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Nova rodada de análises e audiências públicas foram liberadas pelo IBAMA para maior empreendimento de exploração de urânio do país

Entre os ovos de chocolate infantis, há diferença de preços de até 40% em três produtos
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Exposição celebra 
vida e obra da 
artista cearense 
Sinhá D’amora

GERAL12

Nesta nova rodada de análises, as audiências públicas já foram liberadas pelo Ibama (Ibama, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis). Os debates devem ocorrer nos próximos três meses e prometem ser intensos. O projeto está localizado entre os 
municípios de Santa Quitéria e Itatira, a 217 km de Fortaleza. Prevê um investimento de R$ 2,3 bilhões e a geração de 11 mil empregos para a 
exploração de uma abundante reserva de urânio associada ao fosfato, matéria-prima para indústrias de fertilizantes e rações. POLÍTICA4

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

Diferença de 
preços de ovos 
de páscoa 
chega a 104%

O Procon Fortaleza 
divulgou, a pesquisa 
com preços de ovos de 
chocolate para a Páscoa. 
Foram coletados preços 
de 47 tipos de ovos e 
caixas de chocolate, entre 
tradicionais e infantis, no 
período de 28 de março 
a 07 de abril. Também 
foram coletados preços 
de ingredientes para a 
fabricação caseira de 
produtos para a Páscoa. 
ECONOMIA9

Projeto de exploração de urânio 
em Santa Quitéria avança

O processo de licenciamento do que hoje é o maior empreendimento de exploração 
de urânio do Brasil, o Projeto Santa Quitéria, no Ceará, voltou a andar

Mais de 1.200 corpos 
foram encontrados na 
região de Kiev, disse 
promotora ucraniana

INTERNACIONAL7

PESQUISA

Brasil aumenta 
11,4% a produção 
de veículos 
em março

ECONOMIA10

Por maioria absoluta, 
Luiz Gastão Bittencourt 
foi reeleito presidente 
da Fecomércio-CE

ECONOMIA9

Parlamentares 
propõem auxílios para 
pessoas atingidas 
pelas chuvas

Os benefícios vêm sen-
do propostos, no Legisla-
tivo, tanto em âmbito es-
tadual quanto municipal, 
na Câmara de Fortaleza. 
As matérias têm como 
pano de fundo recordes 
históricos de chuvas no 
Ceará nas últimas sema-
nas. POLÍTICA3
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PIB MAIOR ESTADOS
AGRONEGÓCIOS
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Balanços patrimoniais - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Ativo Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 856 240  4.220  268 
Títulos e valores mobiliários 1.675 14.531  6.775  16.062 
Contas a receber 67.770 42.960  69.798  42.955 
Estoques 5.808 5.452  5.808  5.452 
Impostos a recuperar 264 621  276  659 
Outros 1.831 764  6.189  3.455 

 78.204  64.568  93.066  68.851 
Não circulante

Depósitos judiciais  6  6  6  6 
Imposto de renda e 

contribuição social diferido  10.191  6.097  10.191  6.097 
Investimentos  17.985  8.569  -    -   
Imobilizado  12.976  6.201  13.103  6.349 
Direito de uso – 

arrendamento mercantil  26.592  25.556  26.592  25.556 
Intangível  3.464  4.364  3.464  4.364 

 71.214  50.793  53.356  42.372 
Total do ativo 149.418 115.361 146.422 111.223 

Passivo Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Circulante
Fornecedores  5.771  11.995  5.745  10.999 
Salários, provisões e 

encargos sociais  5.999  4.448  6.044  4.612 
Obrigações fiscais  4.323  6.004  4.917  6.168 
Contas a pagar por aquisições  2.025  -  2.025  - 
Dividendos  6.437  -  6.437  - 
Arrendamento mercantil  3.976  4.355  3.976  4.355 
Outros  13.513  142  13.433  142 

 42.044  26.944  42.577  26.276 
Passivo não circulante

Contas a pagar por aquisições  5.030  8.384    5.030  8.384   
Partes relacionadas  7.182  3.567  3.635  20 
Provisão para contingências  343  343  343  343 
Arrendamento mercantil  24.224  22.046  24.224  22.045 
Outros - 454 - 454

 36.779  34.794  33.232  31.246 
Patrimônio líquido

Capital social 36.058 36.058 36.058 36.058 
Reservas de capital  (10.970)  (10.970)  (10.970)  (10.970)
Reserva de lucros 45.507 28.535 45.507 28.535 

 70.595  53.623  70.595  53.623 
Participação de não controladores - - 18 78
Total do patrimônio líquido 70.595 53.623 70.613 53.701 
Total do passivo e patrimônio 

líquido 149.418 115.361 146.422 111.223 

HOSPITAL SÃO CARLOS S.A.
CNPJ nº 11.794.674/0001-21

Relatório da Diretoria - Prezados Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o 
Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. A Diretoria.

Demonstrações financeiras do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Receita líquida  178.963  136.248  192.791  130.015 

Custos dos serviços 
prestados  (146.166)  (80.723)  (149.612)  (87.490)

Lucro bruto  32.797  55.525  43.179  42.525 
Despesas gerais e 

administrativas  (5.404)  (1.458)  (5.472)  (1.548)
Equivalência Patrimonial 9.416 (13.703)   -   -
Outras despesas 

operacionais  (2.086)  (1.929)  (2.242)  (2.058)
Lucro antes das receitas e 

despesas financeiras  34.723  38.435  35.465  38.919 

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas financeiras  143 1.336  377 1.436 
Despesas financeiras  (5.093)  (3.385)  (5.124)  (3.415)

Resultado antes dos impostos 
sobre o lucro  29.773  36.386  30.718  36.940 
Impostos sobre o lucro  (6.363)  (8.136)  (7.299)  (8.414)

Lucro líquido do exercício  23.410  28.250  23.419  28.526 
Lucro atribuído aos 

acionistas controladores  23.410  28.250  23.410  28.491
Lucro atribuído aos 

acionistas não 
controladores - - 9 35

Notas explicativas - Principais práticas contábeis - As demonstrações 
financeiras do Hospital São Carlos S.A. são de responsabilidade da 
Administração e foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas 
no Brasil, observando a legislação societária (Lei nº 6.404/76 e alterações 
subsequentes) e os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). As principais políticas contábeis 
adotadas pela Sociedade na elaboração das demonstrações financeiras 
são descritas abaixo: a) Reconhecimento da receita e custos: As receitas, 
custos e despesas das operações são reconhecidos em conformidade com o 
regime contábil de competência dos exercícios. As receitas são reconhecidas 

de acordo com serviços prestados, quando seu valor pode ser mensurado 
de forma confiável, líquidas de descontos, créditos, abatimentos e possíveis 
glosas estimadas. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza 
significativa da sua realização. b) Ativos e passivos circulantes e não 
circulantes: Os ativos são classificados como circulantes quando realizáveis 
dentro dos doze meses seguintes. Os passivos circulantes e não circulantes 
são demonstrados pelos montantes nos quais eles serão liquidados 
considerando a data de cada balanço, incluindo juros provisionados e 
variações monetárias ou cambiais de acordo com as condições contratuais. 
Nilo César Braga de Almeida - Contador - CRC 068910/O-6 - CPF 967.034.827-72
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Pacote de bondades. Com “pacote de bondades” com impacto de R$ 160 bilhões na economia, o presidente Bolsonaro 
mira o bolso dos brasileiros para elevar a popularidade. A estratégia, que passa pelo aumento da renda e estímulos econô-
micos de curto prazo, visa ainda a atender a segmentos em que seu desempenho nas pesquisas de intenção de voto é pior.NACIONAL

FOTO DIVULGAÇÃO

Isso é gravíssimo e deve ser investigado
Senador Luiz Carmo (PSC-GO) sobre fraude en-

volvendo assinatura de Rose de Freitas

E ntre os quase R$7 milhões que a Pe-
trobras gastou com viagens de fun-
cionários nos três primeiros meses 
de 2022, a ida de dois deles a Paris 

(França), para “acompanhar” a construção 
da plataforma FPSO Almirante Tamandaré, 
custou à estatal R$177 mil. A plataforma está 
sendo construída pela SBM Offshore, uma 
das empresas mais enroladas na corrupção 
desvendada na Lava Jato, cuja vítima primor-
dial foi a própria estatal. Questionada pela co-
luna, a Petrobras não se manifestou.

E a gasolina...
Cada passagem custou R$88,6 mil à estatal. 

Os funcionários viajaram no dia 6 de março e 
retornam apenas no dia 7 de julho. Que beleza...

Multa é espuma
Só no acordo de leniência com a Justiça 

brasileira em 2018, a holandesa SBM Offshore 
concordou pagar R$549 milhões à Petrobras.

Corrupa valeu
Apesar das revelações da Lava Jato, a SBM 

ganhou da Petrobras em 2021 o contrato da 
Almirante Tamandaré, que vale US$630 mi-
lhões.

Olha o exemplo
Júlio Faerman, ex-SBM, paga US$54 mi-

lhões às autoridades no Brasil, na Lava Jato, 
e foi condenado a pagar US$1,6 milhão no 
Reino Unido.

MDB é nordestino
O MDB tem 13 parlamentares do Nordeste na 

Câmara dos Deputados, além de sete senadores; 
mais da metade da maior bancada do Senado.

Ilustre no MDB
Emedebista ‘histórico’, José Sarney, do Mara-

nhão, saiu do Nordeste para virar presidente da 
República, o único do partido até Michel Temer.

Outro lado
Desde 1954, quando Jânio Quadros venceu 

a disputa, São Paulo não elege um governador 
que nasceu fora do estado.

Se gritar...
Após observar alguns dos presentes, bolso-

Petrobras gasta fortuna em visitas a quem a furtou

O PODER SEM PUDOR

Contam na Bahia que foi animada a elei-
ção para presidente da Câmara Municipal 
de Bom Jesus da Lapa, em janeiro de 2001. 
Indicado pelo prefeito, o vereador Valdivino 
Borges fazia seu discurso quando alguém o 

interrompeu para se referir à sua condição de 
semianalfabeto: “Sai daí, seu burro!” Valdivi-
no olhou para o agressor e respondeu na lata: 
“Eu sou burro e sou o presidente da Câmara, 
e você, que não é, está aí me dando coice!...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Um burro na plateia

Baleia recorre a xenofobia 
contra Tarcísio Freitas
O presidente do MDB, de-
putado federal Baleia Rossi, 
escolheu uma alegação pri-
mária contra a candidatura do 
ex-ministro da Infraestrutura 
Tarcísio Freitas (Republica-
nos) a governador: “Ele não é 
de São Paulo”, tem afirmado a 
interlocutores. Baleia enfren-
tará dificuldade na xenofobia: 
seu partido em São Paulo, tem 
políticos nascidos em todas 
as regiões, sem contar o para-
naense Sérgio Moro, estrela do 
União Brasil, partido aliado do 
MDB na busca de candidatura 
única ao Palácio do Planalto.

naristas definiram o melô do ato de sexta, em 
que o PSB reforçou o nome de Geraldo Alck-
min para ser candidato a vice: “Se gritar ‘pega 
ladrão/Não fica um meu irmão...”

Atenção aos detalhes
O presidente Bolsonaro exaltou a redução 

de 20% nas contas de luz com fim da bandei-
ra de escassez hídrica, mas o valor deveria ser 
ainda menor. Não haverá geração termelétri-
ca “adicional”, mas ela continua.

Só facada
Segundo pesquisa mensal ValeCard, o bra-

sileiro pagou R$7,471 por litro de gasolina, 
em média, em março. Em janeiro e fevereiro, 
o gasto médio dos motoristas era, respectiva-
mente, de R$ 6,908 e R$ 6,880 por litro.

Capital de bicicleta
Parceria do governo do DF com a Tembici 

para espalhar bicicletas compartilhadas por 
Brasília, completou seis meses com 355 bikes 
rosas, em 41 estações na capital. Falta só ex-
pandir para o entorno do DF.

Servilismo britânico
Nesta segunda (11), a prisão do ativista 

Julian Assange, fundador do Wikileaks, com-
pleta três anos. A expectativa é que a Justiça 

inglesa aprove sua extradição aos Estados 
Unidos ainda este mês.

Álcool neles
Se gasolina e diesel não param de subir, 

apesar da queda do valor em reais do barril de 
petróleo, o preço médio do etanol foi de R$5 a 
R$5,01 desde fevereiro, segundo a ANP. Pode 
ser considerado boa notícia.

Efeito na política local
O Pew Research Center revelou que o nú-

mero de repórteres de jornais que cobrem os 
legislativos estaduais em tempo integral, nos 
EUA, caiu quase pela metade entre 2014 e 
2022. Já os contratados por ONGs e grupos 
de interesses mais que triplicaram: de 6% para 
20% do total.

Ativismo vem aí
Tal como aconteceu na CPI da Pandemia, 

a comissão parlamentar de inquérito para in-
vestigar o Ministério da Educação está a uma 
decisão judicial de furar a fila de CPIs que 
aguardam instalação no Senado.

Pergunta na campanha
O plano de “incomodar” em casa as famí-

lias dos parlamentares é vingança por precisar 
de escolta policial para ir à praia?

O MP-RJ afirma que a 
situação da professora 
não se enquadra nas 
possibilidades para 
prisão domiciliar

Com o avanço das commodities, parte dos estados atrelados ao agronegócio deve registrar crescimento maior do PIB

Com o avanço dos pre-
ços das commodities, parte 
dos estados mais atrelados 
ao agronegócio deve regis-
trar crescimento maior do 
PIB (Produto Interno Bruto), 
indicam projeções da MB 
Associados. cSegundo a con-
sultoria, Mato Grosso do Sul 
(4,9%), Tocantins (4,7%) e 
Goiás (4,5%) tendem a apre-
sentar as altas mais intensas 
do PIB no acumulado de 
2020 a 2022, na comparação 
com 2019, o ano anterior à 
crise sanitária.

