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Grãos: produção recorde de 
269 milhões de toneladas

A expectativa é que a produção de grãos atinja um recorde com um acréscimo de
13,8 milhões de toneladas, de acordo com a Companhia Nacional de Abastecimento
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A previsão, no entanto, é menor do que a divulgada no primeiro levantamento da companhia, que proje-
tava uma safra de 288,6 milhões de toneladas. Com isso, o volume divulgado hoje representa uma redução 

de 6,7% (ou 19,3 milhões de toneladas), em relação à projeção anterior. ECONOMIA10

Queda nas expectativas se deve às “condições climáticas adversas” observadas nos estados da Região Sul e no centro-sul de Mato Grosso do Sul
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Colo-Colo começou com mais oportunidades e pressionou o Fortaleza, que não soube segurar o time chinelo

LIBERTADORES
COM CASTELÃO 
LOTADO, COLO-COLO 
VENCE FORTALEZA

Com Arena Castelão lotada com direito a 
mosaico permanente, o time chinelo bateu o 
Leão por 2 a 1, na noite de ontem, na estreia 
dos clubes na Libertadores. Lucero e Solari 
marcaram para o Colo-Colo, enquanto Rena-
to Kayzer diminuiu no segundo tempo para o 
tricolor. O Fortaleza fez a primeira partida da 
história na competição e, apesar de o resulta-
do ter sido negativo, o clube foi apoiado em 
todos os momentos no Castelão. ÚLTIMAS8
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É papo furado o discurso que 
pretende convencer o brasileiro 
pagador de impostos que a es-
tatal Petrobras ajusta os preços 
dos combustíveis “de acordo 
com a cotação internacional”. 
Entre fevereiro e abril, o petróleo 
ficou mais barato, após a valo-
rização do real em relação ao 
dólar: passou de R$487,55 por 
barril, para R$480,93. Entretan-
to, no mesmo período, o preço 
médio da gasolina disparou 
9,42% no Brasil: de R$6,58 para 
R$7,20, segundo a própria Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP).



FOTOS DIVULGAÇÃO/SESA/HGF
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Economia. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da SER II, realiza, até hoje (8), cadastro dos vendedores ambulan-
tes que desejam trabalhar no Aniversário de Fortaleza, que acontece no Aterrinho da Praia de Iracema, no próximo 
dia 13. Ao todo, serão disponibilizadas 200 vagas, sendo 150 para vendedores itinerantes e 50 para fixos.CIDADES

Prefeita Juliana Aldigueri encaminha ajuste acima do 
Piso Nacional aos professores de Granja. Verdade.  A 
Prefeita de Granja, Juliana Aldigueri, assinou e encami-
nhou à Câmara Municipal na última sexta-feira (01/04), 
o Projeto de Lei de Reajuste do Salário dos Professores 
e Professoras da Rede Pública Municipal de Ensino, que 
varia de 10 a 35%, cujo valor pode chegar até R$ 5.219,44 
retroativo a janeiro.  Vale ressaltar que o salário dos pro-
fissionais de magistério efetivos do município de Granja 
já superava o piso nacional, e com o novo reajuste tra-
rá ainda muito mais dignidade remuneratória, o que na 
prática representa a valorização e o reconhecimento da 
Administração Pública Municipal ao trabalho eficiente 
e abnegado da categoria.  “Educação de qualidade para 
as nossas crianças e os nossos jovens se faz com inves-
timentos, e com valorização e incentivo as melhores 
condições de trabalho, o que inclui remuneração digna”, 
ressaltou a prefeita.

granja valoriza professores
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Partido escolhido
O jovem deputado Júlio César Costa Lima Filho, que 

continua Líder do Governo na Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará, confirmou ontem que realmente 
mudou de partido e agora se encontra filiado ao PT, 
Partido dos Trabalhadores, pelo qual deve disputar 
a reeleição. "Julinho, como é chamado tem como sua 
principal base eleitoral o município de Maracanaú.

Boa descendência
 Para quem não sabe ou sabia, Júlio César Costa 

Lima Filho (Foto), tem tradição política, pois, filho de 
dona Meire e do ex-prefeito de Maracanaú, Júlio César 
Costa Lima, que também foi deputado estadual. Todas 
as previsões da crônica política especializada admitem 
a reeleição do jovem parlamentar.

Salvar vidas
A exemplo da capital (Fortaleza), o Hemoce vem 

desenvolvimento campanhas no interior do estado esti-
mulando as pessoas a doarem sangue para salvar vidas. 
Durante a recente inauguração do Estádio Romeirão, em 
Juazeiro do Norte, foi realizada ampla campanha de doa-
ção de sangue e feito também o cadastro para doadores 
de medula. Cada um portanto, pode fazer a sua parte.

Porto do Pecém
Inaugurado em 28 de março de 2002 pelo então 

governador Tasso Jereissati, o Complexo Industrial e 
Portuário do Pecém, em São Gonçalo do Amarante, 
acaba de chegar aos 20 anos. Sem dúvida, um dos mais 
relevantes do Brasil, o mencionado porto foi projetado, 
construído e inaugurado na chamada "Era Tasso" e que 
vem sendo mantido em todos os demais governos.

Mapa do turismo
Em mais um sinal de retomada da economia bra-

sileira após o arrefecimento da pandemia do novo 
coronavírus da Covid/19, o Ceará figura como destaque 
do novo Mapa do Turismo Brasileiro 2022. Dos 184 
municípios cearenses, 54 foram certificados em cinco 
(5) categorias, distribuídos em doze (12) regiões turís-
ticas, levando em conta o desempenho da economia no 
turismo.

Novos vôos
No seu último dia de agenda oficial como governa-

dor, Camilo Santana, como prometera, inaugurou o 
Aeroporto Regional de Sobral. Construído com verba 
estadual, o Aeroporto recebeu a denominação de Lucia-
no de Arruda Coelho Conforme disse em seu discurso 
de agradecimento o prefeito Ivo Gomes, dentro de dois 
ou três meses, no máximo, a ANAC, Agência de Avia-
ção Civil deve homologar os novos vôos. E o turismo 
cearense, sem dúvida, vai crescer.

FOTO ASCOM SSPDS-CE

Quase 1.800 armas de fogo são
apreendidas no 1o trimestre deste ano

No primeiro trimestre de 
2022, ações de abordagem, 
patrulhamento e de inves-
tigação, retiraram de circu-
lação 1.759 armas de fogo 
no Ceará, correspondendo 
a um aumento de 18,4% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, quando fo-
ram apreendidas 1.486 ar-
mas. Dados divulgados esta 
semana pela Gerência de Es-
tatística e Geoprocessamento 
(Geesp) da Superintendência 
de Pesquisa e Estratégia de 
Segurança Pública (Supesp). 
Em Fortaleza, foram apreen-
didas, também nos três pri-
meiros meses deste ano, 547 
armas, com um aumento de 
40,3% quando comparado ao 
total de 390 armas de fogo re-
colhidas no mesmo período 
de 2021.

De acordo com a Secre-
taria da Segurança Pública 
e Defesa Social do Ceará 
(SSPDS-CE), ao ser anali-
sado apenas o mês de mar-
ço de 2022 em relação ao 
mesmo mês do ano passa-
do, foi registrado um au-
mento de 20,6% no total de 
apreensão de armas de fogo 
no Ceará, com 620 uni-
dades. Enquanto isso, em 

março de 2021, foram 514 
artefatos. Já em Fortaleza, 
o percentual do mesmo 
mês teve um acréscimo de 
43,2%, quando foram retira-
das de circulação 189 armas 
de fogo, enquanto que em 
março de 2021, foram 132 
unidades. Entre o material 
apreendido, revólver, pistola 
e espingarda são os princi-
pais tipos de armas de fogo.

Na avaliação de Sandro 

Caron, titular da SSPDS-CE, 
o índice confirma os resul-
tados obtidos pelas forças de 
segurança do Estado contra a 
criminalidade. “A retirada de 
armas das mãos dos crimi-
nosos é uma das principais 
estratégias que as Polícias do 
Estado do Ceará vêm utili-
zando para a redução de ho-
micídios e também de crimes 
violentos contra o patrimô-
nio. Esse aumento do núme-

ro de apreensões é decor-
rente de uma intensificação 
da integração de um maior 
uso de ferramentas de inteli-
gência, de dados estatísticos 
de manchas criminais e de 
uma intensificação de ações 
ostensivas da Polícia Militar 
(PMCE) e das investigações 
da Polícia Civil (PC-CE). 
Tudo isso com o amparo da 
Coordenadoria de Inteligên-
cia (Coin)”, concluiu.

A Fundação Regional 
de Saúde (Funsaúde Cea-
rá) assumiu, nessa quarta-
-feira (6), a administração 
do Hospital Geral de Forta-
leza (HGF) e do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu 192 Ceará). O 
secretário Marcos Gadelha e 
o diretor-presidente da Fun-
dação, Manoel Pedro, assi-
naram os contratos de gestão 
na sede da Secretaria da Saú-
de do Ceará (Sesa). Segundo 
a pasta estadual da saúde, 
após assinatura do contrato, 
o processo de transição das 
atividades para a gestão da 
Funsaúde é iniciado, de for-
ma gradual e responsável, de 
modo a não comprometer a 
assistência.

Na avaliação do titular 
da Sesa, Marcos Gadelha, 
a pandemia da covid-19 
mostrou “a necessidade de 
um serviço mais estrutura-

do” para que a população 
seja atendida como mere-
ce. “Iniciamos o processo 
de contrato com o HGF, o 
maior equipamento em as-
sistência do Estado, e com 
o Samu Ceará, estrutura 
que cobre 100% dos muni-
cípios cearenses. Com isso, 
as melhorias serão logo 
percebidas”, destaca. Gade-
lha acrescenta que a Fun-
saúde é um “novo modelo 
de gestão que chegou para 
trabalhar, ainda mais, a va-
lorização dos profissionais 
da área”. 

Com a assinatura do con-
trato, o início da convocação 
dos profissionais concur-
sados é previsto ainda para 
este mês de abril. O diretor-
-presidente da Funsaúde, 
Manoel Pedro, os dois gran-
des propósitos da instituição 
- criada há dois anos para 
assumir atividades que até 

então são da administração 
direta - é “valorizar os traba-
lhadores” e oferecer “atendi-
mento e serviços de qualida-
de” à população do Estado. 
“Por causa disso, promoveu 
um dos maiores concursos 
públicos da história do Esta-
do, com mais de 162 mil ins-
critos para o preenchimento 
de 6.015 vagas. Este concur-
so vem para dirimir a pre-
carização do vínculo traba-
lhista que ora enfrentamos 
em diversos equipamentos”, 
ponderou. 

Mudanças
De acordo com a gestão 

da Funsaúde, ocorrerá tan-
to a substituição da força 
de trabalho terceirizada e 
cooperada por concursados 
quanto do modelo de servi-
ço. Os servidores públicos 
lotados no Samu 192 Cea-
rá e no HGF serão cedidos. 

Portanto, os novos concur-
sados são contratados como 
empregados públicos, com 
todos os direitos garantidos 
pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT) e salários 
compatíveis com o mercado. 
Está prevista, ainda, a entra-
da de profissionais diaristas 
em substituição ao antigo 
modelo, com destaque para 
plantonistas.

Para isso, o concurso Fun-
saúde abriu vagas com dedi-
cação de 40 horas semanais 
- médicos que estão diaria-
mente nos hospitais, conhe-
cem os pacientes, tornam-se 
conhecidos e acompanham 
de perto o tratamento, di-
minuindo a duplicidade de 
exames e procedimentos e 
aumentando a resolubilida-
de. Ou seja, em um só tem-
po, as mudanças avançam na 
integralidade do cuidado e 
na humanização do serviço.

PARCERIA

Com a mudança, ocorrerá tanto a substituição da força de trabalho terceirizada e cooperada por concursados quanto do modelo de serviço

Sesa e Funsaúde assinam contrato 
para gestão indireta de HGF e Samu
Após assinatura do contrato, processo de transição das atividades para a gestão da Funsaúde 

é iniciado, de forma gradual. Convocação de concursados está prevista para este mês



A guerra na Ucrânia en-
trou na sua sétima semana 
nesta quinta (7) com uma 
nova fase militar em ple-
no andamento e a crescente 
dificuldade da Europa em 
manter na prática o discurso 
de apoio a Kiev contra a in-
vasão russa de seu território. 
As forças de Vladimir Putin 
atacaram, nesta madrugada, 
cinco grandes depósitos de 
combustível nas regiões de 
Kharkiv, Nikolaev e Don-
bass que abasteciam o esfor-
ço de guerra dos ucranianos 
no leste do país.

Na véspera, ocorre-
ra o mesmo em Dnipro. 
Esta é a senha para o novo 
foco da guerra, anunciado 
pela Rússia na semana pas-
sada e confirmado na quarta 
(6) pelo presidente da Ucrâ-
nia, Volodimir Zelenski, que 
pediu a retirada dos morado-
res da parte sob seu controle 

das duas províncias do Don-
bass, Lugansk e Donetsk. 
Situadas no leste do país e 
russófonas, elas estão no 
centro da justificativa oficial 
de Putin pela mais sangren-
ta guerra ocorrida na Europa 
desde 1945: após reconhecer 
as áreas tomadas por rebeldes 
pró-Kremlin em 2014 como 
países, o russo prometeu pro-
tegê-las militarmente.

