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Cresce o número de 
endividados no Brasil

O Brasil registrou 65,2 milhões de consumidores inadimplentes em fevereiro, divulgou ontem (5) a Serasa

NO VERMELHO

Essa marca não era atingida desde maio de 2020, no início da pandemia da covid-19. Esses cidadãos têm R$ 263,4 bilhões em dívidas 
negativadas. Apenas em fevereiro, o número de inadimplentes subiu 0,54%. Cada brasileiro deve, em média, R$ 4.042,08. A estatística 

se baseia no fato de que cada número do Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) tem, em média, 3,4 dívidas ativas. ECONOMIA10
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Aécio. A propaganda partidária do PSDB que será exibida em Minas Gerais diz que o deputado 
federal Aécio Neves foi injustiçado por fatos que “jamais aconteceram”. O parlamentar foi inocen-
tado pela Justiça Federal em março deste ano das acusações no processo de corrupção na JBS.NACIONAL

Compreendo que queiram me calar
Médica Nise Yamaguchi (PROS), ao reforçar que 

continua pré-candidata ao Senado, onde foi muito maltra-
tada durante a CPI da Pandemia

T
em pinta de marajá o sindicalista 
que lidera a greve no Banco Cen-
tral, exigindo 26% de aumento, um 
deboche, e agora atormentando 

os brasileiros, ao ameaçar suspender o Pix, 
meio de pagamento mais utilizado. Em de-
zembro, último mês com dados do BC dis-
poníveis no Portal da Transparência, o líder 
sindicalista Fabio Faiad Bottini recebeu R$41 
mil no contracheque. Foram R$27,3 mil de 
salário, R$13,6 mil de “gratificação natalina”, 
R$9,1 mil de “férias” e R$458 de “verba inde-
nizatória”, seja lá o que isso for. Em mês ‘nor-
mal’, recebe R$27,3 mil brutos.

Pretensão absurda
Os salários do Banco Central estão entre os 

mais altos do serviço público federal, o que 
torna ainda mais absurda uma greve que pre-
tende 26% de aumento.

Barriga cheia
A “gratificação” de R$13,6 mil que Bottini 

embolsou em dezembro corresponde à se-
gunda metade do pagamento do 13º. E a qua-
se um ano de salários mínimos.

Ainda querem 26%
Nos cargos de nível superior, são 2.849 ana-

listas embolsando de R$19 mil a mais R$27 
mil, além de 162 procuradores ganhando en-
tre R$21 mil e R$27 mil.

E o nível é ‘médio’
São 436 técnicos, com nível médio de escola-

ridade, ganhando salários que podem passar dos 
R$12 mil mensais, mais as vantagens e regalias.

Mensagem clara
“É para conversar com ele, conversar com a mulher 

dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranqui-
lidade dele”, disse o petista Lula explicitamente.

Plano de intenção
“Eu acho que surte muito mais efeito do que a gente 

vir fazer manifestação em Brasília... A gente vai ter que 
mudar o jeito de pressionar”, detalhou Lula.

Pergunta noutro poder
Se as casas do “mapa” petista fossem dos minis-

Líder da greve no BC recebeu R$ 41 mil só em dezembro

O PODER SEM PUDOR

O ex-deputado Henrique Lima San-
tos era líder estudantil na Faculdade de 
Direito de Salvador quando sua carteira de 
motorista foi indeferida, sob a alegação de 
que “o proprietário do automóvel é fichado 
como comunista”, segundo documento do 
Detran. O secretário de Segurança, depu-

tado Lafaiete Coutinho (UDN), despachou 
o papel ao governador Antonio Balbino 
(PSD) “para decidir se o automóvel é do 
centro, da direita ou da esquerda”. Balbino 
respondeu, por escrito: “Conceda-se. O 
automóvel pode ser comunista, mas a gaso-
lina, com certeza, é americana”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Gasolina capitalista

Lula ameaça ‘incomodar’
parlamentares em casa
O plano apresentado pelo ex-
-corrupto Lula a sindicalistas da 
Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) de “mapear” as casas dos 
parlamentares e enviar 50 pessoas 
para “incomodar a tranquilidade” 
dos deputados e senadores soou 
a muitos dos representantes como 
uma ameaça feita pelo petista. “Se 
relar um dedo em minha família 
melhor fazer seguro de vida, se 
algo acontecer com meus filhos 
esse alerta serve para o mandan-
te”, disse o deputado José Medei-
ros (Pode-MT). Pedir para incomo-
dar a “mulher e o filho” foi a ‘gota 
d’água’ para um congressista.

tros do STF, em vez de parlamentares, seria enqua-
drado no inquérito dos atos antidemocráticos?

Sobrepreço fake
Não resiste a uma consulta à tabela Fipe a 

suspeita do ministro Walton Alencar (TCU) de 
“sobrepreço” na compra de mais de 3 mil ônibus 
escolares pelo MEC: os preços subiram 40%, sal-
tando de R$350 mil em 2020 para R$496 mil. A 
Marcopolo alega que não é ganância, é a crise no 
fornecimento de componentes eletrônicos.

Perigo de extinção
O PTB perdeu metade da bancada na Câmara 

dos Deputados, desde a posse dos atuais parlamen-
tares, em 2019. São agora cinco deputados. E ambos 
os senadores do partido estão no fim do mandato.

Pacheco embromando
O senador Eduardo Girão (Pode-CE) chamou 

atenção para o adiamento da votação, no plená-
rio, do requerimento que convida o ministro Ale-
xandre de Moraes (STF) a prestar esclarecimen-
tos no Senado. Ficou para esta quarta (6).

Arrogância consular
Brasileiros têm reclamado de mau tratamento 

no consulado do Brasil em Lisboa. Uma senhora 
de presumíveis 70 anos, 1,75m de altura, é apon-
tada campeã nesse tratamento. Ela se recusa a 
informar até o próprio nome a quem lhe paga 
salário, e nem usa crachá. Câmeras de vigilância 
poderiam ajudar a inibir tanta arrogância. 

Vai diminuir
O mandato de cinco dos 13 senadores da ban-

cada do MDB acaba este ano, incluindo Simone 
Tebet (MS) e Fernando Bezerra Coelho (PE). São 
reduzidas as chances de a bancada continuar tão 
grande no ano que vem.

Caso único no País
A eleição indireta para o governo de Alagoas, 

que ficou sem governador, nem vice (ambos re-
nunciaram), está marcada para 2 de maio. Até lá, 
o presidente do Tribunal de Justiça, desembarga-
dor Klever Loureiro, é o governador.

Começou assim
O atentado que derrubou o avião do então 

presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana, 
completa 28 anos nesta quarta-feira (6). A morte 
dele deu início ao genocídio de mais de um mi-
lhão de tutsis no país africano.

Em depoimento a sena-
dores, prefeitos de diferentes 
regiões do país confirmaram 
indícios de tráfico de influên-
cia na distribuição de verbas 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), citando uma reu-
nião na casa do ex-ministro 
Milton Ribeiro, a participa-
ção de pastores na interme-
diação e um pedido de propi-
na em ouro.

O pedido de propina foi 
confirmado pelo prefeito de 
Luis Domingues (MA), Gil-
berto Braga (PSDB), segun-
do quem um dos pastores 
cobrou “um quilo de ouro” 
em um restaurante de Brasí-
lia. Já José Manoel de Souza, 
de Boa Esperança do Sul (SP), 
disse que a liberação de recur-
sos para uma escola profissio-
nalizante foi condicionada ao 
adiantamento de R$ 40 mil “na 
conta da igreja evangélica”.

A Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte do Sena-
do realizou nesta terça-feira 

(5) uma audiência para ouvir 
prefeitos que apontaram as ir-
regularidades nas negociações 
para distribuição de recursos. 
Os prefeitos foram convidados 
após confirmarem indícios da 
existência de um balcão de ne-
gócios para a distribuição de 
recursos no âmbito do FNDE. 
As negociações seriam inter-
mediadas por dois pastores, 
Arílton Moura e Gilmar San-
tos, que não tinham nenhuma 
conexão com o Ministério da 
Educação. Os dois pastores, 
próximos ao presidente Jair 
Bolsonaro (PL), priorizariam 
a liberação de valores para 
gestores próximos a eles e a 
prefeituras indicadas pelo 
centrão, bloco político de sus-
tentação ao governo.

A crise ganhou novas pro-
porções com a divulgação 
de um áudio no qual o en-
tão ministro Milton Ribeiro 
afirma que prioriza amigos e 
indicações do pastor Gilmar 
Santos, a pedido do presidente 
Jair Bolsonaro. Ele ainda in-

dica haver uma contrapartida 
supostamente direcionada à 
construção de igrejas. Na se-
gunda-feira (28), Milton Ri-
beiro foi exonerado do cargo, 
em uma tentativa de diminuir 
o desgaste do governo.

Audiência
Participaram de audiência 

no Senado nesta terça-feira (5) 
cinco prefeitos, dos quais três 
confirmaram pedidos de pro-
pina feitos pelos pastores: Gil-
berto Braga, de Luís Domin-
gues (MA); Kelton Pinheiro, 
de Bonfinópolis (GO) e José 
Manoel de Souza, de Boa Es-
perança Do Sul (SP). Por outro 
lado, disseram não ter ouvido 
nenhum pedido de propina 
Calvet Filho, de Rosário (MA); 
e Helder Aragão, de Anajatuba 
(MA). Os municípios gover-
nadores por esses dois prefei-
tos, no entanto, obtiveram re-
cursos do FNDE.