“A gente viu um impacto 
importante da valorização 
das commodities na pande-
mia. É natural que isso puxe 
para cima as projeções em 
estados como esses”, avalia 
Sergio Vale, economista-che-
fe da MB Associados.

Em seguida, aparecem 
Pará e Espírito Santo, com 
estimativas de crescimento 
de 4% e 3,9%, respectivamen-
te, no acumulado de 2020 a 
2022. “O Pará tem o impacto 
da atividade extrativa”, apon-
ta Vale. “O Espírito Santo 
conta com uma base forte de 
celulose. Também há o efeito 
da valorização das commodi-
ties”, completa.

Os dados mais recentes do 
IBGE (Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística) sobre 
o PIB dos estados são refe-
rentes a 2019. A MB busca 
estimar o desempenho com a 
pandemia em curso nos anos 
seguintes. No caso do PIB 
nacional, os resultados já co-
nhecidos vão até 2021. Con-
forme o IBGE, o indicador 
despencou 3,9% no país em 
2020. Após a queda no ano 
inicial da pandemia, houve 
alta de 4,6% em 2021.

Em 2022, a MB projeta 
uma estagnação do PIB na-
cional. Ou seja, a expectativa 

é de variação nula, de 0%.
Assim, pelos cálculos da 

consultoria, o indicador deve 
acumular um leve avanço de 
0,5% entre 2020 e 2022, fren-
te a 2019. “Crescer 0,5% em 
três anos é quase nada. O ce-
nário de 2022 é de uma eco-
nomia ainda fraca no país. 
Isso vai impedir que os es-
tados também tenham uma 
recuperação mais vigorosa”, 
afirma Vale.

No acumulado de 2020 a 
2022, 15 unidades da Fede-
ração -14 estados e o Distri-
to Federal- devem registrar 
variação superior à do PIB 
brasileiro, segundo a MB. Em 
São Paulo, maior economia 
estadual, o crescimento esti-
mado no período é de 1,3%.

De acordo com as previ-
sões, três unidades da fede-
ração devem repetir o leve 
avanço de 0,5% do indicador 
brasileiro. São as seguintes: 
Roraima, Piauí e Paraíba.

Por fim, nove estados ten-
dem a ficar abaixo do PIB 
nacional no acumulado de 
2020 a 2022. Desses nove, 
quatro devem apresentar re-

cuo no indicador, sinaliza a 
consultoria. São os seguin-
tes: Alagoas (-1,4%), Acre 
(-0,9%), Ceará (-0,7%) e 
Bahia (-0,2%).

Vale aponta que as restri-
ções geradas pela Covid-19 
prejudicaram estados com 
grande peso de serviços pre-
senciais. Membros do Nor-
deste fazem parte dessa lista.

Na região, lembra o eco-
nomista, o auxílio emergen-
cial mitigou danos iniciais 
da pandemia. Mas, com o 
fim do benefício social e a 
escalada da inflação no país, 
a recuperação do consumo 
tende a ficar mais complica-
da, conclui.

“A inflação está corroendo 
o poder de compra da popu-
lação. Isso afeta estados com 
renda mais baixa”, diz Vale.

Em 2022, previsão é de 
14 UFs acima do Brasil No 
recorte específico do ano de 
2022, 14 unidades da Fede-
ração devem ter PIB com 
desempenho superior ao do 
Brasil, indica a MB. A maior 
alta prevista é para o Tocan-
tins, de 1,7%, após projeções 

de recuo de 1,6% em 2020 e 
de avanço de 4,6% em 2021.

Na sequência, aparecem 
Mato Grosso do Sul e Goiás. 
Em ambos os casos, o cres-
cimento esperado em 2022 
é de 1,4%. Nove estados 
tendem a registrar variação 
nula neste ano, a exemplo do 
país. Outros quatro devem 
apresentar leves taxas nega-
tivas: Acre (-0,3%), Amazo-
nas (-0,2%), Bahia (-0,2%) e 
Amapá (-0,1%).

Economistas avaliam que 
o cenário macroeconômico 
reúne uma série de riscos 
em 2022. A inflação alta vem 
forçando aumento nos juros, 
o que dificulta o consumo e 
os investimentos produtivos 
de empresas. Além disso, há 
incertezas sobre a corrida 
eleitoral e preocupação com 
os desdobramentos da guer-
ra entre Rússia e Ucrânia.

Um dos temores relacio-
nados ao conflito no Leste 
Europeu é o da escassez de 
fertilizantes, que afetaria a 
agropecuária, devido à de-
pendência brasileira das im-
portações do produto. 

MP pede retorno da 
mãe de Henry Borel a 
prisão após post social

O Ministério Público 
usou a publicação de uma 
foto da professora Mo-
nique Medeiros, mãe de 
Henry Borel, numa rede 
social para defender seu 
retorno à prisão.

A Promotoria afirma 
que ela violou as proibições 
determinadas pela Justiça 
ao ser solta na terça-feira 
(5) ao participar da publi-
cação. A defesa, porém, 
nega envolvimento da 
professora com o perfil que 
publicou sua foto.

Na terça, a juíza Eliza-
beth Machado Louro, da 2ª 
Vara Criminal do Tribunal 
de Justiça do Rio de Janei-
ro, atendeu pe-
dido da defesa e 
revogou a prisão 
preventiva da 
mãe de Henry, 
por entender que 
os motivos que 
fundamentaram 
a medida já es-
tão superados.

A professora 
e seu ex-companheiro, o 
ex-vereador Jairo Souza 
Santos Júnior, o Dr. Jairi-
nho, foram denunciados 
em maio do ano passado 
pelo homicídio triplamente 
qualificado de Henry.

O MP-RJ afirma que a 
situação da professora não 
se enquadra nas possibilida-
des para prisão domiciliar. 
“Não atentou a magistrada 
que o rol que possibilita a 
prisão domiciliar é taxati-
vo e encontra redação no 
art.318 do CPP [Código de 
Processo Penal], não preen-
chendo a acusada nenhum 
dos seus requisitos. No 
caso de uma mulher, jovem 
como a acusada, uma das 
hipóteses seria se possuísse 
um filho menor, contudo 
ela responde a um processo 
justamente por ter participa-
do do homicídio do único 
filho”, afirma o recurso.

A juíza determinou que 
a professora ocupe um 
novo endereço, que deve 
permanecer sob sigilo e 
acautelado em cartório, 
para garantir, eventual-
mente, a futura aplicação 
da lei penal. Monique 
também não poderá se 
comunicar com terceiros, 
especialmente testemunhas 
do processo, com exceção 
de familiares e integrantes 
de sua defesa.

A Promotoria aponta 
ainda que a divulgação 
de sua foto em um perfil 
chamado Monique Inocen-
te vai de encontro às regras 
impostas pela magistrada.

“Se não bastasse tudo 
isso, logo após sua soltura, 
ela se envolve em postagens 
sociais, apesar da proibição 
pelo juízo em sua decisão, 
como mostram as imagens 
que seguem. Embora não 
concordemos com alguns 
comentários, o abalo à 
ordem pública pode ser 
sentido por suas leituras”, 
afirma o MP-RJ no recurso.

O advogado Thiago Mi-
nagé, que defende a mãe de 
Henry, afirmou que ela não 
tem relação com o perfil que 
publicou suas fotos. “Trata-se 
de uma página que não temos 
o menor controle -perfil 
criado por outra pessoa. Basta 
verificar a conta e constatar 
que as publicações que já 
vinham sendo feitas anterior-
mente, tanto que a primeira 
publicação no perfil citado foi 
realizada em 18 de abril de 
2021”, afirma o advogado.

PIB dos estados atrelados ao 
agronegócio deve crescer 
Segundo MB associados, Mato Grosso do Sul (4,9%), Tocantins (4,7%) e Goiás 
(4,5%) tendem a altas mais intensas do PIB no acumulado de 2020 a 2022
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IPVA 2022. A terceira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA) 2022 vence nesta segunda-feira (11). Os proprietários de veículos emplacados no 
Ceará podem emitir o boleto de pagamento pelos aplicativos Ceará App e Meu IPVA.CIDADES

Foi aprovado na sessão plenária da última quarta-
-feira (06/04), o Projeto de Lei que reserva 5% de mesas 
e cadeiras para idosos, gestantes e crianças de colo nas 
praças de alimentação dos shopping centers. A inicia-
tiva é do deputado estadual Antônio Granja. “Temos a 
convicção de que os estabelecimentos menores podem 
não cumprir essa norma. Mas uma praça de alimen-
tação, que normalmente tem mais de 100 mesas, ve-
mos pessoas da terceira idade esperando um lugar para 
sentar”, pontua o deputado. Segundo o documento, os 
lugares reservados deverão ser identificados por avisos 
ou por alguma característica que os diferencie dos as-
sentos destinados ao público geral. 

Idosos mais respeitados

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

Autoestima
Por falar no Primeiro Secretário da Assembleia 

Legislativa do Estado do Ceará, o médico-deputado 
Antonio Granja, também tramita no Legislativo Esta-
dual projeto de lei de sua autoria que cria o Programa 
de Conscientização e Incentivo à Doação de Cabelo. 
A iniciativa visa sensibilizar as pessoas parte de seus 
cabelos, para que ONGs e outras entidades possam pro-
duzir perucas para distribuição gratuita a pessoas que 
estejam em tratamento de câncer.

Volta a funcionar
Verdade. A partir desta segunda-feira, 11 de Abril, 

voltará a funcionar regularmente para atender estudantes 
da capital e do interior em visita a Fortaleza, o Restau-
rante Universitário (RU) da Universidade Estadual do 
Ceará (Uece). As aulas presenciais no âmbito da Univer-
sidade já retornaram desde 28/03.

União Brasil
Confirmado: o economista Igor Lucena deixou 

oficialmente o MDB e dentro do prazo legal (primeiro 
de abril), se filiou ao União Brasil, partido dirigido no 
Ceará pelo Capitão Wagner, pré-candidato a Governador 
do Estado. Igor é filho do empresário Gaudêncio Lucena, 
vice-presidente do MDB, Coisas da política.

Concurso
Estão concluídas as inscrições para o concurso que 

será feito pela Defensoria Pública do Ceará. São ofer-
tadas para capital e interior 60 vagas, sendo que que a 
aplicação da prova escrita será dia cinco (5) de junho 
vindouro. Organiza o concurso para Defensor Público 
do Estado a Fundação Carlos Chagas (FCC).

Itatiaia
A boa notícia foi dada semana passada: já incluída no 

plano nacional de fertilizantes, a exploração de urânio e 
fosfato na mina de Itatiaia, no município de Santa Quitéria 
deverá iniciar a sua operação em três (3) anos. Vem por aí, 
mais desenvolvimento e mais emprego. Aguardemos.

Parceria e apoio
“Essa iniciativa foi pensada na qualidade de vida 

das pessoas da terceira idade. Agradeço aos colegas 
deputados por terem aprovado esse projeto”, revelou 
o deputado Antonio Granja (Foto), ao conversar com 
a imprensa e através de suas sociais mostrar outras 
iniciativas do seu mandato parlamentar.

ESP/CE é convidada para estudo sobre 
câncer de mama em mulheres quilombolas

A Escola de Saúde Públi-
ca do Ceará Paulo Marcelo 
Martins Rodrigues (ESP/
CE) foi convidada para par-
ticipar de um estudo para 
identificar as mutações que 
provocam câncer de mama 
agressivo em mulheres qui-
lombolas no Estado. A pro-
dução científica, que deve 
ser iniciada em breve, é idea-
lizada pelo Grupo de Educa-
ção e Estudos Oncológicos 
(Geeon) da Universidade 
Federal do Ceará (UFC). O 
objetivo é fazer um levan-
tamento com mais de 4 mil 
famílias distribuídas em 73 
comunidades existentes no 
Ceará, por meio de rastrea-
mento com exames nas mu-
lheres com mais de 40 anos ou 
com faixa etária menor, desde 
que apresentem sintomas. 

Segundo a Geeon, a duração 
prevista das atividades é de 
três anos.

Coordenador do estudo, o 
professor Ronald Feitosa Pi-
nheiro explica a abordagem 
das pesquisas. “É um proje-
to vinculado ao Ministério 
da Saúde que busca avaliar a 
saúde global das comunida-
des quilombolas, focando nos 
cânceres, seja o de mama ou 
os hematológicos. Nós vamos 
pesquisar mutações que dão 
origem a essas doenças, além 
de fazer uma avaliação em 
cima dos fatores ambientais 
que também são capazes de 
influenciar como, por exem-
plo, a obesidade e o cigarro 
[tabagismo], elementos que 
a gente consegue intervir. O 
câncer é uma doença multifa-
torial, tanto da genética como 

do ambiente”, detalhou.
O convite à ESP/CE a con-

tribuir com o estudo foi feito 
em fevereiro deste ano, pois, 
de acordo com a gestão do 
Geeon, a escola tem expertise 
em planejar e executar ações 
na área. Por isso, desde então, 
alguns encontros vêm ocor-
rendo para alinhar processos. 
O mais recente, ocorrido no 
dia 1º de abril, contou com 
membros não só das duas 
instituições, bem como de ou-
tras entidades ligadas à pauta 
quilombola, como a Assesso-
ria Especial de Acolhimento 
aos Movimentos Sociais e a 
Coordenadoria Especial de 
Políticas Públicas para a Pro-
moção da Igualdade Racial no 
Governo do Estado. A previ-
são é de que, nas próximas se-
manas, um instrumento para 

oficializar a parceria deve ser 
criado. Até lá, mais alguns 
alinhamentos do plano de 
trabalho devem ocorrer e 
está prevista, ainda, uma 
apresentação das ativida-
des a líderes quilombolas de 
todo o território cearense.

Na avaliação do gerente de 
Pesquisa em Saúde da ESP/
CE, Jadson Franco, o projeto 
do Geeon tem uma “relevân-
cia científica muito alta” para 
a sociedade e para a própria 
autarquia. “Eu vejo como um 
marco, em meio à trajetória 
que a Pesquisa vem desenvol-
vendo dentro da Escola. É um 
novo momento, onde a gente, 
além de produzir conheci-
mento, começa a ser acionado 
por outras instituições. Esta-
mos muito felizes com esse 
reconhecimento”, pontuou.

