ja Comercio de 
Veículos Ltda, inscrita no CNPJ Nº 00.753.601/0001-75, com sede na Rod Estadual Edson Queiroz, 
nº 3557, Rio Novo, Cascavel-CE, CEP 62.850-000, vencedora do certame nos itens 01 e 02. Assina 
pela Contratada: Nayara Rocha de Sousa.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da CPL, torna público, para os interes-
sados, que a licitação de Tomada de Preço Nº 06.01.27.01.22-TP, cujo objeto: Contratação de 
empresa visando a obra de construção do Mercado Campo e Cidade de Quixeramobim, no mu-
nicípio, conforme Plano de Trabalho Nº PT711308/2021 (Convênio SDA Nº.02/2021), firmado 
com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará para atender as necessidades 
da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recursos Hídricos e Meio Ambiente do municí-
pio, e cuja sessão de abertura de propostas de preços estava marcada para o dia 05/04/2022, 
AS 09h, está Suspenso por força de decisão judicial prolatada no Processo Nº: 0800196-
21.2022.4.05.8105 - Ação Civil Pública, o qual se encontra na íntegra na sede da comissão de 
licitação com endereço rua monsenhor salviano pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE. 
maiores informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.
br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Educação; 
Secretaria de Recursos Hídricos e Meio Ambiente. Contratada: R L Alves Lima-ME. Educação, 
Valor Global de R$ 62.990,00 (sessenta e dois mil novecentos e noventa reais). Recursos Hí-
dricos e Meio Ambiente: Valor Global de R$ 68.820,00 (sessenta e oito mil oitocentos e vinte 
reais). Objeto: contratação da prestação do serviço de manutenção e reparo de motor bombas, 
para atender as unidades administrativas, da Prefeitura, conforme especificações constantes 
do anexo I, parte integrante deste processo. Procedimento Licitatório: Tomada de Preços Nº 
2022.03.08.001-GM. Vigência dos Contratos: da data da assinatura do contrato a 31/12/2022. 
Dotações Orçamentárias: Educação: 07.07.12.122.0402.2.017. Recursos Hidricos e Meio Am-
biente: 12.12.04.122.0402.2.041. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Assina pela Contratante: 
Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas das Secretarias. Assina pela Contratada: 
Robson Leno Alves Lima. Data da Assinatura: 24/03/2022.

EDITAL DE CIÊNCIA/NOTIFICAÇÃO DE PEDIDO DE USUCAPIÃO JUDICIAL
Fazem saber, os proprietários JEANS JACQUES JOSEPH JACOB e CLARISSE MARIE 
NICOLE ANGER aos que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, que JEAN 
JACQUES JOSEPH JACOB, francês, engenheiro, inscrito no CPF nº 601.462.173-30 e sua 
esposa CLARISSE MARIE NICOLE ANGER, francesa, inscrita no CPF sob o nº 601.739.223-
92, casados entre si sob o regime de separação de bens, por sua Advogada Dra. Tatiana 
Autran Cavalcante, inscrita na OAB/CE nº 12.823, requereram perante o D. Juízo da 2ª 
Vara de São Gonçalo do Amarante/CE a AÇÃO DE USUCAPIÃO, Processo nº 0010923-
46.2017.8.06.0164, de um terreno urbano que são possuidores há mais de 15 (quinze) 
anos ininterruptos, de forma mansa e pacífica, situado na localidade de Taíba, Município de 
São Gonçalo do Amarante/CE, perfazendo uma área total de 6.174,33m² e perímetro de 
329,00m, com as seguintes medidas, confrontações e limites: Ao SUL (frente): do vértice 
V-1 ao vértice V-2, com ângulo interno de 85°25’07”. e coordenadas E509939,31 e 
N9612696,29, segue uma distância de 60,00m no sentido leste-oeste, limitando-se com a 
Rua Capitão Inácio Prata; Ao NORTE (fundos): do vértice V-3 ao vértice V-4, com ângulo 
interno de 74°18’51’’, e coordenadas E509881,82 e N9612627,74 segue uma distância de 
59,73m no sentido oeste-leste, limitando-se com Terras de Marinha; Ao LESTE (lado 
esquerdo): do vértice V-4 ao vértice V-1, com ângulo interno de 107°38’42’’, e coordenadas 
E509921,31 e N9612731,79, segue uma distância de 97,99m no sentido norte-sul, 
limitando-se com imóvel de propriedade de Pâmela Era Butler; E ao OESTE (lado direito): 
do vértice V-2 ao vértice V-3, com ângulo interno de 92°37’44’’, e coordenadas E509937,71 
e N9612603.54, segue uma distância de 111,28m, no sentido sul-norte, limitando-se com 
imóvel de propriedade de Nacional Imóveis Ltda.; E para que chegue ao conhecimento e 
ciência de todos, inclusive de terceiros eventualmente interessados não localizados, 
ausentes e desconhecidos, e ninguém possa alegar ignorância, tem o prazo de 15 (quinze) 
dias desta publicação, em jornal, com circulação local nesta Cidade e Comarca, interpretado 
o silêncio como concordância tácita do pedido aludido. São Gonçalo Do Amarante - CE, 10 
de fevereiro de 2022. Tatiana Autran Cavalcante, OAB/CE 12.823. Atenciosamente, 
FILIPE AUTRAN CAVALCANTE ARAÚJO -- OAB/CE Nº 23.912

