
INTERNACIONAL
Ucrânia. O embaixador da China na ONU, Zhang Jun, descreveu as imagens de dezenas de 
corpos na cidade ucraniana de Butcha como “muito preocupantes” durante reunião do Conselho 
de Segurança nesta terça-feira (5). O mundo se escandalizou ao descobrir corpos nas ruas.
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Resistência a 
sanções aumenta 
apoio a Putin

Em um conflito em que 
a guerra de narrativas é 
tão acirrada quanto a que 
se desenrola no solo da 
Ucrânia, as novas sanções 
preparadas pelo Ocidente 
para punir Vladimir Putin 
por sua guerra contra o vi-
zinho serão vendidas como 
mais um golpe asfixiante 
no Kremlin. Na visão de 
muitos analistas e políticos 
ocidentais, o desconfor-
to que as sanções geram 
na população russa é um 
passaporte para que a elite 
local, ou a classe média nas 
ruas, derrube o longevo 
Putin do poder que ocupa 
desde que assumiu como 
premiê, em agosto de 1999.

Até aqui, esperam. A 
Rússia sofre sistematicamen-
te sanções desde 2012. De 
acordo com a plataforma 
americana de dados Castel-
lum.AI, havia 2.754 ações até 
a guerra; depois dela, mais 
5.314 específicas sobre o 
conflito. Por ora, resiste com 
relativo sucesso ao tsunami.

Isso, somado ao controle 
do discurso público imposto 
por Putin à mídia estatal 

sobre a guerra, parece estar 
por trás do apoio que o líder 
angariou. Após mais de um 
mês de pesquisas estatais, 
enfim o respeitado centro in-
dependente Levada começou 
a divulgar dados sobre a per-
cepção popular da guerra.

A aprovação de Putin 
saltou de 71% em fevereiro 
para 83% no levantamento 
feito de 24 a 30 de março 
com 1.600 entrevistas em 
50 regiões russas, margem 
de erro de dois pontos para 
mais ou menos. Trata-se do 
maior índice da carreira de 
Putin, empatando com os 
83% que angariou logo após 
anexar a Crimeia da Ucrânia, 
em março de 2014. Não há, 
no entanto, segundo relato 
de observadores moscovi-
tas que pedem anonimato, 
um clima de euforia como 
naquela ocasião.

Se o apoio tem a ver 
com os 15 anos de cadeia a 
que estão sujeitos os que o 
Kremlin considerar espa-
lhadores de mentiras sobre 
o conflito, é algo provável, 
mas não aferível. Já o fator 
econômico é claro.

Atrás da Rússia e da China 
no campo dos mísseis hiper-
sônicos, os Estados Unidos 
anunciaram com seus aliados 
militares Reino Unido e Aus-
trália que irão desenvolver 
uma dessas armas, conside-
radas vitais nas guerras do 
futuro. É a segunda iniciativa 
militar concreta anunciada 
pelo chamado pacto Aukus, 
anunciado para a surpresa de 
adversários e aliados da Otan 
(aliança militar ocidental) 
em setembro do ano passado. 
A primeira foi a promessa de 
equipar a Austrália com sub-
marinos de propulsão nucle-
ar, alterando o balanço futuro 
de forças no Indo-Pacífico de 
olho na expansão chinesa.

Isso irritou a China, que 
buscou aprofundar sua coo-
peração com a aliada Rússia 
e inclusive promoveu provo-
cações navais na região, mas 
também países ocidentais 
como a França –que perdeu 
um negócio multibilionário 
de fornecimento de submari-
nos aos australianos.

Os chineses reagiram nes-
ta terça. Seu embaixador na 
ONU, Zhang Jun, disse que a 
medida pode alimentar “crises 
como a da Ucrânia em outras 
partes do mundo”, sem citar o 
contencioso de seu país com 
Taiwan, usualmente compara-
do ao entre Moscou e Kiev. O 
anúncio é direcionado à Chi-

na e à Rússia, que testou pela 
primeira vez em combate um 
míssil hipersônico na guerra 
da Ucrânia. Há três semanas, 
foram empregados modelos 
Kinjal, basicamente mísseis 
balísticos que podem voar a 10 
vezes a velocidade do som.

Segundo o analista aero-
espacial sênior do Instituto 
Internacional de Estudos Es-
tratégicos, Douglas Barrie, 
não há explicação militar 
para o uso senão o de que-
rer testar a capacidade num 
ambiente de combate real e, 
também, fazer propaganda 
para o Ocidente. Isso porque 
os ucranianos não têm de-
fesas aéreas efetivas contra 
mísseis hipersônicos com 
capacidade de manobra.

Modelos
O recado, contudo, foi dado. 

