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Municípios com vocação turística ou que se destacam na produção e 
exportação de commodities estão contribuindo para a redução do desem-
prego no país, revela pesquisa da Confederação Nacional do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo. NACIONAL5

Turismo e exportação geraram mais empregos no País

Novas mudanças não são esperadas até o fim de ano. Isso significa que provavelmente as tarifas não voltarão a sofrer acréscimos em 2022

Municípios que mais geraram vagas de emprego são polos turísticos ou polos produtores e exportadores de commodities

O sistema de bandeiras tarifárias é o que define o real custo da energia. Quando as condições de geração 
de energia não são favoráveis, é preciso acionar as usinas termelétricas, elevando os custos. Assim, 

cobranças adicionais têm por objetivo cobrir a diferença e também funcionam para frear o consumo. 
Quando vigora a bandeira verde, não há acréscimos na conta de luz. ECONOMIA10

Após o anúncio do fim de bandeira de escassez hídrica na conta de luz e a entrada em vigor 
da bandeira verde a partir de 16 de abril, o ONS informa que mudança deve vir para ficar

Conta de luz: bandeira 
verde até o fim do ano

ON-LINE www.oestadoce.com.br
ASSISTA AOS VÍDEOS
DA TV O ESTADO

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

Izolda Cela defende 
aliança com o PT 
após declarações 
de Adail Júnior

CRESCIMENTO: 
CEARÁ ENTRA NA 
ROTA DA MODA

O vice-presidente da 
Câmara Municipal de For-
taleza havia publicado ví-
deo questionando o apoio 
de José Guimarães (PT) 
ao nome de Izolda como 
candidata ao Governo do 
Estado. “Cada um respon-
de pelas suas visões”, disse 
ela. POLÍTICA3

Consultor do Ministério do Desenvolvimento Regional 
esteve em Fortaleza para apresentação de programa 
de inclusão produtiva. ECONOMIA14

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Guardia. O economista e ex-ministro da Fazenda Eduardo Refinetti Guardia morreu nessa segun-
da-feira (11) aos 56 anos. A morte foi confirmada pela assessoria do banco de investimentos BTG 
Pactual, onde ele trabalhava. A família não autorizou a divulgação da causa do óbito.NACIONAL

Pesquisadores observaram que os polos turísticos tiveram destaque frente a outros municípios

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Não sei se essa aliança é boa para o Alckmin
Ex-presidente Michel Temer, que, vice de petis-

ta, comeu o pão que o diabo amassou

O sucesso da vacinação, a queda 
nos casos e mortes por covid fi-
zeram o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL) decidir pela 

volta aos trabalhos 100% presenciais a par-
tir do dia 18, em uma espécie de ressurrei-
ção após a Páscoa, ao contrário do Senado, 
onde o presidente roda-presa Rodrigo Pa-
checo (PSD-MG) segue enrolando e man-
tém o sistema híbrido presencial e virtual, 
que facilita condução das sessões.

O que importa
Apesar da volta ao trabalho presencial, o 

impasse sobre a distribuição de cargos após a 
movimentação na janela partidária persiste.

Só detalhes
Na Câmara, a decisão foi tomada na se-

mana passada e só falta definir alguns de-
talhes sobre a jornada de trabalho dos ser-
vidores.  

Sem iniciativa
No Senado, que se vê envolto em denún-

cia de fraude na coleta de assinaturas da 
CPI do MEC, a ordem é ver o que acontece 
na Câmara.

No mundo real
A volta mesmo só deve ocorrer com 

definição de cargos e presidências das 
comissões temáticas. Otimistas preveem 
que só após os feriados.

Viagrão
Virou piada nas redes sociais o “escândalo” 

do governo: foi chamado de “viagrão” e “azu-
lão”, em alusão ao mensalão e o petrolão da 
era PT.

Lição não aprendida
Não é de hoje que despesas das Forças Ar-

madas atraem atenção. Em 2021, compra de 
leite condensado ocupou manchetes por uma 
semana.

Não é caso único
A compra do viagra pelas Forças Armadas 

lembrou o caso da compra de lagostas e ou-
tros quitutes no STF, em 2019, por R$481 mil.

Respeita aí, Defesa
Em vez da explicação cretina de tratamen-

to de “hipertensão pulmonar arterial”, o Mi-

Câmara ‘ressuscita’ após a Páscoa, já o Senado...

O PODER SEM PUDOR

Delfim Netto lutava para que o general 
Ernesto Geisel o nomeasse governador de São 
Paulo, em 1978. O ministro Petrônio Porte-
la, articulador político do governo, chamou 
Delfim para uma conversa: “É decisão tomada: 
você não pode ser o governador de São Paulo”, 

informou o ministro. “Mas isto é uma violência. 
Tenho sete anos de serviços prestados à revo-
lução. Não posso aceitar este veto”, argumentou 
Netto. “Muito mais serviços à revolução, mais do 
que você ou eu, prestou o Carlos Lacerda. E foi 
tirado de campo”, encerrou Portela.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sem voto, nem papo

Compra de ‘viagra’ em ano 
eleitoral é tiro no pé
A justificativa do Ministério da 
Defesa para a compra de 35 mil 
unidades de “sildenafila”, a ver-
são genérica do Viagra, medica-
mento que combate problemas 
de ereção, foi um tiro das For-
ças Armadas no pé do governo 
federal. Mesmo que tenha uti-
lidades médicas comprovadas, 
como o tratamento de hiperten-
são pulmonar, como afirmou o 
ministério, gastar verba pública 
com remédio de conotação se-
xual fez a festa da oposição.

nistério da Defesa deveria suspender a com-
pra de 35 mil comprimidos de Viagra para as 
Forças Armadas. Para disfarçar, na licitação 
usam o nome do genérico, ‘sildenafila’, que 
trata disfunção erétil.

Custo farra
Além da cotação do petróleo, a variação 

do dólar ainda os custos do afano nos gover-
nos do PT, a Petrobras inclui no preço dos 
combustíveis os gastos dos passeios interna-
cionais milionários de seus chefetes.

Memórias do cárcere
O encontro do ex-presidiário com próce-

res de ala do MDB, ontem, em Brasília, pa-
rece mais um convescote de políticos que, se 
não foram alvos da Lava Jato e acabaram pre-
sos, estiveram bem próximos disso. 

Sinais trocados
Após o factoide, Alckmin estufou o peito e 

fez declarações em que se revelou mais preo-
cupado em detonar a pré-candidatura presi-
dencial de João Doria (PSDB) do que elogiar 
o “companheiro Lula”.

Pavimentando a estrada
Pavimentando o retorno ao Senado, Ro-

mero Jucá (MDB) participou da assinatura 
de ordem de serviço de rodovia de 36 quilô-
metros, ontem, em Roraima. Ele arrumou a 
verba ainda no mandato encerrado em 2018.

Quem entende, entende
Faz sucesso nas redes sociais uma imagem 

de uma garrafa de cachaça 51 com algemas 
no ‘pescoço’, ao lado de um chuchu, com o 
aviso: “Não misture! Isso faz um mal dana-
do...”.

Intolerância à lactose
O deputado Marco Feliciano (PL-SP) iro-

nizou o apoio declarado pelo apresentador de 
TV Luciano Huck ao tucano gaúcho Eduar-
do Leite, que não passa dos 2% nas pesquisas 
eleitorais: “Agora, sim, a coisa vai...”

Sondage incroyable
Média das pesquisas eleitorais apontavam 

em 16 de março, na Reuters, o atual presi-
dente francês Emmanuel Macron com 30% 
no primeiro turno e a candidata Marine Le 
Pen, com 17%. Acabou 27,8% a 23,1%.

Pensando bem...
...as Forças já não são Armadas como an-

tigamente.

Brasil concede 
74 vistos para 
ucranianos em março

O Brasil concedeu 74 
vistos e 27 autorizações de 
residência humanitária a 
ucranianos entre os dias 3 
e 31 de março deste ano. 
As informações, divulgadas 
nesta segunda-feira (11), em 
Brasília, constam do Bole-
tim Migração Ucraniana. 
“Receber imigrantes e refu-
giados ucranianos é um ato 
humanitário. Os imigrantes 
fazem parte da história do 
país e o governo federal está 
empenhado em auxiliar 
os que procuram por seus 
direitos como segurança, 
moradia e trabalho no Bra-
sil”, afirmou o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Anderson Torres. O balanço 
também aponta que, em 
2022, foram reconhecidos 
quatro refugiados, havendo 
37 processos de refúgio em 
andamento. A concessão 
de vistos e autorizações de 
residência humanitárias foi 
possibilitada pela edição da 
Portaria Interministerial 
Ministério da Justiça/Minis-
tério das Relações Exterio-
res nº 28, que atendeu às 
necessidades de ucranianos 
afetados pelo conflito arma-
do na Ucrânia.

Visto
Em relação aos procedi-

mentos, o visto humanitá-
rio pode ser solicitado no 
exterior e permite a entrada 
no Brasil pelo prazo de 
180 dias. Para conseguir 
autorização de residência 
por acolhida humanitária 
é preciso ir a uma unidade 
da Polícia Federal em solo 
brasileiro e pedir a Carteira 
de Registro Nacional Migra-
tório (CRMN).