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Aviso de Abertura das 
Propostas de Preços – Tomada de Preços nº 2022012001-SEIN, Objeto: 
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO 
MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE. A comissão de licitação comunica aos 
interessados que abertura dos envelopes das Propostas de Preços será dia 
08/04/2022 ás 09h00min, na sala da comissão de licitação da Prefeitura 
Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185, maiores infor. tel. 88 3576-1305 email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 01 de Abril de 2022 - 
Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da fase 
de julgamento da documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 1801.01/2022, cujo o 
objeto é a pavimentação em pedra tosca no Sitio Fidalgo e Bairro Caldeirão no Município de 
Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 1452 da Superintendência de Obras Públicas (S.O.P) - 
Governo do Estado, conforme projeto básico. Empresa (s) Habilitada (s): North Empreendimentos 
e Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 35.131.683/0001-09, ELlus Serviços LTDA, Inscrita no 
CNPJ n° 26.723.179/0001-07, A.C.M de Paula Construções, Inscrita no CNPJ no 
24.319.298/0001-65,  Construtora & Serviços Sobralense EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
39.336.452/0001-84, W U Construções e Serviços  EIRELI, Inscrita no CNPJ no 10.932.123/0001-
14, Habite Engenharia EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 04.597.124/0001-57, Prime Construções & 
Locações  EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 19.967.758/0001-21,  Extremo Construções e Serviços 
EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 36.040.598/0001-90,Via Urbana Serviços e Empreendimentos 
EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 24.875.938/0001-13 e Master Serviços e Construções EIRELI-
ME, Inscrita no CNPJ n° 26.991.913/0001-00  por cumprirem todas as exigências do edital de 
licitação. Empresa (s) Inabilitada (s): Construtora Santa Beatriz-ME, Inscrita no CNPJ no 
11.962.267/0001-70, Fransico Enilson Carneiro Xavier-ME, Inscrita no CNPJ no 31.909.368/0001-
09, Mandacaru Construções & Empreendimentos LTDA, Inscrita no CNPJ n° 27.583.854/0001-02  
Delmar Construções EIRELI-EPP, Inscrita no CNPJ n° 17.803.489/0001-32, F.J de Matos Neto-
ME, Inscrita no CNPJ n° 20.160.697/0001-75, F.J. Construtora EIRELI , Inscrita no CNPJ n° 
11.049.189/0001-23, Construtora AG EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 34.326.829/0001-09, L B 
Construções-EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 40.454.732/0001-76, T. Sousa de Oliveira-ME, Inscrita 
no CNPJ no 24.959.960/0001-41, Limpax Construções & Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ n° 
07.270.402/0001-55, Rcon Construções e Serviços EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ no 
10.902.334/0001-04, D. Machado de Aguiar -ME Inscrita no CNPJ no 19.992.818/0001-66,F M 
CRUZ DE SOUSA-ME, Inscrita no CNPJ no 30.192.023/0001-06, GEO Prosperity LTDA-EPP, 
Inscrita no CNPJ no 22.385.768/0001-63, Savires Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
22.346.772/0001-12 , L & L Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 13.370.874/0001-82, RSM 
Construções-ME Inscrita no CNPJ no 22.385.768/0001-63. A Ata de julgamento da habilitação do 
certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente 
de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, 
s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, 
portanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea "a" da Lei nº 8.666/93 e atualizações, 
ficando desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso 
não haja recursos, para o dia 12 de Abril de 2022, às 08:45 horas. Alcântaras – CE, 04 de Abril de 
2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Saúde  da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 20 de Abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 31.03.01/2022.05/SRP, para o seguinte objeto: Registro de 
preços visando futuras e eventuais aquisição de  aparelho de ultrassonografia para o Hospital Dr. 
Rigoberto Romero de Barros de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Município de 
Amontada/CE, 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, 01 de 
Abril de 2022. Felipe Jacinto de Oliveira Sousa - Secretário de Saúde.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Lavras da Mangabeira - Extrato do Instrumento 
Contratual. A Câmara Municipal do Município de Lavras da Mangabeira/CE, torna público o extrato 
do Instrumento Contratual de nº. 2022.03.08.01-01, resultante do Pregão Presencial Nº 
2022.03.08.01. Objeto: contratação da prestação de serviços de licença de uso de sistema 
informatizado (software) para suprir as necessidades da Câmara Municipal de Lavras da 
Mangabeira /CE, tudo conforme anexo I. Dotação Orçamentária: 01.0101.01.031.0001.2.001- 
Elemento de Despesa: 33.90.39.00 – empresa ganhadora: Interpublica Assessoria e Consuloria 
Municipal LTDA – CNPJ N. 03.675.644/0001-78; itens: 01 ao 07; R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), 
sendo o valor mensal total de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme: os itens: 01 (serviços de 
licença de uso de sistema informatizado (software) de contabilidade), pelo um valor global de R$ 
5.850,00 (cinco mil oitocentos e cinquenta reais), sendo valor mensal de R$ 650,00 (seiscentos e 
cinquenta reais), item 02 (serviços de licença de uso de sistema informatizado (software) de 
licitação), pelo um valor global de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos reais), sendo valor mensal de 
R$ 200,00 (duzentos reais), 03 (serviços de licença de uso de sistema informatizado (software) de 
almoxarifado), pelo um valor global de pelo um valor global de R$ 1.800,00 (um mil e oitocentos 
reais), sendo valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), item 04 (serviços de licença de uso de 
sistema informatizado (software) de patrimônio), pelo um valor global de R$ 1.800,00 (um mil e 
oitocentos reais), sendo valor mensal de R$ 200,00 (duzentos reais), item 05. (serviços de licença 
de uso de sistema informatizado (software) de portal da transferência), pelo o valor global de R$ 
1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), sendo valor mensal de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais) item 06. (serviços de licença de uso de sistema informatizado (software) de folha 
de pagamento), pelo o valor global de R$ 4.050,00 (quatro mil e cinquenta reais), sendo valor 
mensal de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), e o item 07. (serviços de licença de uso de 
sistema informatizado (software) de controle de combustível/frota), pelo o valor global de R$ 
1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), sendo valor mensal de R$ 150,00 (cento e 
cinquenta reais). Vigência do Contrato: da data da assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 
2022, podendo ser prorrogado, conforme lei das licitações. Assina pela Contratada: Rodrigo de 
Carvalho Oliveira. Assina pela Contratante: Cícero Freire Lima. Lavras da Mangabeira/CE, 01 de 
abril de 2022. Raimundo Magalhães de Lima - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 18 
de Abril de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, Registro de Preços, menor preço, N° 026/22-PE-FMAS, o edital poderá ser adquirido 
nos endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de 
Preços visando futura e eventuais aquisições de materiais de construção para distribuição 
gratuita para pessoas com extrema vulnerabilidade, junto à Secretaria de Assistência Social e 
Trabalho do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, das 
07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 01 de Abril de 2022. 
Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 05 de Abril de 2022 a 14 de Abril de 2022 até às 08h. (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
00.22.03.29.001-PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 
visando a locação de impressoras para atender as necessidades das Secretarias do Município 
de Itaitinga, no Endereço Eletrônico “Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de Mercadorias - 
BBMNET, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas acontecerá no 
dia 14 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 14 de Abril de 2022 (Horário de Brasília). Quaisquer informações 
serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h horas), e poderão ser 
solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. ÀPregoeira. Itaitinga/CE, 01 de Abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 18 de abril de 2022 até às 08:30h 
(Horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico 
Nº 2022.03.22.01-PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de materiais de construção para atender as necessidades de 
diversas Secretarias do Município de Jaguaruana/CE, no endereço eletrônico 
"www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso público". A abertura das 
propostas acontecerá no dia 18 de abril de 2022, às 08:45h (Horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 18 de abril de 2022 (Horário de 
Brasília). Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 01 de abril de 
2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Julgamento da Habilitação – 
Concorrência Pública nº 0802.01/22-CP. O Município de Milhã através da Comissão 
Permanente de Licitação (CPL), torna público o Resultado da Análise e Julgamento da 
Documentação de Habilitação da Licitação acima referenciada que tem por objeto a Contratação 
de empresa especializada em serviços de engenharia para obra de recuperação de estradas 
vicinais do município de Mi lhã/ce conforme projeto básico/termo de referência em anexo do edital. 
Após a análise de toda documentação das licitantes participantes do presente certame, a 
Comissão concluiu que estão habilitadas para a segunda fase do presente certame, por terem 
atendido todas as exigências contidas no instrumento convocatório, a licitante: Eletrocampo 
Serviços e Construções LTDA., Cenpel – Centro Norte Projetos e Empreendimentos LTDA., A.I.L 
Construtora LTDA.- ME, Medeiros Construções e Serviços LTDA. ME, TF Construções LTDA. -
EPP, WU Construções e Serviços EIRELI EPP, AR Empreendimentos,  Serviços e Locações  
EIRELI, CV  Tome  Serviços - ME, J S Sindeaux Neto EIRELI - ME, C. R. P Costa Construções e 
Prestações de Serviços EIRELI, T. C. S. da Silva Construções EIRELI, Saraiva Empreendimentos 
e Serviços EIRELI, G7 Construções e Serviços EIRELI-ME, Marfhys Construções e Serviços de 
Edificações EIRELI, Pro Limpeza Serviços e Construções EIRELI, Construtora  Neves  Nogueira  
LTDA. - ME, Conjasf Construtora de Açudagem LTDA, Construtora Morais EIRELI, Seg- Norte 
Construções e Serviços EIRELI, LC Projetos e Construções LTDA, Águia Construções e 
Incorporações Ltda, Caldas & Furlani Engenharia LTDA, Dantas & Oliveira Limpeza Conservação 
e Construções LTDA, Staff - Construções e Edificações e Serviços Imobiliários LT, Construtora 
Impacto Comercio e Serviços EIRELI, M Joseneide Lima Melo EIRELI, VK Construções e 
Empreendimentos LTDA, Momentum Construtora Limitada, Real Serviços EIRELI, Cermil 
Construção e Mineração LTDA, Ferreira Construtora Ltda, Ilumicon Construções e Serviços 
EIRELI, Amparo Serviços e Empreendimentos Eireli, Planalto Timbo Construções e Serviços 
EIRELI, N3 Construtora LTDA, Roma Construtora EIRELI, Borges Construções e Serviços LTDA, 
RG2 Terraplenagem LTDA.. O participante DV Ribeiro do Nascimento ME foi inabilitado pelo 
seguinte motivo: não apresentou o item 3.5. alínea "II" do edital. O participante Venus Serviço e 
Entretenimentos LTDA foi inabilitado pelo seguinte motivo: não apresentou o item 3.6. alínea "III" 
do edital. O participante Araújo Construções e Locações EIRELI foi inabilitado pelo seguinte 
motivo: não apresentou o item 3.4. alínea "V" do edital. O participante Construtora Astron Ltda foi 
inabilitado pelo seguinte motivo: não apresentou o item 3.5. alínea "II" do edital. O participante 
Teotonio Construções Comercio Industria e Serviços LTDA foi inabilitado pelo seguinte motivo: 
não apresentou o item 3.5. alínea "II" do edital. O participante Alpha2 Construções LTDA foi 
inabilitado pelo seguinte motivo: não apresentou, não apresentou o item 3.5. alínea "II" do edital. 
Os autos se encontram com vista franqueada aos interessados a partir da data de publicação e 
abre-se o prazo recursal, conforme Art. 109, inciso I alínea "a" da Lei n° 8.666/93. Milhã-CE, 01 de 
abr il de 2022. Gabriela Oliveira Braz – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Licitaçao Fracassada - 
Pregão Eletrônico PE010/2022-SESA.O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Penaforte, 
tornar público, para conhecimento dos interessados que o Pregão Eletrônico Nº PE010/2022-
SESA, cujo objeto é a aquisição de recargas de gás oxigênio medicinal, para atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde e unidades vinculadas, do Municipio de Penaforte/ce, 
realizado no dia 01/04/2022 às 09h:00min, foi Declarado Fracassado, em virtude de proposta 
ofertada, ser maior que o valor orçado pela Administração. Maiores informações aos 
interessados após esta publicação no horário de 08:00 às 12:00h, no setor de licitações, site: 
www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no site: www.bll.org.br. Penaforte-CE, 01 de abril de 
2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Credenciamento. O Presidente da 
Comissão de Licitação torna público para conhecimento dos interessados, o Credenciamento nº 
002/2022, cujo objeto é o credenciamento de empresa especializada na realização de Exames 
Laboratoriais, para atender as demandas da Sec. de Saúde de Tururu, conforme a tabela do SUS. 
Os interessados deverão apresentar a documentação para habilitação e propostas de preços, a 
partir de 04 de abril de 2022, à 31 de dezembro de 2022, (horário comercial), na sede da CPL, sito à 
Rua Maria Glória da Conceição, s/n Centro, Tururu – CE. Maiores informações na sede da CPL e no 
site do TCE, no endereço: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/. Tururu – CE, 01 de abril de 
2022. Vinícius do Vale Cacau – 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 18 de abril de 2022, às 9h00min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
012/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material 
esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Esporte e Juventude e Secretaria de 
Saúde do Município de Tururu–Ce. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n 
– Centro. (horário comercial). Tururu, 01 de abril de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Assaré – Aviso Cancelamento de Licitação. A Câmara 
Municipal de Assaré, torna público o Cancelamento da licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
autuada sob o N° 2022.03.07.001C, cujo objeto e a contratação de empresa para prestação de 
serviços especializados em assessoria na área de controle interno, digitalização de documentos 
diversos e assessoria Jurídica em licitações e contratos, para atender as necessidade da Câmara 
Municipal  de Assaré – CE, com abertura marcada para o dia 04 de abril de 2022, às 09:00hs, Os 
interessados poderão obter informações detalhadas na Sala da CPL, situada na Rua Dr. Paiva nº 86, 
bairro Centro, Assaré/CE, ou pelo telefone (88) 3535.1346. Assaré/CE, 01 de abril de 2022. 
Francisco Aurio Gomes do Carmo – Presidente da CPL.