Os russos desenvolvem outros 
modelos, como o Tsirkon, em 
fase avançada de testes. Já os 
chineses surpreenderam o 
Ocidente com dois testes ale-
gados desses mísseis, o que 
eles não confirmam, inclusive 
um com um veículo planador 
hipersônico –que Moscou tem 
em operação também. Não só 
chineses. Em 5 de janeiro, a 
Coreia do Norte disse ter testa-
do um míssil do tipo, embora, 
assim como no caso de Pe-
quim, haja dúvidas sobre a real 
capacidade empregada.

Certeza há de que os EUA 
estão ficando atrás dos rivais 
neste campo. A grande vanta-
gem dos hipersônicos de nova 
geração, dado que qualquer 
míssil balístico intercontinen-
tal também atinge ultraveloci-
dades nas fase final de reentra-
da de suas ogivas nucleares, é 
que suas trajetórias podem ser 
alteradas em voo. Isso torna o 
seu abate muito mais difícil.

Testes americanos estão 
em passo lento, e mesmo o 
comando da Força Aérea já 
colocou a necessidade desses 
armamentos em questão, favo-
recendo a aceleração do pro-
grama do bombardeiro furtivo 
ao radar de nova geração B-21. 
Parece que isso está mudando, 
a começar por um ensaio de 
voo que o Pentágono disse ter 
sido bem-sucedido em março.

“Nós reafirmamos nosso 
comprometimento com o 
Aukus e com um Indo-Pací-
fico livre e aberto”, disseram 
o presidente Joe Biden e os 
premiês britânico, Boris Jo-
hnson, e australiano, Scott 
Morrisson. Eles falaram que 
é preciso estreitar relações “à 
luz da invasão ilegal da Ucrâ-
nia pela Rússia”.

Além de hipersônicos, 
eles anunciaram investimen-
tos em guerra eletrônica e 
medidas para interceptação 
desse tipo de míssil. Até aqui, 
o Aukus criou 17 grupos tri-

laterais de trabalho, 9 espe-
cíficos para os submarinos, 
e também incluindo desen-
volvimento em inteligência 
artificial e defesa cibernética.

Quintal
A China já chamou o gru-

po de uma tentativa ao estilo 
Guerra Fria de dividir o seu 
quintal estratégico em blo-
cos. EUA e Austrália também 
fazem parte de uma outra 
aliança, chamada Quad, com 
Japão e Índia, outros dois ri-
vais diretos de Pequim. Nova 
Déli, contudo, mantém boa 
relação com Moscou, o que 
traz nuances ao sistema ame-
ricano de alianças no Indo-
-Pacífico. Com a guerra na 
Ucrânia e o terremoto no siste-
ma internacional de seguran-
ça, os indianos talvez tenham 
dificuldades de se manterem 
como os maiores compra-
dores de armas russas, atrás 
apenas da aliada China. Por 
ora, são os EUA que têm se be-
neficiado da crise. Nesta terça, 
Washington aprovou a venda 
de oito caças F-16 para o go-
verno da Bulgária. O negócio 
é de US$ 1,67 bilhão (R$ 7,8 
bilhões) e os aviões deverão 
ser entregues em 2027 e 2028. 
Sofia já havia comprado outros 
oito aviões em 2020, que ain-
da não foram entregues, para 
substituir sua claudicante frota 
de modelos soviéticos.

Estados Unidos e aliados 
farão novo míssil hipersônico
Atrás da Rússia e da China no campo dos mísseis hipersônicos, os EUA anunciaram 
que irão desenvolver uma dessas armas, consideradas vitais nas guerras do futuro