O trabalho, que também 
contou com o apoio da 
Organização Internacional 
para as Migrações (OIM) e 

do Obmigra (Observatório 
das Migrações Internacio-
nais) contém orientações e 
canais de acesso a informa-
ções para requerer o visto 
ou a autorização de residên-
cia por acolhida humani-
tária e para a solicitação de 
refúgio no Brasil.

Histórico
Entre janeiro de 2010 e 

dezembro de 2021, mais de 
3,3 mil ucranianos registra-
ram residência no Brasil. 
Quase 2,3 mil registros de 
residência foram realizados 
na região Sudeste, princi-
pal destino dos imigrantes 
ucranianos. Juntamente 
com os poloneses, os ucra-
nianos compõem o maior 
contingente de imigrantes 
eslavos no Brasil. Entre os 
que chegaram ao país nesse 
período, a maioria é do sexo 
masculino e possui entre 
25 e 39 anos. Os homens 
somam 83% do contingente 
de imigrantes ucranianos 
e 46% do total são do sexo 
masculino na faixa etária 
entre 25 e 39 anos.

As mulheres somam 17% 
e a maioria delas, cerca de 
10% do total de imigrantes, 
têm entre 25 e 39 anos. En-
tre homens e mulheres, não 
houve imigrantes acima de 
65 anos e apenas 2% tinham 
menos de 14 anos na data 
de entrada no país. Nos 12 
anos que se estendem de 
2010 a 2021, o principal 
meio de entrada de ucrania-
nos no Brasil foi a via marí-
tima. Em 2019 registrou-se 
o maior fluxo migratório: 
22.201 ucranianos entraram 
e 21.189 saíram do país.

No primeiro trimestre de 
2022, a média mensal de en-
tradas de imigrantes foi de 
1.685 pessoas e a de saídas, 
de 1.531 pessoas.

Municípios com vocação 
turística ou que se destacam 
na produção e exportação 
de commodities (produtos 
agrícolas e minerais comer-
cializados no mercado inter-
nacional) estão contribuindo 
para a redução do desempre-
go no país, revela pesquisa da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). O levan-
tamento analisou os 5.570 
municípios do país, dos quais 
foi feita uma seleção de ci-
dades que empregam pelo 
menos 10 mil trabalhadores 
formais. O resultado encon-
trado abrangeu mais de 660 
municípios.

“A gente analisou mu-
nicípio a município como 
evoluiu o estoque de empre-
gados”, disse ontem (11) à 
Agência Brasil o economista 
da CNC Fabio Bentes. Foi 
considerado o período de 
julho de 2020, quando o Ca-
dastro Geral de Empregados 
e Desempregados (Caged) 
começou a registrar saldos 
positivos, depois da primeira 
onda da pandemia do novo 
coronavírus (covid-19), até 
fevereiro de 2022.

Em um ranking dos 20 
municípios que mais geraram 
vagas de emprego, em termos 
relativos, os pesquisadores 
da CNC observaram que 15 
deles são polos turísticos ou 
polos produtores e exporta-
dores de commodities. “Dos 
20, dez são turismo, como 
Porto Seguro (BA), Ararua-
ma (RJ), Balneário Cambo-
riú (SC), entre outros”. Em 
termos de commodities, 
predominam os municípios 
com atividade de mineração.

Destaques
De acordo com a sonda-

gem, Canaã dos Carajás (PA) 

foi o município com maior va-
riação positiva de ocupações 
no mercado de trabalho for-
mal durante o período: 66%, 
ou o equivalente à criação de 
7.370 vagas. Já as quatro ci-
dades nas posições seguintes 
do ranking são localidades 
com vocação turística: Porto 
Seguro (BA) registrou avan-
ço de 52% (10.019); seguido 
por Vacaria (RS), com 44% 
(7.164); Araruama (RJ), com 
39% (5.019); e Ipojuca (PE), 
com 37% (7.452). As com-
modities agrícolas também 
foram destaques nos municí-
pios de Pederneiras (SP), com 
elevação de 23% dos postos de 
trabalho (2.590) e Santo An-
tônio de Jesus (BA), também 
registrando avanço de 23% 
(4.152), nos quais predomi-
nam as produções de açúcar e 
citricultura, respectivamente.

Segundo Fabio Bentes, a 
conclusão é que o efeito da 
retomada da economia, de-
pois das fases mais agudas da 
pandemia, privilegiou mu-
nicípios produtores de com-
modities e, no caso do turis-
mo, setor que mais sofreu na 

pandemia, observou-se que, 
nesse momento, tende a acu-
mular a geração de postos de 
trabalho nos últimos 20 me-
ses, e é o que tem se recupe-
rado de forma mais eviden-
te. “Foi o que mais apanhou 
durante a pandemia, mas em 
compensação, e justamente 
por conta disso, é o que tem 
mais potencial de regenera-
ção do mercado de trabalho”, 
disse Fabio Bentes.

O economista disse que 
olhando pelo Caged, o mer-
cado de trabalho brasileiro 
gerou, nesse período de 20 
meses, mais de 4,44 milhões 
de vagas, o que demonstra 
avanço de 12% no estoque de 
todos os municípios. “Mas a 
gente teve municípios com 
taxa de crescimento de 70%, 
50%, 40%. Ou seja, um indí-
cio de que, passadas as fases 
mais agudas da pandemia, o 
turismo, de certa forma, está 
conseguindo se regenerar”.

Potencial
Bentes destacou que o se-

tor ainda não voltou a em-
pregar a mesma quantidade 

de pessoas que empregava 
antes da pandemia, da or-
dem de 3 milhões de traba-
lhadores em atividades tu-
rísticas. Hoje, está na casa de 
2,8 milhões.

“É um setor que tem po-
tencial de recuperação, mas 
por conta da deterioração 
das condições econômicas, 
como inflação alta, juros 
altos, determinados servi-
ços com preço variando de 
forma significativa tendem 
a colocar um freio nessa ten-
dência de recuperação. Sai de 
cena a crise sanitária e entra 
em cena essa deterioração das 
condições econômicas. Daí o 
Índice de Preços ao Consumi-
dor Amplo [IPCA] de 11%, 
que prejudica o setor de turis-
mo”, explicou. O economista 
não descartou, entretanto, 
que o número de emprega-
dos contratados pelo setor de 
turismo retorne a patamares 
anteriores à pandemia. Mas 
tudo vai depender da melhora 
da economia, do não surgi-
mento de uma nova onda da 
covid-19. (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Turismo e exportação geraram 
mais empregos, aponta CNC
Municípios com vocação turística ou que se destacam na produção e exportação 
de commodities estão contribuindo para a redução do desemprego no país

RICARDO CÉSAR SOUSA DE OLIVEIRA CPF 393.111.473-20
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Prévia(LP) e Licença de Instalação (LI) para construção 
de residência unifamiliar localizada no Condomínio Alphaville Terras 2, lote 7, quadra J3, Alameda do cajueiro - Cidade Alpha, no município 
de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta 
publicação é parte integrante.



SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877

Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 14 de Março de 2022
Data, Horário e Local: Realizada em 14 de março de 2022, às 11h30min, na sede da Companhia, localizada 
na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia BR-222, s/n, KM 32, AGC Primavera, Centro, Localidade 
Guararú, por meio de videoconferência, nos termos do Artigo 13, §3° do Estatuto Social da Siderúrgica 
Latino-Americana S.A. - SILAT (“Companhia”). Convocação e Presença: Foram dispensadas as formalidades 
de convocação, diante da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração. Composição 
da Mesa: Sr. Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig - Presidente; Sr. Raul Fernando Schneider - Secretário. 
Ordem do Dia: Consignar a renúncia apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração da 
Companhia. Deliberações: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, deliberaram: (i) consignar a renúncia 
apresentada, em 01 de janeiro de 2022 e com a produção de efeitos a partir de 31/12/2021, pelo Sr. Harley 
Lorentz Scardoelli, ao cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia, em razão de sua 
aposentadoria; e (ii) manter o cargo de Presidente do Conselho de Administração da Companhia vago até a 
próxima Assembleia Geral Ordinária. Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, o 
Presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a lavratura desta ata, que, após lida, achada 
conforme e aprovada, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig - 
Presidente, Raul Fernando Schneider - Secretário. Conselheiros Presentes: Raul Fernando Schneider, 
Clemir Uhlein, Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig e Francisco José Rabelo do Amaral. Certifico que a 
presente ata foi lavrada em forma de sumário e retrata exatamente a ata original lavrada no Livro de Registro 
de atas do Conselho de Administração. Caucaia, Ceará, 14 de março de 2022. Marcos Eduardo Faraco 
Wahrhaftig - Presidente. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5775578 em 
30/03/2022 da Empresa SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S/A-SILAT, CNPJ 13888396000105 e 
protocolo 220440832 - 29/03/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
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INTERNACIONAL
Nazista. A Rússia afirmou ter matado Taras Bobanitch, um dos principais líderes do Setor Direito, 
grupo nacionalista de inspiração nazista que atua na Ucrânia desde 2013. Um partido político, o 
Setor Direito é acusado por Moscou por crimes contra as populações russófonas do Donbass.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 12 de abril de 2022

A Rússia fechou o cerco aos 
últimos defensores da cidade 
portuária de Mariupol e está 
reforçando posições em torno 
do leste do país, movimentos 
que visam preparar a batalha 
que poderá levar a guerra na 
Ucrânia a uma conclusão –fa-
vorável ou não ao Kremlin.