Com o desmoronamen-
to da campanha russa no 
nordeste da Ucrânia, fracas-
sando em cercar Kiev por 
mau planejamento, insufi-
ciência de forças e por ter 
subestimado a resistência, 
o Kremlin afirmouy que 
faria uma “redução drás-
tica” das operações por lá, 
alegando que isso favore-
ceria negociações de paz. 
Kiev e o Ocidente disseram 
que era mentira, mas o fato é 
que não há mais forças ofen-

sivas significativas em toda a 
área, tanto que a desocupa-
ção de cidades como Butcha 
levou à comoção mundial 
em torno das cenas de hor-
ror nas ruas.

Desta vez, se dissimulou o 
motivo, Moscou falou a verda-
de em relação ao que iria fazer. 
No caso, concentrar forças 
no Donbass para a nova fase 
da operação, como o Minis-
tério da Defesa anunciou, 
evitando o erro de ter pou-
cos soldados à disposição em 
múltiplas frentes. O apelo de 
Zelenski para a retirada dos 
moradores indica que seu 
governo leva a sério a no-
ção de que uma grande ba-
talha se avizinha, e ele quer 
evitar a repetição das cenas 
da obliteração de Mariupol. 
Antes da guerra, moravam 
na parte rebelde do Donbass 
cerca de 3,8 milhões de pes-
soas. Na parte ucraniana, 

pouco mais de 2 milhões. A 
área de Lugansk já foi quase 
completamente tomada até 
as fronteiras históricas da re-
gião, enquanto em Donetsk 
os russos falam em 60%. 
A Ucrânia tem 44 milhões 
de moradores, 10% deles 
já refugiados fora do país e 
quase 20% deslocados inter-
namente.

Números de mortos 
são incertos, mas na casa 
dos milhares até aqui. 
A dúvida é se Zelenski irá 
retirar suas forças para 
evitar um colapso de parte 
importante de sua tropa ou 
as trará para perto de Kiev, 
onde estariam mais bem 
protegidas. Diferentemente 
da defesa da capital, eficaz 
com o uso de infantaria leve 
armada com letais mísseis 
antitanque, a batalha no 
Donbass precisará de uso de 
forças mecanizadas.

7

INTERNACIONAL
Rússia. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse hoje (7) que a Rússia sofreu “perdas significativas” na Ucrânia, onde 
suas tropas entraram em 24 de fevereiro no que chama de “operação militar especial”. “Temos perdas significativas de 
tropas”, disse Peskov ao canal britânico Sky News em uma entrevista. “É uma grande tragédia para nós.” (Agência Brasil)

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 8 de abril de 2022

 A Assembleia Geral das 
Nações Unidas suspendeu, 
nessa quinta-feira (7), a Rús-
sia do Conselho de Direitos 
Humanos por relatos de 
“violações e abusos grossei-
ros e sistemáticos por tropas 
russas na Ucrânia.

A iniciativa, liderada 
pelos Estados Unidos, teve 
93 votos a favor, 24 contrá-
rios e 58 abstenções. Uma 
maioria de dois terços dos 
membros votantes - as abs-
tenções não contam - foi 
necessária para suspender 
a Rússia do conselho de 47 
membros. As suspensões 
são raras. A Líbia foi sus-
pensa em 2011 por causa 
da violência contra mani-
festantes por forças leais 
ao então líder Muammar 
Kadafi.

A resolução adotada pela 
assembleia-geral, de 193 
membros, expressa “grave 
preocupação com a atual 

crise humanitária e de di-
reitos humanos na Ucrânia”, 
particularmente com relatos 
de abusos.  A Rússia tinha 
alertado os países que um 
voto sim ou abstenção seria 
visto como “gesto hostil”, 
com consequências para os 
laços bilaterais, de acordo 
com nota vista pela Reuters.

O país estava em seu 
segundo ano, de um manato 
de três, no conselho, com 
sede em Genebra, que não 
pode tomar decisões juridi-
camente vinculantes. Suas 
decisões, no entanto, enviam 
mensagens políticas impor-
tantes e podem autorizar 
investigações.

O país é um dos mem-
bros mais expressivos do 
conselho e sua suspensão o 
impede de falar e votar, di-
zem as autoridades, embora 
seus diplomatas ainda pos-
sam participar dos debates. 
(Agência Brasil)

ONU suspende Rússia 
do Conselho de 
Direitos Humanos

Guerra na Ucrânia faz 6 semanas 
com nova fase e Europa em crise
As forças de Vladimir Putin atacaram, nesta madrugada, cinco depósitos de combustível nas 
regiões de Kharkiv, Nikolaev e Donbass que abasteciam o esforço de guerra dos ucranianos

Chamamento Público nº 01/2022-Cmdo 10ª RM – Processo 
Nº 64305.004045/2022-25. Aquisição de alimentos de agricultores familiares e 
demais beneficiários que se enquadrem nas disposições da Lei nº 11.326, de 
24 de julho de 2006, por meio da Modalidade Compra Institucional do Programa 
Alimenta Brasil – PAB, com dispensa de licitação, com fulcro no art. 34 da Lei 
nº 14.284, de 29 de dezembro de 2021, no art. 17 do Decreto nº 10.880, de 2 de 
dezembro de 2021, e na Resolução GGPAA nº 84, publicada no DOU Nr 156, 
de 10 de agosto de 2020.  O Edital e seus anexos está disponível no sítio 
eletrônico desta Região Militar (www.10rm.eb.mil.br).
Abertura: 02/05/22 às 09:00 h, no auditório do Comando da 10ª Região Militar, 
sito à Av. Alberto Nepomuceno, S/N, Centro, Fortaleza-CE, CEP.: 60.055-000.
Autorizo a publicação desta matéria no sítio eletrônico do Ministério de 
Desenvolvimento Social, em jornal de grande circulação local e no sítio 
eletrônico deste Grande Comando.

Fortaleza, CE, 05 de abril de 2022
ROBERTO IUNES SOARES BESERRA– Cel
Ordenador de Despesas do Cmdo 10ª  RM

CHAMAMENTO PÚBLICO 01/2022- CMDO 10ª RM

EXÉRCITO BRASILEIRO
COMANDO DA 10ª REGIÃO MILITAR
(REGIÃO MARTIM SOARES 
MORENO)

MINISTÉRIO DA 
              DEFESA

A PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL DO CONSELHO REGIONAL 
DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 6ª REGIÃO - CREFITO-6, 
Autarquia Federal instituída pela Lei Federal nº 6.316, de 17 de dezembro de 
1975, devidamente constituída conforme a Portaria nº 573, de 19 de outubro de 
2021, torna público o resultado provisório das eleições do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 6ª Região, tendo o maior número de 
votos válidos, não computados os brancos e nulos, sido obtido pela Chapa 
nº 01 – “RENOVAR PARA AVANÇAR”, composta pelos seguintes profissionais 
candidatos a Conselheiros Efetivos e Suplentes, respectivamente: Jacques 
Eanes Esmeraldo Melo - CREFITO nº 161.071-F; Thiago Alexandre da Fonseca 
Alcanfor - CREFITO 139.335-F; Igor Fernandes Maia Gomes do Nascimento - 
CREFITO nº 52.337-F; Ivo Saturno Bomfim - CREFITO nº 123.131-F; Vinicius 
Mendonça Assunção - CREFITO nº 118.163-F; Francilena Ribeiro Bessa - 
CREFITO nº 158.018-F; Jisbaque Melo Braga - CREFITO nº 140.346-F; Maria 
Zélia de Souza Pontes - CREFITO nº 15.883-TO; Emilia de Alencar Andrade - 
CREFITO nº 11200-F; Jeanne da Silva Santiago - CREFITO nº 8.521-TO; Brigida 
Alves da Silva - CREFITO nº 141.400-F; Thiago Brasileiro de Vasconcelos - 
CREFITO nº 168.994-F; Mirceia Maria de Oliveira - CREFITO nº 12.269-TO; 
Thiago Santos Batista - CREFITO nº 207.072-F; José Décio Fernandes de 
Araújo - CREFITO nº 146.124-F; Teresa Silvana Nogueira da Silva - CREFITO 
nº 12.272-TO; Ana Karyna Martins de Castro - CREFITO nº 215.625-F; e 
Keyla Rejane Frutuoso de Morais - CREFITO nº 18.764-F. Na forma do artigo 
52 da Resolução-COFFITO nº 519/2020, deste resultado caberá recurso ao 
COFFITO, interposto perante a Comissão Eleitoral, no prazo de cinco dias úteis 
a contar da publicação do presente edital.

Dra. Juliana Ramiro Luna Castro
Presidente da Comissão Eleitoral do CREFITO-6

EDITAL DE PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO – CREFITO-6

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca. NOTIFICAÇÃO. A Secretaria de Educação 
Básica do Município de Itapipoca torna público a Notificação, à empresa: BCS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, CNPJ Nº 31.658.202/001-59, referente ao PAIC nº 014/2020 – Ata de Registro de 
Preços nº 20.06.03/ARP-03, concernente ao Pregão Eletrônico nº 20.06.03/PE, cujo objeto é Registro 
de Preços para futura e eventual Aquisição de Mobiliário e Equipamentos para Creches Proinfância 
Tipo 1 dos bairros Mourão, Júlio, Novo Horizonte e Boa Vista, junto a Secretaria de Educação Básica. 
Em decorrência de despacho (fls. 15/16), foi emitida a Notificação (fls. 17/19) acostada aos autos do 
Processo Administrativo nº 014/2020, fica a mesma, através desta, NOTIFICADA para no prazo de 2 
(dois) dias, comparecer ao setor competente para assinar a ata de registro de preços e o contrato, 
sob pena de aplicação imediata das sanções administrativas cabíveis, e no prazo de 5 (cinco) 
dias justificar, de forma circunstanciada, o motivo para não comparecer ao setor competente para 
assinar a ata ata de registro de preços e o contrato, sob pena de aplicação imediata das sanções 
administrativas cabíveis. Itapipoca/CE, 07 de abril de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa - Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO. A 
Secretaria de Infraestrutura do Município de Itapipoca torna público a Decisão de Reconsideração, 
à empresa: RESUMO CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 06.047.914/0001-94, referente ao PAIC nº 
001/2020, concernente a Tomada de Preços nº 19.08.05/TP, cujo objeto é CONTRATAR PESSOA 
JURÍDICA PARA CONTINUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM TRATAMENTO 
SUPERFICIAL DUPLO NA CE – 168 À LAGOA DAS MERCÊS, NO MUNICIPIO DE ITAPIPOCA/
CE. Conforme decisão de reconsideração de folhas 57/59, em 10 de julho de 2020, nos autos do 
PAIC nº 001/2020: (...) levando em conta o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade do ato 
administrativo reconsidero a decisão de fls. 22/26 para substituir as penalidades impostas na referida 
decisão pela penalidade estabelecida no art. 87, inciso I da Lei 8.666/93, qual seja a “advertência”, em 
virtude do descumprimento das obrigações assumidas perante a Municipalidade. Itapipoca/CE, 07 de 
abril de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima - Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Pref. de S. João do Jaguaribe – Aviso de Licitação. A CPL comunica que no 
período de 08 de abril de 2022 a 30 de abril de 2022, estará recebendo documentação dos interessados 
em participação na Chamada Pública nº 07.04.01/2022, que tem por objeto CREDENCIAMENTO 
DE PESSOAS FÍSICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSISTENTE SOCIAL, 
ORIENTADOR SOCIAL, ENTREVISTADOR E DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA 
SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. O edital completo estará à disposição (dias 
úteis) nos horários: 07h às 13h, na Prefeitura à Rua Cônego Climério Chaves, 307, Centro. São João do 
Jaguaribe – CE, 07 de abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da CPL.

Edital
Comissão Eleitoral

Em conformidade com o que determina o artigo 35, nos parágrafos 1º 
e 2º do Estatuto Social da Associação Cearense de Imprensa (ACI), foi 
escolhida pela Assembleia Geral Extraordinária de 02.04.2022 a Comis-
são Eleitoral, com a seguinte composição: José Maurício de Lima da Sil-
va – Presidente, Emília Augusta Furtado Pamplona Bedê – Secretária e 
Raimundo Nonato de Carvalho – Escrutinador. Fica estabelecido que as 
inscrições das chapas deverão ser efetuadas até o dia 04/05/2022 e as 
eleições para Diretoria Executiva, Comissão de Ética e Conselho Fiscal 
para o triênio 2022/2025 acontecerão no dia 03/06/2022.    

Fortaleza, 07 de abril de 2022
Salomão de Castro  
Presidente da ACI

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico. A Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 08 de abril de 
2022 às 09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no site: 
www.bll.org.br, referentes ao Pregão Eletrônico nº. 1703.03/22- SRP, cujo objeto é o Registro 
de Preço para futuras e eventuais aquisições de material gráfico visando atender as 
necessidades das diversas Secretarias do Município de Milhã-CE. Início da sessão de 
disputa de lances: dia 26 de abril de 2022 às 09h00min. (horário de Brasília - DF). Referido 
Edital poderá ser adquirido 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. Milhã - CE, 08 de abril de 2022. 
Carlos André Pinheiro - Pregoeiro(a). Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 

público que a partir das 16:00 horas do dia 11 de Abril de 2022 estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 05.011/2022, cujo 
objeto é o Registro de Preço para futura e eventual contratação de empresa para execução de 
serviços de limpeza e teste de vazão de poços tubulares, análise físico/química e bacteriológica 
da Água, elaboração de requerimento de direito de uso da água subterrânea para fins de 
outorga, estudo de prospecção geofísica para perfuração de pops tubulares e perfuração de 
pops tubulares profundos para captação de águas subterrâneas na sede e nos distritos do 
Município de Novo Oriente - Ceará, conforme especificações em anexo. Data de Abertura das 
Propostas: 27 de abril de 2022 das 11:00 às 11:30 horas (Horário de Brasília-DF). Data da 
Disputa de Preços: 27 de abril de 2022 às 11:30 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá 
ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Rua Deocleciano 
Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site:  www.bll.org.br. Novo Oriente, 
08.04.2022 Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 

público que a partir das 12:00 horas do dia 08 de abril de 2022, estará disponível para o 

Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 07.007/2022, cujo 

objeto é a aquisição de material paradidático, para atender a demanda do ensino fundamental da 

Secretaria de Educação do Município de Novo Oriente, conforme Convênio n° 053/2022 - 

SEDUC. Data de Abertura das Propostas: 27 de abril de 2022 das 09:00 às 09:30 horas (Horário 

de Brasília-DF). Data da Disputa de Preços: 27 de abril de 2022 às 09:30 horas (Horário de 

Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), 

na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site:  www.bll.org.br. 