Ypióca Industrial de Bebidas S.A. 
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE nº 23.300.033.345

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 21 de outubro de 2021
Data, Local e Hora: Aos 21/10/2021, às 09:00 horas, na sede social da “Sociedade”, na Avenida Washing-
ton Soares, nº 1.280, Messejana, Fortaleza-CE. Convocação e Presença: Dispensada, face a presença 
de acionistas representando a totalidade do capital social. Publicação: Dispensada a publicação do 
aviso de disponibilidade de documentos, nos termos do artigo 133, parágrafo 4º, da Lei das Sociedades 
por Ações. Mesa: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Juan Gregorio 
Gutierrez Macallister, que convidou a mim, a Sra. Paula Ercole Bauléo, para Secretária Ad hoc. Ordem 
do Dia: Deliberar sobre a (i) renúncia do Sr. Juan Gregorio Gutierrez Macallister, abaixo qualificado, de 
seu cargo exercido na Diretoria da Sociedade; e (ii) eleição de um novo membro para compor a Diretoria 
da Sociedade. Deliberações: Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois 
de discutidos os assuntos previstos na ordem do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, 
por unanimidade de votos dos acionistas, sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de 
qualquer dos acionistas da Sociedade: 1. Inicialmente, foi aprovada e ratificada a renúncia do Sr. Juan 
Gregorio Gutierrez Macallister, Cédula de Identidade de Estrangeiros RNE nº V152914-S e CPF/ME 
nº 212.704.348-02, ao cargo que exercia na Diretoria da Sociedade, a saber, Diretor Geral, cujo mandato 
se encerrará no dia 30/10/2021, conforme termo de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, 
a ser lavrado no Livro de Reunião do Conselho de Administração da Sociedade. 2. Ato contínuo, foi 
eleito para ocupar o cargo de Diretor de Abastecimento da Sociedade, a partir do dia 01/11/2021, o Sr. 
Danilo Doriguelo de Melo, RG nº 3.240.449-0 SSP/SP e CPF/ME nº 317.913.308-27. 2.1. O Diretor 
de Abastecimento ora eleito fica, a partir de 01/11/2021, investido no seu cargo mediante assinatura do 
respectivo termo de posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Sociedade, com a 
assinatura de declaração de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 
147 da Lei das Sociedades por Ações, segundo a qual declara sob as penas da Lei, não estar incurso 
em nenhum dos crimes previstos em Lei especial, que o impeça de exercer atividades mercantis. 2.2. O 
mandato do Diretor de Abastecimento ora eleito expirará em 31/10/2022, data de término do mandato 
atual da Diretoria da Sociedade, nos termos da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade 
realizada em 31/10/2019, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará  sob nº 5385359, 
em 30/01/2020. 2.3. Por fim, o cargo de Diretor Geral permanecerá vago, até que haja um novo membro 
eleito pelas acionistas da Sociedade. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os 
trabalhos dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual lida, aprovada e achada em conformidade 
com o ocorrido pela unanimidade das acionistas, vai assinada pelo presidente e pelo secretário Ad hoc. 
Fortaleza, 21/10/2021. Assinaturas: Mesa: Juan Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente; Paula 
Ercole Bauléo  – Secretária Ad hoc. Acionistas: Selviac Nederland B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez 
Macallister; Diageo Holdings Netherlands B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister. Junta Comer-
cial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5667570 em 03/11/2021. Protocolo 211595110 de 
01/11/2021. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
A Ata completa, incluindo o Estatuto Social, está disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://https://oestadoce.com.br/

Ypióca Industrial de Bebidas S.A. 
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.03334-5

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de agosto de 2021
Data, Local e Hora: Aos 10/08/2021, às 09:00 horas, na sede social da“Sociedade”, na Avenida 
Washington Soares, nº 1.280, Messejana, Fortaleza-CE. Convocação e Presença: Dispensada, face 
a presença de acionistas representando a totalidade do capital social. Publicação: Dispensada a 
publicação do aviso de disponibilidade de documentos, nos termos do Artigo 133, parágrafo 4º, da Lei 
das Sociedades por Ações. Mesa: Escolhido por unanimidade, assumiu a Presidência dos trabalhos 
o Sr. Juan Gregorio Gutierrez Macallister, que convidou a mim, a Sra. Paula Ercole Bauléo, para 
Secretária Ad hoc. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) retificação e a ratificação da ata da Assembleia 
Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 24/03/2020, registrada perante a Junta Comercial do 
Estado do Ceará – JUCEC sob nº 5410257, em sessão de 13/04/2020; (ii) renúncia do Sr. Wellington 
Pasiani Paupério, abaixo qualificado, de seu cargo exercido na Diretoria da Sociedade; (iii) alteração 
do número máximo de Diretores da Sociedade; (iv) eleição de um novo membro para compor a Diretoria 
da Sociedade; e (v) consolidação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Declarada aberta 
a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos os assuntos previstos na ordem 
do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, por unanimidade de votos dos acionistas, 
sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de qualquer dos acionistas da Sociedade: 1. 
Inicialmente, foram aprovadas a retificação e a ratificação da ata da Assembleia Geral Extraordinária 
da Sociedade realizada em 24/03/2020, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – 
JUCEC sob nº 5410257, em sessão de 13/04/2020 (a “AGE de 24.03.2020”), para: 1.1. Retificar as 
redações dos Artigos 2º (parágrafo único), 6º (caput), 9º (caput), 11º (caput), 12º (caput), 15º (caput) 
e 20º (parágrafo único) do Estatuto Social consolidado da Sociedade que foi anexado como “Anexo 
I” à ata da AGE de 24.03.2020, uma vez que referidas redações, equivocadamente, não refletiram 
as alterações promovidas pelos acionistas no Estatuto Social da Sociedade por meio da Assembleia 
Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 22/07/2019, registrada perante a Junta Comercial 
do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 5310378, em sessão de 30/08/2019. 1.1.1. O Estatuto Social 
da Sociedade ora retificado pelos acionistas neste ato, bem como consolidado de acordo com as 
alterações promovidas pelos acionistas na presente assembleia geral, integra a presente ata como 
“Anexo I”. 1.2. Ratificar as demais deliberações tomadas na AGE de 24.03.2020, bem como todos 
os atos societários dela decorrentes. 2. Ato contínuo, foi aprovada e ratificada a renúncia, nesta data, 
do Sr. Wellington Pasiani Paupério, RG nº 56.311.546-4 – SSP/SP e CPF/ME nº 024.239.729-89, 
ao cargo que exercia na Diretoria da Sociedade, a saber, Diretor de Abastecimento, conforme termo 
de renúncia apresentado nesta data à Sociedade, a ser lavrado no Livro de Reunião do Conselho 
de Administração da Sociedade. 3. Ainda, foi aprovada a alteração do número máximo de Diretores 
da Sociedade, de 03 Diretores para 04 Diretores, sendo 01 Diretor Geral, 01 Diretor Financeiro, 01 
Diretor de Abastecimento e 01 Diretor de Vendas. 3.1. Em razão da deliberação acima, os caputs dos 
Artigos 6º, 9º, 12º e 15º do Estatuto Social da Sociedade passarão a vigorar com a seguintes novas 
redações: “Artigo 6º: As ações revestirão sempre a forma nominativa, sendo permitida a emissão de 
títulos múltiplos ou cautelas de ações, que serão assinadas conjuntamente por todos os Diretores 
eleitos da Sociedade.” “Artigo 9º: A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta de até 
4 membros, sendo 1 Diretor Geral, 1 Diretor Financeiro, 1 Diretor de Abastecimento e 1 Diretor de 
Vendas, para um mandato de 3 anos, permitida a reeleição.” “Artigo 12º: Em suas ausências tempo-
rárias, o Diretor Geral será substituído por qualquer outro Diretor eleito da Sociedade e vice-versa.” 
“Artigo 15º: Compete (a) ao Diretor Geral, isoladamente; ou (b) ao Diretor Financeiro, ao Diretor 
de Abastecimento ou ao Diretor de Vendas agindo em conjunto com outro Diretor; ou (c) ao Diretor 
Financeiro, ao Diretor de Abastecimento ou o Diretor de Vendas, em conjunto com um procurador 
nomeado de acordo com o Artigo 16º deste Estatuto Social; ou (d) a 2 procuradores, agindo em 
conjunto, nomeados de acordo com o Artigo 16º deste Estatuto Social, o uso da firma da Sociedade e 
a representação desta, ativa ou passivamente, perante terceiros, no Brasil ou exterior, perante reparti-
ções públicas federais, estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; em juízo 
ou fora dele, podendo, para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas bancárias, transigir, ceder 
e renunciar direitos, podendo, enfim, praticar todos os atos normais de administração necessários à 
consecução dos fins sociais e ao regular funcionamento da Sociedade.” 4. Adicionalmente, foi eleito 
interinamente, nesta data, para ocupar o cargo de Diretor de Vendas da Sociedade, o Sr. João De 
Barros Barreto, RG nº 25.865.876-9 e CPF/ME nº 170.005.298-57. O Diretor ora eleito fica, desde 
logo, investido no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de posse, lavrado no Livro de 
Atas das Reuniões da Diretoria da Sociedade, com a assinatura de declaração de desimpedimento, 
para o exercício de suas funções, nos termos do Artigo 147 da Lei das Sociedades por Ações, 
segundo a qual declara sob as penas da Lei, não estar incurso em nenhum dos crimes previstos em 
Lei especial, que o impeça de exercer atividades mercantis. 4.2. O mandato do Diretor de Vendas 
ora eleito expirará em 31/10/2022, data de término do mandato atual da Diretoria da Sociedade, nos 
termos da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade realizada em 31/10/2019, registrada 
perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 5385359, em 30/01/2020. 4.3. E o 
cargo de Diretor de Abastecimento permanecerá vago, até que haja um novo membro eleito pelas 
acionistas da Sociedade. 5. Por fim, foi consolidado o Estatuto Social da Sociedade, nos termos do 
Anexo I à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos 
dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual lida, aprovada e achada em conformidade 
com o ocorrido pela unanimidade das acionistas, vai assinada pelo presidente e pelo secretário Ad 
hoc. Fortaleza, 10/08/2021. Assinaturas: Mesa: Juan Gregorio Gutierrez Macallister – Presidente; 
Paula Ercole Bauléo – Secretária Ad hoc. Acionistas: Selviac Nederland B.V. p.p. Juan Gregorio 
Gutierrez Macallister, Diageo Holdings Netherlands B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister. 
Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5625550 em 20/08/2021. Protocolo 
211195677 de 19/08/2021. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
A Ata completa, incluindo o Estatuto Social, está disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://https://oestadoce.com.br/