Situada na costa sudeste do 
país, Mariupol é a peça que 
falta para o estabelecimen-
to de um controle terrestre 
russo de uma faixa que liga o 
Donbass (o leste russófono) à 
Crimeia, península histórica 
da Rússia que foi anexada da 
Ucrânia em 2014.

A cidade está praticamente 
destruída, embora ainda haja 
moradores buscando sair –um 
novo corredor humanitário foi 
anunciado pelos russos nesta 
segunda (11). O presidente da 
Ucrânia, Volodimir Zelenski, 
disse ao Parlamento da Coreia 
do Sul por vídeo que já morre-
ram lá “dezenas de milhares de 
pessoas”.

Não é um dado aferível a 
essa altura, como praticamente 
tudo o que acontece dos dois 
lados deste conflito, embebi-
do em exageros e fake news. 
Segundo a imprensa russa, as 
instalações do porto de Ma-
riupol foram tomadas, encur-
ralando os últimos resistentes.

A eventual queda de Ma-
riupol completaria o cenário 
ao sul para a batalha do Don-
bass, já anunciada por Moscou 
como seu objetivo nesta fase 

da guerra. Para tanto, há re-
forços de tropas relatados em 
toda a região já ocupada por 
separatistas nas autoprocla-
madas repúblicas de Lugansk e 
Donetsk e ao norte de Kharkiv, 
segunda maior cidade ucra-
niana, já sob ataque desde o 
começo da guerra.

Segundo um analista mili-
tar russo, que pediu anonima-
to, Moscou deverá fazer um 
ataque que tente driblar a cha-
mada linha de contato, a fron-
teira real entre as áreas toma-
das por rebeldes pró-Rússia 
desde a guerra civil iniciada 
em 2014 e as principais forças 
ucranianas –cerca de 40 mil 
homens bem treinados.

Linha
Nos quase dois meses de 

guerra, os russos e seus alia-
dos não conseguiram romper 
a linha em si. O bombardeio 
já em curso contra as cidades 
de Rubijne e Popasna indica 
esse movimento, engajando as 
forças ucranianas. Para o ana-
lista, Moscou irá enquanto isso 
deslocar forças para manobrar 
rumo sudoeste, circundando 
Kramatorsk para tentar enve-
lopar os ucranianos.

Diferentemente da primeira 
fase da guerra, com múltiplas 
frentes e forças dispersas, a 
ação tende a ser mais focada 
e a ocorrer em campos menos 
congestionados por cidades. 
Se queria tomar a Ucrânia toda 
no susto, chegando às portas 

de Kiev com forças insuficien-
tes no segundo dia da guerra, 
Putin fracassou.

Como nunca anunciou 
nada que não fosse a “desmi-
litarização, desnazificação e 
proteção do povo do Don-
bass” como objetivo ao lado 
de impedir a adesão da Ucrâ-
nia à Otan (aliança militar 
ocidental), o russo sempre 
poderá dizer que não tinha a 
intenção de conquistar Kiev.

Tática
A tática de manobrar para 

colocar os ucranianos dentro 
de um “caldeirão”, sujeitos a 
fogo aéreo e de artilharia, já 
deu certo em menor escala 
na batalha entre separatistas 
e ucranianos que definiu o 
cessar-fogo de 2015. Fazer isso 
contra 40 mil homens, contu-
do, é outra história.

Do lado adversário, os si-
nais foram vistos. Autoridades 
do Pentágono disseram a re-
pórteres que os russos podem 
dobrar ou triplicar o número 
de soldados ora posicionados 
no Donbass. E o governo em 
Kiev disse esperar a ofensiva 
“para os próximos dias”.

A batalha insinua um pon-
to de inflexão, talvez final, da 
guerra. Putin nomeou para co-
mandar a ação o general Alek-
sandr Dvornikov, de reputação 
implacável quando chefiou as 
forças russas na Síria.

Se os russos conseguirem 
ou destruir, ou fazer se retira-

rem as forças de Zelenski na 
região, poderão tomar as fron-
teiras anteriores à guerra civil 
das províncias de Lugansk e 
Donetsk. A situação militar 
poderá levar a uma negocia-
ção de paz efetiva, faltando aí 
saber como serão atendidas 
as expectativas de Kiev de 
terem proteção ocidental em 
troca de não aderir à Otan.

Vitória
Se for uma vitória muito 

expressiva, Putin estará em 
condição de ditar mais ter-
mos. Por ora, segue a guerra: 
seu chanceler, Serguei La-
vrov, disse que os combates 
não cessarão enquanto hou-
ver negociações de paz.

Mas o presidente pode, na 
opinião do analista, perder. O 
risco é o de falta de reservas: 
como não declarou guerra 
para manter a pantomima 
de uma “operação especial” 
para o público interno, não 
há acesso a forças disponíveis 
numa mobilização nacional. 
Neste caso, uma derrota terá 
de ser embalada como algu-
ma vitória parcial, e o risco 
de uma escalada violenta não 
está descartado.

Assim, se decidirem ficar 
para a luta, os ucranianos têm 
uma chance. O problema deles 
é o provável desgaste de suas 
forças, que não é escrutinado 
com precisão devido ao apoio 
que a causa de Kiev tem de go-
vernos e também na mídia.

A China fez sua primei-
ra grande entrega de armas 
para um país europeu 
neste fim de semana, 
quando seis de seus aviões 
de transporte pesados 
Y-20 voaram para a capital 
da Sérvia, Belgrado. Nos 
compartimentos de carga, 
segundo analistas milita-
res, um número incerto de 
baterias antiaéreas de longa 
distância FK-3 compradas 
pelos sérvios em 2020.

O momento não po-
deria ser mais sensível. 
A Sérvia é um dos mais 
próximos aliados da Rússia 
de Vladimir Putin, que 
por sua vez tem na China 
a maior parceira –Pequim 
não condenou a invasão 
da Ucrânia e tem mantido 
uma cautelosa distância 
pública do conflito, sob 
pressão americana.

O presidente sérvio, 
Aleksandr Vucic, foi ree-
leito na semana passada 
e, embora seu país tenha 
votado nas Nações Unidas 
pela condenação do ata-
que, o líder evita críticas 

a Putin e mantém boas rela-
ções com Moscou, aliado 
histórico com quem tem 
laços étnicos, linguísticos e 
religiosos. A trama se aden-
sa devido ao temor, entre 
observadores europeus, que 
a instabilidade que uma 
eventual vitória russa con-
tra Kiev, ainda que parcial, 
possa gerar no continente 
-particularmente, nos con-
turbados Bálcãs.

Os anos 1990 viram a 
partilha da Iugoslávia, uma 
federação centrada na Sér-
via, que ocorreu com graus 
diversos de violência: desde 
o breve conflito que viu a 
Eslovênia ficar indepen-
dente em 1991 à sangrenta 
guerra civil entre sérvios, 
croatas e muçulmanos da 
Bósnia-Herzegóvina.

Mas o nó na garganta de 
Belgrado é Kosovo, provín-
cia de maioria albanesa que 
virou um país devido à in-
tervenção militar da Otan, 
a aliança liderada pelos 
EUA, em apoio a separatis-
tas que acusavam os sérvios 
de genocídio, em 1999.

China faz entrega 
inédita de armas para 
aliado de Putin na Sérvia

Rússia prepara batalha
que pode encerrar guerra
Rússia fechou o cerco aos últimos defensores da cidade portuária de Mariupol 
e está reforçando posições em torno do leste do país, em possível desfecho

Convocação
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados 
a participar da reunião da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, na 
modalidade semipresencial, a ser realizada às 14 h do dia 25.04.2022, em sua 
sede social, na Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado 
do Ceará, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
I- Exame e votação do Relatório de Administração e das Demonstrações 
Financeiras, relativas ao exercício de 2021;
II- Destinação do Resultado do Exercício de 2021;
III - Eleição de membros do Conselho de Administração;
IV - Eleição de membro do Conselho Fiscal;
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
V - Fixação da Remuneração dos Administradores e dos membros do conselho 
fiscal e do comitê de auditoria;
VI – Homologação do aumento de capital social deliberado na 134ª AGE, 
realizada em 29/09/2021e consequente alteração do art. 6º do Estatuto Social 
da CDC.
Considerando que a Assembleia Geral ocorrerá na forma semipresencial, por 
meio do link a ser informado por mensagem eletrônica, deverão ser enviados 
os documentos de designação ou delegação para o endereço eletrônico 
gabprecdc@gmail.com. Os documentos relacionados às matérias a serem 
examinadas e deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 
encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa, assim como 
no site oficial da Companhia Docas do Ceará (www.docasdoceara.com.br). De 
acordo com art. 4º, da IN DREI nº 79/2020, a Assembleia será integralmente 
gravada e ficará arquivada na sede da Companhia Docas do Ceará.

