
 
 

 

97 71809  304002   51

ISSN 1809-3043

 

NESTA EDIÇÃO

12 páginas

Fortaleza, Ceará, Terça-feira, 5 de abril de 2022 • Edição No 24.282 • Fundado em 24 de setembro de 1936                                                                                                                                 R$ 2,00

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira
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A governadora Izolda Cela (PDT) disse que atuará para “evitar distra-
ções” durante sua gestão, ao tratar sobre as eleições que vão ocorrer este 
ano. “É claro que o período eleitoral é importante, movimenta as agendas 
das pessoas, mas o meu foco é no serviço”, pontuou.. POLÍTICA3

Izolda Cela defende “evitar distrações” na gestão

A carga tributária do governo geral findou o ano em 33,90% do PIB, avanço mais de 2 pontos percentuais em relação aos 31,77% registrados no ano anterior

A governadora teve ontem (4) sua primeira reunião com o secretariado após tomar posse

Em valores absolutos, o total de impostos e contribuições pagos pelos brasileiros no ano passado subiu de R$ 
570,3 bilhões, para R$ 2,942 trilhões. Na proporção do PIB, foi o valor mais alto desde 2010, quando teve início 
a série histórica. Isso quer dizer que, mesmo com a pandemia, o brasileiro pagou ainda mais impostos, pois o 

maior valor tinha sido registrado em 2011, quando o indicador alcançou 33,05%. ECONOMIA10

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário
(IBPT), o Brasil está entre os 30 países que mais cobram impostos da sua população

Carga tributária sobe para 
33,9% do PIB em 2021
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Eleições: Camilo 
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seis Estados

ZELENSKI: 
MORTES DE CIVIS 
É GENOCÍDIO

Segundo a lei eleitoral, 
com exceção dos que 
vão disputar a reeleição, 
quem pretende disputar 
vaga no Legislativo este 
ano precisaria se desin-
compatibilizar do cargo 
público até seis meses 
antes do primeiro turno 
da eleição. POLÍTICA4

O presidente da Ucrânia foi à cidade de Butcha, o novo epi-
centro das tensões do conflito depois de centenas de corpos 
de civis terem sido encontrados. INTERNACIONAL7

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Cocaína. A Receita Federal do Brasil apreendeu 337 quilos (kg) de cocaína na manhã dessa 
segunda-feira (4), no Porto de Itaguaí, região metropolitana do Rio de Janeiro, localizado a 73 km 
da capital. A droga estava escondida em um contêiner que tinha como destino final a Europa.NACIONAL

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico aponta possíveis caminhos para Brasil

FOTO DIVULGAÇÃO

Não pode virar mais um ano sem ser votada
Senador Luiz do Carmo (PSC-GO), defende a vota-

ção da reforma tributária no Congresso

A pós haver reclamado, em julho de 
2020, que teriam provocado “fricção” 
no Senado indicações para a direto-
ria da Aneel, o senador governista 

Marcos Rogério (PL-RO) não se fez de rogado 
e emplacou dois diretores na agência reguladora 
de energia elétrica. Os cargos são ambicionados 
pelos políticos porque dão muito poder aos seus 
ocupantes, e a quem os indica. As duas escolhas 
do senador são de advogados de Rondônia, tan-
to quanto Efraim Cruz, encontra-se de saída, 
em fim de mandato.

Choque de realidade
Um dos indicados, Fernando Mosna da Silva, 

é assessor no gabinete do próprio senador. Tra-
ta-se de um procurador neófito em eletricidade.

Que rei sou eu?
O outro indicado por Marcos Rogério, Ri-

cardo Tili, andava encostado na diretoria da 
Eletronorte, perdido como cachorro em dia de 
mudança.

Viram presas fáceis
O risco de nomear despreparadas nas agên-

cias reguladoras é que viram presas fáceis para 
lobistas, que passam a influenciar suas decisões.

Triste trajetória
A Aneel tem histórico de privilegiar os in-

teresses de empresas bilionárias do setor elé-
trico, em desfavor do pagador de impostos 
que a sustenta.

Espaço para crescer
Murilo Hidalgo, do Paraná Pesquisas, des-

taca que Tarcísio Freitas (PL) e Rodrigo Gar-
cia (PSDB), atual governador, ainda podem 
crescer muito. 

Líder bolsonarista
O ex-ministro Tarcísio Freitas (PL) foi o 

mais citado nas referências espontâneas de 
intenção de voto: 5,4%. Haddad (PT) soma 
3,5%.

Dados técnicos
Foram entrevistados 1.820 eleitores face-

-a-face em 78 municípios, entre 27 e 31 de 
março. O registro no TSE recebeu o n.º SP-
07095/2022.

Senador emplaca diretores inexperientes na Aneel

O PODER SEM PUDOR

O ex-presidente FHC se diverti ao lembrar o 
dia em que destacou o embaixador Júlio César 
Gomes dos Santos, acusado no chamado es-
cândalo Sivam, para atuar como mediador da 
crise Peru-Equador. “Engalanado e investido de 
poderes plenipotenciários” – recordou-se FHC, 

divertido, papeando com amigo – “ele não pôde 
cumprir a missão: acabou protagonizando uma 
autêntica Batalha de Itararé – aquela que não hou-
ve.” É que, de acordo com o relato do ex-presiden-
te, o embaixador, ao desembarcar, foi acometido 
de uma diarreia que durou cinco dias.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

A Batalha de Itararé

Em SP, 87% não têm
candidato ao governo estadual
Levantamento do Paraná Pes-
quisas mostra que quase 87% 
dos eleitores de São Paulo afir-
mam espontaneamente não sa-
berem em quem votarão para 
governador do Estado. Isso fica 
claro na parte do levantamento 
em que o eleitor é solicitado 
a manifestar sua intenção de 
voto. Indagado sobre em quem 
votariam para governador se a 
eleição fosse hoje, 70,5% afir-
mam não saber e 16,6% res-
ponderam “ninguém”. Os 87,1% 
mostram amplo espaço de 
crescimento para candidatos 
menos conhecidos.

Complience tardio
O ex-quase-futuro presidente do conselho de 

administração da Petrobras foi abatido em ple-
no voo pelo compliance tardio do governo, que 
só verificou a ficha do distinto após sua indica-
ção se tornar pública. 

Partidinho naniquinho 
Após o fim da janela (de infidelidade) parti-

dária, o Rede Sustentabilidade continua o me-
nor partido da Câmara, com apenas um repre-
sentante: Joenia Wapichana (RR). Aliás, líder 
dela mesma.

Menos partidos
Após o fim da migração partidária de de-

putados, o total de partidos representados na 
Câmara dos Deputados caiu de 30, no início da 
legislatura, em 2019, para os atuais 23.

Propostas tentadoras
Com dificuldade para organizar o PP no Es-

tado, o governador de Roraima, Antonio Dena-
rium, é acusado de fazer propostas tentadoras a 
outros partidos, como o Podemos do ex-depu-
tado Luciano Castro.

Número oficial
O painel Vacinômetro Covid-19 do Minis-

tério da Saúde já registra 400 milhões de doses 
de vacinas aplicadas na população brasileira. O 
Brasil é o quinto país do mundo que mais apli-
cou imunizantes.

Ritmo
Desde PT (86) e PMDB (78), na eleição de 

2010, um partido não conquistava uma bancada 
federal tão numerosa quanto o PL de Bolsona-
ro, com os atuais 73 deputados. Em 2023, muda 
tudo de novo.

Interesses e interesses
As conversas sobre possível aliança entre 

PSDB, União Brasil e MDB para candidato de 
“terceira via” continuam somente fantasia de al-
gumas lideranças partidárias. Entre pré-candi-
datos, a ideia é rejeitada.

Maior acionista
O bilionário Elon Musk comprou 9,2% das 

ações do Twitter na bolsa e se tornou o maior 
acionista dessa rede social. Musk tem, por 
exemplo, o triplo das ações do fundador da em-
presa, Jack Dorsey.

Pensando bem...
...faltam 180 dias para a eleição, mas a campa-

nha começou em janeiro de 2019.

Caixa: medidas de 
apoio aos atingidos 
pelas chuvas

A Caixa Econômica 
Federal anunciou ontem 
(4) medidas de apoio aos 
municípios de Angra dos 
Reis, Belford Roxo, Man-
garatiba, Mesquita, Paraty 
e Nova Iguaçu, no estado 
do Rio de Janeiro, atin-
gidos pelas fortes chuvas 
dos últimos dias. A partir 
de hoje, todas as agências 
dos municípios afetados 
passam a abrir às 9h, uma 
hora mais cedo, para aten-
der a população.

A Caixa informou que 
vai liberar o saque do 
FGTS por calamidade nas 
regiões atingidas pelas 
enchentes. Os valores 
serão disponibilizados 
para saque após decretos 
municipais declarando o 
estado de calamidade e 
reconhecimento do Minis-
tério do Desenvolvimento 
Regional, por meio de 
portaria ministerial.

O banco também irá 
auxiliar as autoridades 
locais no intuito de agilizar 
a delimitação das áreas 
afetadas pela calamidade. 
Após esta definição os 
trabalhadores que tiveram 
suas residências atingidas 
poderão realizar o saque 
do FGTS de forma digital, 
sem necessidade de ir a 
uma agência, por meio do 
aplicativo FGTS, na opção 
saque digital. A solicitação 
será realizada pelo apli-
cativo FGTS, opção Meus 
Saques, no celular, sem 
necessidade de comparecer 
a uma agência.

Ao registrar a solicita-
ção, é possível identificar 
uma conta da Caixa, ou de 
outra instituição financei-
ra, para receber os valores, 
sem nenhum custo. O valor 
máximo para retirada é de 
R$ 6.220.

Segundo o banco, o 
caminhão-agência da Caixa 
está em deslocamento para 

Angra dos Reis, com chega-
da prevista para quarta-feira 
(6). A unidade móvel de 
atendimento funcionará das 
8h às 16h, em endereço a ser 
divulgado, prestando servi-
ços essenciais à população.

O caminhão oferece os 
mesmos serviços de uma 
agência, tais como: atendi-
mento aos beneficiários do 
Auxílio Brasil, do governo 
federal; atendimento aos 
beneficiários do Abono Sa-
larial; pagamento do FGTS; 
concessão de crédito; auxílio 
na utilização de aplicativos 
do banco, como Caixa Tem 
e app do FGTS, desblo-
queio de cartão e senha de 
contas, dentre outros. A 
movimentação de dinheiro 
em espécie estará disponível 
por meio de caixa eletrônico 
instalado na unidade.

A Caixa vai possibilitar 
pausa de até 90 dias nos 
contratos de financiamento 
habitacional nas regiões 
atingidas, mediante solicita-
ção nas agências do banco, 
a incorporação das presta-
ções no saldo devedor dos 
clientes inadimplentes das 
regiões atingidas, mediante 
solicitação nas agências 
do banco e também dará 
suporte aos clientes para 
acionamento de seguro ha-
bitacional e procedimentos 
para pagamento de indeni-
zações, de forma imediata.

O banco também infor-
mou que vai disponibilizar 
equipe técnica, com arqui-
tetos e engenheiros, para 
ações de assistência em 
apoio aos municípios, que 
incluem a operacionalização 
de repasses de recursos. A 
instituição disse que enviou 
aos municípios equipes de 
especialistas nas áreas de 
habitação, governo e FGTS 
para atender a população 
e prestar apoio técnico às 
prefeituras, auxiliando em 
providências urgentes.

Auxiliar na construção de 
uma Conduta Empresarial 
Responsável (CER) no país é 
o objetivo de um estudo lan-
çado ontem (4) pela Organi-
zação para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico 
(OCDE). O relatório faz par-
te do esforço para o acesso 
do país à organização e traz 
recomendações para governo 
e setor produtivo sobre políti-
cas públicas a serem adotadas 
com foco no desenvolvimento 
sustentável.

O estudo, iniciado em de-
zembro de 2019, atende à 
solicitação do Ministério da 
Economia e do Ministério 
da Mulher, da Família e dos 
Direitos Humanos. A elabo-
ração do documento incluiu 
consultas ao governo, bem 
como a associações empre-
sariais locais e outras partes 
interessadas, durante todo o 
processo de elaboração do re-
latório.