Ypióca Industrial de Bebidas S.A. 
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE nº 23.300.033.345

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de setembro de 2021
Data, Local e Hora: Aos 30/09/2021, às 09:00 horas, na sede social da “Sociedade”, na Avenida 
Washington Soares, nº 1.280, Messejana, Fortaleza-CE. Convocação e Presença: Dispensada, face a 
presença de acionistas representando a totalidade do capital social.. Mesa: Escolhido por unanimidade, 
assumiu a Presidência dos trabalhos o Sr. Juan Gregorio Gutierrez Macallister, que convidou a mim, 
a Sr. Davi Carvalho de Sousa, para Secretário Ad hoc. Ordem do Dia: Deliberar sobre a (i) a extinção 
da filial da Sociedade localizada no Município de Maracanaú-CE, na Rodovia Anel Viário, nº 4.902, 
Galpão 1, Módulo 03, Bairro Boa Esperança, CNPJ/ME nº 15.209.980/0006-19 e inscrita perante 
a  JUCEC sob NIRE 2390064163-0 (a ”Filial de Maracanaú/CE”); e (ii) pelas respectivas alteração 
do Artigo 2º e consolidação da nova redação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Por 
unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (i) pela extinção da Filial de Maracanaú/CE; (ii) 
em razão da deliberação retro, pela exclusão da Filial de Maracanaú/CE constante no Artigo 2º do 
Estatuto Social, sendo que o Estatuto Social passa a vigorar com a nova redação consolidada nos 
termos do Anexo I à presente ata; e, por fim (iii) a administração da Sociedade fica autorizada a praticar 
todos os atos necessários para a implementação das deliberações acima efetivadas, podendo, para 
tanto, praticar todos os atos, assinar todos os documentos e cumprir todas as formalidades e baixas 
cadastrais necessárias, nos termos e condições aqui previstos. Encerramento: Nada mais havendo 
a tratar, foram encerrados os trabalhos dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual lida, 
aprovada e achada em conformidade com o ocorrido pela unanimidade das acionistas, vai assinada 
pelo secretário. Fortaleza, 30/09/2021. Mesa: Assinaturas: Juan Gregorio Gutierrez Macallister – 
Presidente; Davi Carvalho de Sousa – Secretário Ad hoc. Acionistas: Selviac Nederland B.V. p.p. 
Juan Gregorio Gutierrez Macallister; Diageo Holdings Netherlands B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez 
Macallister. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5668066 em 03/11/2021. 
Protocolo 211566845 de 03/11/2021. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
A Ata completa, incluindo o Estatuto Social, está disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://https://oestadoce.com.br/

Ypióca Industrial de Bebidas S.A.
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.033.345

Ata de Assembleia Geral Ordinária realizada em 28 de maio de 2021
Data, Local e Hora: 28/05/2021, às 09:00 horas, na sede da Sociedade, na Avenida Washington Soares, 
nº 1.280, Messejana, Fortaleza-CE. Convocação e Presença: Dispensada a convocação, nos termos 
do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo em vista a presença de 
representantes da totalidade do capital social, nos termos das assinaturas constantes do Livro de Pre-
sença de Acionistas. Publicação: Dispensada a publicação do aviso de disponibilidade de documentos, 
nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei das Sociedades por Ações. Mesa: Sr. Juan Gregorio Gutierrez 
Macallister, Presidente e Sr. Davi Carvalho de Sousa, Secretário Ad hoc. Ordem do Dia: (1) Tomar as 
contas dos administradores da Sociedade, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 
Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020, acompanhada do Relatório Anual 
da Administração, do Parecer dos Auditores Independentes e respectivas Notas Explicativas, publicados 
nas edições do Diário Oficial do Estado do Ceará e do Jornal O Estado do Ceará do dia 12/05/2021; e (2) 
Deliberar sobre a destinação dos resultados apurados neste exercício social encerrado em 31/12/2020. 
Deliberações: Declarada aberta a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos 
os assuntos, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, por unanimidade de votos dos acionistas, 
sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de qualquer dos acionistas da Companhia: 
1. Após leitura e análise, os acionistas deliberaram pela aprovação das demonstrações financeiras 
da Companhia referente ao exercício social encerrado em 31/12/2020. 2. Em razão dos resultados do 
exercício social encerrado em 31/12/2020 da Companhia, apurado nas demonstrações financeiras e 
aprovado pela unanimidade dos acionistas, com lucro líquido no valor de R$16.180.872,03, os acionistas 
deliberaram e ratificaram a destinação de todo esse montante à compensação dos prejuízos acumulados 
da Companhia. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, a qual vai assinada 
pelo presidente e pelo secretário Ad hoc. Fortaleza, 28/05/2021. Mesa: Juan Gregorio Gutierrez 
Macallister – Presidente; Davi Carvalho de Sousa – Secretário Ad hoc. Acionistas: Selviac Nederland 
B.V. Diageo Holdings Netherlands B.V. p.p. Juan Gregorio Gutierrez Macallister, p.p. Juan Gregorio 
Gutierrez Macallister. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5597107 em 
01/07/2021. Protocolo 210923253 de 01/07/2021. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.
A Ata completa, incluindo o Estatuto Social, está disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://https://oestadoce.com.br/

Ypióca Industrial de Bebidas S.A.
CNPJ/ME nº 15.209.980/0001-04 – NIRE 23.300.033.345

Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de janeiro de 2022
Data, Local e Hora: Realizada aos 10/01/2022, às 09:00 horas, na sede social da Sociedade, na Ave-
nida Washington Soares, nº 1.280, Messejana, Fortaleza-CE. Convocação e Presença: Dispensada a 
convocação, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404/76 (“Lei das Sociedades por Ações”), tendo 
em vista a presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Sociedade, nos termos 
das assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionistas. Publicação: Dispensada a publicação 
do aviso de disponibilidade de documentos, nos termos do artigo 133, § 4º, da Lei das Sociedades por 
Ações. Mesa: Sr. Andre Damasio Muller, Presidente e Sra. Paula Ercole Bauléo, Secretária Ad hoc. 
Ordem do Dia: Deliberar sobre a: (i) renúncia do Sr. João de Barros Barreto, abaixo qualificado, de 
seu cargo exercido na Diretoria da Sociedade; (ii) eleição de um novo membro para compor a Diretoria 
da Sociedade; e (iii) consolidação do Estatuto Social da Sociedade. Deliberações: Declarada aberta 
a sessão, o Sr. Presidente iniciou os trabalhos e, depois de discutidos os assuntos previstos na ordem 
do dia, foram tomadas as deliberações descritas abaixo, por unanimidade de votos dos acionistas, 
sem quaisquer ressalvas, reservas ou oposição por parte de qualquer dos acionistas da Sociedade: 1. 
Inicialmente, foi aprovada e ratificada a renúncia, nesta data, do Sr. João de Barros Barreto, portador 
da cédula de identidade RG nº 25.865.876-9 e do CPF/ME nº 170.005.298-57, ao cargo que exercia 
na Diretoria da Sociedade, a saber, Diretor de Vendas, conforme termo de renúncia apresentado 
nesta data à Sociedade, a ser lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Sociedade. 2. Ato 
contínuo, foi aprovada a extinção do cargo de Diretor de Vendas existente na Diretoria da Sociedade, 
de forma que a Sociedade passe a ser administrada por uma Diretoria composta de até 03 membros, 
sendo 01 Diretor Geral, 01 Diretor Financeiro e 01 Diretor de Abastecimento. 2.1. Em razão da delibe-
ração acima, os caputs dos artigos 9º e 15º do Estatuto Social da Sociedade passarão a vigorar com 
a seguintes novas redações: “Artigo 9º. A Sociedade será administrada por uma Diretoria composta 
de até 3 membros, sendo 1 Diretor Geral, 1 Diretor Financeiro e 1 Diretor de Abastecimento, para um 
mandato de 3 anos, permitida a reeleição.” “Artigo 15º. Compete (a) ao Diretor Geral, isoladamente; 
ou (b) ao Diretor Financeiro ou ao Diretor de Abastecimento agindo em conjunto com outro Diretor; ou 
(c) ao Diretor Financeiro ou ao Diretor de Abastecimento, em conjunto com um procurador nomeado de 
acordo com o artigo 16º deste Estatuto Social; ou (d) a 2 procuradores, agindo em conjunto, nomeados 
de acordo com o artigo 16º deste Estatuto Social, o uso da firma da Sociedade e a representação desta, 
ativa ou passivamente, perante terceiros, no Brasil ou exterior, perante repartições públicas federais, 
estaduais e municipais, autarquias e sociedades de economia mista; em juízo ou fora dele, podendo, 
para tanto, contrair obrigações, abrir e operar contas bancárias, transigir, ceder e renunciar direitos, 
podendo, enfim, praticar todos os atos normais de administração necessários à consecução dos fins 
sociais e ao regular funcionamento da Sociedade.” 3. Adicionalmente, foi eleita, nesta data, para ocupar 
o cargo de Diretora Geral da Sociedade, a Sra. Paula Nogueira Lindenberg, portadora da cédula de 
identidade RG nº 28.098.031-0 e do CPF/ME nº 267.121.178-36. 3.1. A Diretora Geral ora eleita, Sra. 
Paula Nogueira Lindenberg, fica investida no seu cargo mediante assinatura do respectivo termo de 
posse, lavrado no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria da Sociedade, com a assinatura de declaração 
de desimpedimento, para o exercício de suas funções, nos termos do artigo 147 da Lei das Sociedades 
por Ações, segundo a qual declara, sob as penas da lei, que não está impedida por lei de exercer a 
administração da Sociedade e nem está condenada ou sob efeitos de condenação, a pena que vede, 
ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, 
contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a proprie-
dade. 3.2. O mandato da Diretora Geral ora eleita expirará em 31/10/2022, data de término do mandato 
atual da Diretoria da Sociedade, nos termos da ata de Assembleia Geral Extraordinária da Sociedade 
realizada em 31/10/2019, registrada perante a Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC sob nº 
5385359, em 30/01/2020. 4. Assim, a Diretoria da Sociedade passa a ter a seguinte composição: (i) 
Paula Nogueira Lindenberg, Diretora Geral; (ii) Andre Damasio Muller, Diretor Financeiro; e (iii) 
Danilo Doriguelo de Melo, Diretor de Abastecimento. 5. Por fim, foi consolidado o Estatuto Social da 
Sociedade, nos termos do Anexo I à presente ata. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram 
encerrados os trabalhos dessa assembleia, lavrando-se a presente ata, a qual lida, aprovada e achada 
em conformidade com o ocorrido pela unanimidade das acionistas, vai assinada pelo presidente e pelo 
secretário Ad hoc. Fortaleza, 10/01/2022. Mesa: Andre Damasio Muller – Presidente; Paula Ercole 
Bauléo – Secretária Ad hoc. Acionistas: Selviac Nederland B.V.; Diageo Holdings Netherlands B.V. 
p.p. Andre Damasio Muller; p.p. Andre Damasio Muller. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico 
registro sob o nº 5763922 em 10/03/2022. Protocolo 220223939 de 10/03/2022. Lenira Cardoso de 
Alencar Seraine – Secretária Geral.
A Ata completa, incluindo o Estatuto Social, está disponível no seguinte endereço eletrônico:
https://https://oestadoce.com.br/
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ECONOMIA

A Petrobras e outras refinarias privadas poderiam am-
pliar a produção nacional de combustíveis para atender à 
demanda dos consumidores brasileiros no momento em 
que a necessidade de importação impulsiona os preços na 
bomba, aponta um estudo elaborado pela EPE (Empresa 
de Pesquisa Energética). O aumento no volume processa-
do nas refinarias reduziria a dependência externa do diesel, 
cuja cobrança nos postos acumula uma alta de 40,54% nos 
12 meses até fevereiro de 2022, na esteira da recente alta na 
cotação do barril de petróleo e do dólar. Já no caso da gaso-
lina, a intensificação do refino poderia devolver ao Brasil o 
status de exportador líquido do combustível – o que tende-
ria a aliviar a pressão sobre os preços. 

A necessidade de importar combustíveis para suprir a 
demanda no mercado interno é um dos fatores usados pela 
Petrobras para justificar o uso do PPI (paridade de preços 
de importação) como referência para seus preços de comer-
cialização nas refinarias. A Petrobras afirma desconhecer o 
estudo. Segundo a companhia, a utilização das refinarias no 
mês de março ficou em 91%, com carga máxima nas unida-
des disponíveis para produção de diesel e gasolina. Em 11 de 
março, a companhia anunciou um mega-aumento nos com-
bustíveis, com reajustes de 24,9% no diesel, 18,8% na gasoli-
na e 16,1% no gás de cozinha. A companhia alegou risco de 
desabastecimento, caso os preços ficassem represados. 

Petrobras pode ampliar refino no País

Pagamentos. Os beneficiários do Auxílio Brasil vão começar a receber suas parcelas do benefício a 
partir do dia 14 de abril no valor mínimo de R$ 400. Atualmente, 18,02 milhões de famílias são atendi-
das pelo programa. No aplicativo Caixa Tem podem ser consultadas informações sobre o benefício.

O Feirão Limpa Nome 
Emergencial da Serasa re-
presentou o recomeço para 
milhares de pessoas no Bra-
sil. A ação, que ocorreu em 
todo o país, registrou mais 
de 3,32 milhões de acordos, 
totalizando mais R$ 5,7 bi-
lhões de descontos concedi-
dos para os consumidores. 

No período, o Sudeste do 
país foi o que mais realizou 
acordos, com cerca de 1,6 
milhão de renegociações fei-
tas na região. Na sequência 
vem o Nordeste (637 mil), 
Sul (387 mil), Centro-Oeste 
(290 mil) e Norte (256 mil).

Segundo Aline Maciel, 
gerente do Serasa Limpa 
Nome, os números refor-
çam a importância de um 
Feirão Emergencial neste 
momento econômico do 
país: “Vivenciamos um iní-
cio de ano muito desafiador. 
Em fevereiro deste ano, re-
gistramos pela primeira vez 
desde o início da pande-
mia, mais de 65 milhões de 
inadimplentes. Por este mo-
tivo, anunciamos a edição 

emergencial do Feirão Sera-
sa Limpa Nome, que tradi-
cionalmente ocorre no final 
do ano, como oportunidade 
para ajudar a minimizar o 
crescimento dos números 
de dívidas e de endividados. 
E o nosso balanço, regis-
trando mais de 3 milhões 
de consumidores dando o 
primeiro passo para limpar 
o nome, mostra que ele veio 
em hora certa”, comenta.

Telefonia em destaque 
De acordo com a gerente, 
durante o mês de março, 
os consumidores puderam 
contar com as ofertas do 
Feirão em diferentes for-
matos: tanto para aqueles 
que preferem uma experi-
ência digital, por meio dos 
canais digitais da empresa, 
até o atendimento presen-
cial, como a tenda física na 
cidade de São Paulo (entre 
os dias 15 e 19 de março) 
e a parceria com mais de 7 
mil agências de correios em 
todo o Brasil. “Além disso, 
anunciamos pela primeira 
vez o formato drive-thru 

para motociclistas, também 
na capital paulista, nos dias 
23 e 25/03”. Na edição, o 
segmento de telefonia ga-
nhou destaque entre as re-
negociações realizadas du-
rante o evento, com mais 
de 37% dos acordos. Na 
sequência, aparecem as se-

curitizadoras (empresas que 
compram dívidas de outras 
companhias), com 24,48%, os 
bancos com 13,13% de repre-
sentatividade. Com relação ao 
perfil, a maioria dos acordos 
foram realizados por consu-
midores na faixa etária dos 
31 a 40 anos de idade.

FOTO DIVULGAÇÃO

Consumidores puderam contar com ofertas do Feirão em diferentes formatos

Etanol
O preço médio do etanol 

hidratado nos postos brasi-
leiros manteve-se em alta e 
fechou a semana a R$ 4,990 
por litro, segundo a ANP. 
O produto pode ser encon-
trado até por R$ 7,899 por 
litro. Em um mês, o preço 
médio do etanol acumula 
alta de 7,4% nos postos. O 
movimento acompanha 
a escalada do preço da 
gasolina após os mega-
-aumentos anunciados pela 
Petrobras no último dia 11 
de março e reverte curva de 
queda que o biocombustí-
vel vivia no início do ano.

Diesel
A ANP detectou, 

também, que o diesel teve 
alta de 0,4% na semana, 
chegando ao preço médio 
de R$ 6,593 por litro. O 
valor, porém, é menor do 
que os R$ 6,654 vigentes 
na semana seguinte ao au-
mento nas refinarias. A ANP 
encontrou o combustível 
sendo vendido a R$ 7,979 
por litro. Não custa nada 
lembrar: os caminhoneiros 
pararam o País em 2018, por 
nove dias, quando o preço 
médio do litro de óleo diesel 
era de R$ 3,30. No preço de 
hoje, a paz é absoluta.

Renegociação
Os microempreende-

dores que obtiveram em-
préstimos do Crediamigo, 
programa de microcrédito 
do BNB, e estão com parce-
las em atraso, poderão re-
negociar suas dívidas com 
novo prazo de até 24 meses 
e carência de 60 dias para 
pagar a primeira prestação. 
O Feirão Limpa Nome 
Crediamigo começa hoje e 
será realizado até o dia 8 
de abril, com atendimento 
das 8 às 17 horas. Para re-
negociar, o cliente precisa 
pagar uma entrada a partir 
de 10% do saldo em atraso, 
segundo o banco.