Fortaleza, 21 de março de 2022
Fábio Lavor Teixeira

Presidente do Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

COMPANHIA 
DOCAS DO 
CEARÁ
NIRE nº 
23300003144

MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Educação. A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ITAPIPOCA, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados a CONVOCAÇÃO para realização de uma sessão pública para 
abertura dos envelopes de habilitação do processo de Concorrência Pública nº 22.06.01/CP, cujo 
objeto é CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA REQUALIFICAÇÃO DE DIVERSOS 
PRÉDIOS ESCOLARES E DA CRECHE DO SORORO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. A sessão será realizada no dia 13/04/2022, às 15h30min, 
na sala de sessão da Comissão Permanente de Licitação. Itapipoca-CE, 11 de abril de 2022, José 
Barbosa Xavier Júnior - Presidente da Comissão Permanente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Secretaria de Saúde - Resultado 
Complementar da Habilitação - Tomada de Preços Nº 22.11.01/TP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAR A CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE 
BÁSICA DE SAÚDE (UBS VICENTE ANTENOR) NO BAIRRO JULIO, NA SEDE URBANA NO 
MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE. Após a devida análise e conferência da documentação apresentada, 
a comissão resolve declarar como HABILITADA a empresa CONSTROL ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ 18.534.617/0001-52, uma vez que o atestado apresentado sanou o motivo da inabilitação 
anterior. Por fim informa-se que permanecem inalteradas as demais disposições vigentes que não 
colidirem com as disposições do presente julgamento. É O RESULTADO. Assim a comissão resolve 
marcar a data de abertura da(s) propostas de preços para o dia 13 de abril às 14h00min. Itapipoca/
CE, 11 de abril de 2022. José Barbosa Xavier Junior - Presidente da CPL.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Chamamento Público Nº 001.15/2022. O 
Ordenador de Despesas da AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ITAPIPOCA AMTI, comunica 
aos interessados que no período de 12 de abril de 2022 à 16 de maio de 2022, estará realizando 
CHAMAMENTO PÚBLICO nº 001.15/2022, cujo objeto é INSTALAÇÃO DE NO MÍNIMO 50 
PLACAS ESTÁTICAS DE SINALIZAÇÃO DE RUA E INFORMATIVAS E 50 POSTES ILUMINADOS 
OU NÃO ILUMINADOS, SEM CUSTO (GRATUITO) AO ENTE MUNICIPAL COM DESPESAS 
EXCLUSIVAMENTE PELA EMPRESA, NÃO HAVENDO REPASSE DE RECURSOS ENTRE OS 
PARTÍCIPES DO ACORDO, PELO PRAZO MÍNIMO DE 5 (CINCO) ANOS, A SER EXECUTADA NO 
(LOCAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO 
ANEXO I A, E, FINDADO O ACORDO,  AS PLACAS E POSTES PERTENCERÃO AO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dia úteis após esta publicação 
no horário de 08:00 às 17:00h, no endereço da Comissão de Licitação a Av. Anastácio Braga nº 195 - 
ITAPIPOCA-CE e no site: www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. ITAPIPOCA-CE, 11 de abril de 2022. Cleilson 
Nunes de Sousa - Ordenador de Despesas da Autarquia Municipal de Trânsito e de Itapipoca – AMTI.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localiza-
da a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 28/04/2022, 
às 09h, realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.04.12.001 - SEINFRA(Secretaria de 
Infraestrutura), cujo objeto: Contratação de empresa para execução e instalação do guarda-corpo 
do mirante da pedra cortada, no Município, Conforme projeto em anexo parte integrante deste 
processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publi-
cação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira. 

Colégio Perpétuo Elpídio Ferreira, CNPJ: 06.750.026.0001 33 - Torna público que requereu à 
Autarquia Municipal do Meio Ambiente de Quixeramobim, AMAQUI a: Licença Ambiental Única - 
LAU, para construção civil da ampliação do Colégio Perpétuo Elpídio Ferreira, localizado na rua: 
Lídia Franco, Nº 55 Centro - Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Antônio Wifred da Silva CPF: 050.815.833-83. Torna público que requereu à autarquia de meio 
ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a construção civil: unidade residencial unifamiliar, para li-
cença ambiental única - LAU localizada no município de Quixeramobim na Rua: Antônio Salviano 
Lima, 280, Bairro Edmilson Correia. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento AMAQUI.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – AVISO 
RESULTADO HABILITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA DE  PREÇOS: OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA PAVIMENTAÇÃO  EM PEDRA TOSCA NA RUA 
CAMPO DA CAUCAIA, NA SEDE DO MUNICÍPIO  DE BARROQUINHA/CEDE INTERESSE 
DA SECRETARIA MUNICIPAL  DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS DE 
BARROQUINHA,  CONFORME PROJETO BÁSICO. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
REGIME  DE EXECUÇÃO: INDIRETA. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA  
AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO  DO CERTAME 
SUPRACITADO: EMPRESAS HABILITADAS: RAMILOS  CONSTRUCOES EIRELI-
ME, CNPJ nº 09.060.561/0001-50; CONSTRUTORA  & SERVIÇOS SOBRALENSE 
EIRELI – ME, CNPJ nº 39.336.452/0001-84; H.M.  DE VASCONCELOS SERVICOS 
EIRELI - EPP, CNPJ nº 22.156.360/0001- 10; D. MACHADO DE AGUIAR-ME, CNPJ 
sob o nº 19.992.818/0001-66;  TERRA SANTA CONSTRUCOES EIRELI-ME, CNPJ nº 
12.433.502/0001- 95; MANDACARU CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA  
– ME, CNPJ nº 27.583.854/0001-02; PL CONSTRUCOES E SERVICOS  EIRELI – ME, 
CNPJ nº 33.056.057/0001-61; CONSERBAS CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS EIRELI – 
ME, CNPJ nº 17.452.767/0001-54; CMGCON  CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI 
– EPP, CNPJ nº 19.726.451/0001- 39. PAVCON PAVIMENTAÇÃO, CONSTRUÇÃO E 
PROJETOS LTDA-ME,  CNPJ nº 03.301.735/0001-43. EMPRESAS INABILITADAS. 
LS SERVIÇOS  DE CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ nº 21.541.555/0001-10. A 
ÍNTEGRA  DA ATA ENCONTRA-SE NO site: www.tce.ce.gov.br. FICA ABERTO PRAZO  
RECURSAL REFERENTE A FASE DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO,  EM CONFORMIDADE 
O ART. 109, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI FEDERAL  8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, 
MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO  FONE (88) 3623-1137 DAS 08:00 ÀS 11:30 
HORAS. A COMISSÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – 
AVISO RESULTADO HABILITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA DE  PREÇOS Nº 
2022.03.08.01TP: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE  LIMPEZA E PINTURA 
DOS CEMITÉRIOS DAS DIVERSAS LOCALIDADES  E SEDE DO MUNICÍPIO DE 
BARROQUINHA-CE, DE INTERESSE DA  SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA 
E SERVIÇOS PÚBLICO,  CONFORME PROJETO BÁSICO.TIPO: MENOR PREÇO POR 
LOTE. REGIME  DE EXECUÇÃO: INDIRETA. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA  
AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA ANÁLISE DE HABILITAÇÃO  DO CERTAME 
SUPRACITADO: EMPRESAS HABILITADAS: OMEGA  CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-ME, CNPJ: 42.066.610/0001-38;  SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
DE TRANSPORTADORA EIRELI ME, CNPJ: 35.764.462/0001-60; CM SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA,  CNPJ: 02.110.202/0001-11; SERTÃO CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E  LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 21.181.254/0001-23. EMPRESAS 
INABILITADAS:  PRIME COMERCIO E SERVIÇOS-ME, CNPJ: 27.188.626/0001-20: 
D SOUSA  RIOS-ME, CNPJ: 35.752.089/0001-27; T. SOUSA DE OLIVEIRA - ME, 
CNPJ:  24.959.960/0001-41; REAL SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 37.452.665/0001- 46. 
A ÍNTEGRA DA ATA ENCONTRA-SE NO site: www.tce.ce.gov.br. FICA  ABERTO PRAZO 
RECURSAL REFERENTE A FASE DE JULGAMENTO DA  HABILITAÇÃO, EM CONFORMIDADE 
O ART. 109, INCISO I, ALÍNEA “A” DA  LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES, 
MAIORES INFORMAÇÕES  ATRAVÉS DO FONE (88) 3623-1137 DAS 08:00 ÀS 11:30 
HORAS. A COMISSÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – 
AVISO RESULTADO HABILITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA  DE PREÇOS 

Nº 2022.03.10.01TP: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE  EMPRESA ESPECIALIZADA 

PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMÍNIO  CARROÇÁVEIS RURAIS E URBANOS 

NO MUNICÍPIO DE BARROQUINHA/ CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE 

INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS  PÚBLICOS CONFORME PROJETO BÁSICO. TIPO: MENOR 

PREÇO  POR LOTE. REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA. A COMISSÃO DE  LICITAÇÃO 

COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA  ANÁLISE DE HABILITAÇÃO 

DO CERTAME SUPRACITADO: EMPRESAS  HABILITADAS: CM SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ:  02.110.202/0001-11; COMPLETA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, inscrita  no CNPJ: 17.411.277/0001/00; EMPRESAS 
INABILITADAS: CONSERBAS  CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ: 

17.452.767/0001-54;  C.N.T – CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI CNPJ, inscrita 

no CNPJ:  12.314.392/0001-42; CMGCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS EIRELI,  
CNPJ: 19.726.451/0001-39. A ÍNTEGRA DA ATA ENCONTRA-SE NO site:  www.tce.

ce.gov.br . FICA ABERTO PRAZO RECURSAL REFERENTE A FASE  DE JULGAMENTO DA 

HABILITAÇÃO, EM CONFORMIDADE O ART. 109,  INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI FEDERAL 

8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES,  MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE (88) 

3623-1137 DAS 08:00 ÀS  11:30 HORAS. A COMISSÃO.