Novo Oriente, 08.04.2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados o resultado da fase proposta de preços alusiva a Tomada de Preço Nº 
2022.03.08.02, cujo objeto é a reforma do anexo do prédio da Prefeitura Municipal de Orós/CE, 
conforme anexo I, parte integrante deste processo, dispondo do seguinte resultado: A Empresa: R 
M Clemente Candido (JG Construtora) - CNPJ Nº35.214.818/0001-91, apresentou menor valor 
entre as concorrentes classificadas, valor global de R$ 103.913,01 (cento e três mil novecentos e 
treze reais e um centavos), tudo conforme Ata de julgamento, e mapa comparativo de preço. a 
partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea "B", da Lei Federal 
Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Orós – Ce, 07 de abril de 2022. José Kleriston 
Medeiros Monte Junior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça 
Anastácio Maia, Nº 40 – Centro – Orós-CE, comunica aos interessados que no dia 26 de abril de 
2022, 09:00hs, estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.04.07.01-
SRP. Objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de 
manutenção preventiva/corretiva em veículos/ maquinas e motocicletas, de diversas marcas, 
com fornecimento de peças e acessórios genuínos, para suprir as necessidades da frota das 
diversas Unidades Administrativas do Município de Orós/CE, conforme descrição constante do 
anexo I deste edital. O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data 
desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: 
www.bll.org.br. ou pelo o portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. 
Orós/CE, 07 de abril de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Reabertura de Licitação - 

Pregão Eletrônico n° 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 08/04/2022 até 25/04/2022 às 07:00h no site www.bll.org.br. Abertura das 

propostas 25/04/2022  às 08h:h05min e a fase de disputa de lances no dia 25/04/2022  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, 07 de Abril de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra - Pregoeiro.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente “Licença para Coleta e 
Transportes de Classe II – não perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Avenida 
Bezerra de Menezes nº 1250, São Gerardo - Fortaleza - Ceará. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas normas e instruções de Licenciamento da SEMACE.

CONSTRUTORA SMART EIRELI    
CNPJ: 23.078.596/0001 - 48    

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
alteração de Licença – LA SPU anterior Nº 00518539/2021 Referente “Licença para Coleta e 
Transportes de Classe II – Não Perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Rua Celso 
Nogueira nº 450, LJ1 - Centro - Pacajús - Ceará. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

CONSTRUTORA SMART EIRELI    
CNPJ: 23.078.596/0001 - 48    

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Resultado de Julgamento de 
Proposta de Preços – Concorrência Pública nº 2001.01/2022. O Município de Alcântaras/Ce, 
através da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria n0 20220202-2, de 03 
de Fevereiro de 2022, em conformidade com a Lei Federal n° 8.666/93 e disposições do edital 
de licitação, torna público aos interessados na Concorrência Pública nº 2001.01/2022, que após 
análise das propostas de preços das empresas habilitada(s)  na Concorrência Pública em 
epigrafe, cujo o objeto é a contratação de empresa especializada para execução dos serviços de 
coleta de resíduos sólidos urbanos, sede e localidades do Município de Alcântaras-CE, 
conforme projeto básico de engenharia, e considerando ainda, o relatório técnico de engenharia 
datado de 06 de Abril de 2022, que julgou desclassificada a proposta de preços das empresas: 
Urbana Limpeza e Manutenção Viaria EIRELI,  VK Serviços e Construçoes EIRELI, R.A 
Construtora LTDA, Construtora AG EIRELI,  LR Serviços e Construções LTDA, RD Locacoes e 
Eventos EIRELI, PMG Construçoes e Locacoes LTDA, Limpax Construções e Serviços LTDA, 
Juacaba Contrucoes e Locacoes e Servicos EIRELI, e  Avan Serviços EIRELI, , por não estarem 
condizente com os aspectos técnicos e formais exigidos no edital, sendo as empresas millenium 
serviços EIRELLI e Construtora Nova Hidrolandia EIRELI-ME, declaradas classificadas por 
cumprirem todos os critérios e exigências definidos no edital. Isto posto, a comissão permanente 
de licitação declara vencedora a empresa Millenium Serviços EIRELLI, com o valor global de R$ 
1.629.345,36 (hum milhão, seiscentos vinte nove mil, trezentos e quarenta cinco reais e trinta e 
seis centavos) por apresentar a proposta mais vantajosa e cumprir todos os critérios e 
exigências definidos no edital. Os interessados, querendo, terão vista dos autos. Fica, portanto, 
aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. 
Alcântaras/CE, 08 de abril de 2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados 
que no próximo dia 28 de Abril de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico nº 05.04.01/2022.05/PE, para o seguinte objeto: seleção de seleção de melhor proposta 
para locação de  micro-ônibus e topic, a fim de garantir o transporte escolar para a Secretaria de 
Educação e Cultura de Amontada, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 
8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 06 de Abril 
de 2022. Jerffson  Bruno Oliveira - Secretário de Educação e Cultura.

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMAM, a Licença 
Prévia, referente à construção de uma residência unifamiliar, localizada na Rua D, Loteamento 
Pontal de Maceió, Lotes, 27,28 e 29 da quadra 18, Bairro de Pontal de Maceió no Município de 
Fortim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e instruções de 
Licenciamento da SEMMAM.

CASAMAN BRASIL INCORPORAÇÕES LTDA
CNPJ: 20.902.580/0001-10

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Resultado de Julgamento de Habilitação – 

Tomada de Preços Nº 2022.03.14.01CMI. A Presidente da Comissão de Licitação, comunica aos 

interessados o Resultado do Julgamento das Propostas referente à Tomada de Preços nº 

2022.03.14.01CMI, cujo objeto é a contratação de prestação de serviços de consultoria na área de 

contratações públicas. Licitantes habilitados: R & A Assessoria Contábil, Serviços e Informática S/S 

LTDA; MG Consultoria Técnica EIRELI. Fica aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea 

"A" da Lei n° 8.666/93. Itapajé/CE, 06 de abril de 2022. À Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº 
2022.04.05.01CMI. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Itapajé/CE, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 26 de abril de 2022, às 08:30h, 
na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itapajé, localizada na Rua 
Dom Aureliano Matos, 1767, Centro, Itapajé/CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada 
de Preços, cujo objeto é a prestação de serviços de consultoria para orientação de rotinas 
administrativas e aperfeiçoamentos de controles internos junto a Câmara Municipal de Itapajé, 
tudo conforme especificações contidas no Projeto Básico constante do Anexo I do presente edital, 
o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. Itapajé/CE, 07 de abril 
de 2022. À Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de São Luís do Curu – Resultado de Habilitação e 
Proposta de Preços. A Câmara do Município de São Luís do Curu, por meio da sua Pregoeira, 
torna público o resultado do julgamento da fase de proposta de preços e habilitação do Pregão 
Presencial Nº 0703.01/2022, cujo objeto é a prestação de serviços de solução em tecnologia da 
informação (TI), serviço de licenciamento de softwares de gestão legislativa, aplicação móbile 
eletrônica parlamentar/cidadão, aplicação móbile para condução dos trabalhos da mesa diretora, 
sistema de protocolo, fluxo do processo legislativo, painel de votação eletrônica, ata eletrônica, 
implantação, treinamento de servidores, suporte técnico e manutenção. Foi Habilitada e Declarada 
Vencedora a empresa: 01. Intgest – Inteligência e Gestão LTDA CNPJ Nº 29.856.088/0001-20. São 
Luís do Curu – CE, 08 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - Aviso da 
Sessão de Abertura e Julgamento dos Documentos de Habilitação da Chamada Pública Nº 
2021.10.01.01/CPSMJN. A Comissão de Licitação, através de sua Presidente, torna público para 
conhecimento dos interessados que no dia 29 de março de 2022, às 10h na sede do CPSMJN, foi 
realizada sessão para análise e julgamento da documentação de habilitação objetivando 
Chamamento Público Nº 2021.10.01.01/CPSMJN, para fins do Credenciamento de pessoas jurídicas 
especializadas para a Prestação de Serviços de realização de consultas e exames médicos nas 
especialidades: anestesiologia, angiologia, cirurgia vascular, cardiologia, dermatologia, 
endocrinologia, fonoaudiologia, gastrenterologia, ginecologia, obstetrícia, mastologia, neurologia 
adulto, neurologia pediátrica, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, ultrassonografia e urologia 
para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos, através do Consórcio Público de 
Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, onde a Comissão decidiu, de forma 
unânime, pela Habilitação das empresas: Missão Med – Serviços Médicos LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o nº 20.971.900/0001-93 e a empresa Pronto Life Diagnosticos Especializados LTDA ME, na 
especialidade de otorrinolaringologia, por atender integralmente às exigências do item 4 do Edital. A 
ata da sessão encontra-se disponível no endereço acima, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 
17h. Por fim, fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93 a partir 
do dia útil seguinte à lavratura da 2ª Ata De Abertura e Julgamento dos Documentos de Habilitação do 
Chamamento Público Nº 2021.10.01.01/CPSMJN. Barbalha/CE, 29 de março de 2022. Maria 
Juscilene Rodrigues da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Torna público que requereu junto à AMAMA – Autarquia do Meio Ambiente do Município de 
Amontada, a expedição de Consulta Prévia modalidade (CP) de um terreno urbano no Município de 
Amontada para fins residenciais, numa área de 1.741,16m2, localizado na Rua SDO s/n Bairro Praia 
no Distrito de Icaraí no Munícipio de Amontada. Declara ainda que cumpriu com as exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA. Amontada-Ce, 06 de abril de 2022. 

EKOS PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ: 23.984.573/0001-00

Torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - 
SEMAM  a regularização de Licença de Instalação , para execução de 08 unidades de 
apartamentos residenciais, localizado na Rua Jandaira, nº 66, Bairro Gereraú, Cidade Itaitinga - 
Estado Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da 
Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio 
Ambiente de Itaitinga - SEMAM. 

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA 

Torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - 
SEMAM a regularização de Licença de Instalação , para execução de 08 unidades de 
apartamentos residenciais, localizado na Rua Jandaira, nº 58, Bairro Gereraú, Cidade Itaitinga - 
Estado Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da 
Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio 
Ambiente de Itaitinga - SEMAM. 

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA 

Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM  a Licença de 
Instalação n° 847.2022 com validade até 05.04.2024, para construção de um residencial 
multifamiliar com 08 unidades de apartamentos , localizados na Rua Jandaíra, N ° 74, Loteamento 
Terra Nova, Bairro Gereraú, Município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, 
necessário o cumprimento das exigências constantes nos condicionantes da Licença.

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA 
CNPJ: 42.530.971/0001-93

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Tomada de Preções 
N° 001/22-TP- FMS - Contrato Nº 20220863. Contratante: Fundo Municipal de Saúde  Contratada(o): 
M R M Barros ME Objeto: construção de dois Postos de Saúde nos Distritos de Nova Graça e 
Lamarão neste Município de Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 1.315.414,88 (hum milhão, trezentos e 
quinze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito centavos). Programa de Trabalho: Exercício 
2022, Projeto 0402.103010271.1.001 Construção, Reforma e Ampliação das Unidades Básicas de 
Saúde, Classificação econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no 
valor de R$ 1.315.414,88. Vigência: 01 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da 
Assinatura do Contrato: 01 de Abril de 2022. Ipueiras/CE, 01 de Abril de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através do Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Saúde, Adjudica e Homologa a Tomada de Preços Nº 001/22-TP-FMS. Objeto: construção de 
dois Postos de Saúde nos Distritos de Nova Graça e Lamarão neste Município de Ipueiras-CE. 
Para a empresa M R M Barros ME, CNPJ: 17.527.978/0001-09, com o valor global de R$ 
1.315.414,88 (hum milhão, trezentos e quinze mil, quatrocentos e quatorze reais e oitenta e oito 
centavos). Ipueiras/CE, 01 de Abril de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, torna público, que o processo de Pregão Presencial Nº 2022.03.11.01 - PPRP, cujo 
objeto é: "contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza de fossas 
sépticas junto às diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE", não obteve a 
finalidade desejada, uma vez que nenhum licitante se fez presente, motivo pelo qual a sessão 
resultou em sua forma deserta. Jaguaruana-CE, 06 de abril de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços. O 
Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Tomada de Preços, n° 
0404.01/22-TP, do tipo menor preço, visando a contratação de maestro, com experiência na área para 
reger a Banda de Música Municipal de Milhã, conforme projeto básico para atender as necessidades 
da Secretaria de Cultura e Turismo do Município de Milhã/CE. A realizar dia 26 de abril de 2022 às 
09:00 horas, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de 
Oliveira 406, Centro - Milhã – Ceará, das 08:00 às 17:00 pelo telefone (85) 99684.6419 e nos site: 
www.tce.ce.gov.br. Milhã - CE, 07 de abril de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO) E EXTRAORDINARIA (AGE)
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRE

HOSPITALAR E SAUDE LTDA DO ANO DE 2022.
CNPJ 30.182.555/0001-62

O Presidente da MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO 
PRE HOSPITALAR E SAUDE LTDA, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 
1.560 (mil quinhentos e sessenta) associados para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA no IFCE de Maranguape, localizado na CE-065, 803-941 – Novo Parque Iracema, Ma-
ranguape-CE, no dia 20 de abril de 2022, as Assembleias não serão realizadas na sede da cooperativa, pelo 
motivo de não ter espaço suficiente para comportar todos os 1.560 (mil quinhentos e sessenta)  associados. 
A convocação se dará pela seguinte forma: em primeira convocação às 14:00 horas, com a presença de 2/3 
dos associados, em segunda convocação às 15:00 horas, no mesmo dia e local, com a presença da metade 
mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última con-
vocação às 16:00 horas, com 50 (cinquenta) associados ou, no mínimo 20% (vinte por cento) do total de 
associados, prevalecendo o menor número, a fim de deliberarem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 01 – Eleição dos Membros do Conselho de Administração, 02 - Eleição 
dos Membros do Conselho Fiscal 03 – Prestação de Contas da diretoria, acompanhada do Parecer Fiscal, 
constando: a) Relatório de Gestão do ano de 2021; b) Balanço Patrimonial de 2021; c) Demonstrativos de 
sobras apuradas ou rateio das perdas; 04 – Fixação do Pró-labore e segregação; 05 – Plano de Atividades 
da Cooperativa para o exercício de 2022. EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: deliberar sobre 
a seguinte ORDEM DO DIA: 01 - Reforma do Estatuto Social: Art. 1º, alínea a (alteração de endereço da 
sede), alínea b (alteração do foro jurídico); art. 21º; art. 22º; art. 29º (§1º e §2º); 02 – Outros Assuntos. 
Maracanaú – CE. Presidente – João de Aquino Gondim Neto. 08 de abril de 2022. 

Icaraí Clube de Veraneio, Hotéis e Turismo
Edital de Convocação da Assembleia Geral

CNPJ 07.138.993/0001-01 
Fica pelo presente convocados os sócios proprietários, detentores de 
títulos patrimoniais ordinários, no gozo de seus direitos, para As-
sembleia Geral a realizar-se em 07 de maio de 2022, às 9 h em 
1ª convocação ou em segunda convocação às 10 horas, conforme 
artigos 3º e 29º dos Estatutos Sociais (DO 13.576 de 06/05/1983 
registrado no Cartório Ximenes). Na sala 6 de sua sede na praia do 
Icaraí (whatsapp 85 9987-1536), sito a rua da praça do Icaraí s/n, 
Caucaia -CE, CEP 61.605 – 600 com a seguinte pauta: DISSOLUÇÃO 
DA SOCIEDADE CIVIL.

Caucaia, 07 de abril de 2022 
O Conselho Administrativo
Daruin Torrelio Gusmann

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA  - Aviso de Licitação - O 
município de Uruoca-CE, através da CPL, torna público a Tomada de Preço n°. 0012803.2022. 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO DO SISTEMA VIARIO RURAL EM DIVERSAS 
ESTRADAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura dia 26 de abril de 2022 as 08H00MIN, 
na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva 
dos Santos, Anexo I, localizada na Rua Pessoa Anta, 410, Centro. Informações: pmulicitacao@
hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - 
O município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico 
N°0042802.2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, 
INCLUINDO TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE 
SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO, 
EMPREENDEDORISMO E RENDA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura da sessão 
pública virtual será dia 25 de abril de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através 
do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação 
- O município de Uruoca-CE, através da CPL, torna público a Tomada de Preço n°. 
0022203.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E MEIOS FIOS NOS 
DISTRITOS E NA SEDE E PAVIMENTAÇÃO COM BUEIROS NA RUAS MARIA MARTINS 
ALMADA, ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura 
dia 25 de abril de 2022 as 10H00MIN, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na 
Rua Pessoa Anta, 410, Centro. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contratos - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Educação, torna público o Extrato 
de Contratos do Pregão Eletrônico n° 0031001-2022, cujo objeto AQUISIÇÃO DE LIVROS 
PARA ENRIQUECIMENTO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES, 
LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E JORNADA 
INTEGRAL E MATERIAIS PARA AULAS DE RECREAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS 
DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratadas: ALFA COMERCIO 
DE LIVROS E SERVIÇOS EIRELI -CNPJ: 27.726.248/0001-90, Contrato n°. 0031001-2022-01, 
R$: 234.230,98, EDITORA LUNNA LTDA,CNPJ: 31.260.067/0001-99, contrato nº 0031001-
2022-02, R$:253.540,00. Dotações: 0808.12.361.0120.2.031, 0808.12.365.0121.2.035, 
0808.12.366.0122.2.040. Elemento de gasto dos contratos: 3.3.90.30.00. Vigência dos contratos: 
04/04/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. FRANCISCO DAS CHAGAS 
PEREIRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama. Aviso de Abertura das Propostas de 
Preços – Concorrência Pública nº 2021122101-SEIN, cujo objeto é execução: 
Contratação de empresa especializada na área de limpeza pública urbana para execução 
dos serviços de coleta e destinação dos resíduos sólidos do município de 
Jaguaretama-CE, conforme projeto básico. A comissão de licitação comunica aos 
interessados que abertura dos envelopes das propostas de preços será dia 19/04/2021 
ás 09h00min, na sala da comissão de licitação da Prefeitura Municipal, Rua Tristão 
Gonçalves, 185, maiores informações tel. 88 3576-1305 email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 07 de Abril de 2022 - Francisco 
Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41497 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENATO SARAIVA FERNANDES e ANTONIA KATIA DA SILVA MENEZES;
Edital n° 41507 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CESAR WESLEY DE MORAIS DELERINO e LOIANE DA SILVA FELINTO;
Edital n° 41508 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO WELTON DE SOUSA COSTA CAMELO e FRANCISCA GILMARIA MATIAS;
Edital n° 41498 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENAN SILVA GUIMARÃES e LARISSA TEIXEIRA MARTINS;
Edital n° 41494 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO ROSIMAR LIMA e LUCIMAR DE OLIVEIRA LOPES;
Edital n° 41509 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO DA SILVA FERREIRA e FRANCISCA JANAINA MARTINS DE OLIVEIRA;
Edital n° 41487 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO DE OLIVEIRA FERREIRA e PATRÍCIA ROBERTA DE ARAÚJO XAVIER;
Edital n° 41499 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAIKON DOUGLAS FREIRE DA SILVA e FRANCISCA LORENA SILVA MOTA;
Edital n° 41500 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO EMILIO LIRA DA COSTA e JULIANE OLIVEIRA SILVA;
Edital n° 41488 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL ZIDANE PEREIRA COSTA e BEATRIZ ALVES COSTA;
Edital n° 41501 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELISANDRO FELIX DA SILVA e TCHAY SANTOS ARAUJO;
Edital n° 41489 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEVI DA SILVA BEZERRA e LILIA AGUIAR DA SILVA;
Edital n° 41510 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CESAR AUGUSTO NOGUEIRA LOPES e SOLANGE PEREIRA MARTINS;
Edital n° 41490 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO MARQUES CRUZ e GIRLANE MISQUITA DA SILVA LOPES;
Edital n° 41511 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO HENRIQUE DA SILVA e EVINA CAROLINE LIMA PEREIRA;
Edital n° 41502 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA e ANA TEREZA DE FREITAS FARIAS;
Edital n° 41491 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GLEISON FERREIRA DE CARVALHO e GABRIELA SANTOS DA SILVA;
Edital n° 41503 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANTONIO GOMES DA SILVA e ELIANA DE AMORIM DIAS;
Edital n° 41492 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DJACI GABRIEL DE OLIVEIRA e ANTONIA EVILENE DIAS FERREIRA;
Edital n° 41493 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO TAVARES DE LIRA e FRANCISCA PAULA FARIAS;
Edital n° 41504 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO WAGNER CARNEIRO DE VASCONCELOS e MARIA GELCILENE RODRIGUES DA SILVA;
Edital n° 41512 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO FELIX DA SILVA e RAIMUNDA COSMO FERREIRA;
Edital n° 41495 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO BATISTA SALES DE LIMA e ERICA MARIA DA SILVA REIS;
Edital n° 41516 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO IRAN FELIX FILHO e MARINARA MACIEL DOS SANTOS;
Edital n° 41496 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBSON FEITOSA BARRETO e MARIA ROZANI VIEIRA COSTA;
Edital n° 41513 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO SIPRIANO VIEIRA FILHO e ALANA OLIVEIRA RIBAMAR;
Edital n° 41505 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON BARROS PEIXOTO e DAYANE MARQUES DA SILVA;
Edital n° 41506 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO MANOEL MACIEL DA COSTA e VITORIA GOMES DA SILVA;
Edital n° 41517 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO LUIZ CARVALHO ZARANZA NETO e ELIZANGELA ARAGÄO SALES;
Edital n° 41514 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONATHAN DE SOUSA SILVA e RITA DE CASSIA RODRIGUES DE SOUSA;
Edital n° 41515 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MICHAEL DA SILVA FERREIRA e THAIS GONÇALVES RABELO;
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,
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30722 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MARTINS CARDOSO DA SILVA e ANTÔNIA TALITA DA SILVA LUZ;
Edital n° 30720 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE SILVIO EVANGELISTA VIEIRA SANTOS e JÉSSIKA DA SILVA MENDES;
Edital n° 30721 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONNEY CRUZ DA SILVA e KILVIA NUNES COSTA TITARA;
Edital n° 30723 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO CARLOS MATIAS DOS SANTOS e FRANCISCA CLAUDILENE DOS SANTOS;
Edital n° 30724 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PETTERSON D’AVILLA FERREIRA BARROS e JESSYCA SAMILLE DE SOUSA MONTE;
Edital n° 30725 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ADAILTON GOMES MAGALHÃES e MIRLY VIANA ALBUQUERQUE.

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

Fortaleza, 7 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
VIRTUAL GERAL E EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Eletricitários do Ceará - SINDELETRO, por seu Presidente, considerando a situação 
absolutamente excepcional desses tempos de pandemia, que impede a prática de atos presenciais, 
convoca todos os trabalhadores da Companhia Energética do Ceará/Enel para comparecerem 
à Assembleia Virtual Geral e Extraordinária que será realizada no próximo dia 13/04/2020, às 18:30 
horas, em primeira convocação, e às 19:00 horas, em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes. Todos os trabalhadores da Companhia Energética do Ceará/Enel deverão se cadastrar, até 
às 12h do dia 12 /04/2022, através do link disponível no edital publicado no portal, http://sindeletro.
org.br/ . A Assembleia realizar-se-á através de link da plataforma Zoom a ser enviado no dia assembleia 
para o e-mail de cada trabalhador cadastrado. Na assembleia será deliberada a seguinte Ordem do Dia:

1. Discussão e deliberação sobre a PROPOSTA ADITIVO AO ACORDO COLETIVO 2022 - Sexta 
Feira curta a ser implantada de forma experimental pela Companhia Energética do Ceará/Enel;

2. Outros assuntos de interesse geral da categoria.

Fortaleza, 08 de abril de 2022.

Cesário Macedo Melo Neto
Presidente 

Publicado no Jornal O Estado em 08.04.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: Major Facundo, 705 Centro. Fortaleza - CE
Telefone - (85) 3226-8330

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30707 RODRIGO DE LIMA RIBEIRO E NAYANE DA SILVA .

Fortaleza, 07 de abril de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada
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ECONOMIA

O Governo lançou, ontem, programa de crédito do BB 
para caminhoneiros, cerca de dois meses após um anúncio 
semelhante voltado à categoria. Os programas são anun-
ciados às vésperas do calendário eleitoral, no ano em que 
Bolsonaro vai disputar novamente o Planalto, e atendem 
os profissionais que exercem pressão frequente sobre o Go-
verno, muito superficialmente. Em 4 de fevereiro, a Caixa já 
havia anunciado um programa que antecipava o pagamento 
de fretes aos caminhoneiros, com taxas de juros a partir de 
1,99% ao mês. Agora, o BB também vai oferecer antecipação 
dos pagamentos programados para os 120 dias seguintes, 
com taxa de juros a partir de 1,79% ao mês.

Bolsonaro disse que a liberação do crédito livra caminho-
neiros de buscar recursos com a chamada "carta-frete". De 
acordo com o banco, a medida poderá ser contratada por 
transportadores autônomos de maneira digital, por meio 
de aplicativo de celular. Além de serem vistos pelo Governo 
como grupo de apoio importante para a reeleição de Bolso-
naro, os caminheiros autônomos compõem parte da catego-
ria que em 2018 parou o País para reivindicar justamente o 
reajuste da tabela do frete e a contenção de aumentos no pre-
ço do diesel – não custa lembrar, de R$ 3,30 o litro na época, 
diferente dos quase R$ 7 atuais. Os caminhoneiros têm recla-
mado de algumas das propostas não cumpridas pelo ‘mito’ e 
chegaram a ensaiar paralisações – não passou disso.