O Governo do Ceará e a 
Companhia de Água e Esgo-
to do Ceará autorizaram, no 
último sábado (9), o início 
das obras de implantação da 
rede de esgotamento sani-
tário nos bairros Conjunto 
Palmeiras, Planalto Palmei-
ras e parte do Jangurussu. 
Segundo o Executivo esta-
dual, mais de 65 mil pessoas 
devem ser beneficiadas com 
os serviços. Para a realiza-
ção das obras, serão investi-
dos cerca de R$ 91 milhões. 
O objetivo, ainda de acor-
do com a gestão estadual, é 
“garantir mais qualidade de 
vida e infraestrutura às fa-
mílias moradoras da área”.

A assinatura da ordem de 
serviço contou com a pre-
sença da governadora Izolda 
Cela (PDT); do presidente 
da Cagece, Neuri Freitas; dos 
secretários Nelson Martins, 
de Relações Institucionais da 
Casa Civil, e Chagas Vieira, 
secretário-chefe da Casa Ci-
vil; secretário-executivo de 

Saneamento da Secretaria 
das Cidades, Paulo Henri-
que Lustosa; e do prefeito de 
Fortaleza, José Sarto (PDT). 
Durante o anúncio da obra, 
Izolda avaliou os impactos 
da ação. “É uma obra mui-
to importante, que muda a 
vida no aspecto relacionado 
à saúde e dignidade, valoriza 
as habitações, livra as famí-
lias de problemas relaciona-
dos às enchentes e extrava-
samentos desses materiais 
sanitários”, apontou.

Por meio da obra, será 
possível a implantação de 
quase 57 km de tubulação 
de rede coletora e 1 km de 
rede de recalque, bem como 
a construção de quatro es-
tações elevatórias e uma es-
tação de tratamento, entre 
outros serviços. Além disso, 
serão implementadas 7.128 
unidades de ligações do-
miciliares e 6.435 intrado-
miciliares, relacionadas ao 
preparo da rede interna dos 
imóveis para a rede. 

Para o prefeito José Sarto, 
a obra é resultado de uma 
convergência de ideias e es-
forços. “Nós temos vários 
projetos que são a quatro 
mãos, tanto pensa o Governo 
do Estado como pensa a Pre-
feitura de Fortaleza para oti-
mizar recursos. Isso vai sen-
do reproduzido em todas as 
áreas, na malha viária, edu-
cação, saúde e inclusão social 
com as areninhas “, enfatizou.

Melhoria
De acordo com o secre-

tário-executivo, Paulo Hen-
rique Lustosa, o Conjunto 
Palmeiras já conta com esgo-
tamento sanitário, contudo, a 
obra autorizada vai “univer-
salizar” a rede de esgotamen-
to. “É parte do compromisso 
de até 2033, que é o prazo le-
gal, universalizar o esgoto na 
cidade de Fortaleza. Cagece 
e Governo do Ceará já estão 
prontos para lançar o edital 
de uma Parceria Público-
-Privada que, no prazo da lei, 

vai contemplar todas as famí-
lias de Fortaleza com água e 
esgoto na forma que exige o 
novo Marco do Saneamento. 
Esse é um compromisso da 
Política Estadual de Sanea-
mento”, garantiu.

Já o presidente da Cage-
ce, Neuri Freitas, destacou 
que a obra representa bene-
fícios ambientais e sociais à 
população fortalezense. “A 
obra vai deixar o Conjunto 
Palmeiras e o Planalto Pal-
meiras com 100% de rede de 
esgotamento sanitário. Tem 
algumas casas no conjun-
to Palmeiras que tem rede 
condominial, que é aquela 
rede que passa nos quintais 
das casas e, geralmente, traz 
muitas dificuldades, extrava-
samentos [dentro das casas e 
nas ruas] e problemas. Após 
a conclusão dessa obra, essas 
redes [condominiais] serão 
desativadas, e todas as casas 
serão interligadas na rede 
convencional, com tubulação 
de esgotos nas ruas”, explica.

SANEAMENTO
Conjunto Palmeiras e adjacências 
recebem universalização sanitária

Foram investidos R$ 91 milhões para a implantação de quase 57 km de 
tubulação de rede coletora e 1 km. Obras tendem a contemplar 65 mil pessoas

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM a Licença 

de Instalação para construção de 1 (uma) residência, nos lotes 07 ao 13 da quadra 51, 

Loteamento Planalto do Maceió, Município de Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento 

das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

CABO DO PONTAL LTDA
CNPJ: 44.290.711/0001-13

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Licitação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público o Pregão Presencial N° 2022.04.07.01, para Aquisição de 
eletrodoméstico, mobiliário, equipamentos de informática e utensílios diversos, para 
funcionamento dos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Compra com Doação 
Simultânea (CDS), junto à Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Município de Cariús, 
com data de abertura para o dia 28 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura 
Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. O Edital poderá ser adquirido 
junto à Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30h às 
11:30h. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 08 de abril de 2022. Francisco 
Edideus dos Santos Santana – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Russas – Resultado de Julgamento de Propostas – 
Tomada de Preços nº 2302.01/22-TP - Menor Preço. Objeto: Contratação de empresa para 
realização da reforma e adaptações do anexo do Poder Legislativo Municipal de Russas. 
Empresa Vencedora, JL. Engenharia Projetos & Consultoria, valor R$ 429.598,98 (Quatrocentos 
e vinte e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais e noventa e oito centavos). Fica aberto prazo 
recursal de 05 (cinco) dias úteis. Sala de Licitação da Câmara Municipal de Russas – Rua Padre 
Zacarias Ramalho, 167, Centro, Russas, Ceará. Informações: fone (88) 3411-8131 - de segunda 
a sexta das 08:00 às 12:00h. 11 de abril de 2022. Paulo Sergio de Oliveira - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. 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 SAS-PE003/22-SRP, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, acondicionamento 
e embalagens e copa e cozinha, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho, Juventude e Empreendedorismo do Município de Itaiçaba/CE. Data da Disputa de 
Preços: 29 de abril de 2022 às 09h00m (Horário de Brasília-Df). O edital poderá ser adquirido nos 
dias úteis, na Av. Coronel João Correia, 298, centro, Itaiçaba/CE, ou através do site 
www.bllcompras.com e ainda https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 
08/04/2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Resultado – Habilitação – 
Tomada de Preços Nº 2022.02.09.02 – TP. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, por 
meio da Comissão de Licitação, torna público o resultado de habilitação da Tomada de Preços 
nº 2022.02.09.02 – TP. Objeto: Contratação de empresa para execução de serviços de 
pavimentação em paralelepípedo com rejuntamento de diversas ruas no município de 
Jaguaruana/CE. Licitantes Habilitados: CMGCON Construtora e Serviços EIRELI; 
Construtora Smart EIRELI ME; Monte Sião Empreendimentos LTDA; TF Locações e 
Construções Pinheiro LTDA; Duvale Projetos e Construções EIRELI; PX3 Construções e 
Locações EIRELI ME; Impar Serviços; LS Serviços e Construções EIRELI; Zenedini Zidane 
Sampaio Cavalcante Construções ME; Eletrocampo Serviços e Construções LTDA; WKL 
Locação de Máquinas e Ser. para Construções LTDA; Clezinaldo S de Almeida Construções 
ME; MV2 Serviços de Engenharia LTDA; Ilumicon Construções e Serviços EIRELI; Francisco 
Narlon Alves Guerreiro; Caracas Construções EIRELI e Jeta Soluções Ambientais LTDA – 
EPP. Licitantes Inabilitados: Construtora Vipon EIRELI – Não se enquadra como ME; Klebio 
Landim de França EIRELI - Por descumprir o item 4.5.3, do edital; Arturo Construções e 
Serviços LTDA- Por juntar a proposta no envelope de habilitação, descumprindo o item 4.8.15, 
do edital - PH Fernandes Guedess EIRELI - Por descumprir o item 4.5.3, do edital. Fica aberto o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de recurso, nos termos do art. 109, I da Lei 
Federal nº 8.666/93. Jaguaruana/CE, 07 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato de Contrato N° 2022.02.22.01-01. 
Contratante: Secretaria de Saúde. Contratada: R M Clemente Candido (JG Construtora), CNPJ 
Nº 35.214.818/0001-91 - Objeto: reparos na Unidade de Atenção Especializada em Saúde 
(Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa do Município de Orós/CE), junto a Secretaria 
de Saúde, conforme anexo I, parte integrante deste processo- Procedimento Licitatório: Tomada 
de Preços Nº 2022.02.22.01. Valor Global Contratado: R$ 96.040,40 (noventa e seis mil 
quarenta reais e quarenta centavos).Prazo de Execução dos Serviços: 60 (sessenta) dias. 
Vigência do Contrato: O contrato terá um prazo de vigência, a partir da data de sua assinatura, 
até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstos na Lei no 
8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores. Dotações Orçamentárias: 
0903.10.302.0111.1.030, elemento de despesa nº 44.90.51.00. Assina pela Contratante: Zuila 
Maria Maciel de Melo Peixoto (Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde/Secretária). 
Assina pela Contratada: Régia Maria Clemente Candido, portadora do CPF nº 052.614.383-57. 
Data da Assinatura: 08.04.2022. José Klériston Medeiros Monte Junior - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Pregão Presencial 
Nº 012/2022-SEDUC. O Pregoeiro Oficial do Município de Penaforte, comunica aos interessados 
que no próximo dia 26 de abril de 2022, às 08h:30min, estará abrindo Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial Nº 012/2022-SEDUC, cujo Objeto é a prestação de serviços especializados no 
fornecimento de material de apoio às atividades e avaliações diagnósticas do mais PAIC, junto a 
Secretaria de Educação do Município de Penaforte/CE. O Edital completo estará a disposição dos 
interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, no endereço da 
Prefeitura a Av. Ana Tereza de Jesus nº 240 - Centro, Penaforte-CE e no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-
municipios/. Penaforte/CE, 07 de abril de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra – Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso. O Município de São 

Luís do Curu, por meio do Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 

se encontra a disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 

0804.01/2022, tipo Menor Preço, cujo objeto é a prestação de serviços de divulgação de 

matérias e cobertura, divulgação de ações administrativas, planejamentos, programas, temas 

institucionais, serviços de utilidade pública, promoção de eventos em emissora de rádio, e 

produção e transmissão de vídeos e eventos ao vivo, de responsabilidade da Secretaria de 

Governo do Município de São Luís do Curu - CE, com data de abertura para o dia 27 de abril de 

2022, às 9:00h na Sala da Comissão de Licitação, situado a Rua Rochael Moreira, s/n – Centro. 

São Luís do Curu – CE, 11 de abril de 2022. Otacílio Pinho Júnior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo 
dia 28 de abril de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília), estará realizando o Pregão 
Presencial nº 020/2022.02, cujo objeto é a locação de impressoras multifuncionais, incluindo 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e toners, para atender 
as demandas administrativas das diversas Secretarias do Município de Tururu – CE. O edital 
poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de 
Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 08 
de abril de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Adiamento de Licitação. O 
Pregoeiro torna público que o Pregão Eletrônico nº 010/2022.02, marcado para o próximo dia 11 de 
abril de 2022, às 9h30min fica adiado para dia 26 de abril de 2022, às 9h30min (horário de Brasília), 
através do endereço eletrônico www. bllcompras.org.br, conforme especificado no edital e adendo o 
qual encontram-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 07 de abril de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 

2022.04.08.1. Realizará Licitação cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados na 

execução de pavimentação em paralelepípedo com drenagem de águas pluviais e construção de 

calçadas de diversas ruas que dão acesso ao Parque de Vaquejada do Município de Barro/CE. 

Abertura: 27 de abril de 2022, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações e entrega de editais na 

Rua José Leite Cabral, nº 246, Centro, Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 08 

de abril de 2022. Fernanda Alves Fernandes – Presidente da Comissão.
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Papa. O papa Francisco pediu trégua de Páscoa na Ucrânia que leve a negociações e à paz. “Baixem as armas!”, disse o pontífice 
ao final da missa do domingo de Ramos, acompanhada por milhares de fiéis na praça de São Pedro. “Deixem uma trégua de Páscoa 
começar. Mas não para se rearmar e voltar ao combate, mas uma trégua para alcançar a paz por meio de negociações reais”, afirmou.INTERNACIONAL

Procuradora-geral considerou o presidente russo Vladimir Putin, 
“o principal criminoso de guerra do século 21”.

OTAN pensa em presença 
militar permanente
no Leste Europeu 

O secretário-geral da 
Organização do Tratado 
do Atlântico Norte (Otan), 
Jens Stoltenberg, disse que a 
aliança atlântica considera o 
estabelecimento de presença 
militar permanente no Leste 
europeu para conter possí-
vel invasão russa.

“Independentemente de 
quando e como termine a 
guerra na Ucrânia, ela já teve 
consequências de longo pra-
zo para a nossa segurança”, 
disse Stoltenberg ao jornal 
britânico The Telegraph.

Em entrevista o secretário 
disse que “a organização pre-
cisa adaptar-se a essa nova 
realidade. E é exatamente 
isso que estamos fazendo”.

A Otan está “no meio de 
uma transformação funda-
mental”, que tomará decisões 
sobre um destacamento 
permanente no Leste euro-
peu, na cúpula da aliança, 
agendada para 29 e 30 de 
junho em Madri, afirmou.

Para ele, a Otan é a aliança 
mais bem-sucedida da histó-
ria por duas razões. “Uma é 
que conseguimos unir a Eu-
ropa e a América do Norte. 
A outra é que conseguimos 
mudar quando o mundo está 
mudando”.

Desde o início da invasão 
russa da Ucrânia, a organi-
zação mobilizou 40 mil, in-
cluindo tropas portuguesas, 

para o flanco Leste, que se 
estende do Báltico ao Mar 
Negro.