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS). 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral / CE. Processo nº: 0064896-
38.2016.8.06.0167. Classe: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária. Assunto: Liquidação / Cumprimento /
Execução. Requerente: Bv Financeira S/A - C.F.I. Requerido: Leticia Reichel dos Santos. Valor da Causa: R$
25.662,81. A autoridade judicial, que abaixo subscreve, FAZ SABER AOS INTERESSADOS, aos que o presente edital
virem ou dele tiverem conhecimento que, por este Juízo, tramita a ação acima referida, e que SEJA CITADA LETICIA
REICHEL DOS SANTOS inscrita no CPF de nº 717.947.000-72 E/OU PARTES DESCONHECIDAS, para, querendo,
contestarem a ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária , no prazo de 15 dias, sob pena de se presumirem
aceitos como verdadeiros os fatos articulados por Bv Financeira S/A - C.F.I. E nomeação de curador especial.
CUMPRA-SE. Sobral/CE, em 11 de maio de 2021.

               JORNAL “ O ESTADO ”

                       12 / 04 / 2022

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato dos Instrumentos 
Contratuais. O Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Infraestrutura, Obras e Transporte do Município de Alcântaras-Ce, torna público o Extrato dos 
Instrumentos Contratuais resultantes da Tomada de Preços nº 0601.01/2022: Unidade 
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte. 
Dotações Orçamentárias: 1103.11.01.1545100181.018 - pavimentação das vias e logradouros 
públicos. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 obras e instalações. Objeto: pavimentação 
asfáltica (CBUQ) do Sítio Santa Barbara do Município de Alcântaras-CE, de acordo com o Plano 
de Trabalho n° 107078-24, através de recurso de Emenda Especial do Ministerio do 
Desenvolvimento Regional. Vigência do Contrato: até 30 (Trinta) Dias. Contratada: F.J. de 
Matos- ME. Assina pela Contratada: Francisco Joao de Matos Neto. Assina pela Contratante: 
Edmilson Bezerra Arruda. Valor Global: R$ 293.351,98 (Duzentos e Noventa e Três mil, 
Trezentos e Cinquenta e Um reais e Noventa e Oito centavos). Alcântaras-Ce, 11 de Abril de 
2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Amontada torna público, para 
conhecimento dos interessados que no próximo dia 28 de abril de 2022, às 09h:00min, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº. 05.04.01/2022-07/TP, para o seguinte 
objeto: contratação de pessoa jurídica para executar obra de recuperação de estrada vicinal na 
localidade de Garças, no Município de Amontada, conforme Convênio Nº 154/2021-
Superintendência de Obras Públicas-SOP – Governo do Estado, o qual encontra-se na íntegra 
na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará, no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Amontada/CE, 08 
de abril de 2022. Nara Lúcia Silveira de Pinho - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Revogação - Processo Administrativo de Licitação: 
Concorrência Pública Nº. CP-03.14.1/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos 
sólidos domiciliares urbanos, de demolição e construção, poda de árvores e pintura de meio-fio 
do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro. A Autoridade Superior do Órgão promovente da licitação acima numerada, através de 
despacho enviado a comissão permanente de licitação, sob a égide do princípio da autotutela, 
que estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, 
anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, 
autorizado pelo Art. 49, Caput, da Lei Nº. 8.666/93 e, a fim de não ferir o princípio da ampla 
competitividade, torna público a revogação do processo de licitação supra, em decorrência de 
problemas técnicos de internet, impossibilitando assim a disponibilização do edital da licitação 
no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – (TCE/CE), conforme estabelece a Instrução 
Nº. 04/2015, de 19/11/2015, que dispõe sobre o portal de licitações do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Campos Sales - Aviso de Licitação. A Câmara 
Municipal de Campos Sales, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
se encontra à disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
2022.04.11.01.TP.CMC, do tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de assessoria 
especializada na área de licitações e contratos públicos para atuar junto a Câmara Municipal de 
Campos Sales - CE, com data  de abertura para o dia 27 de abril de 2022, às 08:00h, na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Francisco Gomes de Souza, n° 190 – Bairro Centro – 
Campos Sales (CE), maiores informações pelo telefone (88) 99844.7897. Campos Sales-CE, 
11 de abril de 2022. Natália Gomes - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pentecoste - Aviso de Julgamento de Habilitação. 

A Câmara Municipal de Pentecoste-Ce, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna 

público o resultado de julgamento de Habilitação referente a Tomada de Preços Nº 

2022.03.18.01.TP.CMP, cujo objeto é construção da 2ª etapa do anexo dos Gabinetes dos 

Vereadores da Câmara Municipal de Pentecoste. Onde os Licitantes: 1. Engnord Construções 

EIRELI 2. Everest Contruções e Locações EIRELI 3. YT Contruções EIRELI foram habilitados, 

ficando aberto o prazo recursal, a partir da publicação previsto na alínea "a", inciso I do art. 109 

da Lei n° 8.666/93. Ficando marcado para dia 22 de ABRIL de 2022, as 09:00hr, abertura das 

propostas, caso não haja interposição recurso apresentado dentro do prazo. Maiores 

informações junto a Comissão Permanente de licitação à situada na Rua Dr. Moreira de 

Azevedo 352 – Centro – Pentecoste (CE). Pentecoste, 11 de abril de 2022. Antonio Leonardo 

Sales dos Santos Barros - Presidente da Comissão de Licitações.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação - Tomada de Preços Nº 2022.03.22.01. 
Objeto: contratação de empresa para prestar serviços especializados de assessoria e consultoria, 
na área de licitações e contratos administrativos, para atuar junto ao Consórcio Público de Saúde 
da Microrregião de Juazeiro do Norte. Vencedora/Valores: G&T Controller LTDA - ME, com o menor 
valor de R$ 152.400,00 (cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos reais). Homologo a licitação na 
forma da Lei e adjudico a empresa G&T Controller LTDA - ME o objeto licitado. Francisco Samuel 
da Silva – Ordenador de Despesas do CPSMJN. Barbalha-CE Data: 12 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento das 
Propostas de Preços - Tomada de Preços Nº 08.001/2022. A Prefeitura Municipal de 
Eusébio, CE, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de 
julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços nº 08.001/2022, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para construção do Centro de Referência de 
Assistência Social – CRAS Jabuti, localizado no Município de Eusébio – CE, com o seguinte 
resultado: Classificar as seguintes empresas: 01 – Euro Construções Unipessoal LTDA CNPJ 
Nº 10.744.775/0001-25. 02 – RPS Constreuções EIRELI CNPJ Nº 32.788.026/0001-32. 03 – 
Dinâmica Empreendimentos e Soluções em Engenharia EIRELI – CNPJ Nº 25.025.604/0001-
13. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 
109, da Lei n° 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos 
interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 11 de abril de 2022. Raylse 
Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 00.22.18.03.001-PPRP. A Pregoeira Oficial do Município de Itaitinga/CE, torna 
público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 27 de abril de 2022, às 09h, na 
sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Itaitinga, localizada na Av. Cel. Virgílio Távora, 
1710, Centro, Itaitinga-CE, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, cujo 
objeto é o Registro de Preços para contratação dos serviços de publicações legais de 
divulgação e publicidades dos atos oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal 
de Itaitinga-CE, o qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. 
Itaitinga, 11 de abril de 2022. À Pregoeira.
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ECONOMIA Crise. A falta de chuva e geada resultou em laranjas menores e queda da fruta nos pomares, der-
rubando a safra no cinturão citrícola. A safra 2021/22 encerrou com um recuo de 31,2 milhões de 
caixas de laranja, frente às 262,97 milhões de caixas apuradas pelo Fundo de Defesa da Citricultura.

Após escalada de preços, 
inflação e juros em alta e 
combustíveis também, o bra-
sileiro pode, enfim, comemo-
rar uma boa notícia. Segundo 
o diretor-geral do Operador 
Nacional do Sistema Elétrico 
(ONS), Luiz Carlos Ciocchi, 
a conta de luz dos brasileiros 
ao longo de 2022 deverá ser 
paga sem taxas extras para 
bancar usinas térmicas. O 
anúncio foi feito nessa segun-
da-feira (11/04).

Na segunda quinzena de 
abril a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) vai 
adotar a chamada bandeira 
verde na conta de luz, de-
pois de oito meses de vigên-
cia da bandeira de escassez 
hídrica, taxa extraordinária 
para cobrir o rombo gerado 
pela seca no setor.

A referida taxa extraor-
dinária duraria até o fim 
de abril, mas o governo 
federal decidiu antecipar o 
fim, sob o argumento que 
os reservatórios foram re-
cuperados com as fortes 

chuvas de verão e as me-
didas adotadas pelas auto-
ridades do setor para pou-
par água durante a seca de 
2021.

Ainda segundo Carlos 
Ciocchi os reservatórios 
das regiões Sudeste e Cen-
tro-Oeste terminam o pe-
ríodo de chuvas no melhor 
nível desde 2012. As pro-
jeções do ONS sinalizam 
que, mesmo com chuvas 
semelhantes às do ano pas-
sado, não perderiam tanta 
água em relação ao mo-
mento atual.