“Três dos cinco prefeitos 
disseram que foram achaca-
dos pelo pastor Arílton, que 

solicitava propina em troca de 
empenho de recursos, R$ 15 
mil na conta dele, um quilo 
de ouro por ocasião do em-
penho, R$ 40 mil na conta da 
igreja para liberar uma escola 
profissionalizante [...] Todos 
esses prefeitos que não topa-
ram dar a propina, os municí-
pios desses prefeitos nenhum 
recebeu nenhum centavo do 
FNDE”, afirmou o presiden-
te da Comissão de Educação, 
Cultura e Esporte, Marcelo 
Castro (MDB-PI).

“Dois outros prefeitos que 
receberam recursos vulto-
sos, um deles recebeu quatro 
obras novas quando tinham 
três obras paralisadas no seu 
município, sendo que o de-
ver do FNDE seria concluir 
as obras inadequadas, mas 
colocou recursos para quatro 
obras novas. Outro prefeito 
que disse que não recebeu 
pedidos de propina teve cin-
co obras novas no seu muni-
cípio, onde havia duas obras 
paralisadas”, completou.

Eleições: Servidor já 
não pode ter reajuste 
acima da inflação

Servidores públicos já 
não podem mais receber 
reajuste salarial acima do 
índice da inflação registra-
da ao longo do ano eleitoral 
de 2022, tendo em vista 
a proximidade das elei-
ções gerais. A proibição é 
prevista na Lei das Eleições 
(Lei nº 9.504/1997 – artigo 
73, inciso VIII) e vale até 
a posse das eleitas e dos 
eleitos nas eleições gerais 
de outubro. O agente pú-
blico que descumprir essas 
determinações pode sofrer 
punições severas.

A legislação proíbe que, no 
período de 180 dias antes das 
eleições até o dia da posse dos 
candidatos eleitos, haja au-
mento de remuneração para 
o funcionalismo público que 
exceda a recomposição da 
perda de seu poder aquisitivo 
ao longo do ano da eleição, a 
fim de evitar que o eleitor seja 
influenciado por eventuais 
benefícios financeiros. O 
objetivo é garantir o equilí-
brio da disputa, evitando que 
candidatas e candidatos usem 
esse instrumento para ganhar 
a simpatia do eleitor-servi-

dor na hora da eleição. No 
entanto, existe na legislação 
uma exceção a essa regra: 
a recomposição da perda 
inflacionária. Fora isso, qual-
quer reajuste concedido está 
sujeito às punições da lei.

Caso o aumento seja 
superior à recomposição 
inflacionária, os agentes pú-
blicos responsáveis pela im-
plementação dos aumentos 
podem sofrer sanções que 
vão desde a suspensão ime-
diata da conduta vedada ao 
pagamento de multa, com a 
possibilidade de cassação do 
registro de candidatura ou 
do diploma e a aplicação da 
Lei de Improbidade Admi-
nistrativa (Lei nº 8.429/1992) 
ao agente público infrator.

A legislação define agente 
público como quem exerce, 
ainda que transitoriamente 
ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designa-
ção, contratação ou qualquer 
outra forma de investidu-
ra ou vínculo, mandato, 
cargo, emprego ou função 
nos órgãos ou entidades da 
administração pública direta, 
indireta ou fundacional.

Prefeitos confirmam pedidos 
de propina no caso do MEC
O caso diz respeito a indícios de tráfico de influência no repasse de 
recursos do FNDE a prefeituras, com intermediação de pastores aliados



No posto de testa-
gem do Centro de 
Fortaleza, o aten-

dimento ocorre por 
ordem de chegada 
de segunda à sex-
ta-feira, das 8 às 
12 horas e das 13 
às 16 horas, com 
capacidade de re-
ceber até 300 pes-

soas por dia.

Centro de testagem no Aeroporto de Fortaleza foi inaugurado em julho de 2021 é direcionado a passageiros em desembarque na Capital

6

Cultura. O Teatro São José recebe, hoje (6), às 19h, a aula-espetáculo “É proibido proibir”. Conduzida pelo diretor teatral 
Ricardo Guilherme, a obra, de apresentação única, conta com músicas, poesias e falas. O espetáculo reconstitui a trajetó-
ria da geração de jovens militantes que travaram uma resistência contra a Ditadura Militar no Brasil das décadas 1960.CIDADES
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Embora o cenário epide-
miológico da covid-19 nos 
primeiros dias deste mês de 
abril aponte que o Ceará este-
ja em um momento de maior 
controle dos indicadores, 
com trans-
missão e casos 
confirmados 
da doença em 
baixos níveis, 
a Secretaria 
da Saúde do 
Estado (Sesa) 
mantém fun-
cionando os 
postos de tes-
tagem gratui-
ta no Centro e 
no Aeroporto 
Internacional 
de Fortaleza – 
Pinto Martins. 
No Centro de 
Fortaleza, a 
estrutura fica 
localizada no 
Hotel Excel-
sior, na Praça 
do Ferreira - na rua Guilher-
me Rocha, 172 - e atende às 
demandas espontâneas por 
ordem de chegada de segun-

da à sexta-feira, das 8 às 12 
horas e das 13 às 16 horas. 

Nesse posto de testagem, 
segundo a pasta estadual da 
saúde, há distribuição de se-
nhas pela manhã e pela tar-

de, com ca-
pacidade de 
receber até 
300 pessoas 
por dia. Já no 
A e r o p o r t o 
Internacional 
de Fortaleza, 
o centro de 
testagem para 
o viajante é 
direcionado 
a passageiros 
em desem-
barque, ten-
do como ob-
jetivo manter 
uma barrei-
ra sanitária 
na principal 
porta de en-
trada de pes-
soas oriundas 

de outros estados ou países, 
fortalecendo a detecção de 
ameaças, como novas va-
riantes do coronavírus.

Secretária executiva de 
Vigilância e Regulação em 
Saúde da Sesa, Ricristhi Gon-
çalves justifica a manutenção 
dos postos de testagem na Ca-
pital. “A vigilância epidemioló-
gica realizada pela Sesa segue 
com o dever de acompanhar 
indicadores, gerar dados, mo-
nitorar os cenários estadual, 
nacional e internacional, além 
de rastrear pacientes que even-
tualmente sejam infectados 
pelo coronavírus. Para isso, é 
essencial que haja testagem de 
pessoas com sintomas gripais”, 
explicou.

De acordo com a Sesa, em 
ambos os centros de testagem, 
os exames realizados são o de 
RT-PCR - com coleta por swab 
nasal (haste flexível nas nari-
nas). Já os resultados dessas 
testagens podem ser acompa-
nhados pelos pacientes pela 
plataforma Saúde Digital, fi-
cando disponíveis para con-
sultas entre 24 e 72 horas após 
a coleta da amostra. 

Flexibilização
Atualmente, o Ceará 

está na fase mais branda 

da pandemia de covid-19, 
momento que ocorre após 
o fim da terceira onda e 
permite avanços no plano 
de retomada das ativida-
des econômicas e sociais, 
como a realização de gran-
des eventos sem restrição 
de capacidade de público, 
além da flexibilização do 
uso de máscaras em locais 
abertos no Estado.

Na avaliação de Ricristhi 
Gonçalves, o terceiro pico 
pandêmico no Ceará foi 
ocasionado pela circulação 
da variante Ômicron do 
coronavírus, sendo marca-
do por recordes de trans-
missão e casos. No entanto, 
com menores índices de 
agravamento da doença, 
internações e óbitos. “Essa 
é a importância de termos 
uma boa parcela da popu-
lação vacinada e com as 
doses de reforço em dia. 
Foi a adesão dos cearenses 
à imunização que nos deu 
essa maior proteção contra 
o agravamento de sintomas, 
em comparação com as on-
das anteriores”, pontuou.

O bairro Pirambu rece-
be, até o dia 20 deste mês, 
a unidade de Atendimento 
Móvel do Desenvolvimento 
Econômico da Prefeitura de 
Fortaleza. O equipamento 
da Secretaria Municipal 
do Desenvolvimento Eco-
nômico (SDE) tem como 
objetivo ampliar as ações 
de empreendedorismo sus-
tentável, além de facilitar 
o acesso da população aos 
serviços ofertados pelo 
Sine Municipal. De acordo 
com a SDE, o atendimen-
to acontece de segunda a 
sexta-feira, em dois turnos: 
das 8h30 às 12h e das 13 às 
17 horas. O equipamento 
encontra-se estacionado 
na esquina da Areninha Pi-

rambu. Para solicitar aten-
dimento, é preciso con-
tactar a SDE por meio do 
telefone 0800 081 4141 ou 
pelo Canal do Desenvolvi-
mento Econômico (https://
desenvolvimentoeconomi-
co.fortaleza.ce.gov.br/).

Durante o período em 
que o veículo estiver no 
local, os moradores têm à 
disposição ações como a 
formalização de negócios; 
capacitações; consultorias; 
atendimento ao empreen-
dedor e ao empregador; 
orientação profissional; 
busca por vagas de empre-
go, por meio do Sine Mu-
nicipal; e acesso a crédito 
orientado, por meio do 
Programa Nossas Guerrei-

ras. Ademais, os técnicos 
da SDE estão disponíveis 
para elaboração e emissão 
da declaração anual de fa-
turamento do Microempre-
endedor Individual (MEI) 
e informações sobre pro-
gramas como Fortaleza Ca-
pacita e Fortaleza + Futuro.