O modelo adotado pela 
OCDE parte da constatação 
que atividades empresariais 
“causam impacto sobre as 
pessoas, o planeta e a socieda-
de” diretamente ligado a pro-
dutos ou serviços, por meio 
de cadeias de fornecimento e 
relações. A adoção de práticas 
responsáveis buscam auxiliar 
o setor produtivo a prevenir e 
mitigar impactos adversos.

As recomendações do rela-
tório foram elaboradas a par-
tir de diretrizes para governos 
e empresas nas áreas de direi-
tos humanos, emprego e rela-
ções laborais, meio ambiente, 
transparência de informações, 
suborno e corrupção, interes-
ses do consumidor, ciência 
e tecnologia, concorrência e 
tributação.

“Apesar do progresso so-
cioeconômico nas últimas 
duas décadas, o desenvolvi-

mento econômico brasileiro 
enfrenta diversos desafios es-
truturais no que diz respeito à 
produtividade, investimento, 
resultados fiscais, educação, 
segurança social, desigualda-
de de renda e corrupção. São 
fatores que afetam o bem-es-
tar e o ambiente de negócios, 
além de restringir o cresci-
mento inclusivo e sustentá-
vel”, diz o documento.

Estudo
A pesquisa conclui que o 

Brasil ainda não desenvolveu 
a prática consistente de incor-
porar uma conduta empresa-
rial responsável nas principais 
políticas para o desenvolvi-
mento nacional. O documen-
to traz 25 recomendações ao 
governo e empresas para uma 
atuação mais responsável em 
áreas como o combate ao des-
matamento; proteção de co-
munidades tradicionais, como 
indígenas e quilombolas, por 
meio da demarcação de suas 
terras; combate ao trabalho 
análogo à escravidão; trabalho 
infantil. Sugere ainda medidas 
para incentivar a participação 
social, em particular para ini-
ciativas que abordem os im-
pactos sociais e ambientais dos 

negócios; e o acesso efetivo e 
acessível à reparação para as 
vítimas de violações dos direi-
tos trabalhistas.

O documento também 
aponta a necessidade de ado-
ção de medidas mais eficazes 
em relação ao meio ambiente, 
corrigindo falhas na legislação 
a fim de garantir “uma forte es-
trutura regulatória e de fiscali-
zação na prevenção e enfrenta-
mento de impactos ambientais 
adversos por parte das empre-
sas; e de incluir os objetivos de 
proteção florestal e combate 
ao desmatamento como parte 
dos objetivos climáticos mais 
amplos do Brasil”.

Além disso, traz recomen-
dações para o combate à cor-
rupção, como aperfeiçoar a 
estrutura legal para a proteção 
de denunciantes “para garan-
tir que canais de fácil acesso 
e proteção contra retaliação 
estejam em vigor para em-
pregados que denunciem atos 
suspeitos de corrupção às au-
toridades competentes” e a re-
gulamentação das atividades 
de lobby.

“Um ambiente propício 
para a CER no Brasil pode ser 
fundamental para combater 
muitos dos desafios enfrenta-

dos pela economia brasileira. 
Isso inclui uma recuperação 
frágil de uma recessão recen-
te, ameaçada pelo impacto da 
pandemia de Covid-19, além 
de fragilidades no mercado de 
trabalho, caracterizadas pelo 
alto desemprego, desigualda-
des e um elevado grau de in-
formalidade”, diz o estudo.

Lançamento
Durante o lançamento do 

estudo, o diretor de conduta 
empresarial (CER), respon-
sável da Organização para 
a Cooperação e Desenvol-
vimento Econômico, Allan 
Jorgensen, disse que o incen-
tivo a uma cultura de conduta 
responsável nas empresas vai 
ajudar a ampliar a inserção 
das empresas brasileiras no 
mercado internacional.

“Identificamos que o Brasil 
mostra uma tradição forte de 
diálogo social, mas que está sob 
aparente pressão. [É importan-
te] garantir a participação dos 
interessados, protegendo os di-
reitos humanos para que avan-
ce nos objetivos de mudanças 
climáticas e outras áreas”, disse. 
“Isso vai melhorar as habilida-
des das empresas para alcan-
çar os padrões internacionais”, 
acrescentou.

Para o secretário de Rela-
ções Internacionais da Cen-
tral Única dos Trabalhadores 
(CUT), Antonio de Lisboa 
Amâncio Vale, o país está 
distante das recomendações 
feitas pela OCDE para uma 
conduta responsável por par-
te das empresas. O secretário 
lembrou de tragédias, com 
o rompimento de barragens 
nas cidades mineiras de Ma-
riana e Brumadinho e tam-
bém do alto índice de infor-
malidade e trabalho precário 
no Brasil. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

OCDE: políticas públicas 
para governo e empresas
Relatório traz recomendações para governo e setor produtivo sobre políticas 
públicas a serem adotadas com foco no desenvolvimento sustentável



 Na Grande Forta-
leza, houve queda 
de 19,6%, indo de 
245, no primeiro 
trimestre do ano 

passado, para 
197 - de janeiro a 
março deste ano. 

Já a queda em 
Fortaleza foi de 
10,4%, visto que 
foi de 251 para 

225 CVLIs

FOTO ASCOM SSPDS-CE
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Saúde. Durante o primeiro trimestre de 2022, a Prefeitura de Fortaleza aplicou 622.255 doses de reforço (D3) contra a 
Covid-19 na população. Março apresentou o maior número entre os três primeiros meses do ano, com 250.423 mil aplica-
ções. Em fevereiro, foram 201.475, e em janeiro, 170.357 - o que representa  crescimento de 47% entre janeiro e março.CIDADES

Foi aprovado na sessão ordinária da Assembleia Le-
gislativa do Ceará do último dia 30/03, o Projeto de In-
dicação, de autoria do deputado Queiroz Filho (PDT), 
que propõe a criação da Delegacia de Polícia Civil do 
município de Forquilha. "Forquilha, apesar de ter apenas 
37 anos de emancipação política, tem se desenvolvido 
cada vez mais, ampliando a rede de ensino, de saúde, es-
porte, lazer e mobilidade urbana. Entretanto, ainda não 
possui delegacia da Polícia Civil e os casos precisam ser 
encaminhados para investigação à cidade vizinha, So-
bral, que já sofre com alta demanda", ressaltou a impren-
sa o deputado Queiroz Filho (Foto).

Delegacia para Forquilha

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 5 de abril de 2022  O ESTADO                     

Granja
Está programada para o próximo dia 13/04, às 10h, 

licitação no âmbito da prefeitura municipal que pre-
tende contratar empresas para prestação de serviços 
de digitalização de documentos impressos em todos os 
setores da municipalidade. 

Crateús
Também em Crateús, a prefeitura está abrindo pro-

postas a empresas interessadas na prestação de serviços 
em diversos setores, principalmente, para atender a 
realização de eventos na sede e zona rural.

Turismo
O Estado do Ceará figura como destaque no novo 

Mapa do Turismo Brasileiro 2022.O documento do 
Ministério do Turismo reúne municípios cearenses que 
adotam o turismo como estratégia de desenvolvimento. 
Dos 184, 54 municípios foram certificados em cinco 
categorias, distribuídos em doze regiões consideradas 
turísticas, de acordo com o desempenho da economia 
no setor.

Candidaturas confirmadas
Conforme já havíamos antecipado, agora realmente 

a notícia se concretizou. É que o município de Tauá 
está ganhando duas novas candidaturas às eleições de 
outubro vindouro. O engenheiro Emanuel Maia Mota 
da tradicional Família Mota filiou-se ao União Brasil 
para ser candidato à Câmara Federal e a jovem médica 
Gabrielle Aguiar, da igualmente conhecida Família 
Aguiar anunciou sua postulação ao Legislativo Estadual 
Cearense pelo PSD.

Importante saber
Emanuel Maia Mota tem ligação direta e familiar com 

os Mota do Marruás, que inclusive já teve na Assembleia 
o saudoso jurista Aroldo Mota (seu primo) e Joaquim de 
Sousa Bastos (Mota) que foi prefeito de Tauá e há mais 
de meio século continua fazendo política. Gabrielle é 
filha da prefeita Patrícia Aguiar e do ex-presidente da 
Assembleia e ex-vice-governador Domingos Filho. Os 
dois novos postulantes se juntam aos também tauaenses 
Domingos Neto e Denis Bezerra, deputados federais e 
candidatos a reeleição. Estamos atentos.

Recursos do governo
De acordo com o Projeto, as despesas decor-

rentes da implantação da delegacia ficariam por 
conta da Secretaria de Segurança Pública e Defesa 
Social do Estado do Ceará (SSPDS) na Lei Orça-
mentária Anual (LOA). Por ser um projeto de in-
dicação, ele funciona como sugestão ao Poder Exe-
cutivo. Caso o Governo do Estado opte por acatar, o 
mesmo deverá reenviar a mensagem à Assembleia 
Legislativa em forma de Projeto de Lei.

De acordo com dados le-
vantados pela Superinten-
dência de Pesquisa e Estra-
tégia de Segurança Pública 
(Supesp), o mês de março 
deste ano registrou o menor 
número de 
Crimes Vio-
lentos Letais 
e Intencio-
nais (CVLIs), 
no Ceará, 
desde dezem-
bro de 2019, 
sendo, por-
tanto, o me-
lhor balanço 
dos últimos 
27 meses. A 
e s t a t í s t i c a 
criminal, di-
vulgada no 
último dia 
1º pela Se-
cretaria da 
S e g u r a n ç a 
Pública e De-
fesa Social 
(SSPDS-CE), 
engloba os 
números de 
homicídios dolosos/femini-
cídios, lesão corporal segui-
da de morte e latrocínio.

Durante os três primeiros 
meses de 2022, ocorreram 
227 óbitos. Segundo o efe-

tivo de segurança estadual, 
se forem analisados todos 
os períodos anteriores, esse 
foi “o menor número de 
CVLI registrado desde de-
zembro de 2019”, quando 

aconteceram 
205 casos 
no Estado. 
Além disso, 
caso sejam 
comparados 
os números 
do terceiro 
mês deste 
ano com os 
de março de 
2021, há uma 
redução de 
8,8%, o que 
significa que 
o c o r r e r a m 
227 este ano 
contra 249 
do ano pas-
sado.

A SSPDS-
-CE aponta, 
ainda, que, 
com o balan-
ço apresenta-

do, em se tratando dos me-
ses de março, a retração é a 
“melhor” desde 2019, quan-
do ocorreram 64 CVLIs em 
Fortaleza e 189 no Ceará. 
Resultados que, na avalia-

ção do titular da SSPDS-CE, 
Sandro Caron, só reforçam 
a eficiência do trabalho das 
forças de segurança do Es-
tado. “Tudo isso é fruto de 
um trabalho continuado e 
integrado, baseado em inte-
ligência e estatística, e com 
muitas ações operacionais 
de investigações da Polícia 
Civil e ações ostensivas e 
preventivas da Polícia Mili-
tar”, pontuou.

Fortaleza e RMF
Caron acrescenta que o 

trabalho das forças de se-
gurança impactou na re-
dução de 11,9% nos CVLIs 
de Fortaleza, durante mar-
ço, quando ocorreu a re-
tração de 84 crimes, nesse 
mês de 2021, para 74, no 
mês passado. Em se tratan-
do de Região Metropolita-
na (RMF), três municípios 
também apresentaram ba-
lanço positivo em relação 
ao CVLI, em março. 

Entre eles, está Caucaia, 
que registrou uma dimi-
nuição de 33,3%, passan-
do de 27 crimes para 18 
em comparação ao mesmo 
mês de 2021. Por sua vez, 
Maracanaú foi de 12 cri-
mes para seis, com redu-

ção de 50%. Enquanto que 
Maranguape teve queda de 
25%, indo de quatro para 
três CVLIs. “A redução é 
resultado de um trabalho 
baseado em dados concre-
tos e em estatísticas, com 
base também em inteligên-
cia policial, aumentando-
-se sempre as atividades 
operacionais e investiga-
tivas, e também o número 
de capturas de criminosos, 
bem como as apreensões 
de armas de fogo”, enfati-
zou Caron.