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contrato -  O município de 
Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Educação, torna público o Extrato de Contratos do 
Pregão Eletrônico n° 0010701.2022, cujo objeto AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS ESCOLARES 
PERSONALIZADOS PARA USO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO 
DE URUOCA-CE. Contratada G & G INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA 
-CNPJ: 74.172.099/0001-45, contratos n°. 0010701.2022-01, R$: 147.950,00, 0010701.2022-
02, R$:157.600,00. Dotações: 0801.12.365.0116.2.019; 0801.12.361.0116.2.011. Elemento de 
gasto dos contratos: 3.3.90.30.00. Vigência dos contratos:05/04/2022 A 31/12/2022. Informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA - ORDENADOR DE 
DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contrato - O município de 
Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Educação, torna público os Extratos de Contratos da 
CHAMADA PÚBLICA Nº 0052012.2021, cujo objeto AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 
PERECIVEIS DA AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL DESTINADO 
A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratadas: MARDONIO DA SILVA, 
CPF: 024.669.303-74, 0052012.2021-01,R$:19.994,92, FRANCISCO FERREIRA DA COSTA,CPF: 
865.858.353-87,0052012.2021-02,R$:19.999,97, PEDRO NETO VIANA,CPF: 045.185.343-10,contrato 
nº0052012.2021-03,R$:19.994,92, FRANCISCO DIAS LIMA,CPF: 627.769.913-04, 0052012.2021-
04, R$:19.992,70, ELIEZIO ALBUQUERQUE DE ALMADA,CPF: 124.093.458-08,contrato 
nº0052012.2021-05,R$:19.992,70, MARIA ILZETE FERREIRA FONTENELE,CPF: 936.586.303-
10, 0052012.2021-06,R$:19.992,70, ANTONIO FREIRES DE LIMA,CPF: 015.689.363-03,contrato 
nº0052012.2021-07,R$:19.992,70, JOSÉ ALEXANDRE MARQUES,CPF: 760.861.277-00,contrato 
nº0052012.2021-08,R$:19.999,65, COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS 
DA AGROINDUSTRIA E DA AGRICULTURA FAMILIAR - COOPAICE, CNPJ:34.440.062/0001-
36,contrato nº0052012.2021-09,R$:109.309,20, COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DOS 
AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SOBRAL E REGIÃO LTDA – 
COOPSOL, CNPJ:36.365.840/0001-03,contrato nº 0052012.2021-10, R$:308.692,89.Dotações :0
801.12.361.0117.2.015,0801.12.365.0117.2.022,0801.12.365.0117.2.023,0801.12.366.0117.2.02
8,0801.12.367.0117.2.029.Elemento de gasto dos contratos: 3.3.90.30.00. Vigência dos contratos: 
30/03/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. FRANCISCO DAS CHAGAS 
PEREIRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.04.05.01  A PREGOEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo 
dia 18 de abril de 2022, às 09:h00min (nove horas), estará realizando licitação, na moda-
lidade PREGÃO PRESENCIAL, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado 
sob o nº 2022.04.05.01, com fins para CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA 
E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO 
DE ACOPIARA-CE, TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES CONTIDAS NO 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o qual encontra-se na 
íntegra na Sede da Comissão, situada a Av. Paulino Felix, nº 434, Centro - Acopiara - Ceará. 
Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site www.tcm.
ce.gov.br/licitacoes. A Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - EXTRATO DE CREDENCI-
MENTO E CLASSIFICAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 15.03.001/2022 – SESA A Secretaria de Saúde 
do Município de Jaguaribe-CE torna público o Extrato do Termo de Credenciamento resultante 
da CHAMADA PÚBLICA Nº 15.03.001/2022 – SESA, nos termos deste instrumento a Secretaria 
declara CREDENCIADAS, O - INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC, inscrita no CNPJ 
sob o N.º 24.127.105/00014-74, com sede a Rua Catulo da Paixão Cearense, 135, 10° Andar - 
Salas 1001 e 1002 - Juazeiro do Norte/CE. Pontuação: 100 pontos. Proposta Financeira mensal: 
R$ 629.327,46 (Seiscentos e e vinte e nove reais, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis 
centavos); - ATLANTIC – TRANSPARENCIA NO APOIO À SAÚDE PÚBLICA, inscrita no CNPJ sob 
o N.º 19.604.953/0001-97, com sede a Avenida Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, 1119 – Sala 
805b – Ed. Shopping Tamboré - Tamboré/SP. Pontuação: 100 pontos Proposta Financeira men-
sal: R$ 629.560,20 (Sescentos e vinte e nove mil, quinhentos e sessenta reais e vinte centavos); 
CRITÉRIO DE DESEMPATE, CONFORM INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: 11.9.1. Não sendo 
resolvido o desempate, será declarada vencedora a Organização Social que apresentar o menor 
preço; VENCEDORA CREDENCIADA: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA – IGC, inscrita no 
CNPJ sob o N.º 24.127.105/00014-74; VALOR GLOBAL: R$15.103.859,15 (Quinze milhões, cento 
e três mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quinze centavos) VALOR MENSAL: R$ 629.327,46 
(Seiscentos e e vinte e nove reais, trezentos e vinte e sete reais e quarenta e seis centavos). Fica 
portanto após a publicação, aberto prazo recursal previsto no Item 11.4. do instrumento convocató-
rio. Jaguaribe/CE, 05 de Abril de 2022. Ianny de Assis Dantas Secretária de Saúde 