Em 25 de março, Stol-
tenberg defendeu o reforço 
da presença militar da Otan 
no Ártico como resposta 
à maior atividade russa na 
região, que considerou de 
importância estratégica.

A Rússia lançou, em 24 
de fevereiro, ofensiva militar 
na Ucrânia que matou pelo 
menos 1.626 civis, incluindo 
132 crianças, e feriu 2.267, 
entre eles 197 menores, 
segundo dados recentes da 
ONU, que alerta para a pro-
babilidade de o número real 
de vítimas civis ser muito 
maior. A guerra já causou 
número indeterminado de 
baixas militares e a fuga de 
mais de 11 milhões de pes-
soas, das quais 4,3 milhões 
para países vizinhos.

Esta é a pior crise de re-
fugiados na Europa desde 
a Segunda Guerra Mundial 
(1939-1945). As Nações 
Unidas calculam que cerca 
de 13 milhões de pessoas 
necessitam de assistência 
humanitária. A invasão 
russa foi condenada pela 
comunidade internacio-
nal, que respondeu com 
o envio de armamento 
para a Ucrânia e o reforço 
de sanções econômicas e 
políticas a Moscou.

Uma vala comum com 
dezenas de corpos de civis 
ucranianos foi encontrada 
em Buzova, um vilarejo nos 
arredores de Kiev desocupa-
do recentemente por tropas 
russas, disse uma autoridade 
local. Taras Diditch, chefe da 
comunidade de Dmitrivka, 
que inclui Buzova e outros 
vilarejos vizinhos a oeste da 
capital ucraniana, afirmou à 
emissora local ICTV que os 
corpos foram encontrados 
em um fosso perto de um 
posto de gasolina. Ainda 
não se sabe o número exato 
de corpos no local.

“Agora, estamos retor-
nando à vida, mas durante 
a ocupação [...] muitos civis 
morreram”, disse Diditch.

Um repórter da agência 
de notícias AFP esteve no 
local e relatou ter visto dois 
corpos com roupas de civis. 
Policiais e soldados estavam 
trabalhando com um cami-
nhão pipa para sugar a água 
do fosso.

Uma mulher se aproxi-
mou do local e reconheceu 
um dos corpos por meio dos 
sapatos da vítima. “Meu fi-
lho! Meu filho!”, gritou.

Na semana passada, a mí-
dia local relatou que cerca de 
30 corpos foram encontra-
dos espalhados por Buzova e 
nas redondezas.

Cenas semelhantes têm 
sido registradas em outros 
vilarejos nos arredores de 
Kiev, à medida que tropas 
russas desocupam a região 
e se deslocam para as fren-
tes de batalha no Donbass, o 
leste ucraniano controlado 
por separatistas pró-russos 
desde 2014. No vilarejo de 

Butcha, corpos foram en-
contrados na última semana 
com sinais de execução, ge-
rando comoção internacio-
nal e aumentando a pressão 
por investigações de supos-
tos crimes de guerra come-
tidos pela Rússia. Mais de 
1.200 corpos foram encon-
trados na região de Kiev, 
disse neste domingo (10) 
uma promotora ucraniana.

O Kremlin nega alvejar 
civis e acusa o governo ucra-
niano de forjar as atrocida-

des a fim de obter apoio de 
outros países.

Diante do fracasso em sua 
campanha para tomar Kiev, 
a Rússia mudou a sua tática 
na guerra e passou a concen-
trar suas tropas no Donbass.

Em Dnipro, no leste ucra-
niano, o aeroporto civil foi 
bombardeado neste domin-
go e ficou “destruído”, segun-
do o governador da região.

“Novo ataque contra o 
aeroporto de Dnipro. Não 
resta mais nada. O próprio 
aeroporto e as infraestrutu-
ras próximas foram destruí-
das. E os mísseis continuam 
voando”, escreveu no Tele-
gram o governador regio-
nal, Valentin Reznichenko, 
indicando que ainda se está 
determinando o número 
de vítimas. O aeroporto de 
Dnipro já tinha sido alvo de 
um bombardeio russo em 15 
de março, após o qual a pista 
ficou destruída e o terminal, 
danificado.

Dnipro é uma cidade in-
dustrial de um milhão de ha-
bitantes, atravessada pelo rio 
Dnieper (Dnipro em ucra-
niano), que marca o limite 
das regiões leste do país.

Nova vala comum com dezenas de 
corpos é encontrada perto de Kiev
Os corpos foram encontrados em Buzova, um vilarejo nos arredores de Kiev 
desocupado recentemente por tropas russas, disse uma autoridade local

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE LICITAÇÃO.  
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1104.01/2022- PE. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, UNIFORMES E EQUIPE DE APOIO 
DESTINADO A ATENDER AO PROJETO TÉCNICO PEDAGÓGICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME O TERMO DE 
REFERÊNCIA.  DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Senador Sá-CE, 
toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 11 de ABRIL de 
2022 a 25 de ABRIL de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas 
de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.
licitacoes-e.com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 25 de Abril de 2022, às 08h30mn. 
(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do 
dia 25 de Abril de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos inte-
ressados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Sena-
dor Sá-Ce, e  no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-
-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1104.02/2022- PE. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE FARDA-
MENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E EJA DAS ES-
COLAS PÚBLICAS, FARDAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSÓRIOS (EPI´S ), ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE.  DO TIPO: MENOR 
PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Senador Sá-CE, toma público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados, que do dia 11 de ABRIL de 2022 a 26 de ABRIL de 2022 até às 
08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habi-
litação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das 
Propostas acontecerá no dia 26 de Abril de 2022, às 08h30mn. (Horário de Brasília) e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 26 de Abril de 2022, (Horário 
de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Co-
missão de Licitação/Pregão, á Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, e  no licitacoes-e: 
www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/
licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA-CE AVISO DE CHAMADA PÚ-
BLICA Nº 001/2022  A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICI-
PAL DE ACOPIARA– CE, através da Secretaria de Educação, representada neste ato pelo Secre-
tário Municipal, o Sr. ROBSON ALVES DE ALMEIDA DINIZ, no uso de suas prerrogativas legais, 
e considerando o disposto no §1º do art. 14, da Lei nº 11.947 de 16 de junho de 2009, e Resolução 
CD/FNDE nº 06/2020 alterada pela Resolução CD/FNDE nº 21/2021 que regem o Programa Na-
cional de Alimentação Escolar – PNAE, vem realizar a CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 para a 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AOS 
ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO 
EDITAL. Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a documentação para Habilitação e Pro-
jeto de Venda até às 12h00min do dia 03 DE MAIO DE 2022, na Sede da Comissão Permanente 
de Licitação, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores 
informações no endereço citado,  no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopia-
ra@hotmail.com. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE ADIAMENTO  PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.30.01-SRPPE  A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ACOPIARA – CEARÁ, COMUNICA aos interessados o ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO, tombado sob o nº 2022.03.30.01-SRPPE, do tipo MENOR PREÇO, tendo como OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET, FORNECIMENTO DE 
LANCHES E REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, inicialmente marcada para o dia 14 de abril de 2022 as 
09:00min, abertura das propostas as 09:15min e a fase da disputa de lances as 10:00min (HORÁ-
RIO DE BRASÍLIA) fica adiada para o dia 20/04/2022, com abertura das propostas as 09:15min e a 
fase da disputa de lances as 10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), em virtude do feriado, sexta-fei-
ra Santa. Maiores informações no endereço da comissão no horário de 08:00h às 12:00h e através 
do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE ADIAMENTO  PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.03.30.02-SRPPE  A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ACOPIARA – CEARÁ COMUNICA aos interessados o ADIAMENTO DO PREGÃO ELETRÔ-
NICO, tombado sob o nº 2022.03.30.02-SRPPE, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (AR CONDICIONADO E GELAGUA), 
PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MONTAGEM DO ESPAÇO DA PRAÇA ESTAÇÃO CIDADANIA, 
DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO 
DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO 
EDITAL, inicialmente marcada para o dia 15 de abril de 2022 abertura das propostas as 09h15min, 
fica adiada para o dia 18/04/2022, com abertura das propostas as 09:15min e a fase da disputa de 
lances as 10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), em virtude do feriado, sexta-feira Santa. Maiores 
informações no endereço da comissão no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaa-
copiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMA-
DA DE PREÇOS N° 03.002/2022 - TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento dos 
interessados que, neste dia 27 de abril de 2022 às 10 horas, na Sede da Comissão de Licitações 
localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão para recebi-
mento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço para o objeto 
Contratação de prestação de serviços técnicos especializados de consultoria e assessoria 
técnico administrativa, visando: Emissão de laudos e pareceres   técnicos sobre grandezas 
elétricas (consumo, energia, potência, dentre   (outros) e sobre quadro de iluminação pública 
(QIP) visando a repetição de   indébitos decorrentes de cobranças indevidas (a maior) nas 
contas de energia  elétrica de titularidade do Municípios. Anulação e/ou redução de valores 
referentes a cobranças realizados por meio de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) levan-
tamento e constituição de receitas de natureza tributária   diversas, inclusive: TLF e TLA de 
torres de telefonia e de geração eólica e   solar, ISSQN de instituições financeiras e postos 
de atendimentos bancários,   cartórios, construtoras, dentre outros no Município de Umirim/
Ce , de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se na sala da Comissão 
de Licitação da Sec. de Admin, Finanças e Planejamento. O edital e seus anexos encontram-se 
disponíveis no endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site eletrônico do Tribunal de 
Contas do Estado do Ceará (TCE/CE). Umirim/CE, 08 de abril de 2022. Marcelo Wagner Alves 
Ferreira – Presidente da CPL do Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 008/2022 – PE. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público para 
conhecimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022- PE , cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBINETE DO MUNICÍPIO 
DE CHORÓ/CE. Início do Cadastramento das Propostas: 11 de Abril de 2022, às 10:30hs até 22 de 
Abril de 2022 às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas: 22 de Abril de 2022, às 08:30h; Início da 
Sessão de Disputa de Preços: 22 de Abril de 2022, às 09:30hs. Todos os horários dizem respeito ao 
horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido na sede da Comissão de Licitação e nos 
sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://www.tce.ce.gov.br. Ana Paula Estêvão 
Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – A Secretária de Saúde do Município de 
Choró – CE, torna público o Edital de CREDENCIAMENTO Nº 002/2021 – Com prazo de abertura 
para entrega de documento de 15 (quinze) dias, a partir da publicação. Objeto: Constitui-se objeto 
do presente Edital o credenciamento de Organizações da Sociedade Civil (OSC) regularmente 
constituídas, para eventual celebração de TERMO DE COLABORAÇÃO, TERMO DE FOMENTO 
e ACORDO DE COOPERAÇÃO, através de Chamamento Público ou a Dispensa, para parcerias 
relativas nas áreas de saúde no município de Choró-CE, conforme especificações do edital. 
informações: Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410 – Centro  no horário de 09h às 17h e no site 
oficial do município através do  link: https://www.Choró.ce.gov.br. JAMILLE MARIA PAZ MOURA – 
Secretária de Saúde de Choró- CE. Choró /CE, 08 de abril de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interes-
sados que no dia 12 de abril de 2022, às 08:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de 
Licitação, localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelo-
pes de PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 11.01.02/2022, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MADRE PAULINA 
NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGNES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANS-
PORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Maiores informações poderão 
ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: 
licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, Jaguaribe – CE, 08 de abril de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interessados 
que no dia 12 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PRO-
POSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 13.01.02/2022, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA E NOVA BRA-
SÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MU-
NICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão 
de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe 
– CE, Jaguaribe – CE, 08 de abril de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interessados 
que no dia 12 de abril de 2022, às 15:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de 
PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 22.02.03/2022, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA PARA AUXILIAR NAS 
AÇÕES DO PROGRAMA QUINTAL LIMPO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Maiores 
informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-
1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, Jaguaribe – CE, 08 de abril de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04.04.02/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Mu-
nicípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 11 de Maio 
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA EXPEDITO DIÓGENES, SITUADA NO BAIRRO 
EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE.. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 
07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 08 de abril de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 04.04.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 04.04.01/2022cujo 
objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS, MATERIAL DE USO MÉDICO-HOSPITALAR, MATERIAL DE USO ODONTO-
LÓGICO, MATERIAL DE RAIO-X E OUTROS INSUMOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do 
dia 11 de abril de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 25 de 
abril de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 
08h59min do dia 25 de abril de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 25 de 
abril de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site 
da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de 
licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 
e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 08 de fevereiro de 2022. Mayara Shelly 
Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 08.04.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 08.04.02/2022 cujo 
objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR CASTRAÇÃO DE CÃES 
E GATOS ERRANTES OU DE RUA, DE RESPONSABILIDADE DO SETOR DE VIGILÂNCIA SA-
NITÁRIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início 
do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 11 de abril de 2022.Fim do recebi-
mento das propostas e habilitação: às 08h do dia 26 de abril de 2022. Que se realizara no dia  
Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 26 de abril de 2022 
Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 26 de abril de 2022. Referência de tempo: 
Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido 
edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (ht-
tps://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.
ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.
br. Jaguaribe/CE, 08 de abril de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do 
Município de Jaguaribe/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Infraestrutura - Resultado 
do Julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública Nº 21.23.08/CP, que tem 
por objeto a CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS 
DOMICILIARES E COMERCIAL, COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE LIMPEZA 
URBANA, COLETA E TRANSPORTE DOS RESÍDUOS DE PRAIA NA SEDE, DISTRITOS E ZONA 
RURAL DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. Após abertura e análise das propostas apresentadas 
e amparada em Parecer Técnico emitido pela equipe de engenharia do município, chega-se ao 
seguinte resultado: Empresa Vencedora: EVALDO E MOREIRA FILHO LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
21.774.287/0001-87, com o valor global de R$ 17.880.860,28 (dezessete milhões, oitocentos e 
oitenta mil, oitocentos e sessenta reais e vinte e oito centavos). Diante do exposto e conforme 
previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei 8.666/93, fica aberto prazo recursal, a contar desta 
publicação. Itapipoca/CE, 08 de abril de 2022. José Barbosa Xavier Junior - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Concorrência Pública 
Internacional N° 003.04/2022-CP. O Secretário de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Itapipoca/
CE - torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 27 de maio de 2022, 
às 09h00min, na sala de reuniões da Comissão situada na Av. Anastácio Braga nº 195 Itapipoca-
CE, estará realizando licitação, na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA de âmbito internacional 
N° 003.04/2022CP, critério de julgamento será do TIPO TÉCNICA E PREÇO, com o seguinte 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA PARA O APOIO 
A UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA – UGP, NO ÂMBITO DO PROGRAMA DE 
INFRAESTRUTURA, DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIOAMBIENTAL DE ITAPIPOCA/
CE PRODESA, o qual se encontra na íntegra na sede da Comissão Especial de Licitação, com 
endereço: Av. Anastácio Braga nº 195 Itapipoca-CE, no horário de 08:00h às 12:00h e das 14 às 
17:00h de segunda a quinta feira e nos endereços eletrônicos: site do www.tce.ce.gov.br/licitações e 
https://itapipoca.ce.gov.br/. Antônio Vitor Nobre de Lima - Secretário de Infraestrutura. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Licitação - Instituto Municipal 
do Meio Ambiente - Pregão Eletrônico Nº 22.13.05/PE. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CAMINHÕES PARA EXECUÇÃO DA PROPOSTA 
Nº 045781/2019 COM OBJETIVO DE MELHORAR A GESTÃO DOS RESÍDUOS NO MUNICÍPIO 
DE ITAPIPOCA-CE. O Instituto Municipal do Meio Ambiente torna público, para conhecimentos dos 
interessados, que realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, com o objeto acima 
descrito, na data e horário a seguir mencionados: Data e horário para Acolhimento das proposta 
e documentos de habilitação: até 26.04.2022, às 08h00min; Data e horário de Abertura das 
propostas:  26.04.2022, às 08h30min; Data e horário da Sessão de disputa de preços: 26.04.2022, 
às 09h30min. Todos os horários referem-se ao Horário de Brasília. O Edital poderá ser retirado nos 
sítios eletrônicos: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br (Banco do Brasil). Itapipoca/CE, 08 
de abril de 2022. Francisco Alan Diniz Alencar - Presidente do Instituto Municipal do Meio Ambiente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Aviso de Errata - Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Itapipoca – ITAPREV - Tomada de Preços Nº 22.14.02/TP. O 
ITAPREV - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA dos Servidores Municipais de Itapipoca, por meio da 
Comissão da Permanente de Licitação, torna pública a presente ERRATA às publicações que 
circularam no dia 07.04.2022, no DOE – Diário Oficial do Estado do Ceará, pág 241, série 3, 
ano XIV 076. ONDE SE LÊ: ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA – ITAPREV. 
AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 22.14.02/TP. O ITAPREV - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA dos Servidores Municipais de Itapipoca, por meio da Comissão da Permanente 
de Licitação, comunica aos interessados que, no dia 22 de abril de 2022, às 9h30min, estará 
abrindo licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 22.14.02/TP, cujo objeto é a contratação 
de Serviços de customização e consultoria do sistema SIPREV, para o Instituto de 
Previdência dos Servidores Municipais de Itapipoca – ITAPREV. O Edital completo poderá 
ser consultado pelo sítio eletrônico:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca/CE, 06 de abril 
de 2022. Helano Braga Lima dos Santos, Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Itapipoca. atender as necessidades das diversas Secretarias do 
Município de Itapipoca. A Secretaria de Planejamento e Gestão, por meio do Pregoeiro Oficial do 
Município, torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com o objeto acima descrito, conforme segue: Acolhimento 
das propostas e documentos de habilitação: até o dia 25.04.2022, às 8:00 horas; Abertura das 
propostas:  25.04.2022, às 8h30 min; Sessão de disputa de preços: 25.04.2022, às 9h30min. O 
Edital poderá ser retirado nos sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.org.br. Itapipoca/CE, 06 
de abril de 2022. Francisco Jerônimo do Nascimento, Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Planejamento. LEIA-SE: ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA 
- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA – ITAPREV 
- AVISO DE LICITAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 22.14.02/TP. O ITAPREV - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA dos Servidores Municipais de Itapipoca, por meio da Comissão da Permanente de 
Licitação, comunica aos interessados que, no dia 22 de abril de 2022, às 9h30min, estará abrindo 
licitação, na modalidade Tomada de Preços, n° 22.14.02/TP, cujo objeto é a contratação de 
Serviços de customização e consultoria do sistema SIPREV, para o Instituto de Previdência 
dos Servidores Municipais de Itapipoca – ITAPREV. O Edital completo poderá ser consultado 
pelo sítio eletrônico:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca/CE, 08 de abril de 2022. Helano 
Braga Lima dos Santos - Ordenador de Despesas do Instituto de Previdência dos Servidores 
Municipais de Itapipoca.