Conforme a SSPDS-CE, 
avaliando o balanço do tri-
mestre, o ano de 2022 tam-
bém apresenta diminuição 
em comparação a 2021. Na 
Grande Fortaleza, hou-
ve uma queda de 19,6%, 
indo de 245, no primeiro 
trimestre do ano passado, 
para 197 - de janeiro a mar-
ço deste ano. Já a queda em 
Fortaleza foi de 10,4%, vis-
to que foi de 251 para 225 
CVLIs. Janeiro, fevereiro e 
março deste ano, no Ceará, 
registraram uma redução 
de 6,3% em comparação 
com o ano passado. No 
período, aconteceram 805 
crimes. Este ano, o índice 
caiu para 754.

SEGURANÇA

Em Fortaleza, houve redução de 11,9% nos CVLIs de Fortaleza, durante março, caindo de 84, em 2021, para 74 no mês passado

Projeto capacita egressas do sistema prisional  
para empreendimento no artesanato

O projeto Vozes da Liber-
dade, iniciativa do Grupo 
Mulheres do Brasil Fortale-
za, em parceria com o Insti-
tuto Diageo, promove, nesta 
terça-feira (5), a partir das 
17 horas, um momento de 
capacitação sobre artesana-
to e empreendimento para 
mulheres egressas do sistema 
prisional cearense. Na oca-
sião, o artesanato produzi-
do por egressas do Instituto 
Penal Feminino Auri Moura 
Costa (IPF) e outras artesãs 
será apresentado na sede da 
Federação das Indústrias do 
Ceará (Fiec).

Componentes da “Coleção 
Libertar”, produtos em palha 
de carnaúba e crochê, peças 
como cestos, bolsas, luminá-
rias e outros itens, segundo 
a líder do Grupo Mulheres 
do Brasil Fortaleza, Annet-
te Reeves, podem passar a 
representar um novo proje-
to de vida dessas mulheres. 
“Realizamos a capacitação 
em artesanato e empreende-
dorismo para egressas do IPF 

com o objetivo de promover 
a reinserção delas na socieda-
de”, destacou.

Fundado ano passado, o 
projeto Vozes da Liberdade 
foi criado pela unidade lo-
cal do grupo em conjunto 
com juízes do sistema pe-
nal, com o objetivo de ser 

um “apoio prático para a 
mulher egressa no momen-
to em que ganha liberdade e 
retorna à sociedade”, quando 
lida com desafios, sobretudo, 
relacionados a ser acolhida 
pelo mercado de trabalho e a 
conseguir renda. Segundo a 
organização do evento, após 

o primeiro grupo, a próxima 
turma, que possui configura-
ção semelhante a que se apre-
senta nesta terça, já está sendo 
estruturada e tem previsão de 
início das atividades com as 
mulheres em junho deste ano.

O intuito da iniciativa é 
que o Grupo Mulheres do 
Brasil adquira todas as peças 
produzidas dentro do Vozes 
da Liberdade para disponi-
bilizá-las no e-commerce do 
próprio grupo, Terrartesã 
(terrartesa.com.br). Vendi-
das as peças,  toda a renda 
será revertida às mulheres 
participantes do projeto. O 
artesanato elaborado é fruto 
da capacitação realizada de 
setembro do ano passado a 
março deste ano, em dois en-
contros por semana nos quais 
as participantes foram imer-
sas no aprendizado de técni-
cas de crochê e palha, com o 
designer Érico Gondim, as-
sim como em conhecimentos 
sobre empreendedorismo, 
abrangendo mentoria e no-
ções de gestão.

FOTO DIVULGAÇÃO

Índice de mortes por crimes violentos 
é o menor em março desde 2019

O terceiro mês deste ano apresentou o total de 227 vítimas. Avaliando o balanço do 
trimestre, o ano de 2022 também apresenta diminuição em comparação a 2021
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Mariupol. O prefeito de Mariupol, Vadim Boitchenko, disse nesta segunda-feira (4) que 90% da 
cidade está destruída e que 40% da infraestrutura local é irrecuperável. “O Exército russo destrói 
Mariupol brutalmente. Os bombardeios não param”, disse Boitchenko, sobre a atual situação.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 5 de abril de 2022

Cercado de seguranças e com um colete à prova de balas, Zelenski conversou com jornalistas

O presidente da Ucrânia, 
Volodimir Zelenski, foi na 
manhã desta segunda-feira 
(4) à cidade de Butcha, nos 
arredores de Kiev, o novo 
epicentro das tensões do 
conflito depois de centenas 
de corpos de civis terem sido 
encontrados pelas ruas e em 
valas comuns após a retirada 
de tropas russas.

Cercado de seguranças 
e com um colete à prova de 
balas, Zelenski conversou 
com jornalistas e disse que o 
cenário é de crimes de guer-
ra, que devem “ser reconhe-
cidos pelo mundo como um 
genocídio”. Para o presiden-
te, o cenário visto também se 
torna um obstáculo para as 
negociações de paz, marca-
das por uma série de encon-
tros presenciais e virtuais 
pouco frutíferos. “É muito 
difícil conversar quando se 
vê o que fizeram aqui. Quan-
to mais a Rússia arrastar o 
processo, pior será para eles 
e para esta guerra.”

“Nós queremos mostrar 
ao mundo o que aconteceu 
aqui. O que as Forças Arma-
das da Rússia fizeram. O que 
a Federação Russa fez na pa-
cífica Ucrânia. É importante 
que vocês vejam que [as víti-
mas] eram civis”, disse o pre-
sidente, depois de destacar a 
importância da presença da 
imprensa na cidade.

A fala de Zelenski ignora 
a decisão do SBU (Serviço 
de Segurança da Ucrânia) de 
expulsar do país o jornalista 
holandês Robert Dulmers, 
do jornal Nederlands Dag-
blat, por ter postado no Twit-
ter imagens de depósitos de 
combustível em chamas após 
um ataque russo em Odessa, 
porto no sul do país.

Segundo o SBU, ele violou 
a lei que proíbe filmar alvos 
militares. Dulmers, 56, tinha 
credenciamento regular e 
também foi proibido de vol-
tar à Ucrânia por três anos. 
A lei é objeto de contestação 
por parte de jornalistas ucra-
nianos e estrangeiros, por ser 
altamente restritiva e prever 
até 12 anos de prisão em al-

guns casos, como a identifi-
cação de movimentos de mi-
litares e blindados.

Cenário
Em Butcha, o presidente 

ucraniano disse ainda que o 
cenário é uma “questão de 
vida, morte e tortura”. Alguns 
dos corpos encontrados nas 
ruas da cidade estavam com 
as mãos amarradas nas cos-
tas e, segundo autoridades 
locais, a maior parte das 
vítimas foi executada com 
tiros na nuca. Muitos carre-
gavam tecidos brancos -um 
sinal de que eram civis e es-
tavam desarmados.

“Vamos colocar pressão 
máxima. Não vamos parar 
um minuto até encontrar to-
dos os criminosos, e acho que 
isso beneficiará a civilização”, 
disse Zelenski, pedindo uma 
solução civilizada para o con-
flito. Se isso não acontecer, 
disse ele, subindo o tom, o 
povo ucraniano “encontrará 
uma solução não civilizada”.

Na noite de domingo, em 
seu pronunciamento diário 
aos ucranianos, o presidente 
fez uma série de referências 
dramáticas às imagens de 
Butcha. Descreveu em de-
talhes as violações a que os 
civis da cidade teriam sido 
submetidos antes e depois 
de serem mortos. Apelou in-
clusive às mães dos soldados 

russos, isentando-as da culpa 
de terem criado filhos “car-
niceiros”, “sem alma” e “sem 
coração”.

“O mundo já viu muitos 
crimes de guerra. Mas é hora 
de fazer todo o possível para 
tornar os crimes de guerra 
dos militares russos a última 
manifestação de tal mal na 
terra”, disse Zelenski.

Depois de fala do líder 
ucraniano nesta segunda, ofi-
ciais do país conduziram um 
grupo de jornalistas ao porão 
de uma casa que eles disse-
ram ser uma residência de 
verão para crianças. No local, 
havia cinco homens mortos 
com as mãos amarradas nas 
costas, segundo a agência de 
notícias Reuters.

“Eles levaram tiros, na 
cabeça ou no peito. Foram 
torturados antes de serem 
mortos”, disse aos repórteres 
Anton Heraschenko, con-
selheiro do ministério do 
Interior ucraniano. Segun-
do o prefeito de Butcha, ao 
menos 50 moradores da ci-
dade foram mortos delibe-
radamente pelos soldados 
russos em execuções extra-
judiciais. A informação não 
pôde ser confirmada de for-
ma independente.

Negação
A Rússia nega matar civis 

de forma deliberada e afirma 

que não é responsável pelas 
mortes em Butcha. O Kre-
mlin diz que deixou a cidade 
em 30 de março, dias antes 
das denúncias de assassinatos 
pelas ruas, e afirmou que as 
imagens são falsas, frutos de 
manipulação e de “provoca-
ção ucraniana”.

“Essa informação deve ser 
seriamente questionada”, dis-
se o porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov. “Nossos espe-
cialistas identificaram sinais 
de falsificação nos vídeos e 
outros conteúdos falsos.”

A descoberta dos corpos 
elevou a pressão internacio-
nal sobre Moscou, com acu-
sações de crimes de guerra e 
pedidos de investigação. Nes-
ta segunda, a União Europeia 
anunciou a abertura de um 
inquérito, em conjunto com 
a Ucrânia, para apurar as 
circunstâncias do cenário de 
massacre visto em Butcha.

A presidente da Comis-
são Europeia, Ursula von der 
Leyen, disse ter conversado 
com Zelenski por telefone e 
ofereceu condolências pelos 
“assassinatos atrozes” co-
metidos na cidade. A opera-
ção envolverá diversas ins-
tâncias do bloco europeu, 
como Eurojust e Europol, 
além de agências de investi-
gação dos países-membros 
da UE e órgãos como o Tri-
bunal Penal Internacional. 

Pelo menos 20 pesso-
as foram mortas em um 
confronto em um presídio 
no Equador neste domingo 
(4), segundo o governo, em 
mais um episódio da crise 
carcerária do país onde 316 
detentos foram mortos só 
no ano passado.

O conflito aconteceu 
no presídio de El Turi, na 
cidade de Cuenca, sul do 
país, a 470 quilômetros da 
capital, Quito. Os confron-
tos começaram por volta 
de 1h30 (3h30 no horário 
de Brasília) na seção de 
segurança máxima, com 
grupos rivais disputando 
o controle dos pavilhões, 
diz o governo. Ao meio-
-dia ainda era possível ver 
prisioneiros e policiais nos 
telhados da prisão.

O ministro do Interior, 
Patricio Carrillo, afirmou 
que cinco corpos foram 
mutilados no confronto, 
seis pessoas foram encon-
tradas enforcadas e uma 
vítima tinha aparentes 
sinais de envenenamento. 
Além dos mortos, cinco 
pessoas ficaram grave-
mente feridas, disse.

Cerca de 1.000 mem-
bros das forças de segu-
rança foram mobilizados 
para retomar o controle 
da prisão, disse ele, e os 
prisioneiros agora serão 
distribuídos por dife-
rentes blocos dentro do 
presídio para tentar evitar 
vinganças e novas dis-
putas entre membros de 
gangues.

“As brigas acabaram, 
mas há detentos armados 
lá dentro”, disse Carrillo. 
Segundo ele, as forças de 
segurança entraram nos 
blocos para confiscar ar-
mas e limpar a prisão.

O ministro negou que 
a briga tenha ocorrido 
devido à superlotação. 
Nas 65 prisões do Equa-
dor, com capacidade para 
cerca de 30 mil pessoas, 
há cerca de 39 mil presos 
(30% de superpopulação), 
dentre os quais 15 mil 
ainda não foram julgados.

Em El Turi, com capa-

cidade para 2.500 presos, 
há hoje 1.600 detentos. 
O confronto ocorreu, 
diz ele, porque “há uma 
organização que quer ter 
poder absoluto” e “há 
algumas células que se 
rebelaram”.