Em razão disso, a ex-
pectativa, segundo o exe-
cutivo, é que a geração 
térmica se limite a usinas 
inflexíveis, ou seja, aque-
las que não podem parar. 
Essas usinas têm capacida-
de em torno de 4 mil MW 
(megawatts), bem inferior 
aos mais de 20 mil MW de-
mandados de térmicas nos 
piores momentos da cri-
se de 2021. “Teremos um 
ano bastante bom, bastan-

te tranquilo, que não vai 
causar tanta dor de cabeça, 
tanta dor no bolso”, dsse 
Chiocchi.

Ainda segundo ele, é 
preciso manter os con-
tratos das térmicas emer-
genciais contratadas pelo 
governo no auge da crise 
hídrica. Os contratos so-
mam mais de R$ 39 bilhões 
e deverão ter os custos re-
passados ao consumidor 
nos próximos cinco anos. 
A necessidade das contra-
tações dessas usinas foram 
justificadas  pelo governo 
como necessárias para aju-
dar na recuperação de lon-
go prazo dos reservatórios. 
“Na hora que tomamos 
a decisão [pela contrata-
ção] existia uma incerteza 
muito grande. Tínhamos 
duas escolhas: o arrepen-
dimento de contratar e o 
arrependimento de não 
contratar”, afirma. “A de-
cisão acertada, a meu ver, 
foi contratar”, disse ele ao 
ressaltar que o setor elétri-

co brasileiro é reconheci-
do pelo cumprimento dos 
contratos e que seria pre-
judicial para a segurança 
jurídica do setor romper 
com os vencedores do lei-
lão realizado em outubro 
de 2021.

Luiz Carlos Ciocchi re-
conheceu que algumas 
dessas usinas devem atra-
sar o início das operações, 
previsto para maio, por di-
ficuldades na obtenção de 
licenças ambientais. Elas 
têm, por contrato, três 
meses adicionais para re-
solver eventuais pendên-
cias. Os valores, de acordo 
com Ciocchi, não é signi-
ficativo para a conta das 
bandeiras tarifárias e, por 
isso, não demandará taxas 
extras. Além disso, o dire-
tor desse que a execução 
de novos projetos de ge-
ração e de novas linhas de 
transmissão indica um que 
2023 também deve ser um 
ano tranquilo para o setor 
elétrico.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

A divulgação da maior surpresa inflacionária em pelo 
menos 12 meses levou o BC a sinalizar a possibilidade de 
um aperto monetário mais forte neste ano para conter a alta 
de preços. A manifestação do BC acompanha o movimento 
das taxas de juros no mercado financeiro e vem após críti-
cas do próprio Governo à condução da política monetária. 
O próprio presidente do BC, Roberto Campos Neto, disse 
que a inflação no Brasil está "muito alta" e que o IPCA em 
março foi uma "surpresa" para a autoridade monetária. A 
inflação tem surpreendido economistas do setor público e 
privado desde o início de 2021. Inclusive com críticas à de-
mora na reação dos bancos centrais no Brasil e no exterior.

Nas últimas 12 divulgações, o IPCA ficou acima das 
estimativas do mercado em oito ocasiões. O maior des-
vio foi em relação ao índice de março deste ano, que ficou 
em 1,62%, ante uma projeção de 1,35%, segundo analistas 
consultados pela Bloomberg – uma diferença de quase 0,30 
ponto percentual. Foi a maior inflação para o mês desde o 
início do Plano Real. Em 11,3% no acumulado em 12 meses 
até março, o IPCA encontra-se distante da meta de inflação 
perseguida pelo BC neste ano. O valor fixado pelo CMN 
(Conselho Monetário Nacional) para 2022 é de 3,5% – com 
1,5 ponto percentual de tolerância para cima e para baixo. 
Pelo que já se vivencia, abril não será diferente, já que pre-
ços do peixe e itens sazonais da Páscoa vem subindo desde 
o início do mês. O pãozinho francês, pelo menos, já subiu 
20% na semana passada.

Mais juros estão a caminho, diz BC

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

Energia
Até o final do ano, a 

conta de luz dos brasileiros 
deve ficar fora de novas 
taxas extras para bancar 
usinas térmicas, segundo 
informou, ontem, o ONS 
(Operador Nacional do 
Sistema Elétrico). Já na 
segunda quinzena de abril 
a Aneel (Agência Nacional 
de Energia Elétrica) adota-
rá a chamada bandeira ver-
de na conta de luz, depois 
de oito meses de vigência 
da bandeira de escassez 
hídrica, taxa extraordinária 
para cobrir o rombo gerado 
pela seca no setor.

Energia II
Essa taxa extraordinária 

iria até o fim de abril, mas 
o Governo antecipou seu 
fim, alegando que os reser-
vatórios foram recupera-
dos com as fortes chuvas 
de verão e as medidas 
adotadas pelas autoridades 
do setor para poupar água 
durante a seca de 2021. A 
expectativa é que a geração 
térmica se limite a usinas 
inflexíveis, que não podem 
parar. Elas têm capacidade 
em torno de 4 mil MW 
(megawatts), bem inferior 
aos mais de 20 mil MW 
demandados de térmicas.

Petrobras
Após conturbado 

processo de escolha de 
nomes pelo Governo, os 
acionistas da Petrobras se 
reúnem amanhã (13) para 
avaliar a terceira troca 
do presidente e a maior 
renovação do conselho de 
administração em pouco 
mais de três anos de Go-
verno. No encontro, avalia-
rão também, entre outros 
temas, as demonstrações 
financeiras da empresa 
em 2021 e a proposta de 
remuneração da adminis-
tração, que separa R$ 13,1 
milhões para pagar bônus 
a diretores da empresa por 
lucros nos últimos anos.

Calçados
Entre janeiro e março, 

foram embarcados 14 mi-
lhões de pares de calçados 
cearenses ao exterior, que 
geraram US$ 78,8 milhões, 
crescendo tanto em 
volume (20%) quanto em 
receita (41,6%) em relação 
ao trimestre correspon-
dente do ano passado. Os 
resultados mantêm o Cea-
rá como o segundo maior 
exportador do País, atrás, 
apenas, do Rio Grande do 
Sul – que embarcou 10,8 
milhões de pares, com 
US$ 145,77 mi de receita, 
altas em volume (50,3%) e 
receita (78,2%) sobre igual 
período de 2021.

Vendas online de PMEs crescem no Ceará
O Ceará apresentou alta nas vendas online durante 
os três primeiros meses do ano. Segundo o levanta-
mento da Nuvemshop, plataforma de e-commerce 
líder na América Latina, as pequenas e médias em-
presas faturaram cerca de 34% a mais com vendas 
online no primeiro trimestre sobre igual período 
de 2021, taxa superior ao crescimento nacional 
(de 23%). O Estado está em 4º lugar no ranking 
nacional do e-commerce, o primeiro do Nordeste, 
com quase 830 mil produtos vendidos online nos 
primeiros três meses deste ano.

CSP inscreve empresas para Território Empreendedor
A CSP abriu ins-

crições para empresas 
cearenses partici-
parem da 2ª Trilha 
de Capacitações do 
programa Território 
Empreendedor. 
Poderão participar 
microempreendedo-

res, empreendedores de Microempresas (ME) e de EPPs, 
em todo o Ceará. O objetivo é capacitá-los para fornecer 
produtos e serviços para as empresas instaladas no CIPP e 
outras grandes empresas do Estado. Formulário de inscri-
ções disponível em bit.ly/TE2022CSP. 

ONS: brasileiro pagará conta de 
luz sem taxa extra durante 2022
A taxa extraordinária duraria até abril, mas o governo antecipou o fim, sob o 
argumento que os reservatórios foram recuperados com as chuvas de verão 

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato da Ata de Registro de Preços – Contratante: Se-
cretaria de Saúde. Contratada: Londrimedi Comercio de Produtos Hospitalares, Valor Glo-
bal: R$ 27.700,00 (Vinte e sete mil e setecentos reais). Assum Preto Produções Culturais e 
Comercio de Materiais Para Uso Médico Eireli, Valor Global: R$ 89.997,00 (Oitenta e nove 
mil novecentos e noventa e sete reais). Nordeste Medical, Representação, Importação e 
Exportação de Produtos Hospitalares Ltda, Valor Global: R$ 53.099,97 (Cinquenta e três 
mil e noventa e nove reais e noventa e sete centavos). Aurion Equipamentos Eletrônicos 
Ltda, Valor Global: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Leistung Equipamentos Ltda, 
Valor Global: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Magna Médica Comercio de Produtos 
Médicos Hospitalares Ltda, Valor Global: R$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e 
cinquenta reais). V. S. Costa & Cia Ltda, Valor Global: R$ 38.999,00 (Trinta e oito mil nove-
centos e noventa e nove reais). Ursa Comercial Ltda, Valor Global: R$ 21.495,00 (Vinte e 
um mil e quatrocentos e noventa e cinco reais). Casa Hospitalar Ibipora Eireli, Valor Global: 
R$ 20.688,00 (Vinte mil e seiscentos e oitenta e oito reais). Objeto: Registro de preços 
para futura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares. Procedimento Licitatório: 
Pregão Eletrônico Nº 2022.02.02.002-SESA. Vigência da Ata de Registro de Preços: 01 
(Um) ano a Partir da data de sua Assinatura. Assina Pela Contratante: Wanderley Pereira 
Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assinam Pelas Contratadas: Jose Marcio 
Carrega, Francisco Adriano da Costa Souza, Luciano Souza Kolbe, Erick Yuki Hiratsuka, 
Andreia Aparecida Pazze, Felipe Thiago Rachadel Sartori, Regina Maria Cestari da Silva 
Costa, Marcia Valeria Oliveira Santos Nakanishi e Danilo Aparecido Daguano Ferreira da 
Silva. Data da Assinatura: 04 e 05 de abril de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Guaiúba – AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.004/2022, PROCESSO Nº 2021.12.28-0002. 
A abertura seria dia 20/04/2022, às 09;00 hrs, com nova data 28/04/2022, às 09:00 hrs. A 
Secretaria de Saúde, por intermédio de seu Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o adiamento da abertura do Pregão Eletrônico n.º 06.004/2022, tipo Menor Preço 
(por lote), destinado à CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO 
DE COOPERATIVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO A 
REDE MUNICIPAL DE GUAIÚBA/CE. Informações: Na sede da Comissão Central de Licitação 
e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiuba/CE, www.comprasgovernamentais.
gov.br ou licitacao@guaiuba.ce.gov.br. Guaiuba/CE, 11 de abril de 2022 – Francisco 
Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente e Pregoeiro da CCLP.