HAPVIDA PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A. CNPJ 05.197.443/0001-38. Companhia Aberta - EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - Ficam convocados os acionistas 
da Hapvida Participações e Investimentos S.A. (Companhia) a se reunirem em assembleia geral ordinária e extra-
ordinária, a ser realizada no dia 25 de abril de 2022, às 10:00 horas (AGOE), de modo exclusivamente digital, por 
meio do sistema eletrônico Zoom e com a possibilidade de envio do boletim de voto a distância, a fim de deliberar 
sobre a ordem do dia abaixo indicada: Em assembleia geral ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, 
bem como examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do relatório dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre 
a proposta de orçamento de capital para o exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2022; (iii) deliberar 
sobre a proposta de destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e (iv) 
fixar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022. Em assembleia 
geral extraordinária:  Atualizar o estatuto social da Companhia vigente, a fim de refletir deliberações já tomadas 
em assembleias de acionistas da Companhia durante o exercício social de 2021, conforme itens (i), (ii), (iii) e (v) 
abaixo. Para uma explicação mais pormenorizada dos motivos, consulte o item 3.2 da proposta da administração. 
(i) excluir a alínea “m” do artigo 13 do estatuto social da Companhia, renumerando os demais itens, e alterar a 
redação da alínea “j” do artigo 24, para que a prestação de garantias pela Companhia às suas controladas diretas 
e indiretas seja de competência do conselho de administração; (ii) alterar a redação da alínea “d” do artigo 13 do 
estatuto social, para esclarecer que a autorização para a negociação pela Companhia com suas próprias ações 
poderá ser de competência do conselho de administração; (iii) alterar os artigos 25 e 32 do estatuto social da 
Hapvida para adequar as competências dos diretores da Companhia; (iv) deliberar sobre a inclusão de uma nova 
alínea (r) ao artigo 24 do estatuto social da Companhia, para estabelecer que o conselho de administração deverá 
se manifestar sobre os termos e condições de reorganizações societárias, aumentos de capital e outras transações 
que derem origem à mudança de controle e consignar se tais transações asseguram tratamento justo e equitativo 
aos acionistas da companhia; (v) atualizar e ratificar a redação do artigo 6.º do estatuto social da Companhia, de 
forma a refletir o capital social consignado na reunião do conselho de administração realizada em 11 de fevereiro de 
2022, bem consolidar o estatuto social da Companhia com as alterações que forem aprovadas; e (vi) deliberar sobre 
a rerratificação da remuneração global dos administradores da Companhia referente ao exercício de 2021, fixada na 
assembleia geral ordinária e extraordinária da Companhia realizada em 30 de abril de 2021. Informações gerais - 
Nos termos da legislação aplicável, a AGOE será realizada de modo exclusivamente digital, sem a possibilidade de 
comparecimento físico. Além disso, os acionistas poderão exercer o seu direito de voto mediante o envio do boletim 
de voto a distância. As informações detalhadas relativas à participação na AGOE estão disponíveis no manual de 
participação em assembleia e proposta da administração que, juntamente com os demais documentos previstos 
em lei e na regulamentação aplicável, encontram-se à  disposição dos acionistas na sede social da Companhia, 
na página de relação com investidores da Companhia (http://ri.hapvida.com.br), no site da Comissão de Valores 
Mobiliários (https://www.gov.br/cvm/pt-br) e no site da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (https://www.b3.com.br/pt_br/). 
Para participar da AGOE através do sistema eletrônico Zoom, os acionistas deverão solicitar o cadastro prévio, 
mediante o envio de solicitação por e-mail à Companhia para o endereço ri@hapvida.com.br, até o dia 23 de abril de 
2022, acompanhado da seguinte documentação: Acionista pessoa física: (i) documento de identificação com foto do 
acionista (e do procurador, se aplicável); (ii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações 
escriturais de sua titularidade ou em custódia, contendo informações sobre titularidade e quantidade de ações da 
Companhia; e (iii) caso o acionista se faça representar por procurador, o instrumento de mandato, na forma da lei e 
do estatuto social da Companhia. Acionista pessoa jurídica: (i) estatuto ou contrato social atualizado, devidamente 
registrado no órgão competente; (ii) documento que comprove os poderes de representação, devidamente registrados 
no órgão competente; (iii) comprovante expedido pela instituição financeira depositária das ações escriturais de sua 
titularidade ou em custódia, contendo informações sobre titularidade e quantidade de ações da Companhia; (iv) 
documento de identificação com foto do representante legal; e (v) em caso de fundo de investimento, o regulamento 
do fundo e os documentos referidos acima em relação ao administrador ou gestor, conforme o caso. A Companhia 
não exigirá a autenticação, o reconhecimento de firma e/ou a consularização ou apostilamento dos documentos 
de identificação dos acionistas, bem como de instrumentos de procuração outorgados a seus respectivos repre-
sentantes. A Companhia também não exigirá a tradução juramentada das procurações e documentos lavrados ou 
traduzidos em língua portuguesa ou inglesa.  Os acionistas que desejarem participar da AGOE através do sistema 
eletrônico Zoom e não enviarem a solicitação de cadastramento até o dia 23 de abril de 2022 juntamente com a 
documentação necessária não poderão participar da AGOE, nos termos do artigo 5.º, parágrafo 3.º, da Instrução 
CVM 481. Nos termos da Instrução CVM 481, a Companhia adotará o sistema de votação a distância, permitindo 
que seus acionistas exerçam o seu direito de voto mediante o envio do boletim de voto a distância por meio de seus 
respectivos agentes de custódia, por meio da instituição financeira depositária responsável pelo serviço de ações 
escriturais da Companhia (Itaú Custódia) ou diretamente à Companhia, conforme modelo disponibilizado. Para 
informações adicionais acerca do exercício do direito de voto a distância, solicitamos aos acionistas que verifiquem 
as regras previstas na Instrução CVM 481, bem como as orientações e prazos constantes do manual de participação 
em assembleia e proposta da administração. Fortaleza, estado do Ceará, 25 de março de 2022. Candido Pinheiro 
Koren de Lima (Presidente do conselho de administração).