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.

FRETAR TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI    
CNPJ: 10.594.994/0001 - 75     



CONSTRUTORA BETA S/A - CNPJ/ME nº 07.205.073/0001-69 - NIRE: 23 3 0000759-0 
(Companhia Fechada). ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 21 
DE FEVEREIRO DE 2022. 1 DATA, HORA E LOCAL: Realizada em 21 de fevereiro de 2022, às 
10 horas, na sede social da Construtora Beta S/A, na Rua Enfermeiro Joaquim Pinto, 150, bairro 
Cajazeiras, Fortaleza/Ce, CEP: 60.864-370. 2 CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a 
convocação em virtude da presença de acionistas detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, nos termos do artigo 124, § 4º, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme 
alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). 3 COMPOSIÇÃO DA MESA: Sr. Dinalvo Carlos Diniz 
(Presidente) e Sr. Francisco José Aguiar de Moura, (Secretário). 4 ORDEM DO DIA: Deliberar 
sobre: 4.1 - Na qualidade de única acionista, decide autorizar a venda das ações ordinárias 
nominativas, todas livres e desembaraçadas de quaisquer ônus ou gravames, pertencentes a BETA 
ENGENHARIA S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 32.013.324/0001-50 e NIRE 2330004147-0, empresa 
esta subsidiária da Construtora Beta Engenharia S/A. 4.2 - A mudança de endereço da Construtora 
Beta S/A para o endereço Av. Barão de Studart, 2360 sala 1807, Joaquim Távora, CEP 60.120-002. 
5 DELIBERAÇÕES: Após aprovada a ordem do dia, deliberou-se, por unanimidade de votos e 
sem restrições: 5.1 - Autorizar a venda de 7.460.096 (sete milhos quatrocentos e sessenta mil e 
noventa e seis) ações ordinárias nominativas, pertencentes a subsidiária Beta Engenharia S/A. 
5.2 - A mudança de endereço da Construtora Beta S/A, para Av. Barão de Studart, 2360 sala 1807, 
Joaquim Távora, CEP 60.120-002. 6 ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, e inexistindo 
qualquer outra manifestação, foi encerrada a presente assembleia e lavrada esta ata, lida, aprovada 
por todos os presentes e assinada pelo Secretário. A presente é cópia fiel da ata lavrada em Livro 
próprio. Fortaleza/Ce, 21 de fevereiro de 2022. Francisco José Aguiar de Moura - Secretário. Junta 
Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro sob o nº 5779219 em 06/04/2022. Lenira Cardoso 
de Alencar Seraine - Secretária Geral.

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Bolsonaro pretende reajustar a tabela do IRPF (Imposto 
de Renda da Pessoa Física) e ampliar a faixa de isenção ainda 
em 2022, ano eleitoral. Já a ideia de um corte adicional nas 
alíquotas do IPI foi abandonada pelo Governo, segundo um 
integrante da equipe econômica. Para decidir sobre a corre-
ção da tabela do IRPF, os técnicos estão estimando a sobra 
de espaço na meta fiscal para o Governo abrir mão de mais 
receitas. A LDO de 2022 autoriza um rombo de até R$ 170,5 
bilhões. Segundo fonte do Governo, ainda não há um valor 
definido para a nova faixa de isenção, hoje em R$ 1.903,98.

No ano passado, o governo propôs uma ampla refor-
ma no IR, em que uma das medidas era a elevação des-
sa faixa para R$ 2.500,00. A fonte, porém, alertou que 
ainda não se sabe se será possível chegar a esse valor. A 
correção da tabela aliviaria o desconto sofrido por traba-
lhadores assalariados nas remunerações recebidas a par-
tir da vigência da medida. Na última quinta-feira (7), o 
ministro da Economia, Paulo Guedes, já havia sinalizado 
a intenção do Governo em usar o excesso de arrecada-
ção para corrigir a tabela do IRPF e reduzir a tributação 
das empresas, medidas que não avançaram na proposta 
apresentada ao Congresso. O alívio na carga tributária 
das companhias também está no radar da equipe eco-
nômica, embora, em ano eleitoral, haja uma preferência 
pela correção da tabela para pessoas físicas, claro.

Correção do IRPF em ano eleitoral

Em alta. No acumulado de 12 meses até março, a inflação alcançou 11,30% no país, a maior taxa 
em 18 anos, segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sem 
contar a gasolina, cenoura, tomate, pimentão e melão e melancia foram os produtos que mais subiram.

Seguindo a tendência de 
retomada da economia, a 
produção de veículos auto-
motores cresceu 11,4% no 
mês de março na compara-
ção com fevereiro, com 184,8 
mil unidades. Se comparado 
com março do ano imedia-
tamente anterior, a produção 
teve retração de 7,8%. No 
acumulado do trimestre tam-
bém houve queda ao com-
parar com o mesmo período 
do ano passado (-17%). Os 
dados são do balanço mensal 
da Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Au-
tomotores (Anfavea).

De acordo com os da-
dos, as 146,8 mil unidades 
de autoveículos vendidas 
em março representaram 
aumento de 10,9% sobre 
março e baixa de 22,5% so-
bre o mesmo mês de 2021. 
Na ocasião foram licencia-

das 189,4 mil unidades. No 
acumulado do ano, as ven-
das apresentaram queda de 
23,2% ao totalizarem 405,7 
mil, enquanto no mesmo 
período do ano passado 
esse total foi de 527,9 mil.

Além disso, a pesquisa 
também mostra que as ex-
portações caíram 6,2% em 
março ante fevereiro, com 
a comercialização de 38,9 
mil unidades no mercado 
externo, ante as 41,4 mil 

vendidas em fevereiro. No 
acumulado do primeiro 
trimestre o embarque de 
108,1 mil unidades repre-
sentou elevação de 12,8% 
nas exportações. No pri-
meiro trimestre do ano 
passado, foram exportados 
95,8 mil veículos. Com re-
lação a março do ano pas-
sado houve crescimento de 
5,8%.

“Além da questão dos 
semicondutores, tivemos 
impactos negativos da 
onda Ômicron nos primei-
ros dois meses do ano, por 
seu alto índice de contá-
gio, e um volume de chu-
vas e alagamentos acima 
da média, afetando o des-
locamento dos clientes e o 
funcionamento de várias 
concessionárias”, destacou 
o presidente da Anfavea, 
Luiz Carlos Moraes.

FOTO NACHO DOCE/REUTERS

No acumulado do primeiro trimestre o embarque de 108,1 mil 
unidades representou elevação de 12,8% nas exportações

Investimentos
A Adece assinou novo 

convênio com a Prefeitura 
de Irauçuba para construir 
um galpão industrial de 
mais de 2 mil m² e infraes-
trutura básica para abrigar 
novo empreendimento cal-
çadista. Orçado em cerca 
de R$ 3 milhões, a constru-
ção da nova estrutura será 
viabilizada com recursos 
da Adece e contrapartida 
financeira da prefeitura. 
A estimativa é que a nova 
unidade industrial invista 
R$ 8 milhões e gere cerca 
de 350 novos empregos 
diretos no município.

IPVA
A terceira parcela do 

IPVA 2022 vence hoje. Os 
proprietários de veículos 
emplacados no Ceará po-
dem emitir o boleto de pa-
gamento pelos aplicativos 
Ceará App e Meu IPVA ou 
internet. A guia de recolhi-
mento será gerada mediante 
a informação do chassi do 
veículo ou do Renavam e 
placa. O pagamento pode 
ser feito nos bancos Caixa, 
Bradesco, BB, BNB, Santan-
der, Itaú e casas lotéricas. 
Também pode ser pago com 
cartões de crédito vincula-
dos ao BB ou Bradesco.

Inflação
O índice oficial da infla-

ção no Brasil teve alta de 
1,62% em março, segundo 
o IBGE. É a maior variação 
do IPCA para o mês, em 28 
anos, desde 1994, antes da 
implementação do Plano 
Real. O número é 0,61% 
acima do índice de feve-
reiro, que ficou em 1,01%. 
O IPCA acumula alta de 
3,20% no ano e de 11,3% 
nos últimos 12 meses. A 
leitura está bem acima 
da meta de inflação para 
o ano, de 3,5%. que tem 
uma margem de tolerância 
de 1,5 ponto para mais ou 
para menos.

Inflação II
Já na RMF, a inflação 

subiu 1,69%, 0,92% acima 
da taxa de 0,77% de feve-
reiro. Nos três primeiros 
meses do ano, o IPCA 
acumula alta de 3,21% e, 
nos últimos 12 meses, de 
11,31%, acima dos 10,25% 
em 12 meses imediatamen-
te anteriores. Em março de 
2021, a variação mensal 
foi 0,72%. Todos os nove 
grupos de produtos e servi-
ços pesquisados subiram, 
sendo a maior variação 
(3,85%) e o maior impacto 
(0,76%) dos transportes, 
que aceleraram sobre feve-
reiro (0,53%).