Estado do Ceará - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA/CE – Aviso de Julgamento 
de Habilitação - TOMADA DE PREÇOS Nº 06.001/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA 
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAIÚBA – CE. O 
Presidente da CPL comunica aos interessados ato de julgamento da Fase de Habilitação: 
Ficaram Habilitadas as empresas: G R SARAIVA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 
ME - CNPJ: 13.081.242/0001-07 e BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA - 
CNPJ: 12.216.990/0001-89. Inabilitadas: ATOS INCORPORACOES, EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA-ME - CNPJ: 00.400.987/0001-31. A Ata de Julgamento 
encontra-se disponível no endereço da Prefeitura Municipal. Desse modo fica estabelecido 
o prazo do art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93 – Fase de Recursos, caso não haja interposição 
de peça recursal, fica desde já marcada a sessão de abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços para o dia 25.04.2022 às 14:00 horas, Guaiuba/CE, 11 de abril de 
2022. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA/CE – Aviso de Julgamento 
de Habilitação - CHAMADA PÚBLICA Nº 2022.02.02.001. Objeto: AQUISIÇÃO DE 
GENEROS ALIMINICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR 
RUAL PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO ÀS ESCOLAS E 
CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O ANO 
LETIVO DE 2022. O Presidente da CPL comunica aos interessados ato de julgamento da 
Fase de Habilitação, foram HABILITADAS: ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES FAMILIARES 
DE PASCOAL – APROAF, COOSEMCE COOPERATIVA DO SEMIARIDO CEARENSE 
e COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE GUAIÚBA E TERRITÓRIO 
METROPOLITANO e as pessoas físicas NAYARA DA SILVA FELIPE, ERIDAN DA SILVA 
CASSIANO, FRANCISCO MARCIANO CAVALCANTE, AFFONSO HENRIQUE DE MORAES 
LIMA FILHO, FRANCISCO ROBSON MARTINS BARROSO, ARGEU SOARES FRANCO DE 
SOUSA, MARIA SUELI FERREIRA FIGUEIREDO e GESSICA LORENA DE SOUSA ARAÚJO. 
A Ata de Julgamento encontra-se disponível no endereço da Prefeitura Municipal. Desse 
modo fica estabelecido o prazo do art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93 – Fase de Recursos, 
caso não haja interposição de peça recursal, fica desde já marcada a sessão de abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços para o dia 25.04.2022 às 09:00 horas, Guaiuba/
CE, 11 de abril de 2022. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente da CCLP.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
torna público o Resultado de Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços 
Nº 2022.01.04.001-TP-DIVE, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empre-
sa para a prestação dos serviços especializados em assessoria administrativa na área 
de recursos humanos de interesse das diversas unidades administrativas do município. 
CLASSIFICADAS as empresas: CONAP Contabilidade Ltda, apresentou o valor global de 
R$ 115.800,00 (cento e quinze mil e oitocentos reais); Alfa Locação de Equipamentos 
Ltda - EPP, apresentou o valor global de R$ 116.760,00 (cento e dezesseis mil, setecentos 
e sessenta reais); Innova, Serviços e Assessoria Ltda, apresentou o valor global de R$ 
122.400,00 (cento e vinte dois mil e quatrocentos reais); Delta Assessoria Contábil e Admi-
nistrativa Ltda, apresentou o valor global de R$ 125.844,00 (cento e vinte e cinco mil, oito-
centos e quarenta e quatro reais); F. D. de Lima Contábil - ME, apresentou o valor global 
de R$ 125.928,00 (cento e vinte e cinco mil, novecentos e vinte oito reais). Desta forma, 
de acordo com critério estabelecido nessa Tomada de Preços, foi declarada VENCEDORA 
a empresa CONAP Contabilidade Ltda, inscrita no CNPJ nº 20.535.475/0001-90, por ter 
apresentado o preço mais vantajoso dentre as propostas classificadas e por cumprir todas 
as exigências do edital. A partir da publicação desse aviso, fica aberto o prazo recursal 
previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Saúde. 
Contratada: Construtora Kamac Oliveira Ltda. Pelo valor global de R$ 639.514,47 (seiscentos 
e trinta e nove mil quinhentos e quatorze reais e quarenta e sete centavos). Objeto: Contrata-
ção de empresa, para execução dos serviços de recuperação dos postos e centros de saúde 
em diversas localidades no Município, conforme projeto em anexo. Procedimento Licitatório: 
Tomada de Preços Nº 2021.11.23.001-SESA. Vigência dos Contratos: 180 (cento e oitenta) 
dias a contar da data da assinatura da ordem de serviço. Dotações Orçamentárias: SAUDE: 
06.06.10.302.1003.1.003. Elemento de Despesa: 44.90.51.000. Assina pela Contratante: Wan-
derley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina pela Contratada: João 
Gleison de Oliveira. Data da Assinatura: 24/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Saúde. 
Contratada: Londrimedi Comercio de Produtos Hospitalares, Valor Global: R$ 27.700,00 
(Vinte e sete mil e setecentos reais). Assum Preto Produções Culturais e Comercio de Ma-
teriais Para Uso Médico Eireli, Valor Global: R$ 89.997,00 (Oitenta e nove mil novecentos 
e noventa e sete reais). Nordeste Medical, Representação, Importação e Exportação de 
Produtos Hospitalares Ltda, Valor Global: R$ 53.099,97 (Cinquenta e três mil e noventa e 
nove reais e noventa e sete centavos). Aurion Equipamentos Eletrônicos Ltda, Valor Glo-
bal: R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). Leistung Equipamentos Ltda, Valor Global: 
R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Magna Médica Comercio de Produtos Médicos 
Hospitalares Ltda Valor Global: R$ 29.950,00 (Vinte e nove mil novecentos e cinquenta 
reais). V. S. Costa & Cia Ltda Valor Global: R$ 38.999,00 (Trinta e oito mil novecentos e 
noventa e nove reais). Ursa Comercial Ltda, Valor Global: R$ 21.495,00 (Vinte e um mil 
e quatrocentos e noventa e cinco reais). Casa Hospitalar Ibipora Eireli Valor Global: R$ 
20.688,00 (Vinte mil e seiscentos e oitenta e oito reais). Objeto: Registro de preços para fu-
tura e eventual aquisição de equipamentos hospitalares. Procedimento Licitatório: Pregão 
Eletrônico Nº 2022.02.02.002-SESA. Vigência do Contrato: da data de sua assinatura a 
31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 06.06.10.122.0402.2.008 17.17.10.302.1003.2.011. 
Elemento de Despesas: 44.90.52.00. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – 
Ordenador de Despesas da Secretaria. Assinam pelas Contratadas: Jose Marcio Carrega, 
Francisco Adriano da Costa Souza, Luciano Souza Kolbe, Erick Yuki Hiratsuka, Andreia 
Aparecida Pazze, Felipe Thiago Rachadel Sartori, Regina Maria Cestari da Silva Costa, 
Marcia Valeria Oliveira Santos Nakanishi e Danilo Aparecido Daguano Ferreira da Silva. 
Data da Assinatura: 04 e 05 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Secretária, torna público o extrato da Ata de Registro 
de Preços resultante do Pregão Eletrônico nº 16.001/2022-PERP: Nº Ata 16.001/2022-A-SRP - 
Valor Global: R$ 102.970,00 - Contratada: BMK-AP Empreendimentos EIRELI, através de sua 
representante legal, a Sra. Ana Paula Barroso de Sousa. Objeto: Registro de preço para futura e 
eventual aquisição de material para a distribuição gratuita, 600 unidades de kit bebê, em atendi-
mento a Lei nº 8.742/93 (Lei Orgânica a Assistência Social), regulamentada através da Lei Muni-
cipal nº 1.967/2014 e do Decreto nº 001/2014 de 01 de abril de 2014, art. 3º para atendimento às 
famílias carentes do município e seus distritos. Prazo de vigência: 12 meses contados a partir de 
sua assinatura. Data da assinatura da Ata de Registro de Preço: 06/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimen-
to dos interessados, que no próximo dia 28/04/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará 
realizando licitação de Pregão Eletrônico nº 06.04.04.01.22 - PERP, cujo objeto:  Registro de 
preço para aquisição de nitrogênio líquido refrigerado, incolor e inodoro, para ser utilizado na 
conservação e armazenamento de sêmen de gado bovino utilizado junto ao programa de me-
lhoramento genético de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recursos 
Hídricos e Meio Ambiente do município, tudo conforme especificações contidas no Termo de Re-
ferência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de 
licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço 
eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de licitações 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 08h às 
12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Republicação de Licitação Tomada de Pre-
ço Nº 06.01.27.01.22-TP. O Presidente da CPL, torna público, para os interessados, que no 
próximo dia 28/04/2022, as 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo obje-
to: Contratação de empresa visando a obra de construção do Mercado Campo e Cidade de 
Quixeramobim, no município, conforme plano de trabalho Nº PT711308/2021 (Convênio SDA 
Nº.02/2021), firmado com a Secretaria do Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará para 
atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agropecuário Recursos Hídricos e 
Meio Ambiente de Quixeramobim/CE, o qual se encontra na íntegra na sede da Comissão de 
Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/
Ce. Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03.01/2022-TP. A comissão permanente de licitação, torna público, 
que fará realizar licitação, na modalidade de tomada de preços, autuada sob o nº 03.01/2022-
TP, cujo objeto é a Contratação dos serviços de revitalização dos canteiros na Avenida José 
Loiola de Alencar no Município de Araripe/CE, tipo menor preço global, com data de abertura 
marcada para o dia 27 de abril de 2022, às 08:00 horas, na sala da comissão de licitação, si-
tuada na Av. José Loiola Alencar, 440 - Araripe - Ceará, 11 de abril de 2022. Claudio Ferreira 
dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