O presidente Guillermo 
Lasso, conservador que 
assumiu o controle do 
país em maio do ano pas-
sado, prometeu reduzir a 
violência nas prisões por 
meio de um processo de 
pacificação de gangues, 
libertação antecipada de 
prisioneiros e reformas 
políticas e sociais.

Vizinho do maior 
produtor de cocaína do 
mundo, a Colômbia, o 
Equador se tornou um 
porto estratégico para 
escoamento da droga, o 
que atrai organizações 
criminosas internacio-
nais, sobretudo colombia-
nas e mexicanas, que se 
associam a grupos locais 
em busca de rotas privi-
legiadas de exportação de 
drogas para outros países.

Em só um motim em 
outubro do ano passado, 
em Guayaquil, 118 presos 
foram mortos, parte deles 
decapitados, em execu-
ções que foram filmadas e 
se espalharam por re-
des sociais. Não foi só a 
rebelião mais violenta do 
Equador, como também 
uma das mais cruéis do 
continente, superando até 
o massacre do Carandi-
ru, em 1992, quando 111 
presos foram assassinados 
em São Paulo.

A crise carcerária 
também leva a episódios 
inusitados, como quando 
um drone lançou explo-
sivos no complexo peni-
tenciário de Guayaquil. 
Na ocasião, o Snai, órgão 
responsável pela adminis-
tração de presídios, escre-
veu no Twitter: “É grave, 
estamos em meio a uma 
guerra entre CARTÉIS 
INTERNACIONAIS”, em 
letras maiúsculas, dizen-
do que o ataque mirava 
chefes de quadrilhas.

Equador: confrontos 
em presídio
deixam 20 mortos

Volodimir Zelenski chama 
mortes de civis de genocídio
Presidente da Ucrânia foi à cidade de Butcha, o novo epicentro das tensões 
do conflito depois de centenas de corpos de civis terem sido encontrados

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Resultado de Habilitação – 
Concorrência Pública Nº 2022.02.08.01-CP. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, por meio 
da Comissão de Licitação, torna público o resultado do Julgamento da Habilitação da 
Concorrência Pública nº 2022.02.08.01-CP.  Licitantes Habilitados: Construtora Suassuna e 
Martins LTDA,; GT Locações de Veículos e Serviços EIRELI; Alliance Locação de Veículos 
EIRELI; M K Serviços em Const. e Transporte Escolar EIRELI; Polytec Eng. LTDA; Urbana 
Limpeza e Manutenção Viária EIRELI; TFA Empreendimentos EIRELI - ME; Construtora Nova 
Hidrolândia EIRELI; Ilumicon Const. e Serv. EIRELI; Mark – Terceirização, Coleta e Locação 
EIRELI; J P Serv. e Locações EIRELI; PWR Soluções em Transportes e Const. LTDA - ME; BS 
Const. e Serviços LTDA; R.A. Construtora EIRELI - EPP; Brazil Transporte e Locação EIRELI - 
ME; RPC Locações e Const. - EIRELI; Construtora Smart EIRELI; PX3 Const. e Locações EIRELI 
- ME; GR Máquinas Empreendimentos; Impar Serv. LTDA; Construtora AG EIRELI; PMG 
Construção e Locação LTDA; SX Locação de Máquinas e Equipamentos para Const. EIRELI; 
Nova Const., Incorporações e Locações EIRELI - ME, WF Projetos, Cálculos e Const. LTDA; 
Platinus Engenharia e Construção EIRELI - ME; Meta Locações de Veículos LTDA; Solid Gestão e 
Tratamento de Resíduos Sólidos LTDA. Licitantes Inabilitados: LR Serviços e Construções EIRELI 
– ME(item 4.4.3 do edital); Limpax Construções e Serviços LTDA (declarou-se ME, obtendo 
faturamento anual de EPP); Cermil Construção e Mineração LTDA(item 4.4.3 do edital); VK 
Serviços(empresa declarou-se ME, obtendo faturamento anual de EPP); R D Locações e Eventos 
LTDA(item 4.4.3 do edital); Loriso Const. e Serviços LTDA(item 4.3.5 do edital); Simplicius Coleta e 
Remoção de Resíduos LTDA – EPP( item 4.4.2 do edital); Meta Empreendimentos e Serv. de 
Locação de Mão de Obra EIRELI – ME( itens 3.2 e 4.4.3 do edital); Solut Soluções e Serv. de 
Limpeza Conservação e Transporte EIRELI – ME( 3.2 e 4.4.3 do edital). Fica aberto prazo 
recursal. Jaguaruana-CE, 04 de abril de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho.

Torna Público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Fortim- SEMMAM a Autorização 
Ambiental de N° 006/2022 com validade até 04/03/2023, para Terraplanagem, nos lotes 07 ao 13 da 
quadra 51, Loteamento Planalto de Maceió, Município de Fortim/Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

CABO DO PONTAL LTDA   
CNPJ: 44.290.711/0001-13    

Torna Público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Fortim- SEMMAM a Licença 
Previa com mudança de titularidade de N° 10/2022 com validade até 14/02/2024, para 
construção de 1(uma) residência, nos lotes 07 ao 13 da quadra 51, Loteamento Planalto de 
Maceió, município de Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

CABO DO PONTAL LTDA   
CNPJ: 44.290.711/0001-13    

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 19 de abril de 2022, às 
9h00min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 016/2022.02, cujo objeto é a aquisições de lixeiras container para suprir as 
necessidades da Secretaria de Infraestrutura 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 - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato do(s) Instrumento(s) 
Contratual (ais). Os Ordenadores de Despesas Sec. de Promoção da Juventude, Esporte e 
Lazer do Município de Alcântaras, torna público o extrato do(s) Instrumento(s) Contratual(ais) 
resultante(s) do Pregão Eletrônico nº 0703.01/22. Unidade Administrativa: Sec. de Promoção da 
Juventude, Esporte e Lazer. Objeto: contratação de empresa para implementação e 
desenvolvimento do Projeto Alcântaras Esporte e Ação no Município de Alcântaras/CE", DE 
acordo com o Plano de Trabalho Nº 913600/2021, através de recurso de emenda especial do 
Ministério da Cidadania, conforme projeto básico. Dotação Orçamentária e Elemento de 
Despesas: 14.01.2781200212.085; 14.01.0412200052.068: elemento: 3.3.90.39.00 Outros 
Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. Contratados (as) e valor global: W.R.S Serviços LTDA, 
inscrita no CNPJ n0 40.546.633/0001-14, foi declarada vencedora do objeto supramencionado, 
no valor total de R$ 355.000,00 (Trezentos e Cinquenta e Cinco mil reais). Vigência do(s) 
Contrato(s): da data da assinatura do(s) contrato(s), até 31 de dezembro de 2022. Assina(m) 
pelos(as) contratado(as): Wanley Rodrigues de Sousa (W.R.S Serviços LTDA). Assina pela 
Contratante: Edmilson Bezerra Arruda - Sec. de Promoção da Juventude, Esporte e Lazer 
Alcântaras-Ce. 31 de março de 2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Pregão, torna 
público para conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação do Pregão 
Eletrônico Nº 0703.01/22, que tem como objeto a contratação de empresa para 
implementação e desenvolvimento do Projeto Alcântaras Esporte e Ação no Município de 
Alcântaras/CE", de acordo com o Plano de Trabalho Nº 913600/2021, através de recurso de 
emenda especial do Ministério da Cidadania, conforme termo de referência. Licitação 
Adjudicada e Homologada em favor de:W.R.S Serviços LTDA, inscrita no CNPJ N0 
40.546.633/0001-14, ganhadora dos itens abaixo: Item N - Valor Total: 1 - R$ 355.000,00. 
tendo como valor global R$ 355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil). Alcântaras-CE, 31 
de Março de 2022. Charllys Alcantara Soares - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços n° 1301.01/2022 – Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: pavimentação em 
pedra tosca no Sitio Alegre, Sitio Livramento e Sítio Norte no Município de Alcântaras-CE, 
conforme MAPP Nº 1227 da Superidêndecia de Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, 
conforme projeto básico. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Alcântaras/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta de 
Preço da Tomada de Preços n0 1301.01/2022. Empresa Vencedora: Construsol-Construtora 
Sobralense EIRELI, com CNPJ: 39.336.452/0001-84, pelo valor global de R$ 500.509,51 
(Quinhentos mil, quinhentos nove reais e cinquenta e um centavos). A ata de julgamento das 
propostas de preços 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 artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. Alcântaras/CE, 05 de Abril de 2022. 
Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adendo – Edital de Pregão 

Eletrônico nº 3103.01/22. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, por intermédio de seu 

pregoeiro, torna público o Adendo ao Edital do Pregão Eletrônico nº 3103.01/22, cujo objeto é a 

seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisição de 

material de consumo (cama mesa e banho, uniformes, tecidos e aviamentos), para a confecção 

de kit´s bebês, destinados a atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e 

Desenvolvimento Social do Município de Alcântaras/CE, conforme termo de referência. Pelos 

termos do adendo que hora se pública, fica alterado os seguintes termos e itens do edital: onde 

se lê: menor preço por item, ler-se: menor preço por lote. Maiores informações poderão ser 

adquiridas junto a Comissão de Licitação do Município, ou através do portal de licitações do 

TCM –Tribunal de Contas do Estado do Ceará no link: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. 

Alcântaras, 05 de Abril de 2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Prosseguimento - Tomada de 
Preços nº 2022.02.15.2. A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Barro/CE, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando 
prosseguimento ao Certame Licitatório, neste dia 06 de Abril de 2022, às 10:00 horas, onde 
serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. 
Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou 
através do telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 04 de Abril de 2022. Fernanda Alves 
Fernandes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº. 2022.03.04.01. Para Contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de 
construção de pavimentação em pedra tosca no Município de Cariús, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme MAPP 819 - SOP. Onde se lê: abertura de envelopes 
e conclusão do processo: 06 de abril de 2022, às 08:00h, conforme Edital. Leia-se: abertura de 
envelopes e conclusão do processo: 18 de abril de 2022, às 08:00h. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de Preços 
Nº. 2022.03.04.02. Para Contratação de pessoa jurídica apta a executar reforma da Praça da Igreja 
de São Vicente, Igreja de Caipu, Praça da Prefeitura e Praça da República, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Cariús, conforme MAPP 817. Onde se lê: 
abertura de envelopes e conclusão do processo: 05 de abril de 2022, às 08:00h, conforme Edital. 
Leia-se: abertura de envelopes e conclusão do processo: 18 de abril de 2022, às 10:00h. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 2022.03.21.01PP: 
Objeto: Contratação de Empresa Especializada para realização de Exames Laboratoriais 
diversos para atender as necessidades da Secretaria da Saúde do Município De 
Barroquinha-Ce. Tipo de licitação: Menor Preço. a comissão de pregão comunica aos 
interessados que no dia 19 de abril de 2022, às 09:00 horas, na sala da comissão 
de licitação, estará recebendo os envelopes de proposta de preços e habilitação.  
O edital está à disposição dos interessados na sala da C.P.L, situada à Rua Lívio Rocha 
Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE e no site do TCE www.tce.ce.gov.br.  
Comissão de Pregão 31 de março de 2022.