BNB: 50% do reajuste salarial é negado a inativos  
Inexplicavelmente, a Caixa de Previdência dos Fun-
cionários do BNB (Capef) se negou a conceder o re-
ajuste previsto em Lei (INPC) aos seus aposentados, 
limitando o reajuste a 50% do INPC. Isso enquanto 
Caixa e INSS, por exemplo, concederam o reajuste in-
tegral. A Capef, pelo que consta de seus dados publi-
cados, tem uma sólida posição econômico-financeira 
com patrimônio líquido de R$ 5 bilhões. O reajuste in-
tegral devido representaria, segundo analistas, R$ 30 
milhões/ano, não comprometendo seu caixa. A quem 
interessa, no momento, desagradar, ‘gratuitamente’, 
uma classe que exerce grande influência na Região?

Petrobras divulga queda de 5,58% no 
preço do gás de botijão nas refinarias

O preço do gás de boti-
jão vendido às distribuido-
ras está mais barato. Foi o 
que anunciou a Petrobras na 
sexta-feira (08/04). Segundo 
a petroleira, o preço médio 
de venda de GLP passará de 
R$ 4,48 para R$ 4,23 por kg 
– equivalente a R$ 54,94 por 
13kg. Dessa forma, o pre-

ço terá uma redução média 
de R$ 3,27 por 13 kg, ou de 
5,58%.

O último reajuste no pre-
ço do gás tinha sido feito 
no dia 11 de março, quando 
foi reajustado em 16,1%. Na 
ocasião, passou de R$ 3,86 
para R$ 4,48 por kg, equiva-
lente a R$ 58,21 por 13kg.

Atualmente, o botijão de 
13 kg custa em média no país 
R$ 113,63, segundo segundo 
pesquisa da Agência Nacio-
nal do Petróleo, Gás Natural 
e Biocombustíveis (ANP). 
Dados do IBGE mostram 
que, nos 12 meses até mar-
ço, o preço do gás de cozi-
nha para o consumidor final 

acumulou alta de 29,56%. 
“Acompanhando a evolução 
dos preços internacionais 
e da taxa de câmbio, que se 
estabilizaram em patamar in-
ferior para o GLP, e coerente 
com a sua Política de Preços, 
a Petrobras reduzirá seus pre-
ços de venda às distribuido-
ras”, disse a estatal em nota.

Fecomércio-CE: Após impasses, Luiz Gastão é reeleito  
Após impasses que 
marcaram a primei-
ra eleição disputada, 
em 75 anos de exis-
tência – e repleta 
de reviravoltas, 
incluindo antecipa-
ção do pleito, de úl-
tima hora -, o atual 

presidente do Sistema Fecomércio-CE, Luiz Gastão Bit-
tencourt da Silva, foi reeleito no último sábado (9),  com 
um resultado esmagador de 19 a 1. A votação terminou 
à 0h de ontem (10) e a chapa de oposição - liderada pelo 
atual vice-presidente, Maurício Filizola - contesta a lisura 
do pleito, o que é rebatido pela chapa vencedora.

Brasil aumenta 11,4% na 
produção de veículos em março
No acumulado do ano, as vendas apresentaram uma queda
de 23,2% com 405,7 mil unidade frente a 527,9 mil do ano passado

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - EXTRATO DE RESCISÃO 
UNILATERAL – 05.05/2021-PE. A Prefeitura Municipal de Araripe, através da Secretaria de Educa-
ção, Cultura e Tecnologia da Informação, comunica a Rescisão do Contrato Nº. 05052021PE02, da 
empresa AHCOR LOCAÇÃO E TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ nº. 07.901.411/0001-05, 
proveniente da licitação modalidade 05.05/2021-PE. Objeto: A contratação da prestação de servi-
ços de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino, de responsabilidade da secretaria 
de educação, cultura e tecnologia da informação do município de Araripe/CE, conforme descrições 
constantes no anexo 1 deste. Motivo: Considerando o que dispõe artigo 78, XII c/c o art. 79, I, da Lei 
n° 8.666/93. Data da Rescisão: 07.04.2022. Aurélio Ribeiro da Silva Lira – Secretaria de Educação, 
Cultura e Tecnologia da Informação. Araripe-CE, 07 de Abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Icó - O Ordenador de Despesas da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, 
Higo Batista Gomes, torna público o Extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Presen-
cial nº 19.002/2022- PPRP. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de cestas 
básicas. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 658.000,00 
(seiscentos e cinquenta e oito mil reais). Contratado: Francie de Carvalho Mendes - ME, através de seu 
representante legal, o Sr. Francie de Carvalho Mendes. Data da assinatura da Ata: 01/04/2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - GRANITOS S/A - CNPJ/
MF N° 23.445.513/0001-01 - NIRE 23300018184, com sede na Rodovia Anel Viário, s/n, km 20, Nova Metrópole (Jurema), 
Caucaia/CE, CEP 61.659-800, devidamente representada por sua Diretora Presidente Sra. RENATA ABRANTES DA 
SILVEIRA, CONVOCA através do presente edital, todos os acionistas, para Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 
que serão realizadas no endereço de sua sede, no dia 30 de abril de 2022, em primeira convocação, às 11:00 horas. As 
assembleias serão instaladas com a presença de acionistas representando no mínimo 1/4 (um quarto) do capital social 
para fins de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (a) Assembleia Geral Ordinária relativa ao exercício encerrado em 
31/12/2021: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras, Relatório da 
Administração; parecer dos auditores independentes; parecer do conselho fiscal e demais documentos pertinentes a assuntos 
incluídos na Ordem do Dia; 2. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. 
Eleger os administradores e os membros do conselho fiscal, se houver solicitação. (b) Assembleia Geral Extraordinária: 1. 
Examinar e deliberar sobre a pretensão do BNB/FINOR à dividendos; 2. Autorizar as negociações para redução e liquidação 
das dívidas junto ao BNB (FNE, FINOR, BID/RECIN) de acordo com as leis nº 14.165/21 e 14.166/21; 3. Outros assuntos de 
interesse da Companhia. Caucaia/CE, 06 de abril de 2022. RENATA ABRANTES DA SILVEIRA – Diretora Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiuba - Extrato do Termo de Homologação e 
Adjudicação - TOMADA DE PREÇOS N 09.001/2021 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SANITARIAS DOMICILIARES  DO 
MUNICIPIO DE  GUAIUBA/CE, CONFORME PROJETO BASICO – VENCEDORA: MONTE SIÃO 
EMPREENDIMENTOS  EIRELI-ME – CNPJ:09.423.269/0001-55, COM VALOR DE R$ 495.718,34 
(quatrocentos e noventa e cinco mil e setecentos e dezoito reais e trinta e quatro centavos),  
PARA O LOTE 01, E R$  259.306,75 ( duzentos e cinquenta e nove mil e trezentos e seis reais 
e setenta e cinco centavos) para o lote 02, TENDO SIDO  ATENDIDA  TODAS AS EXIGÊNCIAS  
EDITALÍCIAS. HOMOLOGO A  LICITAÇÃO  NA  FORMA  DA  LEI, E  ADJUDICO  À  EMPRESA 
. VENCEDORA : MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS  EIRELI-ME – CNPJ:09.423.269/0001-
55,  O OBJETO  DA  LICITAÇÃO ; Jose Welligton de Melo Gonçalves Junior – Secretario 
Municipal de Infraestrutura e Habilitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiuba - Extrato do Termo de Homologação 
e Adjudicação - Tomada De Preços N 09.002/2021 OBJETO : CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA   ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA TOSCA DE  DIVERSAS  RUAS,NA LOCALIDADE DE MATA FRESCA NA SEDE  
DO MUNICIPIO DE  GUAIUBA/CE, CONFORME PROJETO BASICO – VENCEDORA: LS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES  EIRELI-ME – CNPJ:21.541.555.0001-10, COM VALOR 
DE R$ 656.010,28 ( seiscentos e cinquenta e seis mil e dez reais  e  vinte  e oito centavos 
), TENDO SIDO  ATENDIDA  TODAS AS EXIGÊNCIAS  EDITALÍCIAS. HOMOLOGO A  
LICITAÇÃO  NA  FORMA  DA  LEI, E  ADJUDICO  À  EMPRESA . VENCEDORA : LS 
SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME – CNPJ: 21.541.555/0001-10 O OBJETO  
DA  LICITAÇÃO ; Jose Welligton de Melo Gonçalves Junior – Secretario Municipal de 
Infraestrutura e Habilitação.

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°0021803.2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO, EPI’S, MATERIAIS 
DE CONSUMO E PERMANENTE, DESTINADOS AOS AGENTES COMUNITARIOS DE 
SAUDE E AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. 
Abertura da sessão pública virtual será dia 26 de abril de 2022, às 14h30min (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 REVOGAÇÃO - A 
Prefeitura Municipal de Uruoca, torna público o presente Aviso de Revogação da Licitação PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 0112101.2022-SRP, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MUDAS DE PLANTAS DESTINADAS A ARBORIZAÇÃO 
E PAISAGISMO DO MUNICIPIO DE URUOCA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS PUBLICAS E DOS SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Cumpre 
esclarecer que por razões de estrito atendimento ao interesse público, por motivo de conveniência 
e oportunidade e com fundamento no Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, o presente certame encontra-se 
REVOGADO pelas autoridades competentes. Demais informações: pmulicitacao@hotmail.com. 
ROBERTO DE SOUZA ALENCAR - Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Obras

Prefeitura Municipal de Ico - A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde, Rosana de Fá-
tima Rodrigues de Figueiredo, órgão gerenciador, torna público o Extrato da Ata de Registro de 
Preços resultante do Pregão Presencial nº 01/2022 - PERP. Unidades Administrativas: Gabinete da 
Prefeita; Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos; 
Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Cultura e Turismo; Secretaria de Esporte e Juventude; 
Controladoria Geral; Secretaria de Segurança Pública e Cidadania; Secretaria do Trabalho e As-
sistência Social; Superintendência Municipal de Defesa do Meio Ambiente – SUDEMA; Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura; Secretaria de Educação; Centro de Operações do 
Trânsito - COTRAN. Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de gêneros 
alimentícios, para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Prazo de vigên-
cia da Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a 
partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 8.220.052,63 (oito milhões, 
duzentos e vinte mil cinquenta e dois reais e sessenta e três centavos). Contratados: Francisco 
Henrique dos Anjos Silva - ME, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Henrique dos 
Anjos Silva; Ellis Carla Lima Felix, através de seu representante legal, a Sra. Ellis Carla Lima Felix; 
Distribuidora de Cereais e Bebidas Lima Eireli, através de seu representante legal, o Sr. Francisco 
Cilon Lima. Assinam pelo Órgão Gerenciador: a Ordenadora de Despesas Rosana de Fátima Ro-
drigues de Figueiredo. Data da assinatura da Ata: 07/04/2022.

Prefeitura Municipal de Icó - O Ordenador de Despesas Carlos Alberto Julião da Cunha Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, órgão gerenciador, torna 
público o extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Presencial nº 03/2022 - PPRP, 
cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de combustíveis no âmbito 
da cidade de Icó, para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Unidades 
Administrativas: Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Agricultura e Recursos Hí-
dricos; Controladoria Geral; Procuradoria Geral; Gabinete da Prefeita; Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico, Cultura e Turismo; Secretaria de Esporte e Juventude; Secretaria de Segurança 
Pública e Cidadania; Centro de Operações de Trânsito - COTRAN; Superintendência Municipal de 
Defesa do Meio Ambiente - SUDEMA; Secretaria da Educação; Secretaria da Saúde e Secretaria 
do Trabalho e Assistência Social. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A presente Ata 
terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de 
Registro de Preços: R$ 10.740.838,00 (dez milhões, setecentos e quarenta mil oitocentos e trinta e 
oito reais). Contratado: Comercial de Petróleo Paraibano Ltda, através de seu representante legal, 
o Sr. Pedro Sérgio Teixeira Dantas. Assinam pelo Órgão Gerenciador: o Ordenador Carlos Alberto 
Julião da Cunha. Data da assinatura da Ata de Registro de Preços: 17/03/2022.

Prefeitura Municipal de Ico - A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação Patrícia Augus-
to Brasil Barbosa, órgão gerenciador, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultan-
te do Pregão Eletrônico nº 02/2022 - PERP, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais 
contratações de serviços de coffe break, refeições e quentinhas para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município. Unidades Administrativas participantes: Secretaria de Educação, 
Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Saúde; Controladoria Geral; Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social; Centro de Operações de Trânsito (CONTRAN). Prazo de vigência da 
Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 997.280,00 (novecentos e noventa 
e sete mil duzentos e oitenta reais). Contratado: Jose Jaime Ferreira, através de seu representante 
legal, o Sr. José Jaime Ferreira. Assinam pelo Órgão Gerenciador: a Ordenadora de despesas, 
Patrícia Augusto Brasil Barbosa; Data da assinatura da Ata: 23/03/2022.