Caminhoneiros: Crédito para despistar

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Enquanto isso...
Com a queda das co-

tações internacionais do 
petróleo e a recuperação do 
real frente ao dólar, o preço 
da gasolina nas refinarias 
brasileiras está mais caro 
do que as cotações interna-
cionais. O mercado, porém, 
não espera que a estatal 
promova cortes agora. A 
Abicom (associação das 
importadoras de combus-
tíveis, calcula que, após o 
fechamento do pregão de 
quarta-feira (6), o preço 
médio da gasolina nas 
refinarias estava R$ 0,09/L 
acima da paridade de 
importação. Subir é fácil, já 
baixar...

E nada muda
Apesar da dança de 

cadeiras na Petrobras, e 
muita fumaça, nada vai 
mudar sobre o fator preço 
dos combustíveis com o 
novo indicado a presidente 
da estatal, José Mauro 
Coelho. O mercado vê 
continuidade da estratégia 
e das políticas comerciais 
da companhia. Analistas e 
investidores veem pouca 
margem para mudanças na 
gestão, tanto pelo pouco 
tempo hábil até as eleições 
quanto pela blindagem 
contra interferências políti-
cas estabelecida na Lei das 
Estatais e no estatuto da 
própria companhia.

Páscoa deve atrair 109 milhões de consumidores
Cerca de 109,2 milhões de 
brasileiros devem realizar 
compras para a Páscoa em 
2022., segundo estimativas 
da CNDL. A entidade 
aponta que 64% dos 
consumidores pretendem 
comprar presentes e cho-

colates. Desses, 47% pretendem comprar a mesma quan-
tidade de produtos este ano em relação ao ano passado, 
37% pretendem comprar mais produtos e 10% comprar 
menos produtos, uma redução de 5% sobre 2021.
Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

A expectativa é que a 
produção de grãos atinja 
um recorde com um acrés-
cimo de 13,8 milhões de 
toneladas, de acordo com 
a Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab).

A previsão, no entanto, é 
menor do que a divulgada 
no primeiro levantamen-
to da companhia, que pro-
jetava uma safra de 288,6 
milhões de toneladas. Com 
isso, o volume divulgado 
hoje representa uma redu-
ção de 6,7% (ou 19,3 mi-
lhões de toneladas), em re-
lação à projeção anterior.

Segundo a Conab, essa 
queda nas expectativas se 
deve às “condições climá-
ticas adversas” observadas 
nos estados da Região Sul 
e no centro-sul de Mato 
Grosso do Sul, com perdas 
maiores na soja e no milho.

“O resultado até o final 
desta safra vai depender 
muito do comportamento 
climático, fator preponde-
rante para o desenvolvi-
mento das culturas”, explica 
o presidente da Conab, Gui-
lherme Ribeiro.

“Entre os meses de mar-
ço e abril, aproxima-se a 
conclusão da semeadura 
da segunda safra brasileira, 
na qual se destaca a cultura 
do milho. As chuvas foram 
mais regulares em toda a re-
gião produtora, inclusive no 
sul do país, o que permitiu 
o plantio em boas condições 
de umidade. O produtor fez 
sua parte. Agora vamos es-
perar pelo clima”, acrescen-
tou.

O levantamento estima 
que a área plantada total no 
país é de 72,9 milhões de 
hectares, o que representa 

crescimento de 4,4% na com-
paração com a safra 2020/21. 
“Os maiores incrementos de 
área são observados na soja, 
com 4,1% ou 1,6 milhão de 
hectares e, no milho, com 
6,5% ou 1,3 milhão de hecta-
res”, detalha a Conab.

Soja
A soja tem produção pre-

vista em 122,4 milhões de 
toneladas, o que representa 
redução de 11,4% em rela-
ção à safra anterior. “As boas 
precipitações ocorridas em 
praticamente todo o país 
ajudaram na recuperação 
de uma pequena parcela de 
lavouras semeadas tardia-
mente na Região Sul e em 
Mato Grosso do Sul, mas 
não reverteram o quadro 
de queda da produtividade, 
já anunciado em levanta-
mentos anteriores”, informa 
o diretor de Informações 
Agropecuárias e Políticas 
Agrícolas da Conab, Sergio 
De Zen.

Os estados do Rio Gran-
de do Sul, Paraná e de Mato 
Grosso do Sul são os mais 
atingidos pelo recente défi-
cit hídrico. A Conab acres-
centa que a maioria dos 
outros estados conseguiu 
“produtividades superiores 
às obtidas na última safra, 
com destaque para o Piauí, 
com rendimento positivo de 
12,7%”.

Segundo a Conab, a que-
da na produção do país foi 
amenizada principalmente 
pelo aumento de 4,1% da 
área semeada, alcançando 
40,8 milhões de hectares 
nesta safra.

Milho
Já a produção estimada 

de milho é de 115,6 milhões 
de toneladas, número 32,7% 
maior do que o registrado 
no ciclo anterior. De acordo 
com a companhia, a colhei-
ta da 1ª safra do cereal “está 
adiantada, na 2ª predomina 
a fase de desenvolvimento e 
a 3ª safra inicia o plantio a 
partir da segunda semana 
de abril”.

A Conab acrescenta que, 
apesar do aumento no vo-
lume total, é importante 
registrar a forte queda de 
20,4% na produtividade da 
região Sul durante a primei-
ra safra, fato que, segundo a 
entidade, “causou uma re-
dução de até 15,6% da pro-
dução naquela região”.

“Isso é explicado por um 
severo déficit hídrico cau-
sado pela ausência de chu-
vas no Sul do país ao fim de 
2021 e início de 2022”, diz a 
superintendente de Infor-
mações da Agropecuária, 
Candice Santos.

“Por outro lado, cabe apon-
tar que a companhia projeta 
um aumento de 36,3% da 
produtividade do milho ao 
longo da segunda safra, dado 
que permitirá uma produção 
de 88,5 milhões de toneladas 
do cereal no segundo ciclo”, 
acrescenta.

Algodão, arroz e feijão
No caso de algumas ou-

tras culturas, como é o caso 
do algodão, as condições 
climáticas têm favorecido o 
desenvolvimento, aliadas ao 
ganho de área, “o que deve 
resultar numa produção de 
2,83 milhões de toneladas 
da pluma, 19,9% superior à 
safra passada”.

Para o feijão a previsão é 
de uma safra de 3,1 milhões 

de toneladas, resultado 
7,6% acima do registrado 
na safra anterior. “A primei-
ra safra da leguminosa está 
com a colheita encerrada, a 
segunda está em andamen-
to e a terceira safra com o 
plantio ocorrendo a partir 
de meados de abril”, detalha 
a Conab.

A produção estimada 
de arroz está estimada em 
10,5 milhões de toneladas 
(10,5% inferior ao volume 
da safra passada). Deste to-
tal, 9,7 milhões de toneladas 
têm como origem o cultivo 
irrigado e 0,8 milhão de 
toneladas com o plantio de 
sequeiro.

Nas culturas de inverno 
(aveia, canola, centeio, ce-
vada trigo e triticale), a se-
meadura ainda é incipiente 
e deve chegar com produ-
ção de 7,9 milhões de tone-
ladas para o trigo.

Mercado
O levantamento de abril 

manteve a estimativa para 
2022 das exportações de al-
godão em 2,05 milhões de 
toneladas, de arroz em 1,3 
milhão de toneladas e de 
feijão em 200 mil toneladas.

“Para o trigo, conside-
rando que a previsão de 
volume exportado entre 
agosto de 2021 e março de 
2022 já supera 2,8 milhões 
de toneladas, é esperado 
um aumento no período 
correspondente ao ano co-
mercial que vai até julho. 
Diante disso, a estimativa 
é que sejam exportadas 
3 milhões de toneladas. 
Confirmado esse número, 
será o recorde da série his-
tórica para o trigo”, infor-
mou, em nota, a Conab.

Onda de privatização quer invadir sua praia
Como se não bastasse a especulação imo-

biliária atropelando prédios históricos, casas 
e tudo que vê no seu caminho, um descara-
do projeto de lei (PL 4.444/21) autoriza a 
União, entre outras medidas, a transformar 
orlas e praias marítimas, estuarinas, lacustres 
e fluviais federais em Zonas Especiais de Uso 
Turístico (Zetur). Isso reservaria o uso de 10% 
da areia para hotéis, clubes, empreendimentos 
imobiliários – enfim, lugares com acesso restri-
to. O projeto tramita em regime de urgência 
e aguarda análise do Plenário da Câmara. PL 
extremamente útil para a economia.

Usados saltam
O mês de março foi de 

recuperação nas vendas 
de usados em todo o País. 
Com 22 dias úteis (três 
a mais do que fevereiro), 
o volume total cresceu 
29,73% sobre o mês ante-
rior. Sobre março de 2021, 
a retração é de 12,2% e, no 
acumulado, a queda é de 
22,84%, diz a Fenabrave. 
O mercado ultrapassou 
a marca de 1 milhão de 
transações no mês pela 
primeira vez no ano. Todos 
os segmentos automotivos 
tiveram alta entre 28% e 
32%, o que pode significar 
um aquecimento das ven-
das, segundo a entidade.

FGTS 
A Caixa Econômica 

libera, hoje, consulta ao 
saque extraordinário de até 
mil reais do FGTS (Fundo 
de Garantia do Tempo de 
Serviço). O serviço estará 
disponível no aplicativo 
FGTS e no site fgts.caixa.
gov.br. Na consulta, o 
trabalhador poderá saber 
quanto terá direito de sacar 
no Fundo de Garantia, in-
formar se não quer receber 
os valores liberados de 
forma extraordinária pelo 
Governo Federal, conferir 
os depósitos feitos pelo 
empregador e confirmar o 
calendário de pagamentos 
do dinheiro.

PIS/Pasep. Mais de R$ 523 milhões do PIS/Pasep referentes a 2020 ainda não foram sacados e ficarão disponíveis 
até 29 de dezembro. No total, 561 mil trabalhadores deixaram de retirar o abono salarial, segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência. 71% são de servidores públicos e militares, que recebem o Pasep pelo Banco do Brasil.

Produção de grãos deve atingir 
recorde de 269 mi de toneladas
A produção de grãos no Brasil poderá chegar a 269,3 milhões de toneladas na 
safra 2021/22. O número é 5,4% maior do que o registrado na safra anterior