De acordo com crono-
grama da gestão municipal, 
após o atendimento aos 
moradores do Pirambu, o 
equipamento segue para o 
bairro Sapiranga. O titular 
da SDE, Rodrigo Nogueira, 
enfatizou a atuação da uni-
dade. “A ideia é levar todos 
os serviços de desenvolvi-
mento econômico para to-
dos os bairros de Fortaleza. 
Já passamos pelos bairros 

Antônio Bezerra, Conjunto 
Ceará, Parque Santa Rosa, 
Passaré e o que temos ob-
servado é um fluxo intenso 
de pessoas buscando os ser-
viços do Desenvolvimento 
Econômico”, destacou.

Bairro Pirambu recebe Unidade Móvel de 
Desenvolvimento Econômico este mês

Em clara demonstração de compromisso com o povo 
que o elegeu, o prefeito de Redenção, Davi Benevides, 
anunciou na sexta-feira - 1º de abril - que cumprirá seu 
mandato até o final de 2024. Ou seja, caíram por terra as 
inúmeras notícias e comentários feitos na imprensa e nas 
redes sociais de que ele seria candidato a deputado esta-
dual para dar continuidade ao que fez se bisavô Carlos 
Benevides, seu avô Mauro Benevides (nosso eterno Se-
nador), seu irmão Carlos Benevides Neto (Carlinhos) e 
seu próprio pai, Mauro Benevides Filho "Maurinho", que 
antes da deputação federal também foi estadual). A de-
cisão oficial, divulgada em tempo real nas redes sociais, 
elimina qualquer dúvida que havia sobre o seu afastamen-
to do gabinete executivo ainda no mês de março. Desta 
forma, Davi Benevides (Foto), segue seu planejamento de 
execução das obras já iniciadas e prospecção de novos in-
vestimentos federais e estaduais para a cidade.

Davi Benevides desiste

Ferreira Gomes
Pouco ou sequer foi mencionado pela crônica po-

lítica, da Zona Norte e de Fortaleza que no grupo dos 
Ferreira Gomes aconteceu o mesmo. O prefeito Ivo 
Gomes que chegou a ser ventilado como postulante a 
Assembleia onde já esteve ou à Câmara Federal, tam-
bém permaneceu à frente da Prefeitura sobralense.

Mas?
Os Ferreira Gomes, de Sobral, continuam com um 

forte grupo de pré-candidatos que se tornarão obvia-
mente candidatos nas eleições de outubro vindouro: 
Ciro já foi lançado oficialmente à Presidência da Repú-
blica (PDT), Lia Ferreira Gomes (irmã) para a Assem-
bleia e Cid, tem mandato de Senador ainda por vários 
anos, embora seu nome também seja vez por outra 
lembrado novamente para o Palácio da Abolição.

Ônibus para Maracanaú
A Prefeitura Municipal de Maracanaú, através dos 

leiloeiros Jaime Lima de Carvalho e Isso Fernandes 
Elias, confirma que desde 22/03 foi concluída a aquisi-
ção de um ônibus para ações de saúde itinerantes, tais 
como, prevenção, diagnóstico e tratamento nas Comu-
nidades do Município. 

Jijoca
No dia 18 vindouro a Prefeitura de Jijoca de Jericoa-

coara vai realizar Licitação que visa adquirir fórmulas 
infantis, suplementos alimentares e dietas enterais, para 
atender demandas nutricionais e pacientes com res-
trição alimentar na Secretaria de Saúde do Município. 
Estamos atentos.

Expectativa
Com a decisão tomada pelo prefeito de Redenção, a 

expectativa agora é sobre quem será o principal compa-
nheiro de chapa com seu pai, Mauro Filho, caso ele não 
seja indicado candidato a Governador pelo PDT, o que 
sem dúvida, deixará como a candidatura à reeleição.

  
Unidade de Atendimento 
Móvel do Desenvolvimento 
Econômico - Pirambu
Período: até 20 de 
abril de 2022
Atendimento: segun-
da a sexta-feira
Horário: 8h30 às 12h 
e das 13h às 17h
Local: Areninha Pirambu (Av. 
Presidente Castelo Bran-
co, 1980 - Jacarecanga)

 FOTO  TATIANA FORTES

PREVENÇÃO
Testagem para covid no Centro e

em aeroportos mantida em Fortaleza
De acordo com a Sesa, os exames realizados nesses dois postos de testagem são o 

de RT-PCR, com coleta por swab nasal. O resultado é encontrado no Saúde Digital



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.



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 
22.23.04/PE. EXTRATO DE ALTERAÇÃO. Objeto: Registro de Preços para Eventual Aquisição 
de Material Betuminoso para Usinagem, com o objetivo de pavimentar diversas Ruas da 
Sede e Distritos como também diversas Estradas do Município de Itapipoca-CE. A Secretaria 
de Infraestrutura torna público, para conhecimento dos interessados, o ADENDO MODIFICADOR ao 
edital acima, conforme segue: ONDE-SE LÊ: Prazo para entrega das propostas e documentos 
de habilitação: até o dia 05 de abril de 2022, às 9h00min; Abertura das propostas: dia 05 de abril 
de 2022, às 9h30min; Sessão de disputa de preços: dia 05 de abril de 2022, às 10h00min. Todos 
os horários referem-se ao horário de Brasília/DF. LEIA-SE: Prazo para entrega das propostas e 
documentos de habilitação: até o dia 19 de abril de 2022, às 9h00min; Abertura das propostas: dia 
19 de abril de 2022, às 9h30min; Sessão de disputa de preços: dia 19 de abril de 2022, às 10h00min. 
Todos os horários referem-se ao horário de Brasília/DF. O Adendo com as demais alterações poderá 
ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca/CE, 04 de abril de 2022. 
Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.
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ECONOMIA

Para quem é ávido por fazer e promover boicotes, uma 
boa lista vem por aí. Ao menos 60 empresas, incluindo Car-
refour, Riachuelo e Braspress, reunidas no Instituto Unidos 
Brasil (IUB), vão entregar três propostas para serem votadas 
pelo Congresso, antes das eleições, para, de acordo com os 
empresários, ‘melhorar’ o ambiente de negócios. A primeira 
tem o objetivo declarado de desconcentrar agências regula-
doras; a segunda defende a desoneração da folha de salários 
de forma permanente - mas não de graça: bancada pela cria-
ção de um tributo similar à CPMF -; e a terceira pretende 
acabar com o que os empresários chamam de "ativismo judi-
cial", dando respaldo às medidas provisórias que englobam 
temas de liberdade econômica.

As PECs estão previstas para serem entregues na próxima 
terça-feira (12), em Brasília. "A gente tem de criar protago-
nismo, fortalecer e apressar tudo o que puder este ano. Não 
podemos parar o Brasil por causa das eleições", disparou o 
presidente do IUB, Nabil Sahyoun – que também preside a 
Alshop (Associação Brasileira de Lojistas de Shopping). Os 
empresários propõem a criação da Contribuição sobre Movi-
mentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos 
de Natureza Financeira. Para tentar afastar uma comparação 
com a antiga CPMF, eles sugerem que a alíquota seja defini-
da por meio de lei complementar. A equipe técnica aponta 
que uma taxa próxima de 0,1% sobre as operações seria ade-
quada (a CPMF era bem menor, de 0,38%). Abra o olho!

CPMF: Recriação parte de empresas

Imóveis. O Ministério da Economia colocou à venda 20 imóveis pertencentes à União, que po-
derão ser comprados em leilões que serão realizados este mês. Localizados em nove estados e 
no Distrito Federal, os imóveis têm valores que oscilam entre R$ 38,5 mil e R$ 17,25 milhões. 

Entre os tipos de dívidas em situação de inadimplência em fevereiro, 
segundo a Serasa, 28,6% vêm de débitos com o cartão de crédito

FOTO FOLHAPRESS

Veículos
Os emplacamentos de 

veículos, impulsionados 
pelo segmento de duas 
rodas e pesados, cresceram 
23,2% sobre fevereiro 
e 1,4% sobre março de 
2021. Já no acumulado 
do 1º trimestre, houve 
queda de 7,6% sobre igual 
período de 2021. Segundo 
a Fenabrave, o desempe-
nho no trimestre reflete 
um conjunto de fatores, 
nacionais e globais, como 
produção e vendas afeta-
da pela variante ômicron, 
no início do ano, e o con-
flito Rússia X Ucrânia, le-
vantando preocupação com 
preços dos combustíveis.

Veículos II
Com recente redução do 

IPI e a criação do Renovar, 
as perspectivas são de 
crescimento, uma vez que 
o setor terá desoneração 
e o programa objetiva ti-
rar de circulação veículos 
em fim de vida útil (com 
mais de 30 anos) que, 
hoje, representam 26% da 
frota total de caminhões 
no Brasil. Para a Fena-
brave, além da melhora 
na segurança viária, a 
medida pode trazer ga-
nhos ambientais e de se-
gurança, diminuir custos 
logísticos e acidentes, e, 
consequentemente, bene-
ficiar toda a economia.