Sobral aéreo
O novo Aeroporto Regio-

nal de Sobral foi entregue 
pelo Governo do Ceará, na 
última sexta-feira (1°). O 
empreendimento, locali-
zado a cerca de 25 km da 
sede do município, tem 
capacidade para receber 
aeronaves de porte médio. 
O Estado investiu R$ 70 
milhões para construir e 
equipar o aeroporto, além 
de melhorias viárias para 
o acesso. Instalado numa 
área de 180 hectares, o 
empreendimento conta 
com pista de pouso e deco-
lagem de 1.800m de exten-
são por 30m de largura.

Gás de cozinha: alto preço derruba vendas  
O preço médio do botijão de gás registrou terceira 
alta seguida no País, que chegou a R$ 113,63 na 
semana passada - valor recorde da pesquisa sema-
nal de preços dos combustíveis da ANP, iniciada em 
2004. Na semana passada, a alta foi de 0,3%. Desde o 
reajuste de 16,1% nas refinarias, a alta acumula-
da nas revendas é de 11%. A escalada de preços 
preocupa o setor, que experimentou forte queda nas 
vendas em 2021 e vê o cenário se repetir neste início 
de 2022 – e não é pra menos. A ANP identificou re-
vendas vendendo o botijão de 13 quilos a até R$ 160, 
como nas duas semanas anteriores.

Aumenta número de investidores pessoas 
físicas na Bolsa de Valores em 2021

A quantidade de pessoas 
físicas a investirem na Bolsa 
de Valores, a B3, aumentou 
em 2021 chegando a 4,2 mi-
lhões somente no segmento 
de renda variável. No ano 
anterior (2020), foram 3,1 
milhões. Os dados são do 
Relatório de Gestão 2021, 
publicado pela Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM).

O relatório traz infor-
mações sobre a visão geral 
e organizacional da autar-

quia, riscos, oportunidades, 
perspectivas e ações de go-
vernança, estratégia e de-
sempenho, bem como dados 
orçamentários.

A CVM também destacou 
no documento a publicação 
da regulamentação provi-
sória dos novos Fundos de 
Investimento nas Cadeias 
Produtivas Agroindustriais 
(Fiagro); as alterações pro-
movidas no regime infor-
macional dos emissores; o 

marco regulatório das com-
panhias securitizadoras; e a 
consulta pública para novo 
marco regulatório para os 
Agentes Autônomos de In-
vestimento. Para 2022, a au-
tarquia projeta que a maior 

utilização de modelos quan-
titativos para tomada de de-
cisão e de novas tecnologias, 
além do desenvolvimento do 
mercado de dados alternati-
vos são alguns dos temas que 
devem nortear a sua atuação.

IPI: Fator eleições ‘atrapalha’ corte de 33%  
Bolsonaro adiou o 
corte adicional no 
IPI de 25% para 
33%, após se irritar 
com uma ação judi-
cial do Pros pedin-
do a suspensão do 
decreto que aliviou 
a carga tributária 
sobre esses bens. A 

nova redução do imposto era prometida pelo ministro 
Paulo Guedes (Economia) e estava prevista para ser 
publicada na quinta-feira (31). O Governo tem usado o 
aumento na arrecadação federal para anunciar cortes de 
tributos no ano em que Bolsonaro buscará a reeleição.

Feirão Limpa Nome concede 
mais de R$ 5,7 bi em descontos
Mais de 3,32 milhões de acordos foram firmados durante o evento
e 3 milhões de pessoas deram o primeiro passo para limpar o nome

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.

GPM EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. - CNPJ nº 08.919.340/0001- 22 - NIRE 
nº 23300027094. Ficam convocados os senhores acionistas da GPM  
EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS S.A. a comparecerem à sede da  Companhia, sita 
na Rua Coronel Aderaldo, S/N, Parajuru, Beberibe-CE, CEP 62848- 000, para 
participarem da Assembleia 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) Pagamento de despesas administrativas e operacionais;  b) 
Possibilidade de utilização de imóveis em projetos rentáveis; c) Liquidação  da 
companhia; d) Outros assuntos de interesse social que se fizerem necessários.  
Beberibe-CE, 29 de março de 2022.Gisela Wisniewski. Diretora Financeira.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS,
MECÂNICAS E DE MATERIAL ELÉTRICO

NO ESTADO DO CEARÁ - SIMEC
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE) 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
Pelo presente Edital ficam convocados os associados regu-
lares do SIMEC para comparecerem à Assembléia Geral Ex-
traordinária (AGE) a ser realizada no dia 11 de abril de 2022, 
às 18h30, em primeira convocação e trinta minutos, após, 
em segunda convocação (19h), na Avenida Barão de Studart, 
1980 no salão aberto da cobertura do Edifício Beto Studart 
- Casa da Indústria - FIEC, nesta Capital, para deliberar a 
seguinte Ordem do Dia: Exame, Discussão, Aprovação das 
Contas de gestão referente ao Exercício Financeiro de 2021. 

Fortaleza, 04 de abril de 2022. 
José Sampaio de Souza Filho Presidente

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE – AVISO 
DE LICITAÇÃO – O Pregoeiro municipal comunica aos interessados que no próximo dia 18 de 
Abril de 2022, às 08h30min, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 
0404.01/2022 - PP/PMSA , tipo menor preço, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS 
E SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRES, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO 
DE VULNERABILILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.O edital 
completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário 
de 07h30min as 12h00minh, no endereço do Setor de Licitações AV. SÃO JOÃO,75, CENTRO, 
SANTANA DO ACARAÚ – CE. Santana, 04 de abril de 2022. DANIEL MARCIO CAMILO DO NAS-
CIMENTO – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.30.02-SRPPE  A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.03.30.02-SRPPE, do tipo ME-
NOR PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO E GELAGUA), PARA COMPLEMENTAÇÃO DA 
MONTAGEM DO ESPAÇO DA PRAÇA ESTAÇÃO CIDADANIA, DE INTERESSE DA SECRETA-
RIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o edital está disponível 
no endereço eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das 
propostas até o dia 15 de abril de 2022 as 09:00min, abertura das propostas as 09:15min e a 
fase da disputa de lances as 10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra 
na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 
600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 
12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 28.03.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 28.03.02/2022 cujo 
objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL PERMANENTE, COPA E COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h 
do dia 04 de abril de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 14h do dia 18 de 
abril de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 14h01min às 
14h59min do dia 18 de abril de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 15h do dia 18 de 
abril de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação 
do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no 
mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 01 de abril de 2022. Mayara Shelly Nogueira de 
Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 29.03.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 29.03.01/2022 cujo 
objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, AUXILIARES E FITOTERAPIA, PRESTA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEBÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habi-
litação: às 17h do dia 04 de abril de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 
08h do dia 18 de abril de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 
08h01min às 08h59min do dia 18 de abril de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h 
do dia 18 de abril de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, 
no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de 
licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 
e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 01 de abril de 2022. Mayara Shelly Noguei-
ra de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das 
propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIAÇÃO 
DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE 
Conforme segue: INABILITADAS: 1. CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
ME, 2. AR EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI ME,; 3. VENUS SERVIÇOS E 
ENTRETENIMENTO LTDA, 4. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA ME, 5. A.I.L CONSTRU-
TORA LTDA ME e HABILITADAS: 6. WM CONSTRUCOES LTDA; 7. ARN CONSTRUCOES LTDA. 
Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea 
“a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licita-
ções, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 01 
de Abril de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do 
Pregão Eletrônico nº 017/2022-PE, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HOSPEDAGEM PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com 
com início do acolhimento das propostas: 04/04/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento 
das propostas: 18/04/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 18/04/2022, às 
08h10; início de disputa de preços: 18/04/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital 
se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; 
http://www.jaguaretama.ce.gov.br. 

Jaguaretama-CE, de 01 Abril de 2022.
SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAUJO

Pregoeiro.

EDITAL DE LOTEAMENTO.
O DOUTOR RICARDO LUIS NEVES SOLON, OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS, DO 
CARTÓRIO DO 3º OFÍCIO DE TIANGUÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES, ETC.

FAZ SABER a quem interessar possa, que a Empresa- LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
PALMEIRAS SPE LTDA., empresa brasileira, sediada na Rua Maestro Quincas Bezerril, nº 
363, sala 6, Bairro Centro, na cidade de Tanguá-CE, inscrita no CNPJ sob n. 34.072.638/0001-
50., representada neste ato, por seu titular- ARONILDO VIEIRA, brasileiro, casado, em-
presário, inscrito no CPF sob n. 301.347.303-72., depositou neste Ofício Imobiliário, os do-
cumentos necessários, exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 
1979, para o registro do Loteamento denominado- LOTEAMENTO RESIDENCIAL PALMEI-
RAS, situado em um terreno de zona urbana, localizado as margens na Rua Das Palmeiras 
Compridas, deste município e comarca, com uma área total de 449.261,97m²; cujo imóvel, 
é objeto da Matrícula 3016, do livro 2-L de Registro Geral, deste mesmo Cartório; a área 
total, já mencionada, foi dividida em 30 (TRINTA) QUADRAS,  de forma irregular, desig-
nadas pelos números das quadras e quantidade de lotes: 1381 LOTES; área parceladas de 
224.992,17m²; sistema viário – 106.986,08m²; áreas verdes: 41.860,68m²; áreas institu-
cionais: 41.673,28m²; loteamento este que destina-se a zona residencial e foi aprovado pela 
Prefeitura Municipal de Tianguá-CE e pelas demais repartições competentes. E para que che-
gue ao conhecimento de todos, expediu-se este edital, que será publicado em jornal e fixado 
no Quadro de Editais desta serventia, por três dias consecutivos; podendo o registro ser 
impugnado no prazo de 15 dias, contados da ultima publicação; tudo nos termos do 
art. 19 da  Lei Federal n. 6.766. Tianguá, 12 de novembro de 2021.  Eu Ricardo Luis Neves 
Solon- Oficial, 3º Oficial do Registro de Imóveis de Tianguá, digitei e subscrevi.
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Ouro. O brasiliense Guilherme Schimid faturou a medalha de ouro neste sábado (2), na categoria até 81 
quilos,  no Grand Slam de Judô de Antalya (Turquia), ao derrotar como uma chave de braço o anfitrião Vedat 
Albayrak nos 39 segundos finais da luta. Quem também subiu hoje ao pódio foi a compatriota Maria Portela.ESPORTES

FOTO LUCAS FIGUEIREDO/CBF

DOS MEUS ARQUIVOS Magno Cesar foi um dos 
mais talentosos craques que já vi jogar. E elegante também. 
E Zé Ismar foi um goleador emérito.