S/A CENTRO REGIONAL INTEGRADO DE ONCOLOGIA -CRIO CNPJ/MF nº 07.990.336/0001-98 - NIRE 23.300.000.773, 
com sede à Rua Francisco Calaça, nº. 1.300, bairro Álvaro Weyne - CEP 60.336-550, Fortaleza/CE, devidamente repre-
sentada por seu  Diretor Fr. Francisco Álvaro de Andrade Neto, CONVOCA através do presente edital, todos os acionistas, 
para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas no endereço de sua sede no dia 29 de Abril de 
2022, em primeira convocação às 09:00 horas, com a presença de acionistas representando no mínimo 2/3 (dois terços) 
do capital social e, em segunda convocação, com qualquer número, às 10:00 horas do mesmo dia, para fins de deliberar 
sobre a seguinte ordem do dia: 1. Aprovação dos demonstrativos financeiros do ano de 2021. 2. Reajuste do pró-labore da 
Diretoria Executiva e dos dividendos dos aionistas. 3. Outros assuntos de interesse da Companhia, tando de competência 
da Assembléia Geral Ordinária (“AGO”) como também da Assembléia Geral Extraordinária (“AGE”). Fortaleza/CE, 30 de 
março de 2022. Francisco Álvaro de Andrade Neto-Diretor Presidente.

Marcio de Sousa Santiago, CPF: 771.943.303-34. Toma público que recebeu da Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Licença Ambiental Única - LAU 
nº 010, para a construção de uma residência multifamiliar na parte superior localizada na 
rua: Sebastião Ribeiro da Silva, n° 187, bairro: José Aurélio Câmara, Centro, no município 
de Quixeramobim. Foi determinado o cumprimento das exigências corridas nas normas e 
instruções de licenciamento da AMAQUI.

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

FAZ SABER a quem interessar possa, que a Empresa- LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
PALMEIRAS SPE LTDA., empresa brasileira, sediada na Rua Maestro Quincas Bezerril, nº 363, 
sala 6, Bairro Centro, na cidade de Tanguá-CE, inscrita no CNPJ sob n. 34.072.638/0001-50., 
representada neste ato, por seu titular- ARONILDO VIEIRA, brasileiro, casado, empresário, 
inscrito no CPF sob n. 301.347.303-72., depositou neste Ofício Imobiliário, os documentos neces-
sários, exigidos pelo art. 18, da Lei Federal n. 6.766, de 19 de dezembro de 1979, para o registro 
do Loteamento denominado- LOTEAMENTO RESIDENCIAL PALMEIRAS, situado em um ter-
reno 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 aprovado pela Prefeitura Municipal de Tianguá-CE e pelas demais repartições com-
petentes. 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.

ROMULO ALEXANDRE SOARES - CPF: 416.923.143-00
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção de uma residência unifamiliar, Rua Marimba, S/N, Alphaville Fortaleza, 
Q-N2, LT-10, P/LT-09, Cararu, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do 
manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

HUBERT TORQUATO MARINHO - CPF: 053.278.373-51
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção de galpões comercias, Rua Padre Cicero, S/N, Centro, Eusébio-
CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações para o licenciamento 
ambiental na AMMA.

ROMULO ALEXANDRE SOARES - CPF: 416.923.143-00
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de instalação 
– LP/LI para construção de uma residência unifamiliar, Rua Marimba, S/N, Alphaville Fortaleza, 
Q-N2, LT-10, P/LT-09, Cararu, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do 
manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

HUBERT TORQUATO MARINHO - CPF: 053.278.373-51
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção de galpões comercias, Rua Padre Cicero, S/N, Centro, Eusébio-
CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações para o licenciamento 
ambiental na AMMA.