Prefeitura Municipal de Ico - A Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação Patrícia Augus-
to Brasil Barbosa, órgão gerenciador, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultan-
te do Pregão Eletrônico nº 02/2022 - PERP, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais 
contratações de serviços de coffe break, refeições e quentinhas para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município. Unidades Administrativas participantes: Secretaria de Educação, 
Secretaria de Administração e Finanças; Secretaria de Saúde; Controladoria Geral; Secretaria do 
Trabalho e Assistência Social; Centro de Operações de Trânsito (CONTRAN). Prazo de vigência da 
Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de 
sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 997.280,00 (novecentos e noventa 
e sete mil duzentos e oitenta reais). Contratado: Jose Jaime Ferreira, através de seu representante 
legal, o Sr. José Jaime Ferreira. Assinam pelo Órgão Gerenciador: a Ordenadora de despesas, 
Patrícia Augusto Brasil Barbosa; Data da assinatura da Ata: 23/03/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.04.01.007-SRP-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de leites especiais, dietas, suplementos nutricionais e fórmulas infantis visan-
do o atendimento de processos judiciais e demandas da Secretaria Municipal de Saúde, que do dia 
11/04/2022 a 26/04/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A 
Abertura das Propostas acontecerá no dia 26/04/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30 do dia 26/04/2022 (Horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no 
site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no 
horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Secretária Municipal de Saúde, torna público que no dia 
11/04/2022, das 08h às 12h, na Sede da Secretaria, localizada na Rua Dr. Rui Maia, 784, bairro 
Centro, Quixadá/CE, estará realizando Chamamento Público nº 10.001/2022-CHP, para o credencia-
mento de pessoa jurídica, para realização de serviços de exames laboratoriais. o edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos junto à Secretaria no endereço já citado, a partir da publicação deste aviso, no 
horário das 08h às 12h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. Lady Diana Arruda Mota.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da comissão permanente de licitação, torna público, que 
fará realizar licitação de Tomada de Preços, autuada sob o nº 21.01/2022-TP, cujo objeto: Contratação 
de pessoa jurídica, para prestação de serviços profissionais especializados advocatícios, destinados 
a atender a demanda do serviço  autônomo de água e esgoto do município, tipo Técnica e Preço, com 
data de abertura marcada para o dia 26/04/2022, às 08:30h, na sala da comissão de licitação, situada 
na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu da Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Regularização da Licença de Operação com licença venci-
da, REG - LO, para o Aterrro Sanitário Público Municipal de Quixeramobim/CE, localizado no distrito 
sede no município de Quixeramobim/Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

FRIGORÍFICO  INDUSTRIAL  DE  FORTALEZA S/A - EM  LIQUIDAÇÃO - CNPJ Nº 07.277.411/0001-78
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA -Ficam os
senhores ACIONISTAS CONVOCADOS a comparecerem à  Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária,
que será realizada no dia 28 de abril de 2022, às 10h (dez horas), na Secretaria Municipal do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG, situada na Avenida Desembargador Moreira, nº 2875,
Bairro Dionísio Torres, CEP 60170-002, Fortaleza – Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte
ORDEM DO DIA: 1) Aprovação do Balanço Anual de 2021; 2) Substituição de Membros do atual
Conselho Fiscal; 3) Remuneração do Conselho Fiscal e Equipe de Liquidação; 4) Outros assuntos
de interesse da companhia.  Fortaleza, 24 de março 2022. José Dárcio Camilo Pinto - LIQUIDANTE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - EXTRATO DE RESCISÃO UNI-
LATERAL – RESCISÃO DO CONTRATO Nº. 05052021PE03. A Prefeitura Municipal de Araripe, 
através da Secretaria de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação, comunica a Rescisão do 
Contrato Nº. 05052021PE03, da empresa V & V EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº. 27.499.707/0001-40, proveniente da licitação modalidade 05.05/2021-PE. Objeto: Contratação da 
prestação de serviços de transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino, de responsabilida-
de da secretaria de educação, cultura e tecnologia da informação, cultura e tecnologia da informação 
do município de Araripe/CE, conforme descrições constantes no anexo 1 deste. Motivo: Considerando 
o que dispõe artigo 78, XII c/c o art. 79, I, da Lei n° 8.666/93. Data da Rescisão: 07.04.2022. Aurélio 
Ribeiro da Silva Lira – Secretária de Educação. Araripe-CE, em 06 de Abril de 2022.
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Recorde. A pernambucana Carol Santiago bateu o recorde das Américas da prova dos 100 metros costas da classe S12 
(para atletas com deficiência visual), neste sábado (9) durante a 2ª Fase Nacional do Circuito Paraolímpico Loterias Caixa 
de natação. A atleta de 36 anos completou a prova em 1min08s74, mais de seis segundo abaixo do seu antigo recorde.ESPORTES

FOTO MAILSON SANTANA/ FLUMINENSE FC

MEDALHA Na última sexta feira o Dep Tadeu Oliveira do 
PL  a medalha BOTICARIO FERREIRA cedida e entregue pela 
vereadora Katia Rodrigues na Câmara Municipal de Forta-
leza e contou com a apresença do empresário do ramo ótico 
Totonho Carneiro líder político em Antônio Bezerra.

Honorário

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Sílvio Carlos que tem o mesmo meu nome, filho 
de meu saudoso irmão, Paulo Eduardo, é o mais novo 
membro honorário da Associação dos Engenheiros 
Agrônomos do Ceará. E ee merece pois vem tendo uma 
trajetória  brilhante em sua carreira profissional. Seu pai 
lá em cima deve comemorar.

FERNANDO MAIA/ BETO STUDART Conti-
nua cada vez mais brilhante e com amplos conhecimentos da 
política e de nossa sociedade. Na sua coluna de quarta-feira 
passada aqui neste jornal, ele comenta a homenagens que foi 
prestada aos vitorioso empresário Beto Studart, pela Universi-
dade Federal do título de doutor Honoris Causa a Beto Studart. 
E ele termina assim seu lindo artigo. Beto Studart pela sua 
humildade, pelo seu caráter e humanisticamente solidário é 
dono de virtudes que o fazem merecedor da honraria.

UM CASAL DE CHARME Sancho Melo e Karol, ele 
filho do talentoso e saudoso Amilton Melo, na noite das 
estrelas no Palácio da Abolição.

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

Fluminense e Santos em-
pataram por 0 a 0 na tarde 
deste sábado (8), no Mara-
canã, em duelo válido pela 
primeira rodada do Brasi-
leirão 2022. A partida foi de 
poucas chances de gol para 
os dois lados. O clube cario-
ca errou bastante na saída 
de bola ao tentar criar joga-
das, mas o Peixe não conse-
guiu aproveitar as situações. 
Na melhor chance carioca, 
Fred acertou a trave já na 
segunda etapa.

O Fluminense volta a 
campo nesta quarta-feira, 
quando visita o Junior Bar-
ranquilla (COL), na Colôm-
bia, pela Copa Sul-Ameri-
cana. O Santos, por sua vez, 
também entra em campo 
pelo torneio continental: re-
cebe a Universidad Católica 
(EQU), também na quarta-
-feira, às 19h15.

O jogo foi de poucas 
emoções. O Fluminense 
teve o domínio das ações e 
mais posse de bola, mas foi 

pouco efetivo na criação de 
jogadas. Como resultado, 
o goleiro João Paulo fez al-
gumas defesas simples em 
chutes de longe, mas foi só. 
A melhor chance do jogo 
veio aos 39 da segunda eta-
pa. Luiz Henrique achou 
Fred nas costas de Bauer-
mann, ele avançou e bateu 
forte, rasteiro, para explodir 
a trave do goleiro João Paulo.

O técnico Fabián Bustos 

abriu mão dos três zaguei-
ros, mas o esquema não dei-
xou de ser reativo. O Peixe 
passou a maior parte do jogo 
se defendendo e esperando 
o erro do Fluminense para 
atacar. Os cariocas, de fato, 
cometeram diversos erros, 
sobretudo na saída de bola, 
mas o Peixe não foi efetivo na 
criação de oportunidades.

Se o Peixe teve algum 
destaque, esse foi o zagueiro 

Maicon. O defensor santista 
tinha feito um jogo questio-
nável na estreia pela Copa 
Sul-Americana, mas não 
teve culpa no gol sofrido 
pelo Santos quando cortou 
o ataque do Banfield (ARG). 
Ainda assim, não havia pas-
sado ainda a segurança que 
passou hoje diante do Flu. 
Bem por baixo e pelo alto, 
foi um dos principais res-
ponsáveis por manter o zero 
no placar.

Diante da postura fecha-
da do Santos, o Fluminense 
teve dificuldades para fu-
rar a marcação adversária, 
mesmo controlando a posse 
de bola e sendo pouco amea-
çado na defesa. Uma saída foi 
investir na bola aérea, onde a 
equipe das Laranjeiras con-
seguiu levar vantagem sobre 
a defesa santista. Cris Silva, 
na ala esquerda, foi o respon-
sável por conseguir avançar 
mais no campo, enquanto 
Cano, centralizado, con-
centrou as finalizações.

O Fluminense irá voltar a campo na próxima quarta em partida  
contra o Junior Barranquilla pela Copa Sul-Americana 

Totolec
Todo concurso de palpites que tem o respaldo da 

Loteria Estadual do Ceará, leva a marca da seriedade. O 
totolec é um exemplo.

Incomodando
Só se bate em quem está incomodando. Outra, cão 

que ladra, não morde.

A governador e o Leão
No primeiro dia como governadora do estado a 

professora Izolda Cela parabenizou o Fortaleza pelo bi 
campeão do Nordeste. Este gesto teve enorme repercus-
são entre os torcedores do clube da garotada.

Um torcedor ilustre
No meio de 60.000 torcedores do Fortaleza que viram 

o time ser campeão do Nordeste estava um torcedor e 
muito querido por todos os cearenses. era o padre Eugê-
nio Pacelli que dentro de sua humildade levou sua fé ao 
clube da garotada.

Um rico/pobre
Aquele jovem empresário, rico de dinheiro, conhecido 

na sociedade como bajulador de quem está no poder, 
continua milionário e cada vez mais pobre de espírito e de 
solidariedade cristã, e que Deus tenha pela dele.

Emmanuel Brandão
Um verdadeiro hino de amor o que escreveu aqui em 

O Estado o pubicitário Emmanuel Brandão. Ele ressalta 
com riqueza de detalhes o momento experimental dentro 
de uma fase jamais igual a esta do ceontenário clube com 
mais de 40 mil sócios formando uma verdadeira multi-
dão. Foi lindo este artigo jovem escritor.

Em duelo de times que 
conquistaram o acesso no 
ano passado, o Coritiba le-
vou a melhor diante do Goiás 
e venceu por 3 a 0. Na manhã 
de ontem, os times se enfren-
taram pela primeira rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
no Estádio Couto Pereira, em 
Curitiba (PR). Os mandantes 
dominaram o jogo e conta-
ram com gols de Alef Manga, 
Léo Gamalho e Andrey para 
estrearem com o pé direito.

Os primeiros minutos fo-
ram de dificuldade na criação 
dos dois times, que até chega-
ram na área adversária, mas 
sem finalizações de real peri-
go. Mas aos nove minutos o 
placar foi inaugurado a favor 
do Coritiba. Após cruzamento, 
o zagueiro tentou cortar, mas 
deu rebote para Alef Manga 
na entrada da área, pelo lado 
direito. Ele chutou de primeira 
e a bola foi no cantinho, sem 
chances para Tadeu. O Goiás 

seguiu tentando colocar a bola 
na área adversária, mas esbar-
rou em boa atuação defensiva 
dos mandantes.

Só deu Coxa
A superioridade do Cori-

tiba se transformou em novo 
gol logo no primeiro ataque 
do segundo tempo. Egídio 
cobrou falta pela direita, a 
bola passou por todo mundo 
e Léo Gamalho apareceu na 
segunda trave para completar 

de chapa. O segundo gol con-
solidou o Coritiba no jogo, 
que teve muita tranquilidade 
à espera de espaços na defesa 
do Goiás.

No final, ainda deu tempo 
para o Coritiba fazer o tercei-
ro. Igor Paixão disparou em 
velocidade pela esquerda e 
tocou para Andrey na meia-
-lua. Ele chutou de primeira e 
acertou o ângulo, sem chance 
para Tadeu, que nem se deu 
ao trabalho de pular.

Coritiba domina Goiás e marca 3 a 0 
na estreia das equipes no Brasileirão

Fluminense e Santos empatam 
sem gols pelo Brasileirão 
Em partida disputada no Maracanã pela estreia da competição nacional, 
o clube carioca de Abel Braga empatou com o Peixe em 0 a 0

MONTESE GÁS LTDA
Torna público que requereu à Seuma a Licença Ambiental Simplificada para Atividade 
(Regularização) para COMÉRCIO VAREJISTA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO 
(GLP), localizada na Rua PAPI JÚNIOR, BAIRRO BELA VISTA, Município de Fortale-
za, Estado do Ceará.

JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR ME (CNPJ 12.244.176/0001-78), 
torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM 
a licença de Operação nº 749.2021, com validade até 19.11.2023, para Labo-
ratório de Análises Clínicas, localizado na Rua Amélia de Sousa, 16 – Centro, 
município de Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário 
o cumprimento das exigências constantes nos condicionantes da licença.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 11/04/2022
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°30708 FRANCO PAULO DOS SANTOS E FRANCISCA CAMILA AGUIAR
N°30709 WANDERSON MARINO ALCÂNTARA E THAIS DOS SANTOS CUNHA

08 DE ABRIL DE 2022 
Maria Valsicleide de Moura

Escrevente Autorizada

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339372- Ady Oliveira Junior  e  Iva Alves Braga;
339373- Vitor Medeiros de Carvalho e Maria Naira de Lima Batista;                  
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, 08 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30733 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO BRUNO VIANA LOPES e CRISLÂNIA NASCIMENTO ANTUNES;
Edital n° 30727 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PABLO RODRIGUES ANDRADE e MARA LETICIA LOPES DA PONTE;
Edital n° 30728 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS PAULO MIRANDA LEÃO DOS SANTOS e SIBELLE BRAGA ARAÚJO;
Edital n° 30731 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIELIO DE SOUSA MORORÓ e ANA RAQUEL DE SOUSA MOREIRA;
Edital n° 30732 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
INÁCIO ANDRADE DE SOUSA JUNIOR e NATACHA CAROLINE GERMANO ROCHA;
Edital n° 30726 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAILTON DE ARAÚJO FREIRE e LUCIANA MARIA PIMENTEL FERNANDES;
Edital n° 30729 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NILO AUGUSTO CHAVES BRANDÃO e LIVIA MARIA AMARO JUCÁ ARAÚJO;
Edital n° 30730 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADEMILDE SIEBRA COELHO e ELBANIZA DE SOUZA LOPES;
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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9501-ANTONIO CARLOS AGOSTINHO DA SILVA E ANTONIA RAFAYSES INÁCIO RIBEIRO
Nº9502-ANTONIO LUCAS DA SILVA ARAÚJO E THIFANE SOUZA SANTOS
Nº9503-GISELE GONZAGA DA SILVA E ANA RIVALINE MOREIRA DE OLIVEIRA

Fortaleza, 08 de Abril de 2022
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.