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Remarcação Pregão Eletrônico nº 14.03.29.01.22-
PERP. O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados que, o certame em epígrafe 
cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de mesas e cadeiras para a 
Secretaria de Educação, Ciências Tecnologia e Inovação, originariamente previsto para ocorrer no 
dia 20/04/2021, às 15:30h, foi remarcado para o dia 26/04/2022, às 15:30h. Motivo: contagem de 
prazos das publicações em virtude de feriados nacionais.  Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Remarcação Pregão Eletrônico nº 07.03.31.01.22-
PERP. O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados que, o certame em epígrafe 
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, originariamente previsto para ocorrer no dia 20/04/2021, 
às 09:30h, foi remarcado para o dia 26/04/2022, às 09:30h. Motivo: Contagem de prazos das publi-
cações em virtude de feriados nacionais.  Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Prosseguimento de Licitação Pregão Eletrônico Nº 
00.01.19.01.22/PERP. O Pregoeiro, torna público que a partir das 09h do dia 11/04/2022, no ende-
reço eletrônico www.bll.org.br - “Acesso Identificado no link – acesso público”, estará continuando a 
licitação, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais gráfi-
cos, para atender as necessidades das diversas secretarias do Município. Maiores Informações: na 
sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-
000 – Quixeramobim/Ce, no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes.e www.
bll.org.br. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação - Tomada de Preço Nº 07.04.05.01.22-
TP - O Presidente da CPL torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
11/05/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Contratação de 
empresa de consultoria técnica multidisciplinar com especialistas em seu quadro técnico na área de 
planejamento e gestão urbana, arquitetura habitacional, urbanismo, habitação de interesse social, 
saneamento, e outros, para elaboração da avaliação dos resultados das ações referentes ao PT 
424.394-23 do Ministério das Cidades, no município, para atender as necessidades da Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do município., o qual encontra-se na íntegra na sede 
da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; 
Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/
licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Am-
biente e Serviços Públicos, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, Trânsito 
e Cidadania, Fundação Cultural, Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural, tor-
nam público o extrato dos contratos resultantes da Pregão Eletrônico nº 00.010/2021-PERP: nº 
00.010/2021-01SEDUMASP - Valor global: R$ 13.669,13; nº 00.010/2021-02SME - Valor global: 
R$ 243.620,20; nº 00.010/2021-03STCS - Valor global: R$ 8.935,30; nº 00.010/2021-04FCQ - Valor 
global: R$ 2.535,60 - Contratada: Jamile de Oliveira Melo - ME, através de sua representante legal, 
a Sra. Jamile de Oliveira Melo; nº 00.010/2021-05SAFDR - Valor global: R$ 1.835,00 - Contrata-
da: Francisco Dário Gomes Lobo - ME, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Dário 
Gomes Lobo. Objeto: Aquisição de materiais gráficos, de interesse das diversas secretarias do 
município. Prazo de vigência: 31/12/2022 contados a partir da assinatura. Assinam pelas contratan-
tes: Pedro Teixeira Pequeno Neto, Verúzia Jardim de Queiroz, Armstrong Braga Ferreira, Antônio 
Clébio Viriato Ribeiro, Raimundo Ribeiro Damasceno. Data das assinaturas dos contratos: 17 e 22 
de março de 2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Chamada Pública N° 001/2022-CP-SME - A Secretária 
de Educação, Ana Cristina Lopes da Silva, torna público aos interessados, a Chamada Pública Nº 
001/2022-CP-SME para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE da 
rede municipal de ensino. O recebimento da documentação de habilitação e do projeto de venda 
será até o dia 29/04/2022, com a data da sessão pública no dia 02/05/2022, às 09:30h, na Secre-
taria de Educação, situada na Rua Adélia Colaço, 86, Centro - CEP: 62.840-000 - Beberibe/CE. 
Edital e demais informações poderão ser adquiridas no endereço supramencionado, de segunda a 
sexta-feira, de 08h às 17h.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Anulação Parcial de Licitação - Tomada de Pre-
ço Nº 06.01.27.01.22-TP - O Presidente da CPL, torna público, para os interessados, a ANULA-
ÇÃO PARCIAL da Licitação, cujo objeto: Contratação de empresa visando a obra de construção 
do Mercado Campo e Cidade de Quixeramobim, no município, conforme Plano de Trabalho Nº 
PT711308/2021 (Convênio SDA Nº.02/2021), firmado com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário 
do Estado do Ceará para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário 
recursos Hídricos e Meio Ambiente de Quixeramobim/CE. A anulação parcial se deu em razão dos 
vícios constatados no edital do certame. dessa forma o edital será republicado. Maiores Informa-
ções: Na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 
63.800-000 - Quixeramobim/CE, no horário de 08h às 12h ou pelo site: www.tce.ce.gov.br/licita-
coes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2022- TP. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSES-
SORIA E CONSULTORA, OBJETIVANDO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS 
E DE ENGENHARIA E ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DOS PROJETOS JUNTO AO ÓRGÃOS 
ESTADUAIS E FEDERAIS E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS, ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS 
E LAUDOS TÉCNICOS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNÍCIPIO DE 
CHORÓ/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO. A PRESIDENTE DA CO-
MISSÃO DE LICITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE – TORNA PÚBLICO PARA CONHE-
CIMENTO DOS INTERESSADOS A REPUBLICAÇÃO DO EDITAL DO TOMADA DE PREÇO Nº. 
003/2022-TP, QUE FOI DECLARADO DESERTO. FICANDO MARCADO A REABERTURA DA 
PRESENTE LICITAÇÃO PARA O DIA 26 DE ABRIL DE 2022 ÀS 09:30HS. QUAISQUER INFOR-
MAÇÕES SERÃO PRESTADAS PELA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, DURANTE 
O EXPEDIENTE NORMAL (08:00 ÀS 12:00 HORAS) NO ENDEREÇO DA COMISSÃO. A PRESI-
DENTE DA CPL. CHORÓ –CE, 07 DE ABRIL DE 2021.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022033101PE, tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é o Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, COPA 
E COZINHA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até 
às 08 horas do dia 25 de abril de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 25 de abril de 
2022, no site bllcompras.com. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no 
site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na 
Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07:30h às 17:00h. Jaguaribara 
- CE, 07 de abril de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE LICI-
TAÇÃO.  PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N0 0804.01/22- PE OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PARA O ANO LETIVO DE 2022) DESTINADOS AO ATENDIMENTO 
DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICI-
PAL DE ENSINO DO MINICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, DE RESPONSABILIDADE DA 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. DO TIPO: MENOR PREÇO. DA FORMA DE FORNECIMENTO: 
PARCELADO. O Pregoeiro da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma público para conheci-
mento dos licitantes e demais interessados, que do dia 08 de abril de 2022 a 21 de abril de 2022 
até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documen-
tos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  A 
Abertura das Propostas acontecerá no dia 21 de abril de 2022, às 08h15m1n. (Horário de Brasí-
lia) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 21 de abril 
de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para 
consulta na Comissão de Licitação/Pregão, a Av. São João, 75, Centro - Santana do Acaraú - CE, 
no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Santana do Acaraú/CE, 08 de abril de 2022. Daniel Marcio Camilo 
do Nascimento - Pregoeiro Municipal

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS  ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° N.º 2403.01/2022-PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Senador Sá, atravésda Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social e 
a empresa COMERCIAL HELLEN LTDA-ME inscrita no CNPJ 13.408,884/0001-77, com sede 
na Rua Santana do Parnaiba,425 lote 17, Bairro Boa vista-Catelão, Fortaleza-Ce. MODALIDA-
DE: Pregão Eletronicol n° 2403.01/2022-PE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPOSIÇÃO DE CESTAS 
BÁSICAS DESTINADAS Á DISTRIBUIÇÃO GRATUITA A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VUL-
NERABILIDADE SOCIAL, CONFORME LEI 8.742, DE 07 DE DEZEMBRO DE 1993, DECRETO 
FEDERAL N° 6.307, DE 18 DE JANEIRO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA-
RIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, 
CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA.  COMERCIAL HELLEN LTDA-ME inscrita no CNPJ 
13.408,884/0001-77 vencedora dos LOTE 01,  com o valor global de R$ 405.000,00  (Quatrocentos 
e Cinco Mil Reais). FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, no 
Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019 – “pregão eletrônico”, com aplicação subsidiária da 
Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações posteriores, pelo Decreto Fe-
deral n0 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares nsº 123/06 e 147/14, 
além das demais  disposições  legais aplicáveis  e do  disposto no presente Edital e seus anexos. 
DATA DE ASSINATURA: 07.04.2022. VIGÊNCIA: De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Secretaria 
doTrabalho e desenvolvimento Social (ÓRGÃO GERENCIADOR), Luciana de Jesus e pela em-
presa COMERCIAL HELLEN LTDA-ME representada neste ato por Sr(a). Francisco Adriano de 
Sousa.  Senador Sá-CE, 08 de Abril  de 2022.   Erivando Oliveira de Morais Filho Pregoeiro oficial  

ESTADO DO CEARÁ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.04.07.01 PP A PREGOEIRA DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA 
DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo 
dia 27 de Abril de 2022, às 10:h00min (oito horas), estará realizando licitação, na modalida-
de PREGÃO PRESENCIAL, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o nº 
2022.04.07.01 PP, com fins para SERVIÇOS DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZA-
DO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA EM ATENDIMENTO A 
LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MU-
NICIPIO 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.

O Instituto GridTech de Pesquisa e Desenvolvimento, torna público que reque-
reu junto à Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Regularização de 
Licença de Operação, para execução de Pesquisa e desenvolvimento experimental em 
ciências físicas e naturais, localizada na Rodovia BR 116, Km 16 N° 7698, município 
de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento 
das exigências da Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na 
Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM.
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Vitória. O Atlético-MG conseguiu uma importante vitória de 2 a 0 sobre o Tolima (Colômbia) no jogo que abriu a sua participação no 
Grupo D da Copa Libertadores, nesta quarta-feira (6) no estádio Manuel Murillo Toro.Os três pontos alcançados fora de casa deixaram 
o Galo dividindo a liderança da chave com o Independiente del Valle (Equador), que bateu o América-MG mais cedo pela competição.

Palmeiras goleia DeportivoPalmeiras goleia Deportivo
Táchira pela LibertadoresTáchira pela Libertadores
Em partida disputada fora de casa, o alviverde paulista venceu de Em partida disputada fora de casa, o alviverde paulista venceu de 
goleada o clube venezuelano em sua estreia no torneio continentalgoleada o clube venezuelano em sua estreia no torneio continental

O atual bicampeão da Li-
bertadores começou com go-
leada e extrema facilidade seu 
caminho na busca pelo tetra 
na competição. Em San Cris-
tóbal, na Venezuela, o Palmei-
ras goleou o Deportivo Táchi-
ra por 4 a 0, nesta quarta-feira 
(6), para somar seus primeiros 
três pontos na edição 2022.

Mesmo com vários joga-
dores poupados, o Palmeiras 
foi muito superior ao cam-
peão venezuelano e poderia 
ter virado o primeiro tempo 
com o placar com que encer-
rou o jogo. Rafael Navarro, 
que entrou no segundo tem-
po, enfim fez seu primeiro 
gol pelo clube alviverde, mi-
nutos antes de fazer o segun-
do. Na primeira etapa, Dudu 
e Veiga já haviam anotado.

No sábado (9), o Palmei-
ras estreia no Campeonato 
Brasileiro contra o Ceará no 
Allianz Parque. Já pela Liber-
tadores, o time volta a campo 
na próxima terça-feira (12), 
contra o Independiente Petro-
lero (BOL), também em casa. 
O Palmeiras começou o jogo 

em ritmo altíssimo e poderia 
ter aberto o placar logo aos 
três minutos, com Dudu, livre 
na área. Mas, aos 7, ele não 
perdoou e colocou no fundo 
da rede um rebote de chute 
de Wesley para fazer 1 a 0. O 
Táchira esboçou uma reação, 
mas o Palmeiras ampliou ain-
da no primeiro tempo, com 
chute de fora da área de Ra-
phael Veiga. E só não fez mais 

porque desperdiçou chances 
claras com Veron e Jailson.

No segundo tempo, o Pal-
meiras continuou jogando 
fácil e, com gols aos quatro e 
aos sete minutos do segundo 
tempo, Rafael Navarro levou o 
time aos 4 a 0. Aos 26, após fal-
ta por trás na entrada da área, 
Jailson foi expulso, mas sua au-
sência não causou problemas 
para o elenco alviverde.

Com a vitória assegurada, o 
Palmeiras fez várias alterações, 
dando minutos para Giovani, 
Breno Lopes e Gabriel Menino. 
E o time não perdeu o ritmo. 
Menino e Giovani aproveita-
ram bem as chances recebidas 
e podem começar a crescer aos 
olhos da comissão técnica.

A equipe de Abel Ferreira é o atual campeão bicampeão da competição, buscando o tetra no torneio

FOTO CESAR GRECO / PALMEIRAS

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

JOÃO LUCAS HOLANDA CARDOSO 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença  
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Lotea-
mento  Alphaville Ceará 3, Quadra X5, Lote 17, Alameda Índia, Bairro Cidade Alpha, 
Eusébio-Ceará. Foi  determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de  Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte integrante.

CESÁR AUGUSTO REMOR DA FONSECA 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença  
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Loteamento 
Terras Alphaville Ceará 3, Quadra RA3, Lote 15, Alameda Mar e Sol, Bairro Cidade Alpha, 
Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e  
Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte integrante. 

ROBERTO RIBEIRO COSTA LIMA JUNIOR 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença  
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Residencial 
e  Comercial VERT Eusébio, Quadra E, Lote 8, Rua 02, Bairro Centro, Eusébio-Ceará. Foi  
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de  Licen-
ciamento da AMMA das quais esta publicação é parte integrante.

LUIZ GONZAGA BARBOSA JUNIOR 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença  
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Loteamento  
Alphaville Ceará 1, Quadra T1, Lote 10, Alameda Alemanha, Bairro Cidade Alpha, Eusébio 
Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de  Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte integrante.

ANTONIO IVANILDO ARRUDA NETO 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença  
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Loteamento 
Terras Alphaville Ceará 1, Quadra S2, Lote 13, Alameda Barra Nova, Bairro Cidade Alpha,  
Eusébio-Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e  
Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte integrante.

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9497-ÍTALO HOLANDA FELIZARDO E JÉSSICA XAVIER DE ARAUJO
Nº9498-LEONARDO OLIVEIRA CARVALHO DE SOUZA E VITÓRIA HANA DA SILVA OLIVEIRA
Nº9499-ANTONIO SERGIO DA SILVA LIMA E JULIANA SOUSA DA COSTA
Nº9500-JOÃO NETO ALMEIDA BARBOSA E ANTONIA RAQUEL MAIA SANTIAGO

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 07 de abril de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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.
66662-ECILDO RAIMUNDO REBOUÇAS E MARIA IDILVA ALBUQUERQUE BARBOSA
66663-JOSÉ JACKSON OLIVEIRA DA SILVA E ANA CATHERINA NOGUEIRA SOARES
66664-JOSÉ GLEISON ALVES IZIDORIO E MARIA MONALIZA SAMPAIO CAVALCANTE

Fortaleza, 07 de abril de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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° 27493 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO TEIXEIRA VIANA e LUCIOLA MARTINS FROTA;
Edital n° 27495 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ AUGUSTO OLIVEIRA DE ARAUJO PONTES e ANA CRISTINA MIRANDA DA COSTA;
Edital n° 27494 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILLIAM PEDRO DE ALMEIDA e CECILIA GUEDES 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, 07/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

JET DERIVADOS DE PETRÓLEO EIRELI
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, para a atividade de Base de Revenda 
de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), localizada no município de Caucaia na Rodovia CE 090 
Nº 8020, KM 8, bairro: Jardim Icaraí – Caucaia - Ceará. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ATHOS JOSÉ ARAUJO DE MORAES TORRES
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LP, LI,) para ALVARÁ DE OBRA PARA EMPREENDIMENTO UNIFAMILIAR, loca-
lizado no Loteamento JARDINS DO LAGO (Rua Santa Rita de Cássia, 100 - Urucunema - 
Eusébio/CE), no Lote 13 (treze) da Quadra 02 (dois), localizado no lado par da Alameda 
das Goiabeiras. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual está publicação é parte integrante.