Shoppings
O mês de fevereiro 

registrou um crescimento 
de vendas em lojas de sho-
ppings de 10,6%, de acordo 
com o Índice Cielo de Varejo 
em Shopping Centers (ICVS-
-Abrasce). No acumulado do 
ano, as vendas acumulam 
uma alta de 10,3%. O resul-
tado reforça o momento de 
recuperação no setor, inicia-
do em 2021. Por regiões, 
destacaram-se, em feve-
reiro, com vendas acima da 
média nacional, Nordeste 
(13,4%), Sul (12,9%) e Norte 
(10,9%). O Sudeste avançou 
9,5%, enquanto no Centro-
-Oeste subiu 5,5%.

Alô, Petrobras!
Os preços do petróleo ca-

íram, ontem, pressionados 
pela alta do dólar e cres-
centes preocupações de 
que novos casos de corona-
vírus possam desacelerar 
a demanda da China – que 
ampliou o lockdown a 26 
milhões de pessoas –, mas 
as perdas foram limitadas 
por temores com a oferta 
devido a sanções à Rússia. 
Os contratos futuros do 
Brent caíram 0,89 dólar, ou 
0,8%, para fechar a 106,64 
dólares o barril. O petróleo 
dos EUA (WTI) recuou 1,32 
dólar, ou 1,3% para fechar a 
101,96 dólares.

IR 2022: Entrega da declaração vai até 31 de maio
Pelo terceiro ano seguido, a Receita Federal prorrogou 
o prazo de entrega da declaração do IR 2022 para dia 
31 de maio – antes, a data final era até 29 de abril. 
A instrução normativa foi publicada no DOU, ontem. 
Segundo a Receita, a prorrogação visa mitigar even-
tuais efeitos decorrentes da pandemia da covid-19 
que possam dificultar o preenchimento correto e envio 
das declarações, visto que alguns órgãos e empresas 
ainda não estão com seus serviços de atendimento 
totalmente normalizados. A medida foi adotada em 
2020 (até 30 de junho) e 2021 (31 de maio).

Aviação: Preços das passagens aéreas decolam 
O preço médio das 
passagens aéreas no 
Brasil subiu até 62% 
de janeiro a março 
deste ano, segundo um 
levantamento da Kayak, 
empresa especializada 

em busca de viagens. A disparada está relacionada ao 
aumento no preço dos combustíveis e à maior procura 
por viagens após a flexibilização das restrições impostas 
durante a pandemia. A empresa registrou, neste primeiro 
trimestre, um aumento de, pelo menos, 500% nas buscas 
pelos principais destinos domésticos e internacionais.

A Receita Federal prorro-
gou para o dia 31 de maio 
o prazo final para a entre-
ga da declaração de ajuste 
anual do Imposto de Renda 
referentes ao rendimentos 
obtidos no ano de 2021. O 
prazo previsto anterior-
mente era 29 de abril.

Segundo o órgão, a fina-
lidade é reduzir eventuais 

efeitos da pandemia da co-
vid-19 que possam dificultar 
o preenchimento e envio das 
declarações. Até o final de 
março, a Receita Federal con-
tabilizava quase 6 milhões 
de declarações de Imposto 
de Renda de Pessoa Física 
(IPRF) entregues. A expec-
tativa total é de que 34,1 mi-
lhões de declarações sejam 

enviadas até o final do prazo.

Regras
Estão obrigadas a apresen-

tar a Declaração de Ajuste 
Anual os cidadãos que tive-
ram, em 2021, rendimentos 
tributáveis com valor acima 
de R$ 28.559,70. A Instrução 
Normativa nº 2.077, publica-
da no Diário Oficial da União 

dessa terça-feira (5/4), que 
prorrogou o prazo, mantém 
o cronograma para a restitui-
ção dos cinco lotes aos con-
tribuintes. O primeiro está 
previsto para 31 de maio. Os 
segundo e terceiro lotes serão 
restituídos no dia 30 de junho 
e de julho. O quarto lote está 
previsto para 31 de agosto; e 
o quinto, para 30 de setembro.

IR: prazo para entrega da declaração 
é prorrogado para 31 de maio

A pandemia de covid-19 
e os problemas econômicos 
causados por uma das maio-
res crises sanitárias de saúde 
pode ter potencializado mais 
um dado negativo: o aumen-
to de pessoas inadimplentes. 
O Brasil registra atuais 65,2 
milhões de consumidores 
inadimplentes, o que repre-
senta um total de R$ 263,4 
bilhões em dívidas negativa-
das. O dado, divulgado nessa 
terça-feira (5/4) pelo Serasa 
é correspondente ao mês de 
fevereiro. 

Essa quantidade não era 
atingida desde maio de 
2020, no início da pande-
mia. Somente em fevereiro, 
o número de inadimplen-
tes subiu 0,54%. Cada bra-
sileiro deve, em média, R$ 
4.042,08. A estatística se 
baseia no fato de que cada 
número do Cadastro de 
Pessoas Físicas (CPF) tem, 
em média, 3,4 dívidas ati-

vas.Quanto ao perfil dos 
inadimplentes, os homens 
representam 50,2% dos de-
vedores, contra 49,8% das 
mulheres. Na divisão por 
faixa etária, a maior parte 
tem entre 26 e 40 anos de 
idade (35,3%), seguida pela 

faixa de 41 a 60 anos de ida-
de (34,9%).

O total de consumidores 
inadimplentes vinha cain-
do desde abril de 2021, mas 
está em alta contínua desde 
outubro do ano passado. De 
acordo com a Serasa, as re-

centes altas na taxa de juros, 
que encarece o crédito, e o 
desemprego ainda elevado, 
são as principais causas para 
o aumento da inadimplência. 
 
Renda

A queda na renda média 
do trabalhador também afe-
ta o pagamento das dívidas, 
muito embora a econômi-
ca dê sinais de recuperação 
gradual nos últimos meses. 
Mas o fato é que a grande 
parte das pessoas estão en-
contrando empregos que 
pagam menos que o ante-
rior, o que aumenta a difi-
culdade em quitar débitos 
em atraso. Entre os tipos de 
dívidas em situação de ina-
dimplência em fevereiro, se-
gundo a Serasa, 28,6% vêm 
de débitos com o cartão de 
crédito, seguido de contas 
domésticas, como água, luz 
e gás (23,2%) e gastos no co-
mércio varejista (12,5%).

Brasil registra mais de 65 mi
de consumidores inadimplentes
O total de consumidores inadimplentes vinha caindo desde
abril do ano passado, mas está em alta contínua desde outubro