EDITAL 001/2022. CONVOCAÇÃO PARA PROCESSO ELEITORAL DA UNIÃO DOS MORADORES E 
AMIGOS DO LAGO JACAREY – UNILAGO. Pelo presente Edital 001/2022 de Convocação, a Comissão 
Eleitoral, no uso de suas atribuições legais e em obediência às normas legais e estatutárias vigentes, torna 
públicas as normas e convoca todos os sócios fundadores e efetivos, aptos a votar, para participarem da 
eleição que definirá a Diretoria e o Conselho Fiscal da União dos Moradores e Amigos do Lago Jacarey - 
Unilago; Resolve:  Art. 1º - Da eleição e mandato de nova Diretoria e Conselho Fiscal, conforme determina 
o Estatuto da União dos Moradores e Amigos do Lago Jacarey - Unilago, será de (02) dois anos. Art. 2º -  A 
Comissão Eleitoral, no uso de suas atribuições legais, comunica a todos os sócios fundadores e efetivos que 
já estão ABERTAS AS INSCRIÇÕES para apresentação de chapas para concorrerem à eleição da Diretoria e 
Conselho Fiscal da União dos Moradores e Amigos do Lago Jacarey - Unilago; biênio 2022/2024, a eleição 
dar-se-á por votação ou aclamação, no caso de chapa única ficará definido que a cédula apresentará 
apenas duas alternativas, Sim ou Não. Na hipótese da alternativa “Não” alcançar a metade mais um dos 
votos, dos eleitores presentes no pleito, esta não poderá ser proclamada eleita, resultando em novo 
procedimento para um novo pleito. O Processo Eleitoral ocorrerá dia 30 de Abril de 2022: das 16 
horas às 18 horas, na Praça do Lago Jacarey. Parágrafo Único – As inscrições de chapas deverão 
ser feitas no período de 01 de abril de 2022 a 13 de abril de 2022, na Praça do Lago Jacarey.  
Art. 3º São compostos os cargos da Diretoria e Conselho Fiscal constituídos, conforme determina o Estatuto 
Social da União dos Moradores e Amigos do Lago Jacarey - Unilago, é de (13) treze membros, assim 
composto o seguinte: (01) Um Presidente; (01) Um Vice-Presidente; (01) Um Primeiro Secretário; (01) Um 
Segundo Secretário; (01) Um Primeiro Tesoureiro; (01) Um Segundo Tesoureiro; (01) Um Diretor de 
Relações Públicas; (03) Três Fiscais Titulares; (03) Três Fiscais Suplentes.

A SOBRAL OLIVEIRA DISTRIBUIDORA DE CARNES - LTDA
Torna públ ico que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, 
a LP – Licença Prévia para uma Indústr ia de Benef ic iamento de Carne e Produtos Cárneos no Município 
de Caucaia no endereço: Rua São Vicente de Paula,  CEP 61654-325, S/N, Complemento:  Via Local  07 
S/N, Lote (203 e 204),  (Quadra 06),  s i tuado na local idade de Jurema, Caucaia-CE. Foi  determinado o 
cumprimento das exigências cont idas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

DISTRIBUIDORA CAPIXABA DE MÁRMORES E GRANITOS EIRELI
Torna público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS de Aquiraz/
CE, a Licença de Instalação para Comércio atacadista de mármores e granitos no Ac Localidade De Olho Dagua s/n, Zona Rural no município de Aquiraz/
CE, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na 
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS de Aquiraz/CE.

OFICIAL DO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE FORTIM, DESTE ESTADO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES 
LEGAIS, ETC.  EDITAL PARA USUCAPIÃO  - Faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento aos dispostos no artigo 
1.071, inciso I, do novo Código de Processo Civil, que, por parte de LUCIANO NUNES MAIA FREIRE, nascido aos 18/06/1982, filho de 
Mônica Maria Nunes Maia e Edgar Rabelo Freire, brasileiro, servidor público estadual, portador da Carteira Nacional de Habilitação, 
registro nº 01384877430, emitida pelo Detran/Ceará, Documento de Identidade nº 99002382953/SSPDS-CE, inscrito no CPF/MF 
sob nº 928.275.433-20, endereço eletrônico: lucianonmaia@hotmail.com, casado, sob o regime da comunhão parcial de bens, na 
data de 06/12/2008, com d. ROBERTA PONTE MARQUES MAIA, nascida aos 09/01/1981, filha de Ana Lúcia Ponte Marques e Paulo 
Roberto Marques, brasileira, servidora pública estadual, portadora da cédula de identidade sob nº 96002433871, inscrita no CPF/
MF sob nº 858.815.113-87, endereço eletrônico: robertapontemmaia@hotmail.com,  residentes e domiciliados na Avenida Rui 
Barbosa, 475, Apto 1902, Bairro Meireles, Fortaleza-Ceará. FOI FEITO o depósito em Cartório do Memorial descritivo, plantas e 
demais documentos relativos a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL de Imóvel RURAL DENOMINADO FAZENDA PRIMAVERA, situado na 
ESTRADA CARROÇÁVEL CE-040 A CAMPESTRE, EM FORTIM – CE,  TRT CFT 2201634723,  CADASTRADA NO INCRA SOB NÚMERO 
951.145.703.877-9, COM Área total (ha): 191,2196 E Perímetro (m): 6.920,61, TRT Nº: CFT2201634723. CONFRONTANTES DO 
IMÓVEL - AO NORTE: ESTRADA CARROÇÁVEL CE-040 A CAMPESTRE; AO LESTE:  COLAÇO MARTINS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS 
LTDA; AO SUL: GONTRAN COELHO PINHO JÚNIOR; AO OESTE: IOLANDA INOCÊNCIO PEREIRA. As impugnações de quem se julgar 
prejudicado quanto ao domínio/OU CONFRONTAÇÕES do referido terreno, deverão ser apresentados dentro de 15 (quinze) 
dias, a partir da única publicação do presente Edital. Findo o prazo, não havendo impugnação, será feito o registro, estando os 
documentos à disposição dos interessados neste cartório, durante as horas regulamentares. Dado e passado nesta cidade de 
Fortim, aos 04/04/2022. ““As. JOSÉ VALDECI APOLINÁRIO  ““- OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORTIM.

HERSON PERDIGĂO MOREIRA CPF: 261.072.603-15
Torna público que requereu ŕ Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença 
de Instalaçăo (LI) para construçăo de residęncia unifamiliar no Terras Alphaville Ceará 03, Alameda mar e sol, 
Quadra IA3, Lote 21, Cidade Alpha, Eusébio - CE. Foi determinado o cumprimento das exigęncias contidas nas 
Normas e Instruçőes de Licenciamento da AMMA no qual esta publicaçăo é parte integrante.

PAULO DE TARSO CARDOSO NOBRE CPF 081.295.918-39
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Prévia e de Instalação - LPLI 
Nº.244.2022/AMMA com validade até 22/03/202 para a construção de residência unifamiliar localizada no Alphaville Residencial 
Ceará 1 na Alameda França Quadra 01,  Lote 02 - Cidade Alpha, no município de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

MARIA DE FATIMA SOARES GALVAO DE AGUIAR LTDA
Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Regularização de Licença 
de Instalação - LI / Empreendimento ou Atividade sem qualquer Licenciamento Ambiental para Posto de Combustível 
localizado na Rua José Cavalcanti de Melo, 421, no município de Crateús/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

LUME - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VELAS LTDA 
Torna público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS 
HÍDRICOS de Aquiraz/CE, a Renovação da Licença de Operação para Fabricação de outros produtos químicos não especificados 
anteriormente localizada na Rua 18  s/n, Paraiso do Eusébio, no município de Aquiraz/CE, conforme resolução CONAMA 237/97. 
Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SECRETARIA DE 
MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS de Aquiraz/CE.
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ECONOMIA Declinou. Indicado para presidir a Petrobras, o economista Adriano Pires desistiu de assumir o 
comando da estatal. A decisão foi informada ao governo nessa segunda-feira (4), após Rodolfo 
Landim, presidente do Flamengo, desistir de assumir a presidência do conselho de administração.

Os impostos so-
bre bens e ser-
viços ocuparam 
a maior fatia da 

carga tributária do 
governo geral em 
2021, responden-
do por 14,76% dos 
33,90% do PIB que 
formaram a carga 

tributária total

De acordo com pesquisa 
realizada pelo Instituto Bra-
sileiro de Planejamento Tri-
butário (IBPT), o Brasil está 
entre os 30 países que mais 
cobram impostos da sua po-
pulação. E a carga tributária 
não para de crescer. O país 
encerrou 2021 registrando 
aumento no 
s e g m e n t o . 
Isso porque a 
carga tributá-
ria do gover-
no geral fin-
dou o ano em 
33,90% do 
Produto In-
terno Bruto 
(PIB), avan-
ço mais de 2 
pontos per-
centuais em 
relação aos 
31,77% regis-
trados no ano 
anterior. 

Em 2020, a 
carga tributá-
ria bruta so-
mou R$ 2,372 trilhões, equi-
valente a 31,77% do PIB. Os 
dados são do Ministério da 
Economia e levam em conta 
as arrecadações tributárias 
do governo federal, Estados 
e municípios. 

Em valores absolutos, o 
total de impostos e contri-

buições pagos pelos brasi-
leiro no ano passado subiu 
de R$ 570,3 bilhões, para R$ 
2,942 trilhões. Na propor-
ção do PIB, foi o valor mais 
alto desde 2010, quando 
teve início a série histórica. 
Isso quer dizer que, mesmo 
com a pandemia, o brasilei-

ro pagou ain-
da mais im-
postos, pois 
o maior valor 
tinha sido re-
gistrado em 
2011, quan-
do o indica-
dor alcançou 
33,05%.

Recorte
Dos quase 

R$ 3 trilhões 
arrecadados, 
um total de 
R$ 1,951 tri-
lhão foi para 
o cofre do 
governo fede-
ral. Outros R$ 

789 bilhões foram direcio-
nados para os Estados e R$ 
202 bilhões para municípios. 
Ainda de acordo com o Mi-
nistério da Economia, a carga 
tributária do governo federal 
cresceu 1,55 ponto percen-
tual em 2021, para 22,48%. 
No caso de Estados e municí-

pios as altas foram, respecti-
vamente, de 0,55 ponto e 0,06 
ponto, para 9,09% e 2,33%. 

O boletim do Tesouro 
mostrou ainda que o au-
mento da carga tributária 
foi influenciado “pela rever-
são de incentivos fiscais ins-
taurados durante a crise da 
covid, além de um cresci-
mento econômico em 2021 
pautado na retomada de co-
mércio e serviços”. 

Os impostos sobre bens e 
serviços ocuparam a maior 
fatia da carga tributária do 
governo geral em 2021, res-
pondendo por 14,76% dos 
33,90% do PIB que forma-
ram a carga tributária total, 
segundo a Secretaria do Te-
souro Nacional. Isso quer di-
zer que esses impostos foram 
responsáveis por quase meta-
de (43,5%) do que foi cobra-
do por governo federal, Esta-
dos e municípios no período.

Além disso, o país regis-
trou destaque as contribui-
ções para o Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), 
que somaram 5,19%. O 
dado representa 15,3% da 
carga tributária total. Tam-
bém houve crescimento na 
comparação com 2020 das 
receitas com Imposto Sobre 
a Renda de Pessoa Jurídica 
(IRPJ) e Contribuição So-

cial sobre o Lucro Líquido 
(CSLL), no total de 0,78 e 
0,26 ponto percentual do 
PIB, respectivamente.

“Tal resultado é explica-
do essencialmente por três 
fatores: incremento real de 
37,96% na arrecadação re-
ferente à estimativa mensal; 
incremento real de 68,24% 
na arrecadação do balan-
ço trimestral; e incremento 
real de 19,82% na arreca-
dação do lucro presumido”, 
disse o Ministério da Eco-
nomia por meio de comu-
nicado. No âmbito federal, 
a pasta destacou ainda a 
alta de 0,27 ponto do PIB 
da arrecadação do Imposto 
sobre Operações Financei-
ras (IOF). O resultado pode 
ser “explicado, principal-
mente, pela restauração da 
tributação das operações 
de crédito, cuja alíquota se 
encontrava reduzida a zero 
entre 3 de abril de 2020 e 31 
de dezembro de 2020”.

Quanto aos Estados, 
registraram aumento de 
0,58% do PIB da arrecada-
ção com o Imposto sobre a 
Circulação de Mercadorias 
e Serviços (ICMS). Já os 
municípios registraram au-
mento de 0,06% ponto do 
PIB no caso do Imposto So-
bre Serviços (ISS).

RUBENS FROTA

ECONOMIA

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, aposta na 
realização de um esforço concentrado na Casa legislativa, 
nesta semana, para tentar destravar a polêmica reforma tri-
butária. A iniciativa vem sendo considerada como a última 
chance de a proposta que unifica os tributos sobre o consu-
mo ser aprovada ainda neste ano. A aprovação da reforma 
tornou-se o grande objetivo de Pacheco, para apresentar 
como a mais importante marca de seu primeiro mandato à 
frente do Senado. Após abdicar de concorrer ao Palácio do 
Planalto, o senador mineiro quer demonstrar habilidade de 
negociação e se cacifar para um novo mandato no coman-
do do Senado Federal, em 2023.