No Ideal

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Soube e lamentei. O melhor garçon do restaurante 
do Ideal não mais pertence ao quadro de funcionários 
daquela casa, no caso meu amigo Samuel. E por falar em 
Ideal o homem que vai tocar o esporte ali é Kal Aragão.

ROBERTO CLÁUDIO Na inauguração do novo PV 
não esqueçam que o então prefeito Roberto Cláudio foi quem 
iniciou a reforma. E quando o asunto for bicicleta, ele deve ser 
sempre levado, no caso Evaldo Lima.

CID E CEL GOMES O senador lá estava na festa do 
Abolição, já o cel que preside o Sumov não foi.

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

O Brasil terá Sérvia, Suí-
ça e Camarões pela frente 
no Grupo G da Copa do 
Mundo deste ano. O sorteio 
foi realizado no Centro de 
Exibições e Convenções de 
Doha, no Catar, país sede 
da competição, que será dis-
putada entre 21 de novem-
bro e 18 de dezembro deste 
ano. O jogo de abertura do 
Mundial será entre Senegal 
e Holanda.

A seleção de Tite estreará 
diante dos sérvios no dia 24 
de novembro, uma quinta-
-feira. Quatro dias depois, 
em uma segunda-feira, en-
cara os suíços. A participa-
ção na primeira fase chega 
ao fim no dia 2 de dezem-
bro, uma sexta-feira, contra 
os camaroneses.

Os três adversários são 
velhos conhecidos dos bra-
sileiros em fases de grupos 
na Copa. Sérvia e Suíça, por 
exemplo, foram rivais na úl-
tima edição, há quatro anos, 
na Rússia. Já Camarões es-
teve no caminho nas cam-
panhas do tetracampeona-

to, em 1994, nos Estados 
Unidos, e de 2014, quando 
o Brasil sediou o torneio.

Ainda faltam serem co-
nhecidos três participan-
tes do Mundial. Um deles 
sairá do duelo entre Costa 
Rica (quarta colocada das 
Eliminatórias das Améri-
cas Central e do Norte) e 
Nova Zelândia (vencedora 
da Oceania) e será coloca-

do no Grupo E, junto com 
Espanha, Alemanha e Japão. 
Outro será decidido no con-
fronto entre Peru (quinto 
da América do Sul) e a Aus-
trália ou Emirados Árabes 
Unidos (que se enfrentam 
para definir o representan-
te asiático da repescagem). 
Quem avançar, integrará o 
Grupo D, de França (atual 
campeã mundial), Dina-

marca e Tunísia. O último 
europeu confirmado sai-
rá da partida entre País de 
Gales contra o ganhador de 
Escócia e Ucrânia - que jo-
gariam em março, mas cujo 
embate foi adiado, devido à 
ação militar russa no terri-
tório ucraniano. O classifi-
cado será inserido no Gru-
po B, com Inglaterra, Irã e 
Estados Unidos.

O sorteio teve de obede-
cer algumas regras. Países 
do mesmo continente, por 
exemplo, não poderiam cair 
na mesma chave, exceto os 
europeus (com limite de 
dois por grupo). A restrição 
também vale para as sele-
ções que se classificarem pe-
las repescagens. As equipes 
foram divididas por quatro 
potes, conforme a posição 
no ranking da Fifa. As exce-
ções foram o anfitrião Catar 
(situado automaticamente 
no pote um, ao lado das sete 
seleções mais bem coloca-
das) e as três equipes vindas 
das repescagens, que foram 
inseridas no pote quatro.

A seleção irá estrear contra a Sérvia,  no dia 24 de novembro

Jesus Cintra
Tive o prazer de fazer a entrega no final de semana 

do troféu e medalha que tiveram o nome do meu amigo 
Jesus Cintra, um frequentador de nosso Flórida.

Quem ganha
Na Loteria dos Sonhos você ganha todo dia, porque 

ali tem extração todo dia.

Júlio Farias
Estes dois festejados locutores esportivos deram um 

show de conhecimento do futebol na recente entrevista 
dos dois no canal 8. Quanto mais velhos melhores.

Capitão Wagner
Quando mais batem nele mais ele cresce nas pesqui-

sas. Já está incomodando muita gente.

Aracati
Recebo e registro e-mail enviado por leitor dizendo 

que concorda com este colunista a respeito da gestão do 
comando da cidade de Aracati. Todo dia tem obra a ser 
inaugurada naquele simpático município.

Castelo Branco
No tópico de quinta-feira passada em que falo do 

cearense Castelo Branco, onde tem que ele comandou o 
monumento revolucionário, o certo é movimento e não 
monumento.

O que dá dinheiro
Sílvio, o que mais dá dinheiro nos dias de hoje? Farmá-

cia e cartório. Em termos de indústria ninguém mais do 
que o fabricante de pasta de dentes. Quem não usa?

O Brasil encerrou com 
tudo na Copa do Mundo por 
Aparelhos de ginástica artís-
tica, em Baku, no Azerbaijão. 
Após passar em primeiro na 
classificatória do solo, Júlia 
Soares, de 21 anos, confir-
mou o favoritismo e sagrou-
-se campeã da competição.

Com a nota final de 13.433, 
Júlia Soares terminou na pri-
meira colocação na final do 
solo. Para se ter uma ideia, 
ela melhorou sua apresenta-
ção em relação à classificató-

ria, quando anotou 13.233.
A segunda melhor foi a 

húngara Dorina Boeczoego, 
com 13.166. A terceira colo-
cada foi a uzbeque Dildora 
Aripova, que terminou com 
a nota de 12.866.

Com este ouro de Júlia 
Soares, o Brasil encerra 
sua participação na Copa 
do Mundo por Aparelhos 
de ginástica artística, em 
Baku. O outro melhor re-
sultado na competição foi o 
5º lugar de Carolyne Pedro 

nas barras assimétricas.

Novas caras
Atleta do CEGIN, Caroly-

ne Pedro fez parte da equipe 
do Brasil que conquistou a 
medalha de bronze nos Jogos 
Pan-Americanos de Lima, no 
Peru, ao lado de Flávia Sa-
raiva, Lorrane Oliveira, Jade 
Barbosa e Thaís Fidelis.

Filha da ex-ginasta Gleise 
Mercer, Carolyne Pedro in-
gressou no mundo da ginás-
tica de forma curiosa – como 

a mãe dela trabalhava fora, 
a garota foi inscrita no CE-
GIN aos quatro anos de ida-
de para não ficar sozinha em 
casa. Sua treinadora era a tia, 
Deise Mercer. Em 2016, Ca-
rol se destacou ao conquistar 
o bronze no solo na etapa de 
São Paulo da Copa do Mun-
do, e ajudou a equipe brasilei-
ra a assegurar vaga olímpica 
na Rio 2016 no evento-teste. 
Naquela edição dos Jogos, foi 
reserva da seleção brasileira 
de ginástica artística.

Júlia Soares brilha na Copa do Mundo 
de Ginástica Artística e leva o ouro

Seleção irá enfrentar Sérvia, 
Suíça e Camarões na copa
No sorteio que decidiu os grupos da competição que será realizada em 
novembro, a equipe de Tite conheceu os seus futuros adversários

DISBERE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REFRIGERANTES LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA Licença de Operação, re-
ferente às atividades de Comércio atacadista de cerveja, chope e refrigerante, empreendimento situado 
na Rua Prefeito Raimundo Rocha, N° 598, Bairro Centro, no município de Acaraú – CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMA.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30704 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YGOR DE CARVALHO ALENCAR e AMANDA MELO DE SANTIAGO ALENCAR;
Edital n° 30700 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANUEL DE OLIVEIRA CHAGAS e ANA KARLA ARAUJO HERRERO GARCIA;
Edital n° 30701 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIELY CRISTINA MAGALHÃES FERREIRA e NATALIA ELLEN CAVALCANTE DA SILVA;
Edital n° 30702 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO CEZAR ARAGÃO ABREU RABELO e CARLA LEILIANE PINHEIRO;
Edital n° 30703 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIS FERNANDO DE MIRANDA PINTO e SAMMELA NOGUEIRA DE SOUSA SENA;
Edital n° 30705 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS PINHEIRO MIRANDA e RAQUEL RODRIGUES MARTINS.