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços – Contratante: Secretaria de 
Saúde. Contratada: São Marcos Distribuidora pelo valor de R$ 218.630,00 (duzentos e dezoito mil 
seiscentos e trinta reais). Londrimedi Comercio de Produtos Hospitalares pelo valor de R$ 17.800,00 
(dezessete mil e oitocentos reais). Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
mobiliários, materiais hospitalares e fisioterapeuticos. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 
2022.03.09.001-SESA. Vigência da Ata de Registro de Preços: 01 (Um) ano a Partir da data de sua 
Assinatura. Assina Pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. 
Assina pela Contratada: Calixto da Silveira Dias e José Marcio Carrega. Data da Assinatura: 31/03/2022.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Presencial nº 04/2022, do tipo 
menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de serviços de licença de uso de softwares diversos para 
gestão logística, arrecadação e folha de pagamento, com vista à qualificação do controle interno, incluin-
do implantação, treinamento de pessoal, manutenção, suporte técnico, acompanhamento e serviços 
especializados de consultoria, junto às unidades administrativas do município. O recebimento e abertura 
dos envelopes será no dia 25/04/2022, às 09h, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, das 07:30h ás 11:30h ou pelo 
telefone (88) 3561-1508 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Saúde. São 
Marcos Distribuidora pelo valor de R$ 218.630,00 (duzentos e dezoito mil seiscentos e trinta reais). 
Londrimedi Comercio de Produtos Hospitalares pelo valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oito-
centos reais). Objeto:Registro de preços para futura e eventual aquisição de mobiliários, materiais 
hospitalares e fisioterapeuticos. Procedimento Licitatório: Pregão Eletrônico Nº 2022.03.09.001-
SESA. Vigência do Contrato: da data de sua assinatura a 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 
06.06.10.122.0402.2.008 17.17.10.302.1003.2.011. Elemento de Despesas: 44.90.52.00. Assina 
pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assinam pelas 
Contratadas: Calixto da Silveira Dias e José Marcio Carrega. Data da Assinatura: 31/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Re-
sultado do Julgamento da Habilitação da Concorrência Pública Nº. 2022.02.18.001-SEINFRA(Se-
cretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) em diversas ruas da sede do município, projeto em anexo, parte integrante do processo, 
a saber Habilitadas: Martins e Carneiro Construção Civil Ltda, NR Construções e Serviços Eireli, 
ATL Construções e Serviços Eireli, Eletrocampo Serviços E Construções Ltda, Pilar Construções e 
Serviços Ltda, ARN Construções Ltda, RG2 Terraplanagem Ltda, Copa Engenharia Ltda. Inabilita-
das: RPS-Construção de Edifícios e Projetos Eireli, Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli, 
Construtora Jt Ltda, Construtora Monte Carmelo Ltda. Fica aberto, a partir da data desta publicação, 
o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da comissão de licitação torna público o resultado 
do julgamento da habilitação da Concorrência Pública Nº. 2022.01.14.001 - SEINFRA(Secretaria 
de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa para exe-
cução dos serviços de obra de melhoria dos equipamentos públicos do município, conforme MAPP 
Nº 650 e projeto em anexo, parte integrante do processo, a saber Habilitadas: Construtora Impacto 
Comércio e Serviços, Eletrocampo Serviços e Construções Ltda, Ok Empreendimentos e Serviços 
Ltda, R Meira Engenharia Ltda, Martins e Carneiro Construção Civil Ltda, CONPAT Engenharia 
Ltda, NR Construções e Serviços Eireli, Construtora Plato Ltda, FTS Serviço de Construção e Co-
mercio Ltda, Pilar Construções e Serviços Ltda, STAFF- Construções e Edificações e Serviços Imo-
biliários Ltda, Daterra Construções e Serviços Eireli. Inabilitadas: FR Arcanjo Matos Ltda, Energy 
Serviços Eireli, Fenix Locações e Empreendimentos Eireli, Medeiros Construções e Serviços Eireli, 
MV&R Locações e Construções Eireli, Antônio Alexandre Ferreira Xavier Eireli, CENPEL - Centro 
Norte Projetos e Engenharia Ltda. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de licitação torna público o Resultado do 
Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº. 2022.01.28.001-SEINFRA(Secretaria de Infraestru-
tura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Execução dos serviços de modernização do sistema 
de iluminação pública (IP), com instalação de luminárias de LED no município, conforme MAPP Nº 652 
e projeto em anexo, parte integrante deste processo, a saber Habilitadas: Energy Serviços Eireli – EPP, 
MS Engenharia Projetos e Consultoria Eireli, Pilar Construções e Serviços Ltda., ATL Construções e 
Serviços Eireli, Techluxx do Brasil Iluminação e Materiais Elétricos - Eireli, LC Projetos e Construções 
Ltda, Apla Comercio, Serviços, Projetos e Construções Eireli-ME, Marfhys Construções e Serviços de 
Edificações Eireli, Real Serviços Eireli, Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli, Duvalle Pro-
jetos e Construções Eireli, Caldas Empreendimentos e Construções Eireli, CONJASF Construtora de 
Açudagem Ltda, FEED Empreendimentos e Serviços Ltda, Savires Iluminação e Construções Eireli, 
Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda-ME. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo 
recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº. 2022.01.28.002-SEINFRA(Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa para a constru-
ção e urbanização de praças em diversas localidades no Município, Conforme projeto em anexo parte 
integrante deste processo, a saber Habilitadas: Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços Eireli, 
Eletroport Serviços Projetos e Construções Eireli, H B Serviços de Construção Eireli, Araguaia Em-
preendimentos Eireli, Caldas Empreendimentos e Construções Eireli, Itapaje Construção e Serviços 
Eireli, Trevo Engenharia & Serviços Eireli, Limpax Construções e Serviços Ltda, Marfhys Construções 
e Serviços  de Edificações Eireli, Aos Construções Eireli CONJASF- Construtora de Açudagem Ltda, 
N3 Empreendimentos e Participações, G7 Construções e Serviços Eireli,  Nordeste Construções e In-
fraestrutura Ltda – Me, Apla Comercio, Serviços ,Projetos e Construções Eireli, Emilio Marcos Franco 
Alves, S&T Construções e Locações de Mão de Obra Eireli, Construtora Kamac Oliveira Ltda, MV&R 
Locação e Construção Eireli, V3I Construções E Serviços Eireli, BRB Serviços e Comercio Eireli, WU 
Construções e Serviços Eireli, A.I.L Construtora Ltda, Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli, 
Momentum Construtora Limitada,  Pilar Construções e Serviços Ltda,  Real Serviços Eireli, Platafor-
ma Construções Transporte e Serviços Eireli, T.C.S Da Silva Construções Eireli, Sertão Construções 
Serviços E Locações Ltda, Construtora Novo Juazeiro Eireli, Contecnica Cariri- Organização Empre-
sarial Eireli, Atl Construções e Serviços Eireli, Prolimpeza Serviços e Construções Eireli, Eletrocampo 
Serviços e Construções Ltda, Daterra Construções e Serviços Eireli. Inabilitadas: Allexsandro Lima 
Freire, Medeiros Construções e Serviços Eireli-ME. Fica aberto, a partir da data desta publicação, 
o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº. 2022.02.15.001-SEDUC(Secretaria de 
Educação), cujo o objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação das 
quadras esportivas incluindo o reforço estrutural nas bases das coberturas, onde estão situadas 
em diversas localidades do município., conforme projeto em anexo, parte integrante deste proces-
so, a saber Habilitadas: Aos Construções Eireli Trevo Engenharia & Serviços Eireli Real Serviços 
Eireli, Sertão Construções Serviços e Locações Ltda,  FF Empreendimentos e Serviços Ltda-Me, 
HB Serviços de Construção Eireli, Construtora Moraes Ltda,  Antônio Alexandre Ferreira Xavier 
Eireli, Atualves Construções e Serviços Eireli, Marfhys Construções e Serviços de Edificações Ei-
reli, Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda, N3 Construtora Ltda, Ipn Construções e Serviços 
Eireli, Emilio Marcos Franco Alves, Eletrocampo Serviços e Construções Ltda, S&T Construções e 
Locações e Mão de Obra Ltda-Me, Daterra Construções e Serviços Eireli, Prolimpeza Serviços e 
Construções Eireli, Nova Construções Incorporações e Locações Eireli-Me, Eletroporte Serviços 
Projetos e Construções Eireli, G7 Construções e Serviços Eireli-Epp, Apla Comercio Serviços Proje-
tose Construções Eireli, Bezerra e Bonfim Serviços de Construção Ltda, Atl Construções e Serviços 
Eireli, Consjasf Construtora de Açudagem Ltda, Wu Construções e Serviços Eireli, Prisma Locações 
e Serviços Eireli, Plataforma Construções Transporte e Serviços Eireli, T.C.S da Silva Construções 
Eireli, Limpax Construções & Serviços Ltda, Construtora Vipon Eireli, Flay Engenharia Empreen-
dimentos e Serviços Eireli-Me, Mv&R Locação e Construção Eireli. Inabilitadas: Fenix Locações 
e Empreendimentos Eireli, Barbosa Construções e Serviços Ltda, Construtora Impacto Comercio 
e Serviços Eireli-Me, A.I.L Construtora Ltda-Me, Medeiros Construções e Serviços Eireli-Me. Fica 
aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, 
da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
que no dia 09/05/2022, às 09h, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n, bairro 
Campo Velho, Quixadá/CE, estará realizando Chamamento Público nº 04.001/2022-CHP, para o 
credenciamento de leiloeiros oficiais para prestação de serviços de recebimento, avaliação e alie-
nação de bens inservíveis ou de recuperação antieconômicos, irrecuperáveis, sucatas e outros, de 
propriedade do município. o edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Perma-
nente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste aviso, no horário de 08h às 
12h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação – A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que às 09h do dia 27/04/2022, na sala da CPL, localizada na Trav. José 
Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, dará início ao recebimento e abertura dos envelo-
pes concernentes ao documentos de habilitação e as  propostas de preços para a contratação de 
empresa especializada em construção civil, para construção de uma praça com 1154,80M² de área 
construída na rua da palha, município de Quixadá, conforme projeto básico de responsabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Modalidade: Tomada 
de Preços Nº 07.003/2022-TP. Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser 
adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir da publicação 
deste Aviso, no horário de 08h às 12h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br, e no portal 
do município: www.quixada.ce.gov.br. Mirlla Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que às 09h do dia 26/04/2022, na sala da CPL, localizada na Trav. José 
Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, dará início ao recebimento e abertura dos enve-
lopes concernentes aos documentos de habilitação e as  propostas de preços para a contratação 
de empresa especializada em construção civil, para executar projeto de construção de uma praça 
com 514,8M² de área construída na Avenida Estados Unidos, localizada ao lado da Escola Modelo, 
bairro São João, Quixadá/CE, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos. Modalidade: Tomada de Preços Nº 07.004/2022-TP. Tipo: Menor 
Preço Global. O Edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de 
Licitação no endereço já citado, a partir da publicação deste Aviso, no horário de 08h às 12h, ou no 
portal da transparência: www.tce.ce.gov.br, e no portal do município: www.quixada.ce.gov.br. Mirlla 
Maria Saldanha Lima.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE. O Pregoeiro da torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 20/04/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará 
realizando licitação de Pregão Eletrônico nº 07.03.31.01.22 - PERP, cujo objeto:  Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras de ar e protetores destinadas 
à manutenção de veículos, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Infraestrutura da Prefeitura, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comis-
são de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no 
endereço eletrônico www.bll.org.br –“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal 
de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no 
horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE. O Pregoeiro da torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 20/04/2022, às 15:30h, horário de Brasília/DF, estará 
realizando licitação de Pregão Eletrônico nº 14.03.29.01.22- PERP, cujo objeto: Registro de 
preços para futuras e eventuais aquisições de mesas e cadeiras para a Secretaria de Educa-
ção, Ciências Tecnologia e Inovação do Município, tudo conforme especificações contidas no 
Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede 
da comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramo-
bim-CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público” 
e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço 
citado, no horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, através da Secretaria da Saúde, torna público que se encontra a disposição dos inte-
ressados, Edital de Tomada de Preços nº 04.05.01/2022 que será realizado dia 25/04/2022, ás 09h, 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde 
Tipo I (UBS), no Bairro Caponga Funda. Outras informações e aquisição do Edital os interessados 
deverão dirigir-se à Prefeitura, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, Pindoretama/CE, 
no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.