Após quase dois meses da retomada dos trabalhos, a 
reforma tributária teve seu parecer apresentado pela rela-
toria, mas qualquer avanço esbarrou em longos debates, 
obstruções, pedidos de vistas e sessões canceladas. O texto 
prevê a substituição dos principais tributos sobre o consu-
mo por um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) dual em 
duas esferas: uma federal e outra estadual e municipal. No 
plano federal, os atuais PIS e Cofins seriam substituídos 
pela CBS (Contribuição sobre Bens e Serviços). Já na esfera 
regional, o ICMS e o ISS  seriam ambos substituídos pelo 
IBS (Imposto sobre Bens e Serviços). Mesmo com a articu-
lação pesada da cúpula da Casa, senadores veem grandes 
chances de a investida naufragar. Além da complexidade 
do tema, há resistência de diversos blocos, em um contexto 
já contaminado pelas eleições de outubro.

Reforma tributária: ultimato eleitoral

Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

Abono
A Caixa liberou novo sa-

que do Pis/Pasep para pes-
soas que trabalharam entre 
os anos de 1970 e 1988. 
Com isso, cerca de 10,5 
milhões de pessoas tem 
direito de receber um total 
de mais de R$ 23 bilhões 
referentes a cota do fundo 
– como as que trabalharam 
no período com carteira 
assinada, servidores e 
militares. O valor da cota é 
referente as arrecadações 
do PIS e do Pasep, be-
nefícios depositados em 
fundo público antes da 
utilização do abono que 
conhecemos hoje.

Abono II
Com o dinheiro das 

cotas do fundo PIS/Pasep 
transferidos para o FGTS, 
o trabalhador pode con-
sultar através do aplicati-
vo FGTS ou diretamente 
em a uma agência da 
Caixa. Quem tiver direito 
ao saque, pode transferir 
os valores diretamente 
para uma conta corrente 
através do aplicativo do 
FGTS. Para o saque em 
dinheiro até R$ 3 mil, é 
necessário ir a uma agên-
cia da Caixa, Caixa Aqui ou 
Lotéricas, com o Cartão do 
Cidadão e um documento 
original de identificação.

Calçados
Após gerar mais de 27 

mil vagas de trabalho, em 
2021, o setor calçadista 
segue em recuperação no 
início de 2022. Segundo a 
Abicalçados, no primeiro 
bimestre, foram abertas 
12,8 mil vagas, somando 
279 mil empregados 
no País - número 8,2% 
superior aos registros de 
igual período de 2021, e 
superior ao da indústria de 
transformação (4,8%). O 
Ceará é o segundo empre-
gador da atividade, com 62 
mil postos, fechando o pri-
meiro bimestre, com 409 
novas vagas - 3% mais 
pessoas na atividade.

Inércia preocupa
De todos os índices 

analisados pela CNI para 
fevereiro, apenas as horas 
trabalhadas na produção 
apresentaram crescimen-
to, sobre janeiro. Segundo 
a entidade, os índices 
relativos a faturamento e 
emprego recuaram, inter-
rompendo a sequência de 
três altas consecutivas. 
Para a CNI, o resultado 
mostra "desaceleração do 
setor". O faturamento real 
recuou 0,2% sobre janeiro 
(série livre de efeitos sazo-
nais), depois de acumular 
5,7% por três meses. 
Sobre fevereiro de 2021, 
houve queda de 5%.

Fecomércio-CE: Justiça adia pleito em novo capítulo
O Tribunal Regional do Trabalho (TRT) concedeu limi-
nar em mandado de segurança determinando que a 
eleição da Fecomércio-CE para o mandato 2022/2026 
cumpra o Estatuto da entidade, que determina que 
as eleições devem seguir o sincronismo do sistema 
nacional do comércio. Com essa decisão, as elei-
ções devem ser remarcadas para uma data entre 
os dias 24 e 29 de abril e não nesta terça-feira (5), 
como divulgado anteriormente. Ai irregularidade 
foi identificada pela chapa de oposição, liderada 
pelo atual vice-presidente Maurício Filizola.

Sites asiáticos já vendem para 2/3 dos brasileiros
Os brasileiros têm feito 

cada vez mais compras 
nesses sites de origem 
asiática, como Shopee, 
Shein e Aliexpress. 
Pesquisa da consultoria 
NielsenIQ|ebit, em parce-
ria com a Bexs Pay, apon-
tou que o faturamento 

dos sites internacionais (conhecidos como "cross-border") 
disparou 60% no ano passado e atingiu R$ 36,2 bilhões. O 
montante representa cerca de 17% do comércio online no 
País, que faturou R$ 218,9 bilhões em 2021.

Com R$ 2,94 tri, carga tributária 
sobe 33,90% do PIB em 2021
O total de impostos e contribuições pagos pelos brasileiros
no ano passado subiu de R$ 570,3 bilhões, para R$ 2,942 trilhões

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico 
nº 10.008/2021-PERP: nº 10.008/2021-15SMS - Valor global: R$ 1.697.912,14 - Contratada: 
CMF Distribuidora de Medicamentos EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Cássio 
Costa Forti. Objeto: Aquisição de materiais médico-hospitalares, para atender as necessida-
des das Unidades Básicas de Saúde - UBS. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da 
data da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 23/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o extra-
to do contrato resultante do Processo de Adesão nº 07.001/2022-ARP: nº 07.002/2022-01SE-
DUMASP - Valor global: R$19.349,60 - Contratada: MA Comercio e Distribuidora de Alimentos 
LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Márcio Augusto Alencar Rolim. Objeto: Aqui-
sição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos. Prazo de vigência: até 31/12/2022. 
Data da assinatura do contrato: 28/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia 
Jardim de Queiroz, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante do Pregão Ele-
trônico nº 08.006/2021-PERP: nº 08.006/2021-13SME - Valor global: R$ 17.779,50 - Contra-
tada: Icone Distribuidora LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Emerson dos Santos 
Barros. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Municipal 
da Educação Básica. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do 
contrato. Data da assinatura do contrato: 22/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do contrato resultantes do Pregão Eletrônico 
nº 10.001/2022-PERP: nº 10.001/2022-03SMS - Valor global: R$30.438,00 - Contratada: ME-
DLAR Soluções em Saúde LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Italo Ney Bezerra 
Paulino. Objeto: Aquisição de leites especializados, produtos médicos hospitalares, produtos 
farmacológicos e medicamento manipulado, em atendimentos judiciais e administrativos. Pra-
zo de vigência: até 31/12/2022. Data da assinatura do contrato: 30/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, loca-
lizada na Travessa Tiradentes, Centro, Parambu/CE, torna público aos interessados que no 
dia 19/04/2022, às 09h, realizará licitação de Pregão Presencial Nº 2022.04.05.001-SEDUC, 
cujo objeto: Registro de preços visando a contratação de empresa para confecção e aquisi-
ção de kit de fardamentos escolares, destinados aos alunos da rede municipal de ensino do 
Município. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h, ou pelo portal do TCM-CE: 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Adjudicação e Homologação 
- A Secretaria Municipal da Educação Adjudica e Homologa a Chamada Pública Nº 
0052012.2021. Objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS DA 
AGRICULTURA FAMILAR E EMPREENDEDOR FAMILAR RURAL DESTINADO A MERENDA 
ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Licitantes Vencedores: FRANCISCO DIAS 
LIMA- CPF: 627.769.913-04 ( item 22 ( 19.992,70); ELIEZIO ALBUQUERQUE DE ALMADA- 
CPF: 124.093.458-08 (item 22-  19.992,70); MARDONIO DA SILVA - CPF: 024.669.303-
74 ( item 07 (19.994,92); FRANCISCO FERREIRA DA COSTA- CPF:  865.858.353-87: 
(item 7-(15.372,27), 8 ( 4.627,70); PEDRO NETO VIANA- CPF: 045.185.343-10 (item 07 
(19.994,92); MARIA ILZETE FERREIRA FONTENELE- CPF: 936.586.303-10 (item 22 
(19.992,70); ANTONIO FREIRES DE LIMA – CPF: 015.689.363-03 (item 22 (19.992,70); JOSE 
ALEXANDRE MARQUES- CPF: 760.861.277-00 (item 25 (19.999,65); COOPERATIVA DE 
PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROINDUSTRIA E DA AGRICULTURA FAMILAR 
COOPAICE: CNPJ: 34.440.062/0001-36 (itens 22- 109.309,20); COOPSOL-COOPERATIVA 
AGROPECUARIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SOBRAL 
E REGIÃO LTDA: CNPJ: 36.365.840/0001-03 (item 03- (47.970,00), 06- (7.875,00) 7- 
(11.470,44) 9- (4.000,00) 11-(22.660,00) 13- (9.000,00) 19- (30.000,000) e 20- (7.500,00); 
Os itens 01,02,04,05,10,12,14,15,16,17,18,21,23 e 24 não foram cotados. Uruoca-CE, 30 de 
março de 2022. Francisco das Chagas Ferreira - Gestor do Fundo Municipal da Educação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMA-
DA DE PREÇOS N° 06.001/2022 - TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento dos 
interessados que, neste dia 20 de abril de 2022 às 09 horas, na Sede da Comissão de Licitações 
localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão para recebi-
mento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço para o objeto: 
CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE 
LETREIROS EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, JUN-
TO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, VIAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICIPIO 
DE UMIRIM/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 08:00 
às 12:00 horas ou pelo site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). Umi-
rim/CE, 04 de abril de 2022. MARCELO WAGNER ALVES FERREIRA – Presidente da CPL do 
Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - RESULTADO DA FASE HA-
BILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.14.01 O Município de Icapuí-CE torna público, 
que após análise dos documentos apresentados na fase habilitatória da Tomada de Preços nº 
2022.03.14.01, a Comissão Permanente de Licitação julgou inabilitada a empresa JETA ENGE-
NHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. – EPP e habilitada a empresa F I DOS REIS SILVA – 
ME. Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 01 (uma) areninha de futebol 
de areia na Comunidade do Gravier no município de Icapuí-CE. Dos atos decorrentes do proce-
dimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para 
abertura dos envelopes de Proposta de Preços será realizada no dia 13/04/2022, às 11:00 horas, 
no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administra-
ção e Finanças, no horário das 07:30 as 13:30 horas dos dias úteis. E-mail: licitação_licita@hotmail.
com. O teor integral do julgamento estará disponível no site: http://icapui.ce.gov.br. Icapuí - CE, 04 
de abril de 2022. Edinardo de Oliveira Pereira Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.30.03-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 2022.03.30.03-SRPPE, do tipo MENOR 
PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE BENS 
DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS, MATERIAL ES-
PORTIVO) A SER UTILIZADO NA ESCOLA CÍVICO-MILITAR- FRANCISCO UCHOA DE ALBU-
QUERQUE, LOCALIZADA NA VILA ESPERANÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO, CONFORME OS TERMOS DE COMRPROMISSOS E 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 19 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 ADMI-
NISTRATIVO, 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:licitaacopia-
ra@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira.

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para projeto arquitetônico de uma residência duplex com área 
de 202,94m² na Rod.4° Anel Viário Km 18 - Terras Alphaville Residencial 1 - Quadra P2 Lote 26, 
Bairro: Cidade Alpha - Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

MARDONIO RODRIGUES PINTO
CPF: 393.138.243-53

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

FAZ SABER a quem interessar possa, que a Empresa- LOTEAMENTO RESIDENCIAL PAL-
MEIRAS 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, empresário, inscrito no CPF sob 
n. 301.347.303-72., depositou neste Ofício Imobiliário, os documentos necessários, exigidos pelo 
art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para o registro do Loteamento de-
nominado- LOTEAMENTO RESIDENCIAL PALMEIRAS, 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, designadas 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 institucionais: 41.673,28m²; loteamento este que destina-se a zona residencial e foi apro-
vado pela Prefeitura Municipal de Tianguá-CE e pelas demais repartições competentes. E para 
que chegue 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.