A+ AMBIENTAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Alteração da Licença de Ope-
ração nº 3/2020, que alterar seu nome razão para A+ AMBIENTAL“PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº 2022.07.002 CPRP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 
10 de maio de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – Ceará 
estará realizando licitação na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de 
empresa para Registro de Preços para pavimentação e manutenção do sistema viário de acordo 
com a demanda do Município de Itaitinga/CE. Conforme projeto básico em anexo. O edital e seus 
anexos já se encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-CE, 05 
de abril de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Republicação - Pregão Eletrônico. 
O Pregoeiro da Comissão de Pregão do Município de Milhã/CE comunica aos interessados que 
foram realizadas alterações no Edital do Pregão Eletrônico n° 1703.02/22- SRP cujo objeto é o 
Registro de Preço para aquisição de peças originais de primeira linha e/ou genuínas por maior 
percentual de desconto sobre a tabela do fabricante (pelo maior desconto percentual sobre os 
preços nas tabelas vigentes de cada fabricante/montadora) para manutenção dos veículos leves, 
pesados e máquinas da frota Municipal de Milhã-Ce. Início da sessão de disputa de lances foi 
remarcado para o dia 19 de abril de 2022 às 09h00min. (horário de Brasília - DF). Maiores 
informações no site: www.bll.org.br ou www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 
08h00min às 14h00min na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, 
Nº 406, Centro. Milhã – Ceará, 05 de abril de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 
Nº PE011/2022-SESA. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Penaforte, comunica aos 
interessados que realizará Pregão Eletrônico Nº PE011/2022-SESA, cujo objeto é a aquisição de 
recargas de gás oxigênio medicinal, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde e 
Unidades vinculadas, do Município de Penaforte/CE, sendo o Cadastramento das Propostas a 
partir do dia 06/04/2022 até 20/04/2022 às 07:00h no site www.bll.org.br. Abertura das propostas 
20/04/2022 às 08h:05min e a fase de disputa de lances no dia 20/04/2022 às 09:00h. O edital 
completo estará a disposição dos interessados após esta publicação no horário de 08:00 às 
12:00h, no setor de licitações, site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no site: www.bll.org.br. 
Penaforte-CE, 05 de abril de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Convocação para Assinatura da Ata de 
Registro de Preço. As Secretarias de Saúde, Administração e Finanças, Agricultura e Meio 
Ambiente, Assistência Social, Cultura e Turismo, Educação, Esportes e Juventude e 
Infraestrutura, convocam a empresa BC Gás Distribuidora de Gás Liquefeito de Petróleo LTDA, 
inscrita no CNPJ Nº 86.968.716/0001-00, vencedora no Pregão Eletrônico Nº 006/2022.02 – 
SRP para a assinatura da Ata de Registro de Preços e posteriormente os Contratos referentes 
ao referido pregão, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de 
gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13 kg, para atender as necessidades das 
diversas Secretarias Municipais. Tururu – CE,  05 de Abril de 2022. Venicius Gustavo 
Amorim M. Silveira – Secretaria de Administração e Finanças – Órgão Gerenciador da 
Ata de Registro de Preços.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão 
Eletrônico Nº 2022.03.07.01. Objeto: Aquisição de Gêneros alimentícios destinados à 
composição da merenda escolar, junto à Secretaria de Educação do Município de Cariús - 
Contratada: YBP Comercial LTDA - ME, Signatário: Yulle Batista Pinheiro Teixeira – Valor: R$ 
683.323,20 (Seiscentos e oitenta e três mil, trezentos e vinte e três reais e vinte centavos). 
Contratante: Prefeitura Municipal de Carius – Assina pela Contratante: Veroneide Maria de 
Sousa – Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Educação. Duração do Contrato: 12 
meses – Origem dos Recursos: PNAE/FNDE - Dotação Orçamentária: 0606.12.306.0196.2.034 
- Elemento de Despesas: 3.3.90.30.00 - Data de Assinatura do Contrato: 23 de março de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão Presencial 
N.º 2022.03.11.01. Objeto: Contratação de pessoa jurídica apta a prestar os serviços de locação de 
veículos tipo caçamba basculante e pá carregadeira para serviços emergenciais de recuperação de 
estradas vicinais em diversas localidades do Município, junto a Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos. Contratada: R. de C Gomes do Nascimento. Assina pela contratada: Rita de 
Cássia Gomes do Nascimento. Assina pela contratante: Maria do Carmo de Oliveira Ferreira/ 
Secretária de Administração e Finanças e Ordenadora de Despesas do Fundo Geral. Valor Global: 
R$ 609.200,00 (seiscentos e nove mil e duzentos reais). Duração do Contrato: 10 meses. Dotação 
orçamentária: 0505.04.122.0037.2.024. Elemento de Despesas: 33.90.39.00. Data de assinatura 
do Contrato: 01 de abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos Santana - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão 
Presencial Nº 2022.03.14.01. Objeto: aquisição de medicamentos, material hospitalar, 
odontológico, soluções parenterais, teste rápido antígeno e fios de sutura destinados a suprir as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Cariús. Contratadas: Distribuidora de 
Produtos e Medicamentos Hospitalares Supermed LTDA, para os lotes I, II, V, VII, VIII, IX os quais 
perfazem o valor global de R$ 2.664.190,07 (dois milhões seiscentos e sessenta e quatro mil cento 
e noventa reais e sete centavos), NNMED Distribuição IMP. Exportação de Medicamentos LTDA, 
para o lote I no valor global de R$ 110.413,60 (cento e dez mil quatrocentos e treze reais e sessenta 
centavos), Distrimédica Comercio de Produtos Médicos e Odontológicos LTDA, para o lote IV no 
valor global de R$ 3.550.000,00 (três milhões quinhentos e cinquenta mil reais) e MAXXI 
Distribuidora de Medicamentos Hospitalares EIRELI - EPP, para o lote VI no valor global de R$ 
236.000,00 (duzentos e trinta e seis mil reais). Assinam pelas contratadas: Jose Renato Souza da 
Silva, ERIKLEPTON Vitorio Soares, Fabio Furtado de Sousa, Emanuel Felix Apolonio, 
respectivamente. Contratante: Secretaria de Saúde. Assina pela contratante: Araquemira dos 
Santos Louro Secretária de Saúde e Ordenadora de Despesas do Fundo Municipal de Saúde. Data 
de assinatura do Contrato: 04 de abril de 2022. Duração do Contrato: 12 (doze) meses contados a 
partir da data de sua assinatura. Cariús-CE, 04 de abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos 
Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana B – Aviso de Julgamento de Proposta de Preços – Tomada de Preço Nº 
2021.10.22.001 – TP. A Comissão Especial de Licitação, torna público para conhecimento dos 
interessados, que após análise das propostas de preços Tomada de Preço Nº 2021.10.22.001 - 
TP, com fins à construção das Centrais Municipais de resíduos com galpão de compostagem 
nos Municípios de Horizonte, Itaitinga e Chorozinho, conforme projeto básico e demais anexos, 
parte integrante deste processo, apurou-se que as empresas: Tela Serviços e Eventos LTDA 
ME; Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI e Tomaz Construções EIRELI tiveram 
suas propostas Classificadas. A Construtora Beija Flor LTDA; LC Projetos e Construções LTDA 
ME; Borges Construções e Serviços LTDA e Guanabara Construções Transportes e Serviços 
EIRELI ME tiveram suas propostas desclassificadas. Dessa forma, declaramos vencedora 
como o menor valor entre as classificadas, a Licitante Tomaz Construções EIRELI, com o valor 
global de R$ 657.881,62 (seiscentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e oitenta e um reais e 
sessenta e dois centavos) para o lote 01; a Licitante Tomaz Construções EIRELI, com o valor 
global de R$ 595.746,08 (quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e seis reais e 
oito centavos) para o lote 02; a Licitante Tomaz Construções EIRELI, com o valor global de R$ 
563.456,58 (quinhentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta 
e oito centavos) para o lote 03. Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea 
"b" da Lei nº 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vistas. Pacajus-CE, 
04 de abril de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Concorrência Pública 
Nº 2022.00.002 CPRP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de 
Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 09 de maio de 
2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – Ceará estará realizando 
licitação na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de empresa para Registro 
de Preços para manutenção preventiva, corretiva e reforma de prédios públicos de interesse das 
diversas Unidades Gestoras do Município de Itaitinga/CE, conforme projeto básico em anexo. O 
Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. 
Itaitinga-CE, 05 de abril de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 8
F4