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, 01 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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° 27479 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUAN NERIS DA SILVA e JACIARA NUNES DE ARAUJO;
Edital n° 27480 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LILIAN RODOLFO BARROS e EMANUELA SOUSA DOS SANTOS;
Edital n° 27481 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ALVES NETO e MARCELA BARBOSA ALBUQUERQUE.
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, 01 de Abril de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339342- Émerson Holanda Moura e Erika Rose da Silva Duarte;  
339343- Gilmário Ferreira Nunes e Antonia Zuleneide de Lima Silva; 
339344- Acarcilio Nascimento Cirino e Bruna Vanessa Sampaio de Sousa;
339345- João Antonio Cella Justo e Milene Muniz Eloy da Costa;
339346- Lucas Sampaio de Sousa e Maria Èvila Vituriano da Silva;
339347- Caio Oliveira Inacio e Amanda de Sousa Leite;  
339348- Francisco Rogério Gomes Alves e Larisse Sousa do Carmo;
339349- Massio Barbosa Nunes e Patricia Rodrigues Oliveira
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, 01 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 04/04/2022
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°30703 RAIMUNDO NONATO LIMA FILHO E RAIMUNDA NONATA SOUSA DA 
SILVA
N°30704 FRANKLIN DEYVES COSTA DE ABREU E CLEOMAR MARCIEL DE SOU-
SA
N°30705 ELTON CARLOS DOS SANTOS COSTA E ANA KELLY COSTA DE ABREU

01 DE ABRIL DE 2022 
Maria Sueli Coêlho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

C A R T Ó R I O C A V A L C A N T I F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41472 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR GIRAO ROCHA e GERLANE MORAIS DE SOUZA;
Edital n° 41468 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO EMANOEL COSTA DA SILVA e SUZANE AVELINO BORGES;
Edital n° 41469 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DAVID SENA DOS SANTOS e FRANCISCA EDILEUSA GONDIM;
Edital n° 41475 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURILIO DE OLIVEIRA NOGUEIRA e LUANA MELO DA SILVA;
Edital n° 41471 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL DANTAS DE OLIVEIRA COUTINHO e KLÍVIA ELLEN DA SILVA SARAIVA BARRETO;
Edital n° 41470 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAYRON PEREIRA DA SILVA e JULIANA OLIVEIRA SALES;
Edital n° 41485 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIQUE SILVA DE SOUSA e FRANCISCA MARILANE LIMA DA SILVA;
Edital n° 41473 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO DE FREITAS COSTA e PAULA RODRIGUES GOMES DA SILVA;
Edital n° 41474 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS ANTONIO CAMURÇA MACIEL e MARIA DA GUIA SILVA PEREIRA;
Edital n° 41479 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS ROBERTO RODRIGUES VIANA e FRANCISCA SABRINA GOMES DE MEDEIROS;
Edital n° 41481 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE PEREIRA NETO e MARIA LUCIA DE SOUZA;
Edital n° 41480 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO DE PADUA DA SILVA SOUSA e SIMONE CAETANO VIEIRA;
Edital n° 41476 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FAGNER ALVES SOUSA e RAQUEL FERREIRA TORRES;
Edital n° 41478 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EGBERTO SILVEIRA DE SOUSA e ANTONIA ELIAS DE SOUSA;
Edital n° 41477 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORDANILSON WESLEY DE SOUSA REBOUCAS e LEIDYVANIA PEREIRA DE SOUZA;
Edital n° 41482 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIANO MARQUES DA SILVA e NUBIA NUNES DA SILVA NOBRE;
Edital n° 41483 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRENO AZEVEDO CRUZ e JANIELI GLEIDE DO NASCIMENTO;
Edital n° 41484 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CLAUDIO DE LIMA SOUSA e SILVÂNIA TEIXEIRA BARBOZA;
Edital n° 41486 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO DE SOUZA DA SILVA e DANIELE NASCIMENTO FERREIRA;
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-CE, 01/04/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
 (CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66652-RANIELLI MOURÃO DE MORAIS FILHO E RAISSA KELLY DIAS
66653-WELLINGTON REIS DE JESUS E SABRINA DOS SANTOS
66654-CARLOS JOSE ALVES DE SOUSA E LIDIA SILVA DE OLIVEIRA
66655-FRANCISCO EDIGLEDSON RODRIGUES BARBOSA E ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
66656-ANTONIO ALEXSANDRO OLIVEIRA MOURA E PATRINE DA SILVA

Fortaleza, 01 de abril de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil
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Festival Concreto. Até o dia 8 de abril um festival internacional de arte urbana irá realizar intervenções ar-
tísticas no complexo de banheiros públicos da Avenida Beira-Mar. Esta será a 8ª edição do chamado “Festival 
Concreto”, que já coloriu o Porto Iracema das Artes, Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, entre outros locais.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Galeria BenficArte. Vida e obra da pintora Sinhá D’Amora serão narradas em exposição que entra em cartaz na 
Galeria BenficArte nesta sexta-feira, dia 1º de abril. A mostra conta com 14 obras restauradas, além de 22 meda-
lhas, um troféu, um diploma e dois álbuns de fotografias de seu acervo pessoal. Em comemoração ao aniversário 
de 296 anos de Fortaleza, a exposição faz parte das medidas promovidas pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da 
Secretaria Municipal da Cultura (Secultfor) para o resguardo de bens patrimoniais. A visitação pode ser feita de se-
gunda a sábado, de 10h às 22 horas, além de domingos e feriados, de 11h30min às 21 horas. O acesso é gratuito.

80 ANOS DO SENGE
Em prestigiada solenidade aconteceu a posse da nova diretoria do SENGE - Sindicato dos Engenheiros do Ceará para o triênio 2022 - 2025. Teodora 

Ximenes foi reconduzida ao cargo de presidente da entidade que completa esse ano 8 décadas de atuação,  também celebrado no evento.
FOTOS DIVULGAÇÃO

Posse da diretoria Senge para o triênio 2022 - 20225

Juraci Neves, Teodora Ximenes e Vicente Melo Teodora Ximenes, Isabel Cavalcante e Maria de Lourdes Miguel Melo, Teodora Ximenes, Vicente Melo e Antônio Treze

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS). Processo nº: 0056156-62.2014.8.06.0167. Classe: Procedimento
Comum Cível. Assunto: Cédula de Crédito Bancário. Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Elias Misael
Hernandez Tapia Me. Valor da Causa: R$ 67.011,69. O(A) Dr(a). Aldenor Sombra de Oliveira, Juiz(a) de Direito 3ª
Vara Cível da Comarca de Sobral/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Banco Bradesco S/A, foi proposta uma ação de cobrança,
contra Elias Misael Hernandez Tapia Me, o qual se encontra em lugar incerto e não sabido. Por isso foi expedido o
presente EDITAL, através do qual fica CITADO o Sr. ELIAS MISAEL HERNANDEZ TAPIA ME, CNPJ 03.577.580/
0001-72, pelo representante legal, por força do despacho a seguir transcrito: “(...) Dito isto, por entender legítima
a adoção do expediente editalício, DEFIRO o pedido de citação do requerido por edital para oferecer contestação
no prazo de 15 dias, sob pena de revelia, caso em que lhe será nomeado curador especial (art. 257, IV, do CPC).
Cumpridas as formalidades legais, deverá a secretaria proceder com a expedição do correspondente edital de
citação em nome do requerido, fixando-se o prazo de 20 (vinte) dias.”, com a advertência de que, não havendo
contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, assim como será
nomeado Curador Especial. CUMPRA-SE. Sobral/CE., em 04 de agosto de 2021.

Claudio Matoso e Sérgio Ramiro Murilo Celso e Jucari Neves

Ari e Tânia Holanda Luiz Montenegro e Sâmia Soares Maria e Vicente Melo Sofia, Teodora e Lara Ximenes

Teodora Ximenes e Antônio Albuquerque Ângela Maria e Juraci Neves Teodora Ximenes, Otacílio Borges e Gerardo Santos Teodora Ximenes, Sérgio Henrique e Ângela Maria

Projeto organiza sessões de cinema ao ar 
livre para 8 municípios do interior do Ceará

Com o objetivo de aproxi-
mar a população do interior do 
Ceará do cinema nacional, o 
projeto “Circuito Popular de Ci-
nema” está promovendo, desde 
o dia 26 de março até o dia 21 de 
abril, a exibição de 6 filmes na-
cionais nos municípios de Cam-
pos Sales, Jaguaruana, Icapuí, 
Ipaumirim, Apuiarés, Salitre, 
Santana do Cariri e Maraca-
naú. De acordo com Belchior 
Cabral, coordenador nacional 
do “Circuito Popular de Cine-
ma - Edição Nordeste Ceará”, a 
Associação Amigos do Cinema 
e da Cultura (ACIC), respon-
sável pela realização do evento,  
há muitos anos desenvolve uma 

série de projetos que promovem 
o cinema brasileiro em diver-
sos locais do Brasil e a ideia de 
trazer o circuito para o Ceará 
surgiu após apoio do deputa-
do José Airton. “Inicialmente, 
lançamos a ideia, o curador fez 
uma indicação e os municípios 
foram concordando, achando 
interessante e dando apoio. Eles 
ofereceram cartas de anuência, 
dizendo que, caso o projeto saís-
se, teriam interesse em receber”, 
relembra. A primeira cidade 
contemplada foi Campos Sales 
e o feedback da população so-
bre o evento foi positivo. “Você 
vê na comunidade que não tem 
uma sala de cinema, os jovens 

e as crianças pedindo aos pais 
para serem levados até a praça. 
Percebemos que a magia do ci-
nema, da tela grande, continua 
forte e esse retorno é um pouco 

do que a gente teve na cidade e 
na comunidade como um todo”, 
relata o coordenador do projeto.

Por Yasmim Rodrigues