A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, torna público que requereu junto à Secretaria do Meio 
Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga -- SEMAM, a Licença de Operação para execução de 
comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios - hi-
permercados - CD Centro de Distribuição de Mercadorias, localizada na Av. Quarto Anel Viário 
no. 4343, galpão 01, bairro Ancuri, município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não 
obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamen-
to Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga -SEMAM.
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Ouro. A paranaense Julia Soares fez história no domingo (3). A atleta de apenas 16 anos conquistou a medalha de 
ouro no solo na etapa de Baku (Azerbaijão) da Copa do Mundo por Aparelhos de Ginástica Artística. A brasileira havia se 
classificado à decisão com a melhor nota (13.266) da eliminatória e garantiu o topo do pódio da final obtendo 13.433.ESPORTES

FOTO MATEUS LOTIF / FORTALEZA EC

Frase
A melhor forma de melhorar a política é fazendo apr-

te dela (senador Jacques Wagner).

Pensamentos
1) Nunca procure melhorar o ótimo.
2) É perdoando que se é perdoado (São francisco)
3) Na dúvida não ultrapasse (Detran).
4) Quem não tem com que me pague, não me deve nada.

O nome é Toddy

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Naquele tempo quando se presenteava algum radialis-
ta para divulguem uma promoção, ele logo perguntava 
se tinha boi. Hoje quem me diz é o Bezerrinha, o nome 
desta gratificação é toddy.

POSSE A professo-
ra Maria das Graças 
Bringel Olinda, toma 
posse dia 7 de abril 
às 19h  no Sinepe-
-CE para o biênio 
2022 a 2024 no 
auditório do C.D.L.

FAGNER Irmão do saudoso e grande amigo meu Fares Lpes, 
cantor Fagner é um amante do esporte e torcedor do Fortaleza.

THALES Li 
nas colunas 

sociais que a 
recepção que 

o Thales de Sá 
Cavalcante fez 

no Ideal aos 
homenageados 
da medalha da 

Abolição foi das 
mais distintas. 

Ele custa a rece-
ber mas quando 
o faz, o faz com 

charme.

UMA MELHORA EXTRAORDINÁRIA No ano da mu-
lher minha homenagem a Liliane, viúva do saudoso Gláucio e mão 
de lindas e elegantes filhas. Vejam na foto que charme.

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

Em um jogo dramático, 
com ao todo 20 minutos 
de acréscimos na soma dos 
dois tempos, o Fortaleza 
venceu o Sport por 1 a 0, 
na Arena Castelão, neste 
domingo (3), e conquistou 
de forma invicta a Copa do 
Nordeste de 2022. O gol do 
título saiu no tempo extra 
da etapa inicial, em pênalti 
cometido por Thyere sobre 
Moisés e convertido por 
Yago Pikachu.

Na etapa complementar, 
a arbitragem chegou a assi-
nalar uma penalidade má-
xima para o Sport, mas o 
lance foi revisado, e a mar-
cação, anulada com a aju-
da do assistente de vídeo 
(VAR).

Aos 35 minutos do se-
gundo tempo, o Sport ficou 
em vantagem numérica em 
campo após a expulsão do 
atacante Robson, do For-
taleza, por cotovelada no 
rosto de Thyere.

A partida ainda ganhou 
mais emoção devido a um 
apagão dos refletores, um 
gol anulado do Sport, por 
falta de ataque, e uma con-

fusão à beira do campo, 
tudo isso na parte final do 
duelo.

Empurrado pela torci-
da, o Fortaleza conseguiu 

segurar a pressão e enfim 
soltou o grito de campeão 
após o apito final, já aos 
58 minutos do segundo 
tempo. As equipes haviam 

empatado em 1 a 1 no pri-
meiro jogo da decisão, 
disputado na quinta-feira 
(31), na Arena Pernambu-
co, com gols de Zé Welison 
e Bill.

Com o triunfo, a cam-
panha do Fortaleza nesta 
edição da Copa do Nor-
deste termina de forma 
invicta, com sete vitórias e 
cinco empates. O tricolor 
cearense já havia fatura-
do o torneio regional uma 
vez, em 2019.

Com o título, o Trico-
lor do Pici vai jogar a sua 
próxima partida nesta 
quinta (07), contra o clu-
be chileno, Colo-Colo,  
pela a primeira rodada da 
fase de grupos da Copa 
Libertadores da América 
de 2022.Três dias depois, 
no domingo (10), o clu-
be de Juan Pablo Vojvoda 
vai fazer a sua estreia no 
Campeonato Brasileiro em 
confronto com o Cuiabá. A 
final do Campeonato Cea-
rense que estava marcado 
no mesmo dia acabou sen-
do adiada para uma data 
ainda indefinida.   

O gol solitário que deu o título ao Fortaleza foi convertido 
pelo polivalente Yago Pikachu em uma cobrança de pênalti 

Nomes ao boi
O CT do Fortaleza tem o nome de Ribamar Bezerra 

é o estádio, de Alcides Santos. O Estádio Romeirão em 
Juazeiro do Norte leva o nome de Mauro Sampaio o 
maior prefeito que aquela cidade já teve.

Tá na fila
Aquele combativo nome do esporte já está na fila...

Moto e dinheiro
Nestes tempos bicudos que atravessamos, procure a 

sorte. Jogue na Loteria dos Sonhos.

Ataúlfo
Por onde andarás Mariazinha meu primeiro amor, 

onde andarás.

Roberto Carlos
O muro alto e os laranjais, meu flamuinat na primave-

ra que bonito que ele era dando sombra no quintal.

Carlos Pereira
Ele já foi um dos maiores dirigentes de nosso futsal 

mas hoje está distante das quadras, mas acompanha as 
nuances deste esporte lendo esta coluna.

No Flórida
Ontem foi dia daquela turma querida se reunir no 

Flórida Bar para recordações de nosso esporte. Como é 
bopm participar daquela mesa.

Palmeiras goleia São Paulo por
4 a 0 e se torna campeão paulista 

Fortaleza derrota Sport e 
conquista Copa do Nordeste
O Tricolor do Pici do técnico argentino Juan Pablo Vojvoda terminou a 
competição regional de maneira invicta, com sete vitórias e cinco empates 

A Daniel Transportes LTDA, CNPJ 09.487.141/0006-60, torna pú-
blico que recebeu a Licença de Operação nº 14/22 com validade até 
18/03/2024, referente a EMPRESA DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 
DE CARGAS, no endereço ROD CE 422, KM 11,5, complexo industrial 
do Pecém - Caucaia-Ce. Foram atendidas as normas e instruções do 
Licenciamento Ambiental do IMAC.

JOÃO FREIRE DE SOUSA 
CNPJ 00.174.810/0001-64 

Torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO  MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC 
a REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE  OPERAÇÃO para HOTÉIS (POUSADA), localizado na Rua Cruzei-
ro do Sul, s/n,  KM 18, Bairro Genipabu no Município de Caucaia - CE. Foi determinado o  cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de  Licenciamento do IMAC.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30710 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS FURTADO BARBOSA e ILANA NUNES RODRIGUES;
Edital n° 30711 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL GERARD ARAÚJO PINHEIRO e IANA ALÊSSA GOMES DA SILVA;
Edital n° 30706 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE DE LIMA FREIRE e DANIELY CRISTINA RODRIGUES DE QUEIROZ;
Edital n° 30708 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HELDER CORDEIRO MARINHO JÚNIOR e INGRID PITA DE CASTRO BARBOSA;
Edital n° 30712 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO VICTOR OLIVEIRA BENTO e KAROLINE LIMA MARANHÃO;
Edital n° 30707 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCUS ANTONIO FERREIRA GOMES COUTINHO FILHO e LIVIA IOLANDA
CAVALCANTE CARDOSO;
Edital n° 30713 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERICO MATEUS MOREIRA MANSO e RAYANA AMANÇO DA SILVA;
Edital n° 30709 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO PEIXOTO REIS e JULIANA DE LIMA AZEVEDO.

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, 04 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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° 18267 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALOISIO MOREIRA DE SOUZA e ELIZAFAN SILVA GALVÃO;
Edital n° 18268 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO CORREIA COLARES e RAQUEL DOS SANTOS PESSOA.
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, 04 de Abril de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75756 - LUIZ CARLOS PAULINO DA SILVA e KARINE DO NASCIMENTO 
LIMA; Edital n° 75757 - EDINALDO MATOS DE ARAÚJO e CAMILA SOUSA COELHO; 
Edital n° 75758 - CARLOS ONOFRE VIEIRA CASTRO e KELLY VASCONCELOS 
MELO; Edital n° 75759 - ALEXANDRE SANTOS DA SILVEIRA e AILANARA 
LOPES FERREIRA DE ANDRADE; Edital n° 75760 - LUCAS SILVA DOS SANTOS 
e THAMILER FERREIRA ALVES; Edital n° 75761 - PAULO JEFFERSON NAZARIO 
DE LIMA e RAYANNE VIEIRA DE SOUSA; Edital n° 75762 - JOÃO DE LIMA 
CARNEIRO e MARINALDA MARQUES DOS SANTOS; Edital n° 75763 - BERCLE 
MELO VIEIRA e ANA TÁGILA LINS DE SOUSA; Edital n° 75764 - GUSTAVO ALVES 
DE VASCONCELOS e DEBORA GARCEZ PEDROSA; Edital n° 75765 - FRANCISCO 
STEFFERSON LUCIANO DA SILVA e KEZIA PIRES BARBOSA.
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, 04 de Abril de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339349- Francisco Wellington Fernandes Pinheiro e Maria do Socorro Marinho;
339350- André Constancio de Almeida Maraes e Thabata Falcão dos Santos;
339351- Manoel Pereira Filho e Marileuda Pereira da Silva;
339352- Thiago Nogueira Viana e Larissa Vitoria Barros Fontenele;
339353- Pedro Oliveira da Silva Filho e Alexandra Maria Correia de Sousa;
339354- Tiago Victor de Souza e Tereza Patrícia dos Santos;
339355- Francivando Ferreira da Silva e Maria Francilene Oliveira Carvalho.
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, 04 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9488-AILTON LÔBO DA COSTA E ALANA KELLY SILVA DE SOUSA
Nº9489-WEMERSON ABREU CANDIDO E BEATRIZ DE CASTRO LOURENÇO
Nº9490-CLEITON VIEIRA DA SILVA E CARLA EMANOELLE DA SILVA MEDEIROS
Nº9491-HEMERSON FURTADO ARRUDA E MORGANA GOMES DA SILVA
Nº9492-JEFFERSON DE OLIVEIRA VIEIRA E RAFAELE DA SILVA MENEZES
Nº9493-CICERO GOMES DE MOURA E RODENIA BENEDITA ALVES DA SILVA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 04 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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° 27482 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO VITOR RIBEIRO DE MELO e ANE LUISA SOUSA OLIVEIRA;
Edital n° 27483 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO LINHARES CONDE e DEBORA CHAGAS CARVALHO;
Edital n° 27484 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS ANTONIO FREITAS MOREIRA e VIRGÍNIA ELAINE LOPES CAVALCANTE ROCHA;
Edital n° 27485 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATANAEL DE JESUS GOMES e JOSEFA NUNES DA SILVA.
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, 04 de Abril de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

Com gols de Danilo, Zé Ra-
fael e dois de Raphael Veiga, o 
Palmeiras venceu o São Paulo 
por 4 a 0 e reverteu a derro-
ta por 3 a 1 da última quarta 
(30) para ser o campeão Pau-
lista de 2022. Tudo que não 
conseguiu no primeiro jogo, 
quando foi anulado pelo São 
Paulo, o Alviverde entregou 
no Allianz Parque. É o 24º tí-
tulo estadual do Verdão.

O Palmeiras começou a 
partida precisando de dois 
gols para tirar a vantagem do 
adversário e dominou o cam-
po durante todo o primeiro 
tempo. A equipe de Abel Fer-

reira chegou a ter quase 70% 
de posse de bola na etapa ini-
cial e conseguiu conquistar o 
empate no placar agregado 
ainda nos primeiros 45 mi-
nutos.

Em bola cruzada, Danilo 
foi o primeiro a balançar as 
redes, aos 22 minutos. Seis mi-
nutos depois, a agremiação al-
viverde ampliou o placar com 
Zé Rafael, que aproveitou bola 
espirrada pela zaga do São 
Paulo e chutou no canto, sem 
chances para Jandrei.