9-
A6

92
-6

D
95

-0
23

4.

Anonymous
Rectangle


Anonymous
Free text
O ESTADO DIGITAL



13O ESTADO DIGITAL  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 6 de abril de 2022 INFORME PUBLICITÁRIO

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 8
F4

9-
A6

92
-6

D
95

-0
23

4.



14 Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 6 de abril de 2022  O ESTADO DIGITAL                     INFORME PUBLICITÁRIO

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 8
F4

9-
A6

92
-6

D
95

-0
23

4.



15O ESTADO DIGITAL  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 6 de abril de 2022 INFORME PUBLICITÁRIO

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 8
F4

9-
A6

92
-6

D
95

-0
23

4.



16 Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 6 de abril de 2022  O ESTADO DIGITAL                     INFORME PUBLICITÁRIO

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 S

or
ay

a 
D

e 
Pa

lh
an

o 
Xa

vi
er

. 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 8
F4

9-
A6

92
-6

D
95

-0
23

4.



17O ESTADO DIGITAL  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 6 de abril de 2022 GERAL

A BrazilFoundation di-
reciona recursos para ideias 
e ações que transformam o 
Brasil. Trabalhando com líde-
res locais, organizações e uma 
rede global de apoiadores para 
promover igualdade, justiça 
social e oportunidades econô-
micas para todos os brasileiros.

E, nesta quinta-feira (7), a 
presidente da BrasilFounda-
tion, Rebecca Tavares, visita a 
Tapera das Artes para conhe-
cer as instalações do Centro 
Cultural, Teatro, Studio e Lu-
teria da Tapera das Artes, além 
do Serenata Café Bistrô, onde 
terá oportunidade de degustar 
do cardápio, assim como expe-
rienciar a tessitura musical e 
artística dos ateliês formativos 
da instituição. Um toque suave 
de amor, ao acariciar pessoal-
mente as crianças beneficiadas 
com a parceria tão relevante da 
BrazilFoundation.

A Tapera das Artes é uma 
das instituições brasileiras 
que mantém parceria com a 
BrazilFoundation, na con-
solidação de projetos que 
impulsionam o eixo de de-
senvolvimento social e eco-
nômico, impactando pessoas 
e a economia criativa local.