FOTO VINICIUS JUNIOR/CRUZEIRO

A votação para a questão aconteceu em meio a conflitos e um ambiente hostil, com combates jurídicos entre ambas partes   

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 6 de abril de 2022

Reapresentação. O elenco do São Paulo se reapresentou na tarde de ontem no CT da Barra Funda após perder a 
final do Campeonato Paulista no último domingo, contra o Palmeiras, no Allianz Parque. O técnico Rogério Ceni iniciou 
a preparação da equipe para a estreia na Copa Sul-Americana, quinta, às 21h30 (de Brasília), contra o Ayacucho.ESPORTES

O Conselho Deliberativo 
do Cruzeiro aprovou na noite 
de segunda-feira (4) a venda 
da SAF (Sociedade Anônima 
do Futebol) do clube ao grupo 
encabeçado pelo ex-jogador 
Ronaldo. A votação se deu 
em clima hostil e a embates 
jurídicos. Desde o anúncio do 
princípio de acordo, em 18 de 
dezembro do ano passado, a 
equipe do ex-atleta tem ana-
lisado a situação financeira 
da agremiação.  Segundo ele, 
apareceram dívidas que ini-
cialmente não competiriam à 
SAF, cenário que o fez amea-
çar desfazer o negócio.

Para manter a promessa e 
assinar o contrato definitivo, 
Ronaldo exigiu mudanças 
no negócio, como vincular 
a Toca da Raposa I e a Toca 
da Raposa II (centros de 
treinamentos das categorias 
de base e da profissional, 
respectivamente) à SAF. Ele 
também exigia a aprovação 
imediata do pedido de recu-
peração extrajudicial ou judi-
cial do clube para que antigas 
dívidas sejam renegociadas. 
O argumento do ex-jogador 
para os pedidos foi o de que 
não estava anteriormente 
previsto que cerca de R$ 200 
milhões em dívidas tributá-
rias recaíssem sobre a SAF. 
Por isso, ele queria mais ga-
rantias. “Essa nossa proposta 
é para assumir essa dívida, 
com essa pequena garantia, 

que são as duas Tocas para a 
SAF, de modo que a gente ga-
rante que não teríamos esse 
risco de penhora, de perder 
as duas Tocas, que são nossos 
locais de trabalho”, disse o ex-
-jogador.

Essas eram as principais 
condições para o empresário 
levar o acordo adiante. E as 
mais difíceis para aprovação 
no Conselho, uma vez que 
dependiam de 90% do sim 
do órgão. Após negociação 
e disputas judiciais, houve o 
sim. A reunião quase teve de 
ser suspensa. Horas antes do 
encontro, marcado para as 
18h30, o juiz Bruno Lino, do 
Tribunal de Justiça de Minas 
Gerais (TJ-MG), concedeu 

liminar pedida por José Eus-
táquio Lucas Pereira, conse-
lheiro do Cruzeiro, para can-
celar votação.

O departamento jurídico 
do clube foi acionado para 
tentar derrubar a ação e al-
cançou o objetivo após mais 
de quatro horas do horário 
previsto para o início da re-
união. Na chegada ao local 
da votação, conselheiros fo-
ram abordados por dezenas 
de torcedores que cobravam 
votos a favor de manter o 
negócio com Ronaldo. “Se 
o conselho não aprovar, o 
pau vai quebrar”, gritavam 
os cruzeirenses. Enquanto a 
reunião ocorria, era possível 
ouvir o barulho de bombas 

explodindo do lado de fora.
De acordo com membros 

da Mesa Diretora do Conse-
lho Deliberativo do clube, a 
intenção da reunião não era 
desfazer o contrato, mas re-
ver as exigências feitas pelo 
empresário. “A Toca II, por 
exemplo, não tem nada a ver 
com dívida fiscal, só a [Toca] 
I está alienada. A Toca II fi-
car com ele (com a SAF) 
acho legal, mas precisa haver 
alinhamento”, disse Nagib 
Simões, membro da Mesa. 
Simões se referia a uma dí-
vida tributária do clube com 
a Procuradoria-Geral da Fa-
zenda Nacional (PGFN). No 
acordo, a Toca da Raposa I 
foi colocada como garantia.

AÉCIO DE BORBA Nos negócios, na política, e no es-
porte ele sempre foi líder, além de um pai de família amoroso e 
distindo. Se ainda estivesse nesta terra estaria hoje recebendo 
os aplausos naturais de todo o nosso esporte pois completaria 
mais uma ano de existência.

CÉSAR VIEIRA Um preito de saudade e de amor. Hoje 
na coluna o técnico cearense de futsal campeão do mundo. Um 
orgulho para nosso esporte e uma saudade infinita.

José Raimundo Costa

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Ainda sob forte emoção pela conquista de bi-campeão 
invicto do Nordestão, r quando vejo aquela multidão 
virando com a vitória do Leão, me vem à mente a figura 
de José Raimundo Costa um dos principais ou mesmo o 
maior responsável pelo crescimento vertiginoso desta tor-
cida monumental. E eu digo, seu Costa ainda o sr. estiver 
comemore este feito maravilhoso. Jamais lhe esquecerei.

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

Loteria dos Sonhos
Mais um final de semana e mais uma vez muitos 

cearenses mudando de vida. A Loteria dos Sonhos é um 
exemplo de seriedade.

Cel  Pompeu Benone
Ele é uma figura que sempre é benvindo quando vai 

ao Flórida. Com ele bati longo papo no domingo pas-
sado e foi muito bom está com ele. Seu nome foi dado a 
um troféu de campeão no meio de semana que passou. 
Bom dia Cel.

O Ari cresce
Oto de Sá Cavalcante não para e o Ari de Sá está com 

mais uma unidade na praça bem perto do Ari da Aldeota 
e destinado a crianças de 2 a 6 anos de idade.

Santo Expedito
Com orgulho e também com muita humildade digo aos 

meus leitores que sou membro benemérito da Associação 
Cultural Santo Expedito.

Capitão Wagner
Não sou político, mas tenho sensibilidade para tal. Nas 

minhas andanças pelas mais diferentes bares e restauran-
tes desta cidade observo que o crescimento do nome do 
capitão Wagner é impressionante. Recorte e guardem este 
tópico em outubro próximo e confiram depois.

Futebol e política
Os políticos estão usando termos que a gente viu e ou-

via no futebol. Por exemplo: 1) Vou pendurar as chuteiras. 
2) Só entro no segundo turno. 3) Federações. 4) Faria 
novas contratações. 5) O adversário é muito perigoso.

Farias Brito
Mais um Farias Brito agora no Centro da cidade, na 

Barão do Rio Branco. Thales de Sá Cavalcante não para.

Correções
Na coluna de ontem onde está o nome melhora, o certo 

é mulher. E ela é mãe e não mão como saiu. No tópico do 
Roberto Carlos leia-se Flamboiant.

Conselho de Cruzeiro aprova 
venda para grupo de Ronaldo
O Conselho Deliberativo do clube mineiro aceitou as exigências do grupo 
liderado pelo o ex-jogador e aprovou a venda da Sociedade Anônima de Futebol

JACAUNA GERACAO DE ENERGIA 35 LTDA 
CNPJ: 37.467.086/0001-77 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Crateús – 
SEMAM, a Licença Ambiental Por Adesão e Compromisso – LAC, para Minigeração 
distribuída de  Energia Elétrica a partir de Fontes Renováveis, localizada na Fazenda 
Caiçara das Pedras,  s/nº, Zona Rural no Município de Crateús, Estado do Ceará.

POUTRINHA GERACAO DE ENERGIA 37 LTDA. 
CNPJ: 37.454.561/0001-70 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Crateús – 
SEMAM, a Licença Ambiental Por Adesão e Compromisso – LAC, para Minigeração 
distribuída de  Energia Elétrica a partir de Fontes Renováveis, localizada na Fazenda 
Caiçara das Pedras,  s/nº, Zona Rural no Município de Crateús, Estado do Ceará.

TRES AMORES GERACAO DE ENERGIA 36 LTDA. 
CNPJ: 37.455.338/0001-48 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Crateús – 
SEMAM, a Licença Ambiental Por Adesão e Compromisso – LAC, para Minigeração 
distribuída de  Energia Elétrica a partir de Fontes Renováveis, localizada na Fazenda 
Caiçara das Pedras,  s/nº, Zona Rural no Município de Crateús, Estado do Ceará.

EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA. 
CNPJ: 12.194.903/0006-44 

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Crateús – 
SEMAM, a Licença Ambiental Por Adesão e Compromisso – LAC, para Minigeração 
distribuída de  Energia Elétrica a partir de Fontes Renováveis, localizada na Fazenda 
Caiçara das Pedras,  s/nº, Zona Rural no Município de Crateús, Estado do Ceará.

THIAGO DE SOUSA RODRIGUES - CPF/MF nº 033.652.903-11. Torna público(a) que requereu 
à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos a TIPOS DE 
LICENÇAS (LP, LI ou LO) para (CONSTRUÇÃO) em um terreno, localizado(a)(s) no endereço: Um terreno 
situado no lugar denominado JACUNDÁ, distrito de João de Castro, denominado “RESERVA TERRA 
BRASILIS B”, constituído pelo(s) lote(s) nº 10 (dez) da Quadra nº 14 (quatorze), na cidade de 
Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

ANDERSON LUÍS DA SILVA BARRETO 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortim – 
SEMMAM, a autorização  ambiental nº 08/2022, com validade até 10.03.2023, para 
construção de um muro de cercamento do Lote 05 da Quadra 18, do Loteamento 
Pontal de Maceió, Fortim-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências  nas 
normas e instruções de licenciamento da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Fortim - SEMMAM.