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° 75781 - LUIZ THIAGO GALVÃO PEREIRA e SARA GOMES DE ANDRADE; 
Edital n° 75782 - CLOVIS ROBERTO PEREIRA SILVA e FRANCISCA CLAUDIA 
ROCHA DE SOUSA; Edital n° 75783 - THIAGO RABELO CARNEIRO e LUANARINA 
DIAS MENDES; Edital n° 75784 - ALFREDO MARCELINO COSTA NETO e ANA 
ESTER SAMPAIO DOS SANTOS.
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, 07 de Abril de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339361- George Washington Silva dos Santos e Flávia Rodrigues Costa; 
339362- Aron Alves dos Reis e Haruka Motohashi; 
339363- Gilmar Ferreira da Silva e Maria da Conceição Agapito de Sousa;
339364- Daniel Mano de Alcantara e Daniele Inacia dos Reis Silva;
339365- Bruno Alves da Silva e Mariah Karen Tomé Oliveira;
339366- Evertton Martins Silva e Thais Prado Clemente;
339367- Mário Edson Santos de Almeida e Priscila Almeida Lula de Souza;
339368- Evanilson de Oliveira Freire e Maria Cleidiene  de Souza Freire;
339369- Fabio Brito Pereira e Cleidiane de Souza Freire; 
339370- Rodrigo Almeida Fontenele e Débora Letícia Nogueira de Oliveira; 
339371- Valdir Dias Silva e Evydiane da Silva 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, 07 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A 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° 18274 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SÁVIO CARVALHO NOGUEIRA e GISELE NOGUEIRA BEZERRA;
Edital n° 18275 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALBERTO TAVARES DA SILVA e ANTONIA NEUSA ALVES RODRIGUES.
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, 07 de Abril de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

Roberto Moreira        
Ele continua cada vez mais jornalista e seu jornal 

"Opinião" é um sucesso. Quando esteve na TV fez uma 
verdadeira revolução na TV Diário, a cara do Nordeste.

Alan Neto
Ele está certo. Técnico não ganha jogo, mas pode per-

der se fizer algo errado.

Rui do Ceará          
Time ganha jogo. Diretoria ganha campeonato.

Loteria dos Sonhos
A gente observa pela TV a alegria daqueles que 

fazem o sorteio da Loteria dos Sonhos. Eles sabem que 
vão trazer a sorte para outros e sabem também que 
estão promovendo um sorteio sério que tem a marca da 
Loteria Estadual do Ceará.

Bom jornalista
Uma opinião minha. O bom jornalista tem que circu-

lar, ouvir, dialogar e ser bom comunicador. E isto venho 
fazendo há mais de 50 anos e sempre querendo aprender 
mais ao mesmo tempo perdendo aos que me insultam 
porque é perdoando que se é perdoado. (São Francisco).

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

UM VITORIOSO Meu abraço sincero a um jovem que 
desafiando e superando obstáculos continua brilhando. Se em 
campo foi aquele talentoso craque, fora dele mostra que sua 
estrela continua brilhando como doutor em educação, dirigindo 
um grande colégio em Maranguape e semanalmente participando 
de um programa na TVC, Bechara continua sendo aquele cara 
sensível e amigo, de fácil diálogo e de boa convivência.

FESTIVAL DE XADREZ De 15 a 21 de abril teremos 
aqui o Festival de Xadrez do Nordeste, nas categorias amador, 
senior e rápido. Será no Hotel Beira Mar e o xadrez pouco a 
pouco vai retomando seu espaço. E por falar neste esporte, me 
lembro de duas estrelas que brilharam no caso Ronald Câmara e 
Luiz Lentib. Crianças jogando xadrez ilustram este registro.

O GIGANTE DESPERTA O mês de junho que se 
avisinha vai marcar o início da grande revolução que está sendo 
comandada pelo competente presidente Jardson Cruz. O Náutico 
vem aí de novo para liderar a sociedade cearense. O Carnaval 
da Saudade, o restaurante de frente para a Beira Mar, o teatro 
PedroCoêlho, o auditório e um espaço especial para shows e 
eventos ao ar livre, aguardem. Vem aí um novo Náutico.

Red Bull Bragantino vence por 2 a 0 Nacional pela Libertadores
O Red Bull Bragantino 

começou bem a sua primeira 
participação na história da 
Copa Libertadores. Atuando 
em casa, no Nabi Abi Che-
did, a equipe não teve pro-
blemas para vencer o Nacio-
nal-URU por 2 a 0 na noite 
desta quarta-feira (6).

O triunfo foi construído 
com os gols de Ytalo, que ano-
tou de cabeça aos 34 do pri-
meiro tempo, e Hurtado, aos 
47 do segundo. Com os três 
pontos ganhos, o Red Bull 
Bragantino começa na lideran-
ça do Grupo C, que terá o en-
frentamento entre Estudiantes 

e Vélez Sarsfield apenas nesta 
quinta-feira (7), às 21h.

O Red Bull Bragantino se 
impôs no campo de ataque, 
mas foi pouco incisivo na 
hora de criar as jogadas pelo 
chão. Já na bola área, a equipe 
foi muito superior e abriu o 
placar com Ytalo, aos 34 mi-
nutos do primeiro tempo.

Na segunda etapa, os uru-
guaios desistiram de apostar 
somente nos contragolpes e 
tiveram mais iniciativa. O Bra-
gantino conseguiu controlar o 
ímpeto dos visitantes, que não 
obrigaram o goleiro Cleiton a 
fazer uma grande defesa. No fi-

nal, Hurtado ainda tabelou com 
Hyoran e ampliou para o Braga.

Com mais posse de bola que 
o Nacional, o time brasileiro 
passou a maior parte do tem-
po no campo ofensivo. A bola 
aérea foi a principal alternativa 
ofensiva do clube e funcionou 
muito bem, levando muito pe-
rigo em quase todas as vezes.

A marcação dos uruguaios 
era muito dura pelo meio e 
dificultava a chegada do time 
de Bragança Paulista. Por 
outro lado, dava espaço nas 
beiradas do campo. Sorriso, 
principalmente, aproveitou 
muito bem essa falha. O ata-

cante atuou com uma aveni-
da na esquerda e teve liberda-
de para criar as jogadas.

Aos 22 minutos, o golei-
ro Rochet caiu no chão após 
uma dividida e demorou 
mais de três minutos para se 
recuperar. O arqueiro ficou 
em campo até o intervalo, 
contudo foi substituído por 
Martín Rodríguez no ves-
tiário. Na segunda etapa, os 
mandantes atuaram mais de-
fensivamente e tiveram um 
chute perigoso ao gol somen-
te aos 34 minutos, com Lucas 
Evangelista. Apesar disso, 
não foram pressionados.
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GERAL
A Prefeitura de Fortaleza está realizando o cadastro dos vendedores ambulantes que desejam tra-
balhar no Aniversário de Fortaleza, que acontecerá no Aterrinho da Praia de Iracema, no dia 13 de abril. 
São 200 vagas disponíveis e o cadastro deve ser realizado presencialmente na sede da Regional 2.

A Associação de Jornalis-
tas e Escritoras do Brasil – 
AJEB Ceará realizou Sessão 
Solene  para outorga da 
medalha “Cândida Galeno” 
de distinção e mérito, insti-
tuída para ser concedida a 
personalidades ou entida-
des que por relevantes ser-
viços prestados a sociedade, 
a educação, a literatura, a 
cultura e a AJEB Ceará, evi-
denciam ser merecedores 
da distinção e homenagens 
pelos feitos realizados.

Na ocasião, que aconteceu 
no Palácio da Luz, sede da 
nossa centenária Acade-
mia Cearense de Letras, foi 
outorgada a Medalha  para 
as distintas personalidades 

que protagonizam a história 
social e humanitária.

A advogada GEUZA 
LEITÃO e o Jornalista 
LÚCIO BRASILEIRO, 
foram agraciados com a 
representativa insígnia, por 
seu destaque na mídia local 
e por ser o colunista mais 
antigo do mundo. A conte-
ceu o registro do legado dos 
agraciados.

Na oportunidade a AJEB 
Ceará acolheu em seu qua-
dro Associativo Honorário 
o jornalista que vos escreve, 
pelos “relevantes serviços 
prestados a essa Associação”. 
Fiquei muito honrado com o 
reconhecimento.

Ainda mais vindo de 

uma instituição tão pres-
timosa, que nasceu do 
anseio da escritora, poetisa 
e trovadora Cândida Maria 
Santiago Galeno, conhe-
cida carinhosamente por 
Nenzinha Galeno, beletrista 
cearense natural de Russas, 
neta do escritor Juvenal 
Galeno, patronesse da AJEB 
e sua fundadora.

Agradeço imensamente 
a todas as AJEBIANAS, na 
pessoa de sua presidente, 
professora Elinalva Olivei-
ra, e das queridas amigas 
Stela Frota Salles - autora 
do requerimento que me 
concedeu o título de sócio 
honorário - e Célia Leite, que 
proferiu lindas e emocionan-

tes palavras  sobre minha 
biografia e trajetória profis-
sional no ato da outorga.

Infelizmente não pude 
comparecer ao momento 
solene, por motivos de força 
maior, mas tenho certeza 
que fui muito bem represen-
tado pelo meu colaborador 
e amigo, Iratuã Freitas, 
fotógrafo, jornalista e atual-
mente doutorando em so-
ciologia pela UFC. Além de 
me representar, através dele,  
consegui acompanhar toda 
a solenidade pelo telefone. 

Outro fato que me deixou 
bastante grato, foi o fato de 
ter recebido tamanha home-
nagem ao lado de pessoas  
ímpares e brilhantes, como a 

advogada Geuza Leitão, que 
tanto tem feito pela luta na 
defesa dos animais e o jorna-
lista e confrade Lúcio Brasi-
leiro, o colunista mais antigo 
do mundo em atividade. 

Quero aproveitar para 
parabenizar a querida 
Elinalva pelo excelente 
texto que fez falando sobre 
Lúcio Brasileiro, bem como 
o brilhante resumo que 
minha amiga Gisela Nunes 
da Costa, fez sobre a vida 
da advogada Geuza. 

Também destaco a fala 
de Juarez Leitão, que no ato 
representava o presidente da 
Academia Cearense de Letras 
Dr Lúcio Alcântara., momen-
to em que ele falou sobre a 

história do Palácio da Luz, de 
seus tijolos enormes e de suas 
telhas “feitas nas coxas”.

Presentes ao evento João 
Milton Cunha presidente 
do INESP, Regina Pam-
plona Fiuza, Nirvanda 
Medeiros (uma das que me 
entregou a homenagem), 
Conceição Seabra, Fáti-
ma Duarte, Rejane Costa 
Barros, Vicente Alencar, 
somente para citar, depois 
darei mais detalhes.

Como diz o ditado, “grati-
dão é dívida que não pres-
creve, mais uma vez muito 
obrigado as sócias da enti-
dade e parabéns aos meus 
amigos agraciados, Geuza 
Leitão e Lúcio Brasileiro.

Grupo Conexão anuncia novo CFO. O Grupo Conexão, dono da Multiplay no Ceará, apresenta ao 
mercado o novo diretor financeiro da companhia. A Triple Play Brasil Participações S.A. (“Grupo Co-
nexão”), companhia controlada pelo fundo de investimentos Grain Management, LLC anunciou que 
Danilo Pérez foi nomeado, nesta quarta (6), como Chief Financial Officer (“CFO”). Pérez se reportará 
diretamente ao CEO do Conexão, Denis Ferreira. Pérez é um executivo de finanças com 15 anos 
de experiência em negócios de assinatura. Ele vem da Sascar Participações S.A. (“Sascar”), uma 
empresa de tecnologia e inovação do Grupo Michelin, previamente pertencente à GP Investimentos.

Projeto cria podcast para celebrar os
110 anos do grande mestre Luiz Gonzaga

Além do podcast, o projeto culminará com o lançamento de um livro

O “rei do baião” nasceu em 13 de dezembro de 1912, completando 110 anos em 2022

Luiz Gonzaga é um dos 
nomes mais conhecidos e 
importantes da música brasi-
leira, não é à toa que recebeu 
o título de “rei do baião”. Em 
dezembro de 2022, este ícone 
da música e da cultura com-
pletaria seus 110 anos de vida 
e, para celebrar a data, o pes-
quisador e referência nacional 
no assunto, Paulo Vanderley, 
se envolveu em um projeto 
que culminou na criação do 
podcast “Luiz Gonzaga 110 
anos de nascimento”, reunin-
do símbolos importantes da 
carreira do artista.

Os três primeiros episódios 
do podcast já estão disponí-
veis nas principais plataformas 
digitais e novos são lançados 
toda quarta-feira. O formato 
dos programas é de um ba-
te-papo descontraído entre 
apaixonados pela obra do “rei 
do baião”. Ao todo, serão mais 
de 50 programas, os quais con-
tarão com a presença de con-
vidados especiais como Elba 
Ramalho, Waldonys, Fagner e 
Espedito Seleiro.

De acordo com Paulo 
Vanderley, a ideia de criar o 
podcast surge no contexto 
das comemorações do ani-
versário de Luiz Gonzaga. 
“Nós convidamos 110 artis-
tas e admiradores da obra de 
Seu Luiz Gonzaga, gravamos 
esses bate-papos em vídeo e 
foi assim que surgiu a ideia”, 
relembra.

Para ele, o podcast não deve 
ser visto apenas como uma ce-

lebração da vida de Luiz Gon-
zaga, pois é uma ferramenta 
importante para aprender so-
bre o Brasil e a cultura brasi-
leira de forma geral. “É sobre 
paixão, essa é uma caracterís-
tica em comum em todos os 
entrevistados: a admiração e 
uma verdadeira paixão pela 
obra de Luiz Gonzaga e como 
essa obra se mantém atual”, 
pontua.

Em cada episódio, além 
de questões culturais do nor-
deste e do Brasil, serão abor-
dados temas como ritmos, 
diferentes gêneros musicais e 
a influência da obra de Luiz 
Gonzaga. “Definitivamente 
foi Gonzaga que colocou o 
nordeste no mapa do Brasil. 
Foi ele que instituiu a sanfo-
na com a formação do triân-
gulo e da zabumba e trans-
formou em uma verdadeira 

orquestra. Hoje, é uma for-
mação massificada e conhe-
cida mundialmente”, explica 
o pesquisador.