Após decisões que inco-
modaram a torcida alviverde 
no primeiro jogo, o árbitro 

Raphael Claus também teve 
de avaliar lances difíceis. 
Foi chamado pelo VAR para 
checar possível falta de Da-
nilo em Caleri no início da 
jogada. Mas após a consulta 
ele decidiu manter a decisão 
do campo validando o gol. 
O São Paulo voltou para o 
segundo tempo tentando 
criar jogadas, mas em dois 
minutos sofreu outro gol.

Em contra-ataque rápi-
do, Dudu deixou Léo para 
trás e dificultou a vida de 
Diego Costa com mudan-
ças rápidas de direção. Na 
sequência, cruzou rasteiro 

e Raphael Veiga apareceu 
para fazer o 3 a 0. O jogo 
caminhava para um final em 
que o São Paulo pouco con-
seguiu incomodar. E, aos 35 
minutos, o Palmeiras resol-
veu a partida. Arboleda ten-
tou sair jogando com Igor 
Gomes, que foi desarmado 
por Zé Rafael. O meia rapi-
damente tocou para Gabriel 
Veron, que achou Raphael 
Veiga para fazer o 4 a 0. 
Com o 24º título estadual, o 
Palmeiras é o segundo maior 
vencedor da competição,  
abrindo distância do São 
Paulo, o terceiro, com 22.



Com o objetivo de come-
morar os 40 anos de funda-
ção da Comunidade Shalom, 
no próximo dia 8 de abril será 
lançado um álbum litúrgico 
intitulado “Banquete Eterno”. 
O CD contém 13 faixas mu-
sicais, que serão executadas 
nas missas, adorações, mo-
mentos de oração e eventos 
da comunidade. 

De acordo com Wilde Fá-
bio, que faz parte da direção 
artística do projeto, a ação de 
lançar um álbum litúrgico no 
aniversário da vocação já é 
uma tradição realizada desde 
os 20 anos da comunidade. 
“Desde então, celebramos o 
aniversário de 5 em 5 anos 
com um novo álbum que pre-
tende colaborar com a vida e 
a música da igreja”, explica. 
“Banquete Eterno” é o sétimo 
álbum lançado pelo Shalom.

Ainda no mês passado, a 
comunidade liberou uma fai-
xa antecipadamente, intitu-
lada “Alma de Cristo”, como 
forma de dar uma prévia so-
bre o que pode ser esperado 
do lançamento. De acordo 
com Gustavo Osterno, um 
dos responsáveis pela pro-
dução, o processo de criação 
do CD envolveu um retiro 
de composição para que pu-
dessem buscar a inspiração 
necessária para o desenvolvi-
mento do projeto. 

Lá, mais de 20 compo-
sitores trabalharam juntos, 

depois, houve uma etapa de 
revisão teológica, melódica 
e harmônica. Por fim, diver-
sos músicos do Brasil e do 
mundo participaram da pro-
dução dos arranjos, como a 
St Petersburg Studio Orches-
tra. “Conseguimos colher de 

Deus um profundo derra-
mamento de profecias, pala-
vras de ciência, de sabedoria, 
de cura e libertação que são 
transformadas em músicas”, 
relata Osterno.

Os organizadores explicam 
que os temas que permeiam 

as canções falam sobre o dese-
jo de ofertar-se inteiramente a 
Deus e amá-lo incondicional-
mente mesmo com as imper-
feições humanas. “Desejamos, 
através desse CD, derramar 
sobre toda a humanidade o 
desejo de amar mais a Deus 

e por ele entregar suas vidas”, 
pontua Gustavo.

De acordo com Wilde Fá-
bio, a música dentro da reli-
gião tem um papel primor-
dial por fazer diretamente 
parte da relação entre os fiéis 
e Deus. “Através da música, 

o fiel vive uma experiência 
de culto, de louvor e de ado-
ração. Toda experiência re-
ligiosa é musical, por isso, a 
música possui um lugar mui-
to central dentro da liturgia, 
ela não é a finalidade, ela é o 
meio”, explica.

O CD contou com a par-
ticipação de membros da 
comunidade e seus fundado-
res. Wilde Fábio acredita que 
para o futuro, os planos con-
tinuam sendo servir a igreja 
e a humanidade em qualquer 
lugar do mundo. “Atualmen-
te, a comunidade está pre-
sente em mais de 30 países 
e muitos outros pedidos são 
solicitados”, orgulha-se.

Além dos tradicionais ál-
buns de aniversário, Wilde 
Fábio explica que existem 
muitos talentos dentro da 
comunidade e isso pode le-
var ao surgimento de novas 
obras artísticas no futuro. 
“Nós temos um grupo de 
músicos que têm experiência 
e buscamos colocar dentro 
do projeto o melhor que te-
mos em qualidade musical. 
Para isso, contamos com al-
guns músicos e produtores 
que sempre estão conosco 
em diversos discos”, detalha.

Na data de lançamento, 
as faixas estarão disponí-
veis nas plataformas digitais 
Deezer e Spotify.

Por Yasmim Rodrigues
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Março registrou recorde de aplicações de terceira dose em Fortaleza. No total, foram 
250.423 mil doses, representando um crescimento de 47% entre janeiro e março. Atual-
mente, em Fortaleza, já há mais de 1 milhão de pessoas vacinadas com a terceira dose.

Rapidíssimas
Quinta-feira no Coco Bambu do Iguatemi, a CDL de 

Fortaleza realizou um evento show com a participação do 
palestrante Leandro Barankiewicz e também com a comis-
são empresarial de Manaus.

Fátima Duarte marcou presença com um look bem despo-
jado da Anjo Colours. Também por lá, Miriam Bastos, Re-
natinha Queiroz, Vívian Fermanian, Olga e  Patricia Gomes 
diretora de eventos da CDL Jovem.

Com o novo show de 
Whindersson, o Theatro 
resgata uma tradição an-
tiga da casa, que é a rea-
lização de sessões diárias 
de quarta a domingo. A 
iniciativa é uma parceria 
do Via Sul Shopping, 
Non Stop e a produtora 
Brain+. Quinze sessões 
esgotaram logo após o 
anúncio das vendas.

Sarinha Philomeno e 
sua filha Carol convidam 
para o tradicional bazar 
de páscoa: Caramelos 
Finos + Mesa com 
Toque Porta Guarda-
napos, este ano, com a 
participação especial 
das novidades da Nuage 
de Julinha Philomeno. 
Dia 5, das 10h às 20h, 
no Ed. Saint Paul.

No dia 9 de abril, o 
Programa de Pós-Gra-
duação da Universidade 
de Fortaleza realizará a 
ação cultural “Seja Pós-
-Unifor”, uma iniciativa 
voltada para pessoas de 
todas as idades e que 
visa aprimorar habili-
dades essenciais para 
o desenvolvimento do 
cidadão. Realizado entre 
8h30min e 12h no Bloco 
C da Unifor (praça e sa-
las), o evento é aberto ao 
público geral mediante 
inscrições, que podem 
ser feitas por meio do 
link abaixo. Os presentes 
poderão se matricular 
sem custos em qualquer 
pós-graduação Lato 
sensu da Universidade 
de Fortaleza. 

E mais...

Comunidade católica Shalom celebra seus 
40 anos com lançamento de álbum musical
O álbum intitulado “Banquete Eterno” foi produzido por músicos que fazem parte da comunidade

O álbum contou com a participação da St Petersburg Studio Orchestra

Um pouco de muita gente

Novo serviço. Ampliando os serviços e as soluções práticas de acessibilidade para os seus clientes, o RioMar Fortaleza lança nesta quarta-feira, 
30 de março, novas vagas de estacionamento destinadas a pessoas com autismo. O shopping passa a disponibilizar 20 vagas, que estão sinalizadas 
no chão com a fita símbolo da conscientização do autismo e também placas indicativas na parte superior. As mesmas estão localizadas próximas 
às entradas que dão acesso ao mall, nos pavimentos de estacionamento: E1, E2 e E7. Para utilizar o espaço não será exigido nenhum documento, 
contando com a cidadania e consciência dos usuários. Em abril, em alusão ao mês de conscientização do autismo, o shopping RioMar Fortaleza em 
parceria com a Associação Fortaleza Azul – FAZ realizará uma sessão especial de cinema com a exibição de documentário com o tema: Autismo - 
Vida Real. As informações como data da ação e a forma de participação ainda serão divulgadas e articuladas pela instituição social.

Super prestigiada a solenidade de posse da competente 
educadora Izolda Cela, primeira mulher a assumir de forma 
fixa, o governo do nosso Estado. Tenho certeza que ela fará 
um excelente governo.

Seguindo os passos e o legado do nosso querido gover-
nador Camilo Santana que agora foca em sua campanha 
rumo ao senado federal.

A Assembleia Legislativa e o Palácio da Abolição, locais em 
que ocorreram as solenidades de posse, ficaram lotados de 
autoridades e personalidades que foram prestigiar o evento.

Após os momentos solenes nossa governadora foi 
homenageada com um jantar petit comitê na casa de sua 
filha, sempre acompanhada do amado Clodoveu Arruda - 
vestido elegantemente com um terno azul claro. Lina Luz 
assinou o menu do jantar.

Já Camilo Santana foi honrado com  um jantar articulado 
por Julinho Ventura, que recebeu a todos em seu endereço da 
Beira Mar. Por lá Ciro e Cid Gomes,  além de outros nomes 
da elite política cearense.

Foi nesse jantar que aconteceu  a gravação do vídeo em 
que Camilo, Ciro e Cid cantam a música Terral do nosso 
talentoso Ednardo.

O Via Sul Shopping reabre as cortinas do Theatro Via Sul 
no próximo dia 1° de abril, em grande estilo, após dois anos 
sem apresentações. O espaço retoma suas atividades com o 
espetáculo “Isso não é um culto”, de Whindersson Nunes, fe-
nômeno nos palcos e na internet. Com a maioria das sessões 
esgotadas e uma grande expectativa do público, a temporada 
vai até o dia 1º de maio, sempre de quarta a domingo.

1Tocante e de muita sen-
sibilidade o sermão do 

padre Neto sobre o perdão 
de Deus à adúltera. Foi 
ovacionado pelos fiéis.

2Sem maiores conse-
quências, graças a 

Deus, o acidente envolvido 
por Wládia Félix.

3Hoje, às 19h, na Igre-
ja Nossa Senhora das 

Graças no Hospital do 
Exército missa de 30° 
dia de falecimento do dr 
José Eulino de Oliveira.

4Visto almoçando em 
refinado restaurante da 

Aldeota, o casal Avelino 
Dutra, o pulmão do Náuti-
co e Regina.

5Ana Carolina Ma-
chado a agridoce da 

Caixa ainda recebendo 
muitos parabéns pelo 
seu aniversário ocorrido 
recentemente.

6Antônio Ferreira esco-
lheu a Avenida Agua-

nambi para suas corridas e 
caminhadas diariamente.

7Reassumiu seu labo-
rioso trabalho depois 

de férias regulamentares 
Alessandra Batista Pires.

80s parabéns hoje serão 
para o presidente do 

Ceará empresário Robin-
son de Castro.

9A família de Clayton 
Marinho convida 

parentes e amigos para 
a celebração da missa 
de um ano de sua ida à 
casa do Pai, na Igreja do 
Seminário da Prainha, 
dia 6 de abril (quarta-fei-
ra), a partir das 18h30.

NUMERADAS

FOTO DIVULGAÇÃO

O presidente do Náutico Atlético Cearense, advogado Jard-
son Cruz, anuncia a edição especial do Carnaval da Sauda-
de 2022 para o dia 11 de junho. O evento, que marcará o 
aniversário do Náutico, e homenageará Morais Moreira, será 
animado pela Orquestra Brasas Seis. Vendas de mesas já 
iniciadas, maiores informações pelo fone 3242-4310

Cinira Cruz e a mãe Dolores Pierre, festejada aniversariante 
desse último domingo, dia 3

Tito e Betinha Sampaio, Cristiane e Antônio Marques 
Cavalcante marcaram presença na festa de aniversário do 
desembargador Paulo Régis Botelho, sexta-feira, em Tianguà