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° 75766 - WEMERSON GABRIEL COSTA DO NASCIMENTO e NATÁLIA 
DOS SANTOS FREITAS; Edital n° 75767 - JOSÉ HERBERT PEREIRA FILHO e 
JUSCELINA DOS SANTOS PEREIRA; Edital n° 75768 - LEANDRO CALDEIRA 
PEREIRA RODRIGUES e RÉGIA CLAUDIA ALVES; Edital n° 75769 - FRANCISCO 
AIRTON SILVA DOS SANTOS e FRANCISCA GECILIANE PEREIRA PAIVA SOUSA; 
Edital n° 75770 - EVILÁSIO PIRES DE OLIVEIRA e FRANCISCA ANICE DA SILVA 
LEANDRO; Edital n° 75771 - FRANCISCO WELLINGTON SOARES GOMES e 
CRISTINA FERREIRA DA SILVA; Edital n° 75772 - FRANCISCO EDNARDO DE 
SOUZA TEIXEIRA e BRUNA FRANCISCA DE SOUSA.
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, 05 de Abril de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30714 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO LIMA ASSIS e FLAVIA FEITOSA FASOLO.
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, 05 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27486 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROMULO FRAZÃO DE CASTRO e VIVIANE DA SILVA LIMA;
Edital n° 27487 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANUEL LOPES FRATE e GABRIELE MENDONÇA RIBEIRO.
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, 05 de Abril de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

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

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

66657-JOÃO ALBERTO FONTES MONTEIRO E TAYANE AMORIM SOUSA
66658-JOSÉ RAMUNDO DO NASCIMENTO E RITA LIDUINA DE SOUZA SILVA.

Fortaleza, 05 de abril de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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:
Nº9494-FRANCISCO DAVI DOS SANTOS VIANA E RENATA TAMIRES DE SOUSA SANTIAGO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 05 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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° 18269 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JANDERSON DE SOUSA ALBINO ROCHA e ANTONIO LEONILDO FERREIRA ROMUALDO;
Edital n° 18270 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GLEYDSON BARROS DOS SANTOS e ARINA SOUSA LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 05/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

CERÂMICA B VIAGEM EIRELI
CNPJ: 00.929.537/0001-30

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Boa Via-
gem – SMABV a Regularização de Licença de Operação, localizado no município de Boa 
Viagem-Ce, na Fazenda Várzea Redonda, SN, Zona Rural de uma área de 2,37 Ha para 
Extração de Argila para uso em Cerâmica Vermelha. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SMABV.

 CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Santa Rosália, 27 - Messejana

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30388 -  ANTONIO EDIMEILANDO FERREIRA DA SILVA e VANESSA DE MELO;
Edital n° 30380 - CARLOS EDUARDO MENEZES VIANA e MARIANE CINTHYA NOGUEIRA LIMA;
Edital n° 30394 - FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA BARBOSA FILHO e ANTONIA VANDA PEREIRA DE BRITO;
Edital n° 30389 - FRANCISCO EDMILSON DE OLIVEIRA e MARIA ANDRADE MARTINS DE SOUZA;
Edital n° 30390 - FRANCISCO EDUARDO DA SILVA e MICHELE DA SILVA;
Edital n° 30386 - FRANCISCO GLEIDSON BARBOSA DA SILVA e REJANE DO CARMO PONTES;
Edital n° 30393 - FRANCISCO RAFAEL DE PAIVA SANTOS e ANA CRISTINA VIEIRA DA SILVA;
Edital n° 30383 - JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA NETO e ANA CELIA CLEMENTINO MOURA;
Edital n° 30384 - JONNATHAN QUEIROZ e JULIANA DA SILVA VIEIRA;
Edital n° 30387 - JOSÉ CLEDIANO GIRÃO NOBRE e AURILENE MONTEIRO DA SILVA;
Edital n° 30391 - JOSÉ GENILSON CRUZ DE OLIVEIRA e KELLY JEANE MOURA DE LIMA;
Edital n° 30379 - JOSÉ SAMUEL FERREIRA PEREIRA e CARLA MAIARA DA SILVA SALES;
Edital n° 30382 - LIDIANE DA CONCEIÇÃO e RAFAELA PEREIRA DE CASTRO;
Edital n° 30381 - RAIMUNDO NONATO FERNANDES DE MORAIS e ANTONIA REGINA DO NASCIMENTO;
Edital n° 30392 - RAIMUNDO SUDERLAN DOS SANTOS SILVA e ANTONIA AMORIM;
Edital n° 30385 - TAMILO MOTA JALES e LUIZIANE DE SOUSA VIDAL;
Edital n° 30400 - ANTONIO CLEBER LOPES DE FREITAS e ANTONIA MARIANA DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 30395 - ARNALDO MACIEL DOS SANTOS e GEORGIANE RODRIGUES DOS SANTOS;
Edital n° 30402 - ELVISMAR BENAVENUTO DA SILVA e FRANCISCA SOLANGE DE OLIVEIRA;
Edital n° 30399 - FRANCISCO GILIARD CHAVES DOS SANTOS e ADLENE DA SILVA NASCIMENTO;
Edital n° 30397 - FRANCISCO KENNEDY DA SILVA MARTINS e FRANCISCA HELENA MESQUITA TEIXEIRA;
Edital n° 30406 - FRANCISCO WILBER AYRES DOS SANTOS e JÔSE ARIANE GADELHA FERNANDES;
Edital n° 30408 - GABRIEL BRITO DE OLIVEIRA e MARIANA DUARTE;
Edital n° 30404 - JOSE MENDES DO NASCIMENTO DE SOUZA e MARIA IVANILDE DE SOUSA OLIVEIRA;
Edital n° 30396 - MIQUEIAS VIEIRA DA SILVA e LUCEIDE ROSENDO DE SOUZA;
Edital n° 30407 - MOISÉS ALBUQUERQUE TAVARES e SILVANA DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 30405 - RAIMUNDO NONATO MOREIRA DA SILVA e MARIA NEUZA DE LIMA;
Edital n° 30398 - RENAN MÁRCIO SOUSA SANTOS e DENISE COSTA LIMA;
Edital n° 30403 - RENATO SAMPAIO FERNANDES e JESSICA DE LIMA PEREIRA RODRIGUES;
Edital n° 30401 - ROMULO TORRES BANDEIRA e RODRIGO MARTINS DE OLIVEIRA;

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

Fortaleza, 05 de Abril de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

       OFICIALA



O consagrado coreógrafo 
Caio Nunes é um dos 
mestres convidados do 

Festival do Conselho Brasilei-
ro Da Dança, que acontece em 
Fortaleza no Cineteatro São 
Luiz e Teatro Rio Mar, de 4 a 8 
de maio. Caio Começou seus 
estudos de Ballet na Escola Es-
tadual de Dança Maria Olenewa 
(antiga Escola do Teatro Muni-
cipal do RJ). Participou de algu-
mas CIAS. de Dança na função 
de Bailarino tais como: Vacilou 
Dançou, CIA de Dança Entre os 
Dentes, Dzi Croquets. Coreo-
grafou grandes Comissões de 
Frente do Carnaval, como Uni-
dos de Vila Isabel, Grande Rio, 
Salgueiro, Vila Isabel, São Cle-
mente, Império Serrano. Atual-
mente é diretor da Companhia 
que possui o seu nome e coreó-
grafo de Modern Jazz e Teatro 
Musical. Ministra cursos por todo 
o Brasil, América e Europa, presi-
diu o Sindicato dos Profissionais 
de Dança do Estado do Rio de Ja-
neiro, foi coreógrafo da TV Glo-
bo, participou de diversas edições 
do quadro Dança dos Famosos e 
coreografou vários filmes do Ci-
nema Nacional. Em Fortaleza, ele 
estará no Festival Internacional 
de Dança do CBDD julgando as 
mostras competitivas. Confira 
entrevista de Caio Nunes para o 
jornal O Estado.

O ESTADO - Você está vin-
do a Fortaleza participar do 
Festival Internacional de Dan-
ça do CBDD 2022. O que espe-
ra do evento?

CAIO NUNES - Para mim 
é um prazer voltar a essa cidade 
que eu amo. Eu já morei em For-
taleza, já trabalhei com um monte 
de profissionais da cidade, mui-
tos anos atrás. É importante esse 
retorno. Estar no Festival CBDD 
2022 para mim é um grande pres-
tígio, porque sei que é um projeto 
que fomenta a dança, a nossa arte 

em lugar especial. Me sinto hon-
rado de estar somando, trocando, 
compartilhando com grupos e 
bailarinos de grande representati-
vidade em nosso país.

O ESTADO - Como você ana-
lisa a dança brasileira em rela-
ção ao mundo, do início da sua 
carreira até hoje? Quais as pe-
culiaridades da nossa dança em 
relação a outros países? 

CAIO NUNES - Eu acho que 
durante esses 40 anos de carreira 
a dança brasileira evoluiu muito. 
Os olhares, tendências, caminhos 
e transições evoluíram não só na 
parte técnica, como também na 
gestão, ao contratar e ser contra-
tado. Para se fazer um trabalho, 
o perfil do profissional mudou 
muito. Hoje em dia acho que essa 
pluralidade é incrível, de poder 
ter todos os tipos trabalhando. 
Antigamente era um pouco mais 
engessado. Vou dar um exemplo: 
a bailarina só podia ser muito 
magra, se a bailarina fosse baixa 
ficava muito restrita a determi-
nados trabalhos. Hoje em dia isso 
mudou. E fico muito feliz de estar 
num evento e ver essa transfor-
mação, essas peculiaridades, não 
só no Brasil como em outros paí-
ses. Já fiz trabalhos fora onde exi-
giam perfis específicos. Hoje con-
seguimos alcançar dentro dessa 
globalização, esse novo olhar, esse 
novo mundo e isso é maravilhoso.