Há cinco anos a Brazil-
Foudation vem investindo no 
segmento de negócio social 
da Tapera das Artes, de for-
ma a possibilitar a sustenta-
bilidade da instituição que 
sobrevive há mais de 20 anos 
basicamente com projetos de 
incentivos fiscais.

No caso a parceria com a 
BrazilFoundation foge desse 
nicho tradicional, e possibilita 
o aporte para investimentos 
em dois negócios sociais da 
Tapera das Artes: o Serenata 
Café Bistrô e a Luteria. Am-
bos com a missão de desen-
volver a capacidade interna 
de alavancar recursos para 
sustentabilidade de sua prin-
cipal missão, que é promover 
felicidade para crianças, ado-
lescentes e jovens em situação 
de vulnerabilidade social atra-
vés de programas culturais.

O Serenata Café Bistrô, 
funcionando desde setembro 
de 2019, impulsiona capacita-
ção, emprego e renda para jo-
vens na área da gastronomia, 
ofertando um cardápio dife-
renciado, em bucólico espaço, 
com uma localização privile-
giada no sitio histórico da pri-
meira capital do Ceará, sendo 
hoje um charmoso lugar para 
encontros de família, amigos 
e difusão cultural, onde sem-
pre acontecem saraus e uma 
programação diversificada, 
sempre pensando na fruição 
da arte através da música.

A Loja virtual da Luteria, 
ainda em processo de im-
plantação, vai possibilitar a 
o acesso no mundo da músi-
ca, de instrumentos musicais 
personalizados, artesanal-
mente fabricados no ateliê de 
luteria experimental e clássi-
ca da Tapera das Artes. Este 
projeto viabiliza a formação e 
desenvolvimento profissional 
de jovens luthiês, promoven-
do seus processos inventivos 
em canais globais, já que o 
mundo virtual permite isso.

Sobre Rebecca Tavares
Rebecca chegou à Brazil-

Foundation em agosto de 
2019, depois de servir mais de 
dez anos nas Nações Unidas na 
Ásia e na América Latina. Sua 
carreira anterior em filantropia 
e desenvolvimento internacio-
nal abrange a Fundação Ford, 
a Fundação San Diego, a AC-
CION International e clientes, 
incluindo mais de uma dúzia 
de organizações, empresas 
e fundações internacionais, 
incluindo as Fundações Ma-
cArthur e Levi Strauss. Natu-
ral da Califórnia, Dr. Tavares 
formou-se na Universidade 
de Yale e possui doutorado em 
educação pela Universidade de 
Harvard. Ela ensinou e publi-
cou amplamente sobre gênero 
na governança e desenvolvi-
mento, justiça racial no Brasil 
e microfinanças na América 
Latina e no sul da Ásia. Em 
2019, a Dra. Tavares recebeu 

o prêmio inaugural YaleWo-
men Impact Award.

Sobre a Tapera
A música sempre foi a 

grande paixão de Ritelza 
Cabral, idealizadora da As-
sociação Tapera das Artes. 
Em 1993, iniciou voluntaria-
mente ateliês com 30 crian-
ças e adolescentes oriundos 
de famílias de baixa renda do 
distrito de Tapera, no muni-
cípio de Aquiraz, ocupando 
as mangueiras de seu sítio. O 
trabalho logo criou corpo e 
em pouco tempo já existiam 
60 crianças abrigadas nas 
sombras dos manguezais, e 
os sons dos pífaros repercu-
tiam intensamente, encan-
tando rendeiras, pescadores, 
agricultores e familiares dos 
pequeninos músicos.

O sucesso que o programa 
gerou na comunidade possi-
bilitou em pouco tempo a sua 
expansão, propiciando nos 
anos seguintes a inclusão de 
novas ações educativas, com 
atividades voltadas para o 
desenvolvimento de diversas 
atividades artísticas. As man-
gueiras já não eram suficien-
tes para abrigar os participan-
tes e em 1996 os pequeninos 
estavam ocupando espaço 
apropriado na primeira sede 
da instituição. A partir daí foi 
possível a implantação de um 
programa pedagógico perma-
nente, que gerou vários gru-
pos musicais artísticos, den-
tre eles a Orquestra Bachiana 
Jovem de Aquiraz, criada 
com apoio do maestro João 
Carlos Martins, sob a regên-
cia do maestro Ênio Antunes. 
Outras conquistas merecem 
destaque: o Centro Cultural, 
parceria com a Fundação Vi-
tae, e o Teatro Escola da Ta-
pera das Artes, com recursos 
não reembolsáveis do BN-
DES; ambos oferecem ações 
formativas de relevância para 
a cultura no Estado do Ceará.

Presidente da BrasilFoundation, Rebecca 
Tavares, visita a Tapera das Artes amanhã
A BrasilFoundation mobilizou recursos para a Tapera das Artes construir o primeiro negócio social de Aquiraz, inaugurado em 2019: 
o Serenata Café Bistrô, onde todo o lucro é direcionado para a manutenção pedagógica da instituição, além dos ateliês de luteria
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