Fernanda Maria Alves Gomes
OFICIALA

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27496 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELNATAN DUARTE ALMEIDA DA SILVA e MARAÍSA ALMEIDA DE LIMA;
Edital n° 27497 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ VELTON SANTOS GOMES e CAROLINE LIMA DE SOUSA;
Edital n° 27498 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ DIEGO RODRIGUES DA SILVA e MARIANA DA SILVA BATISTA;
Edital n° 27499 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HELMUTH VILLI DIESEL e SILVANA MARIA BRAZ;
Edital n° 27500 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS JORDANE SANTOS SOUSA e CAMILA BARBOSA FERNANDES;
Edital n° 27501 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL LUNA VALLE e CELSO MARINS TORRES FILHO;
Edital n° 27502 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ ALFREDO CHAVES VIDAL e CLARISSA MARIA GONÇALVES MACHADO;
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, 08/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 18039 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CLAUDIO DA SILVA CAVALCANTE e ANA PAULA SOUSA DO NASCIMENTO;
Edital n° 18276 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE MELO PEREIRA e FLÁVIA BATISTA LOPES;
Edital n° 18277 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO VALDENIR MONTEIRO DA SILVA e ANGELA JANAINA DA SILVA DIAS;
Edital n° 18278 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LAILTON TELÊMACO LIMA e CYNTHIA FORTUNA FRANÇA RODRIGUES;
Edital n° 18279 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICENTE BEZERRA DE ARAUJO e HUDSON JULIANO BANDEIRA BARBOSA;
Edital n° 18280 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONATAS DA SILVA MARÇAL e FRANCISCA CRISTIANE ALVES DE OLIVEIRA;
Edital n° 18281 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALVES TORRES e GRASIELLE RODRIGUES BRAGA;
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, 09/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75785 - TOMAZ EDSON HENRIQUE VASCONCELOS e JÉSSICA KAREN DE 
OLIVEIRA MAIA; Edital n° 75786 - ANTONIO RICARDO ARAUJO e JÉSSICA DA SILVA 
ALVES; Edital n° 75787 - VANDERSON DE SOUZA FERREIRA e SHERIDA SUYANNE 
GALENO DE OLIVEIRA; Edital n° 75788 - RODRIGO EMANUEL MARTINS VIANA e NAF-
TALI TEIXEIRA DE OLIVEIRA; Edital n° 75789 - RIVALDO XIMENES FERREIRA e MARIA 
PAULO BARROS; Edital n° 75790 - DIEGO NASCIMENTO DE ANDRADE e LARISSA DA 
SILVA GOMES; Edital n° 75791 - FRANCISCO WESLEY DA SILVA ARAUJO e MARIA EDI-
VANIA DA SILVA MENEZES; Edital n° 75792 - DARLLANNIÊR DOS SANTOS BARRETO 
e MARIA DA CONCEIÇÃO DAVID SILVA; Edital n° 75793 - ITALO YELTSIN MEDEIROS 
BRUNO e MARIANA CASTELO PINHEIRO; Edital n° 75794 - HERMENEGILDO CESAR DE 
ALMEIDA JUNIOR e RAQUEL ALMEIDA BEZERRA RODRIGUES; Edital n° 75795 - JOSÉ 
ELENILTON REBOUÇAS LIMA e JOZILAINE OLIVEIRA DA CUNHA; Edital n° 75796 - 
ELIEL SANTOS DE OLIVEIRA e GABRIELLE TEIXEIRA DE QUEIROZ RIBEIRO;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 09/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
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Inscrições. Artistas, técnicos, produtores, gestores de circo, professores e pesquisadores poderão se 
inscrever nas propostas formativas em arte circenses da Escola Pública de Circo da Vila das Artes até o 
dia 25 de abril. As atividades poderão ocorrer ao longo de 2022 de forma presencial, híbrida ou virtual.

  
Local: Shopping Benfica (Av. Ca-
rapinima, 2200 - Benfica). Visi-
tação: segunda a sábado, de 10h 
às 22 horas. Domingos e feria-
dos, de 11h30min às 21 horas.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Dando início ao processo de franchising, a marca autoral Iury Costa inaugurou, recentemente, a primeira franquia em Natal e já conta com alcance 
em todo o país através do e-commerce e presença expressiva nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife e Teresina. O modelo de negócio 
adotado pela marca cearense dá a concessão do proprietário ao direito de uso da marca para um investidor. Um crescimento de 120% no faturamento 
foi registrado pela marca no último ano e a ampliação firma a expansão da IC. Além da recém inaugurada loja de Natal, a Iury Costa se prepara, ainda, 
para a inauguração de mais três unidades franqueadas até o final de 2022. “No mês de março, registramos um aumento expressivo no faturamento, de 
112%. Com a ampliação da marca, estamos nos mudando para uma nova fábrica e iremos ter uma capacidade produtiva muito maior para atender a alta 
demanda comercial que estamos tendo nesses últimos meses. O Brasil será nosso esse ano!”, destaca o estilista e diretor criativo da marca, Iury Costa.

FOTO DIVULGAÇÃO

Exposição celebra vida e obra da artista 
cearense Sinhá D’amora na BenficArte

Antes de falecer, a artista doou parte de suas obras para o município de Fortaleza

Com 14 obras restauradas, o acervo estará disponível até o dia 30 de abril, no Shopping Benfica

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

No dia 7 de abril, a Fundação Edson Queiroz 
inaugura mais duas exposições no Espaço 
Cultural Unifor. Na data, entram em cartaz nas 
galerias do térreo do equipamento as mostras 
“Macedônia”, de Daniel Chastinet e Wilson Neto, 
e “O céu como limite”, de Mario Sanders. Aber-
tura: 7 de abril de 2022 - 19h. Local: Espaço 
Cultural Unifor. Visitação: de terça a sexta-feira, 
das 9h às 19h, e sábados e domingos, das 10h 
às 18h. Mais informações: (85) 3477.3319.

O Programa de Pós-Graduação em 
Direito Constitucional (PPGD) da Univer-
sidade de Fortaleza, instituição de ensino 
da Fundação Edson Queiroz, receberá 
neste dia 14 de abril o ambientalista e 
professor francês Michel Prieur para o 
evento “Diálogo Ambiental em Foco”. A 
recepção ao pesquisador parte do grupo 
de pesquisa da Unifor em relações eco-
nômicas, políticas, jurídicas e ambientais 
na América Latina (Repjaal).

Em reunião nesta terça- feira, na sede da CDL Fortaleza, a 
Associação de Lojistas e Líderes Femininas - ALFE - fez a en-
trega de cerca de 5 mil livros doados por alfeanas e algumas 
empresas, ao maestro Carlos Veneranda.

Os livros farão parte do acervo da Biblioteca Pública 
Comunitária do Bairro Bom Jardim. De parabéns, Graça 
Bringel pela iniciativa.

O lançamento da Pedra Fundamental do Complexo Cul-
tural Yolanda e Edson Queiroz reuniu autoridades cearenses, 
gestores da Fundação Edson Queiroz e da Universidade de 
Fortaleza, entre outros participantes.

Na solenidade iniciada no auditório da Biblioteca Cen-
tral da Unifor, a presidente da FEQ, Lenise Queiroz Rocha, 
apresentou o projeto do equipamento cuja primeira etapa 
deve ser concluída no prazo de dois anos e meio.

O Artesanato produzido por egressas do Instituto Pe-
nal Feminino Auri Moura Costa (IPF) e outras artesãs será 
apresentado nesta terça-feira, às 17 horas, na Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

Essa é a turma-piloto do projeto Vozes da Liberdade, 
iniciativa do Grupo Mulheres do Brasil Fortaleza, com o 
apoio do Instituto Diageo, entidade da multinacional Dia-
geo que move a agenda em ESG (sigla em inglês para meio 
ambiente, social e governança).

A exposição “Victor Brecheret e a Semana de Arte Mo-
derna de 1922” segue em cartaz em Fortaleza até o dia 22 de 
abril de 2022 na Galeria Multiarte com entrada gratuita para 
os apreciadores da arte.

A mostra conta com aproximadamente 50 obras, sendo 
oito delas integrantes do histórico evento no Theatro Mu-
nicipal de São Paulo, em 1922.

Administrador nato com 
brilhante trabalho em Brasí-
lia e Rio Grande do Norte, o 
coronel Mauro Albuquerque 
se destaca na secretaria de 
administração penitenciária 
estadual  com irrestrito 
apoio da governadora 
Izolda Cela.

O oficial implan-
tou nos presídios 
cearenses, oficinas de 
pedreiro, serralheiro, 
marceneiro e costura.

Trabalhando, os presos 
sentem-se úteis à socieda-
de, e apoiam à oportuna ini-
ciativa do secretário Mauro.

Mestrada em arquite-
tura na famosa University 
of Cincinati dos Estados 
Unidos, Aline Oliveira Ho-
bart é o orgulho dos pais 
Susana e Isael Oliveira. 

A maneira cativante que 
presta aos clientes do BNB 
faz de Jair Pontes o des-
taque daquela instituição 
bancária.

De bate-pronto Fabia-
na Dias Freire defende 
seu suposto sumiço, tra-
balho muito e a correria 
sem fim. Justificou.

O amor que Frank Wilton 
dedica ao neto caçula 
Bernardo, de 3 anos, é de 
cortar o coração.

De São Paulo, Natália 
Karen Cavalcante corrige, 
o filho Emanuel Bruno 
somente lhe fará com-
panhia depois que ela se 
estabilizar. Certíssima.

As irmãs Ana Paula e Ra-
faela Simão aniversariaram 
sábado (não são gêmeas) e 
Lucas Andrade, caçula de 
Adriano e Fabiana celebra 
hoje 10 anos. Parabéns!!!

Curtinhas

Adélia e Paulo Magalhães brindaram, em familia, seus 43 anos 
de casados, no dia 6

Se chamará Maria Eduarda, a primeira netinha de Kátia e Armando Martins. Nayana Vidal e Eduardo 
Martins estão a espera da primeira filha. Kátia e Armando já são avós de Victor

O recepcionista do setor de ressonância da 
Clínica Radius, José de Souza Silva Júnior, 
exemplo de atendimento de qualidade e 
profissionalismo, quando é solicitado seu 
serviços  por pacientes. Júnior serve de exemplo 
para todos os profissionais que lida com público

Como parte das come-
morações dos 296 anos de 
Fortaleza, a Prefeitura Mu-
nicipal e a Secretaria Muni-
cipal da Cultura (Secultfor) 
disponibilizaram a exposi-
ção que narra a vida e a obra 
da pintora cearense “Sinhá 
D’amora”, que está em cartaz 
na BenficArte, no Shopping 
Benfica. A mostra é uma for-
ma de promover o resguardo 
de bens patrimoniais.

Natural de Lavras da 
Mangabeira, Ceará, Fidera-
lina Correia de Amora Ma-
ciel, conhecida como “Sinhá 
D’amora”, foi uma importan-
te artista plástica, tendo sido 
diversas vezes contemplada 
com prêmios e exposições 
em importantes salões e 
concursos nacionais e inter-
nacionais. Antes de falecer, 
Sinhá D’amora presenteou o 
município de Fortaleza com 
parte de seus materiais.

No acervo que está sen-
do exposto na BenficArte, o 
público poderá contemplar 
gratuitamente 14 obras res-
tauradas, além de 22 meda-
lhas, um troféu, um diploma, 
dois álbuns de fotografias de 
seu acervo pessoal e retratos 
pintados por amigos artistas 
como Vicente Leite, Oswaldo 
Teixeira e Francisca Azevedo 
Leão. “É importante frisar a 
atuação de Sinhá D’amora no 
cenário das artes cearenses, 
predominantemente mas-

culino. O trabalho da artis-
ta constituiu, portanto, um 
furo em uma lógica estrutu-
ral consolidada e que até os 
dias de hoje é objeto de nosso 
esforço para superar. Com-
preende-se também, o lugar 
social ocupado pela artista, 
dados os padrões da época, 
a participação de mulheres, 

quando minimamente era 
evidenciada, dizia respeito a 
mulheres que ocupavam lu-
gares sociais mais privilegia-
dos. A artista, portanto, para 
além do legado de sua obra, 
foi fundamental na mudança 
dos paradigmas da arte no 
Ceará, na lógica da inclusão”, 
afirma Diego Zaranza, coor-

denador de patrimônio his-
tórico-cultural da Secultfor.

De acordo com ele, falar 
sobre Sinhá D’amora é, tam-
bém, uma forma de contri-
buir para a preservação da 
cultura regional, visto que a 
artista manifestou em suas 
obras a sua vivência do povo 
nordestino. “Principalmente 

quando busca lembranças re-
manescentes do seu passado 
fazendo um recorte das lem-
branças da sua infância e dos 
primeiros traços do desenho 
em Lavras da Mangabeira. 
Por conta dessas memórias 
imagéticas,  a artista busca 
materializar na figura pic-
tórica aspectos sociais, cul-

turais, étnicos e estéticos do 
povo nordestino”, detalha.

Em 2019, um memorial 
à artista Sinhá D’Amora foi 
montado no Centro Cultu-
ral Casa do Barão de Ca-
mocim e a exposição atual 
é parte dos materiais que 
estavam lá. De acordo com 
o coordenador de patrimô-
nio histórico-cultural da 
Secult, o acervo de Camo-
cim foi recolhido e trans-
formado em exposição 
virtual para a melhor apre-
ciação do público em geral.

Zaranza relata ainda, que 
as obras foram restauradas 
por estudantes da Escola de 
Artes e Ofícios Thomaz Pom-
peu Sobrinho em 2019. Para 
ele, criar uma exposição em 
um momento no qual pre-
param-se as comemorações 
para os 296 anos de Fortale-
za é extremamente relevan-
te, pois a trajetória de Sinhá 
D’amora “ultrapassou fron-
teiras, desbravando o mundo 
ao levar o nome do Ceará”.

Por Yasmim Rodrigues