O ESTADO - Qual a impor-
tância do Conselho Brasileiro da 
Dança e do retorno dos festivais 
presenciais de dança depois des-
se período de pandemia? Como 
você enfrentou o confinamento? 

CAIO NUNES - É de suma 
importância, porque o Conselho 
Brasileiro produzindo eventos 
nos remete à volta dos bailarinos 
aos palcos. É o que mais o bailari-
no precisa, do treino. É claro que 
o processo dentro da sala de aula é 
muito importante, porque é lá que 

ele aprende, erra, troca, ali que as 
dores chegam e tudo é vivenciado. 
Mas o palco é o objetivo final. É 
preciso esse treino no palco. Estar 
atuando, dançando em cena, com 
uma plateia, com ponto de vista 
crítico ou não, mas que possa nos 
aplaudir, muda muito. É o pro-
duto final de tudo que passamos 
em ensaio. Acho que o Conselho 
Brasileiro da Dança, como todos 
os festivais do mundo precisam 
cada vez realizar mais eventos 
como esse que irá acontecer em 
Fortaleza. É desses festivais que 
saem os grandes bailarinos. Eles 
nascem numa escola de dança, 
depois que eles são vistos no pal-
co podem alcançar outros voos, 
carreiras internacionais. Nessa 
pandemia eu fiquei muito atento 
sobre o mercado, os novos profis-
sionais. E refletindo que muitos 
abriram portas para mim, e hoje 
eu posso abrir essas portas para 
muitas pessoas.Temos que dar 
atenção a essa ética profissional, 
esse estudo. Temos que entender 
e valorizar o antigo, quem está se 
atualizando, o presente e o futuro. 
A história é muito importante, sa-
ber da onde viemos. 

O ESTADO - Você já foi jura-
do de diversas edições do qua-
dro Dança dos Famosos, e no 
mês passado estreou no “Faus-
tão na Band”. Também estará 
julgando os participantes das 
mostras competitivas do Festi-
val do CBDD. O que é mais di-
fícil, julgar artistas famosos ou 
bailarinos em início de carreira?

CAIO NUNES - Todos tem 
uma importância muito forte. 
Julgar famosos, claro que na parte 
técnica falta registro corporal, fal-
ta desenho de musculatura. É cla-
ro que eles tem uma atuação, in-
terpretação, uma disponibilidade 
que também tem um valor muito 
grande. Tem vezes que um coisa 
pode ou não compensar a outra. 
O movimento é importante, mas 

não é só o movimento. Bailari-
nos iniciantes às vezes também 
trazem informações que não são 
de vícios, e é bacana também. Eu 
acho que tudo nos ensina muito, 
olhar para esses momentos, per-
ceber que a dança nos traz um le-
que de informações, me permite 
julgar famosos, bailarinos profis-
sionais e iniciantes, tentando ao 
máximo enxergar com a verdade 
daquilo que está sendo apresenta-
do para aquele momento. Sempre 
respeitando o que cada um tem 
para nos trazer e nos entregar.

O ESTADO - Bailarino com 
passagens por algumas compa-
nhias internacionais famosas e 
pioneiras, como Vacilou Dan-
çou, CIA de Dança Entre os 
Dentes e Dzi Croquets, já par-
ticipou de mostras competitivas 
como a do CBDD no início de 
sua carreira? Passou por alguma 
situação inusitada? O que sente 
mais falta nessa época?

CAIO NUNES - Passei. A 
gente sempre passa, né? Quando 
a gente se expõe, corre o risco de 

estar vivenciando situações inu-
sitadas. Eu já tive momentos de 
fazer audição, e no meio do pro-
cesso pedirem coisas que você 
não se enquadra, como quere-
rem que você coloque a roupa de 
um boneco para fazer figuração. 
Aquilo não faz parte do seu ofício, 
mas como você precisa trabalhar 
e por você querer estar naquela 
cena, você se submete. Ou como 
coreógrafo, você estar ministran-
do uma audição fora do país, dois 
dias seguidos, para 200 bailarinos. 
E no segundo dia um bailarino 
que havia sido eliminado, retorna 
e começa a gritar algo no idioma 
dele sobre uma situação que você 
não tem conhecimento. Talvez ele 
não tenha entendido que tinha 
sido eliminado no dia anterior. 
O mercado nos traz situações 
que você não espera! Ver que 
tem uma outra coreógrafa nova 
no seu local de trabalho, aí você 
pergunta, “teve alguma mudança, 
não me comunicaram nada?”. E o 
empresário responde para você: 
“Não, você é o coreógrafo, mas 
a partir de agora você também 

vai ter uma coreógrafa”. Então 
são situações que a vida vai nos 
mostrando que não temos segu-
rança de nada. Mas se a gente 
consegue trabalhar com dig-
nidade, certeza, o nosso olhar, 
com ética, está tudo certo!

O ESTADO - Você já foi co-
reógrafo de carnaval, dirige 
montagens coreográficas em 
peças de teatro, shows, desfiles e 
convenções, além de ser respon-
sável há mais de 25 anos pela 
preparação corporal de diversos 
atores, atrizes e cantores de tele-
visão, cinema. De todos os tra-
balhos, qual mais se arrepende e 
mais se orgulha? Qual é o mais 
prazeroso?

CAIO NUNES - Cada traba-
lho me ensina um pouco. Tem 
trabalhos onde a prioridade é a 
performance do artista. Outras 
vezes você tem que narrar uma 
dramaturgia dentro da perfor-
mance do artista. Tem vezes que 
você faz só um fundo para o que 
está acontecendo. Tem trabalho, 
como carnaval, onde você tem 
que apresentar uma escola de 
samba inteira, reverenciar o pú-
blico, contar uma história e tam-
bém reverenciar o júri. Às vezes a 
história é uma banda, que precisa 
animar aquelas pessoas que estão 
naquele lugar tomando sua bebi-
da. Tem vezes que você faz con-
curso de miss, você tem que valo-
rizar a beleza daquela modelo. Ou 
um teatro musical que você tem 
que ter uma apresentação que 
não derrube a parte vocal. Com-
panhias de dança onde, também 
dentro da dramaturgia, você tem 
que mostrar a possibilidade do 
virtuosismo de uma forma mais 
orgânica, onde a dança possa en-
trar no lugar bonito, belo. Cada 
projeto, cada evento, me encanta. 
Fico muito honrado por transitar 
por várias vertentes, dentro da 
minha história, do meu corpo e 
da minha vida.
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GERAL
Iluminação pública. 200 luminárias novas foram instaladas na Avenida Santos Dumont, ao longo de 2,5 quilômetros da via, 
entre a rua José B. Vasconcelos e a Avenida Dioguinho. Algumas estruturas, pela proximidade com a Praia do Futuro, estavam 
danificadas pela força do tempo e da maresia do local, que é classificada como a mais forte do Brasil e a segunda do mundo.

Jurado do quadro Dança dos Famosos, o consagrado coreó-
grafo é um dos mestres convidados do Festival internacional

“1º KF Experience”. Sempre atenta ao que há de mais moderno no universo da estética, a dermatologista queridinha do Ceará, Dra. 
Kaline Ferraz, reunirá uma turma seleta em sua clínica no próxima quarta- feira, dia 6. O motivo? Será o 1º “KF Experience”,  o start 
de uma série de eventos que promete entrar no calendário dos mais concorridos da cidade. Nesta primeira edição, será apresentado 
um laser revolucionário e inédito no Ceará: o Fotona StarWalker, o qual a médica é pioneira aqui no nosso estado. O KF Experience 
contará com a decoração de Carine Moreira, comidinhas da Fashion Gourmet, bebidas da Brava Wine e a boa música da DJ May 
Villanueva, além de um pocket show da cantora Roberta Fiúza. A dermatologista revela que esse projeto nasceu da ideia de reunir 
pacientes da Clínica Kaline Ferraz para um momento de descontração, socialização com a médica e os demais integrantes da equipe.
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Happy Hour
O competente e talentoso médico dermatologista Dr Gustavo Vasques, realizou happy hour na Farben Design Hou, reunindo clientes, parceiros e amigos em celebração ao mês de 

março, marcado pelo Dia Internacional da Mulher. Na programação palestras sobre arte, design e sobre beleza, além de muito champagne gelados, comidinhas e sorteios.

Ricardo Valle, Natalia Fernandes (sorteada com tela da Monalisa) e Gustavo Vasques

Caio Nunes participa do Festival CBDD

Médico dermatologista Gustavo Vasques em sua fala Gutavo Vasques, Joselita Matos e Hugle Matos

Sandra MontenegroAndrea Dall’Olio, Nathalie Nicolas Bianca Cardoso Salles e Ricardo Valle Ricardo Valle, Jaçuleide Martins e Gustavo Vasques

Mazé Alencar e Rose Malavasi Karine Frota e Gustavo Vasques Michele Cortez e Vanessa Praciano Jeany Aguiar e Gustavo Vasques