Além do podcast, Paulo 
Vanderley detalha que o públi-
co também terá acesso a uma 
página www.luizluagonzaga.
com.br, uma websérie e um 
livro que reúne o maior acer-
vo de pesquisa sobre o artis-
ta já publicado no Brasil. No 
ambiente virtual, é possível 
encontrar discos, fotos e docu-
mentos raros sobre a vida e a 
obra do músico nordestino.

O livro, por sua vez, que 
tem previsão de lançamento 
para dezembro, promete ser 
um dos documentos mais 
definitivos de consulta so-
bre a carreira de Gonzaga e 
um valioso instrumento de 
pesquisa sobre a canção bra-
sileira. “O livro terá o Seu 

Luiz Gonzaga contando sua 
história em primeira pessoa”, 
explica Vanderley.

O pesquisador acredita 
que falar sobre ícones nor-
destinos como Luiz Gonzaga 
é uma forma de preservar a 
cultura da região. “Quando 
a gente fala sobre Seu Luiz 
Gonzaga e sobre o gênero e 
os ritmos que ele criou não 
tem como desassociar da 
cultura nordestina. Gonzaga 
é um dos pilares da música 
brasileira. Escolhemos um 
formato que é como se es-
tivéssemos conversando na 
sala de casa, é algo informal, 
para trazer proximidade com 
os ouvintes”, orgulha-se..

Por Yasmim Rodrigues

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545
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CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE-3° OFÍCIO. JULIO EDUARDO LIMA DE 
ALMEIDA – Tabellåo e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA – Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, 
ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, REG. DE TITULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONH. Travessa Pomolo 
Cruz, 257, Centro - Cannde-Ceará - Fone: 85 3343.1995 / Fax: EMAL cartoricalmeidacang hotmail.com. EDITAL DE 
CITAÇÃO DE PRAZO, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de Usucapião, PROCESSO Nº. 126/2021. O Bel. Júlio 
Eduardo Lima de Almeida, Ilmo. Titular do 3º. Oficio, 2ª. 2ona de Registro Imobiliário da Comarca de Canindé, Ceará, na Travessa 
Pompilio Cruz, no. 257, Bairro Centro, Canindé, Ceará, CEP 62.700-000, na forma da Lei. Faz SABER aos Srs. ANTONIO MICHEL 
SOUSA PAIVA, FRANCICO PINTO ALMEIDA e TAMYRES SILVA DE OLIVEIRA, réus certos e concordes com o requerimento de 
USUCAPIÃO, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos reais, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que os Srs. JAELE SILVA SOUZA e sua esposa ROSENI OLIVEIRA SANTOS, solicitaram a abertura do 
procedimento administrativo de USUCAPIÃO, visando a declaração de domínio sobre o imóvel: TERRENO URBANO localizado na 
AVENIDA RAIMUNDO ALCOFORADO, BAIRRO ALTO GUARAMIRANGA, com fundo para a Rua Presidente Dutra, CANINDÉ, CEARÁ, com 
uma área exata de 500,00m2 e perímetro de 120,00m, sendo sua poligonal representadas pelos vértices Voi (UTM 4662 85.56 E; 
9518276.29 s), VO2 (UTM 466295.52 E; 9518275.45 $), V04 (UTM 466291.03 E; 9518221.64 5) e vos (UTM 466281.06 E; 
9518222.47 S) (sentido horário) e frente para a Avenida Raimundo Álcoforado, na seguinte descrição: inicia-se a medição do 
levantamento a partir do vértice voi de coordenadas UTM 466285.56 E, 9518276.29 S, configurando o vértice de amarração relativo 
ao local próximo à margem da Avenida Raimundo Alcoforado. Deste modo, segue confrontando a Avenida Raimundo Alcoforado com 
frente medindo 10,00 metros, extremado ao NORTE, com reta definida entre os vértices VOD (UTM 466285.565, 9518276.295) e V02 
(UTM 466295.52E, 9518275.45$). Em seguida, confronta 20,30 metros com a propriedade do Sr. ANTONIO MICHEL SOUSA PAIVA, 
extremado ao LESTE, com reta definida entre os vértices VO2 (UTM 466295.52E, 9518275.455) V03 (UTM 466293.83E, 
9518255.22s). Logo após, confronta 29,70 metros com a propriedade do Sr. FRANCISCO PINTO ALMEIDA, extremado ao LESTE, com 
reta definida entre os vértices VO3 (UTM 466293.83E, 9518255.225) e 104 (UTM 466291.03E, 9528221.649), confronta 10,00 
metros com a Rua Presidente Dutra, extremado ao SUL, com reta definida entre os vértices V04 (UTM 466291.035, 9518221.645) e 
V05 (UTM 466281.06E, 9518222.475). confronta 25.00m com o terreno da Sra. TAMYRES SILVA DE OLIVEIRA, extremado ao OESTE, 
com reta definida entre os vértices V05 (UTM 466281.068, 9519222.478) e V06 UTM 466855.68E, 9518247.295). Por fim, confronta 
25,00m com o imóvel de endereço AVENIDA RAIMUNDO ALCOFORADO. N° 668, extremado ao OESTE, com reta definida entre os 
vértices V06 (UTM 966855.680, 9518247.295) e Vol (UTM 466285.56E, 9518276.29S). Ceste modo, consolida-se a poligonal 
referente à área do Imóvel Urbano de área igual a 500,00 metros quadrados e perímetro 120,00 metros. Todas as coordenadas aqui 
descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM 
(Universal Transversa de Mercator), Euso -24M, referenciadas ao Meridiano Central de 45°. tendo como Datum Horizontal O SIRGAS 
- 2000 (Elipsoide: GRS80/Sistema de Referência Geocêntrico das Américas). Escala utilizada em representação na planta: 1/400. 
Todas as distâncias, áreas. e perímetros foram calculadas no plano de projeção UTM. LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao NORTE: com 
o largo Avenida Raimundo Alcoforaco, numa extensão de 10,00 metros; ao LESTE: com o terreno de propriedade do Sr. Antônio Michel 
Sousa Paiva, de endereço Avenida Raimundo Alcoforado, N° 684, numa extensão de 20,30 metros e com o terreno de propriedade do 
Sr. Francisco Pinto Almeida, de endereço Rua Presidente Dutra, S/N, numa extensão de 29,70 metros; ao SUL: com o largo da Rua 
Presidente Dutra, numa extensão de 10,00 metros e ao OESTE: com o terreno da Sra. Tamyres Silva de Oliveira, de endereço Rua 
Presidente Dutra, No 751, numa extensão de 25,00 metros e com o imóvel de endereço Avenida Raimundo Alcoforado, No 668, numa 
extensão de 25,00 metros, com inscrição imobiliária-cadastral municipal sob o no 20939, alegando posse mansa e pacifica no prazo 
legal. Estando em termos, expede-se o presente edital para comunicação dos interessados incertos, ausentes e não sabidos para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, a fluir a partir da data da publicação, manifestem-se sobre o pedido de abertura do procedimento 
administrativo de usucapiào. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Canindé, Ceará, 07 de abril de 
2022. Francisco Chagas Barros de Sousa – Escrevente Aurorizado

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. O Presidente do Sindicato da 
Indústria da Construção Pesada do Ceará – SINCONPEICE, entidade sindical de 1° grau, no uso das 
atribuições que lhe se conferidas pelo Estatuto Social, convoca as empresas, filiadas e associadas, 
pertencentes à categoria econômica da Indústria da Construção Pesada do Ceará, para comparecerem à 
Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará na Rua Tomás Acioli, 840 - 3° andar, sala 304 - 
Aldeota- Fortaleza Ceará (CEP: 60.135-180), no dia 18 de abril 2022, às 14:00h, em primeira 
convocacão e, não havendo quórum, às 14:30h. em segunda convocacão. com qualquer número de 
presentes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: a) Abertura dos trabalhos em caráter 
permanente até a conclusão do processo de negociação coletiva 2022/2023 com o SINTEPAVICE; b) 
Discussão e aprovação da proposta patronal e conhecimento dos principais pleitos formulados pelo 
SINTEPAVICE para a celebração de instrumento coletivo 2022/2023; c) Leitura e discussão acerca da 
Pauta de Reivindicações do SINTEPAVICE 2022/2023; d) Outorga de poderes à diretoria do Sindicato 
para representar, negociar e celebrar Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023 ou instaurar Dissídio 
Coletivo da Categoria, de natureza econômica elou de natureza jurídica, Ação Declaratória de Abusividade 
de Greve, Pedido de Instauração de Instância elou adotar quaisquer outras medidas administrativas e/ou 
judiciais que se fizerem necessárias; e) Definição do valor da contribuição assistencial das empresas ao 
sindicato patronal, prevista art. 513- alínea “e” da Consolidação das Leis do Trabalho; f) Formação da 
Comissão de Negociação, composta por representantes de empresas, para em conjunto ao SINCONPEICE 
elaborarem agenda de reuniões para discussões e decisões nas negociações coletivas. g) Assuntos 
correlatos. As empresas poderão ser representadas por seus diretores ou por procuradores com poderes 
específicos de deliberação munidos do respectivo instrumento de procuração. Fortaleza 07 de abril de 
2022. Dinalvo Carlos Diniz -- Presidente

CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
– O Presidente do Clube de Engenharia do Ceará, de acordo com os arts. 21, 23, 24, 25, 27 e 28 do 
Estatuto em vigor, convoca seus associados para uma Assembleia Geral Extraordinária que se realizará 
em 1ª Convocação, no dia 25 de abril de 2022, às 9 horas, em 2ª convocação, às 10:00hs do mesmo dia, 
com a presença de metade mais um dos Sócios Proprietários Individuais em gozo de seus direitos. Em 
caso contrário, será realizada uma 3ª convocação, no dia 29 de abril de 2022, às 10:00hs, com qualquer 
número de sócios presentes, no endereço da Avenida Monsenhor Tabosa, nº 1381, bairro Meireles, 
Fortaleza/CE, 60165-010 — sede do Ideal Clube —, com a seguinte ORDEM DO DIA: a) Apreciar e 
deliberar acerca da autorização para alienação/venda do imóvel situado na Praia do Futuro, na Avenida 
Zezé Diogo, nº 2076, objeto da Matrícula nº 1.210 do 1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, 
de titularidade do CLUBE DE ENGENHARIA DO CEARÁ, doravante “Imóvel” para TENDA NEGÓCIOS 
IMOBILIÁRIOS S.A, sociedade anônima, com sede na capital do Estado de São Paulo, na Rua Boa 
Vista, nº 280, pavimentos 8º e 9º, Centro, São Paulo/SP, CEP 01014-908, inscrita no CNPJ/MF sob 
o nº. 09.625.762/0001-58, doravante “TENDA”, pelo valor e conforme as condições expressas no 
Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel com Cláusulas Resolutivas 
e outras Avenças a ser firmado com a TENDA, doravante “CONTRATO”, e no Instrumento Particular de 
Opção de Compra e Venda celebrado com a TENDA, em 10 de dezembro de 2021, documentos que serão 
disponibilizados para acesso e conhecimento dos associados; b) Autorizar a assinatura do CONTRATO a 
ser firmado com a TENDA; bem como da Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel e da Escritura 
de Novação e Confissão de Dívida, previstas no referido CONTRATO, pelos seguintes membros do Clube 
de Engenharia do Ceará: Presidente em conjunto com 02 (dois) diretores; c) Apreciar e autorizar a 
outorga de garantia imobiliária sobre o Imóvel, nos termos do CONTRATO a ser firmado com a TENDA, 
bem como a assinatura dos instrumentos necessários à outorga e registro imobiliário da referida 
garantia, pelos seguintes membros do Clube de Engenharia do Ceará: Presidente em conjunto com 02 
(dois) diretores. Fortaleza, 08 de  Abril  de 2022. Luiz Ary Romcy – Presidente do CEC

IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A - CNPJ/MF nº 41.439.605/0001-60 - NIRE: 
23300019130 - Ficam convocados os senhores acionistas da IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO 
S/A a comparecerem à sede da Companhia, situada na Av. Godofredo Maciel, 606 – Altos “B” – Paranga-
ba, CEP 60.710-000, Fortaleza/CE, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 15 de abril de 2022, às 09:00h, que terá por objeto a seguinte ordem do dia: a) Destituição da 
atual Diretoria; b) Eleição de novos diretores; c) Outros assuntos de interesse social que se fizerem ne-
cessários. Fortaleza-CE, 24 de março de 2022 - Maria Inês Chastinet Pinho - Inventariante do Espólio 
de Henrique Jorge de Oliveira Pinho Detentor de 99% do capital social.

Sessão Solene de entrega da Medalha na AJEB Ceará

Celia Leite, Stela Frota Salles e Nirvana Medeiros entrega o 
título de sócio honorário da Ajeb para este colunista sendo 
representado por Iratuã Freitas

Lúcio Brasileiro recebe a medalha Cândida Galeno de João Mil-
ton Cunha, Juarez Leitão e Elinalva Oliveira, presidente da Ajeb.

Advogada Geuza Leitão recebe a Medalha Cândida Galeno de 
Gisella Nunes da Costa, João Milton e Juarez Leitão

Celia Leite, Selma Cabral, Elinalva Oliveira e Fátima Duarte Regina Fiuza e Iratuã Freitas Rejane Costa Barros, Elinalva Oliveira e Stelinha Frota Salles
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