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.



11INFORME PUBLICITÁRIOO ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 12 de abril de 2022



12 Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 12 de abril de 2022  O ESTADO                     INFORME PUBLICITÁRIO



13INFORME PUBLICITÁRIOO ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 12 de abril de 2022



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ EXTRATO DO AVI-
SO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 1204.01/2022. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal 
de Santana do Acaraú-Ce - torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
26 de Abril de 2022, às 08:30hs, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. São João, 75 - Bairro Cen-
tro, Santana do Acaraú - CE, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, tom-
bado sob o nº 1204.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO 
À INTERNET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE/CONFORME TERMO DE REFERENCIA, o qual 
encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. São João, 75 - Bairro 
Centro, Santana do Acaraú – CE. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DO RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE RECURSO E DATA DE ABERTURA DOS ENVELOPES “B” PROPOSTA DE 
PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.03 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITA-
ÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento 
dos interessados do certame em epígrafe, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDA-
MENTAL - FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCO-
LA CÍVICO-MILITAR, LOCALIZADA NA VILA ESPERANÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, que o resultado de Julgamento do Recurso interposto 
pelas empresas: (01) PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA e (02) MELIUZ CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS LTDA-ME, contra a decisão desta CPL na fase de habilitação. Após analise do Recurso à 
comissão decidiu pelo INDEFERIMENTO dos pedidos das licitantes, mantendo-as INABILITADAS. 
Informa ainda, que a ABERTURA DOS ENVELOPES N° 02 (PROPOSTAS DE PREÇOS) será rea-
lizada no dia 25/04/2021, às 09:00 (nove) horas. Maiores informações encaminhar-se para Sede 
da Comissão, localizado no CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, 
nº 600, Aroeiras– Acopiara – Ceará, no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaaco-
piara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva - Presidente.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° N.º 0701.01/2022-PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Senador Sá, através da Secretaria de Educação (ÓRGÃO GERENCIADOR) 
SECRETARIA DE SAÚDE; SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETA-
RIA DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANO e a empresa PADRÃO CONSTRUTORA 
& EMPREENDIMENTO EIRELI inscrita no CNPJ 17.729.165/0001-00, com sede na Rua D. Maria 
Tomazia, 410, centro, Sobral-CE. MODALIDADE: Pregão Presencial n° 0701.01/2022-PE. OBJE-
TO: REGISTRO DE PREÇOS, VISANDO FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME O TERMO DE REFE-
RÊNCIA. VALOR TOTAL REGISTRADO E EMPRESA: PADRÃO CONSTRUTORA & EMPREEN-
DIMENTO EIRELI inscrita no CNPJ 17.729.165/0001-00, vencedora do Item 01, com o valor global 
de R$ 107.260,00 (Cento e Sete Mil, Duzentos e Sessenta Reais), No Item 02, com o Valor global 
de R$ 66.120,00 (Sessenta e Seis Mil, Cento e Vinte Reais), No Item 03, com o valor global de 
R$212.400,00 (Duzentos e Doze Mil e quatrocentos reais),No Item 04, com o valor global de R$ 
174.000,00 (Cento e Setenta e Quatro Mil reais), No Item 05, com o Valor global de R$95.040,00 
(Noventa e Cinco Mil e Quarenta Reais), No Item 06, com o valor global de R$ 72.500,000 (Setenta 
e Dois Mil e Quinhentos Reais), no Item 07, com o Valor global de R$ 165.200,00 (Cento e Sessenta 
e Cinco Mil e Duzentos Reais), No Item 08, com o valor global de R$ 86.400,00 (Oitenta e Seis mil 
e Quatrocentos Reais),No Item 09, com o valor global de R$ 98.400,00 (Noventa e Oito Mil e Qua-
trocentos Reais), No Item 10, com o Valor global de R$ 60.720,00 (Sessenta Mil,Setecentos e Vinte 
Reais) e No Item 11, com o valor global de R$ 71.500,00 (Sententa e Um mil e Quinhentos Reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: REGIDO PELA LEI Nº. 10.520, DE 17/07/02 E SUBSIDIARIAMENTE 
PELA LEI Nº. 8.666, DE 21/06/93 (COM AS ALTERAÇÕES DA LEI Nº. 8.883/94 E DA LEI Nº. 
9.648/98), LEI COMPLEMENTAR N°. 123/06, LEI COMPLEMENTAR Nº. 147/14 E SUAS ALTERA-
ÇÕES C/C DECRETO FEDERAL Nº 7.892/13 DE 23/01/2013 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIO-
RES E DECRETO MUNICIPAL Nº 10 DE 05 DE MARÇO DE 2015 (REGULAMENTA O SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS PREVISTO NO ART. 15 DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES 
POSTERIORES) NO ÂMBITO MUNICIPAL. DATA DE ASSINATURA: 08.04.2022. VIGÊNCIA: De 
12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Secretaria de Educação (ÓRGÃO GERENCIADOR) SECRE-
TARIA DE SAÚDE; SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SECRETARIA DE 
URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS URBANO e pela empresa PADRÃO CONSTRUTORA & EM-
PREENDIMENTO EIRELI representada neste ato por Sr(a). José Edneudo Cisne Júnior. Senador 
Sá-CE, 12 de Abril de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho Pregoeiro oficial 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - REVOGAÇÃO DE LICI-
TAÇÃO - A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que 
a licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022031601PE, tipo menor preço por item, 
cujo objeto é Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS 
NA ÁREA DA SAÚDE, COM O OBJETIVO DE COMPLEMENTAR OS SERVIÇOS DE ATENDI-
MENTO HOSPITALAR A SER PRESTADO NA FORMA DE PLANTÕES MÉDICOS NO HOSPITAL 
MUNICIPAL DE JAGUARIBARA-CE, com fim do recebimento das propostas marcado para às 08 
horas do dia 12 de abril de 2022 fica revogada por determinação da autoridade superior. Jaguariba-
ra - CE, 11 de abril de 2022 – Nilcibergue Saldanha Bezerra – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08.04.03/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Mu-
nicípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 12 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, MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NA ESCOLA E.I.E.F. ULISSES PARANHOS 
MAIA, NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, 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, 11 de abril 
de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - PROCESSO Nº. 021/2022 TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2022.04.06.01 AVISO DE LICITAÇÃO O Município de Icapuí, através da 
Secretaria de Administração e Finanças, torna público a quem interessar que estará realizando 
no dia 12 de maio de 2022, às 09h00min, na Sala de Licitações, localizada na Secretaria de Ad-
ministração e Finanças, a Licitação na modalidade Tomada de Preços Nº. 2022.04.06.01, do tipo 
Técnica e Preço, para contratação de empresa especializada para assessoria e implementação 
de Instruções Normativas para a Controladoria Interna, abrangendo treinamentos e capacitação 
dos servidores em áreas de gestão orçamentária, financeira, patrimonial e operacional no municí-
pio de Icapuí, incluindo a locação de sistemas informatizados compatíveis com as exigências do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará, e demais sistemas existentes na Administração Munici-
pal. O Edital encontra-se disponível na sede da Secretaria de Administração e Finanças, na Av. 
22 de janeiro, 5183 - Centro - Icapuí - Ceará, no horário das 07h30min às 13h30min, de segunda 
a sexta-feira. Maiores informações serão prestadas pelo e-mail: licitação_licita@hotmail.com ou 
pelo Fone: (88) 3432-1400. Icapuí – CE, 11 de abril de 2022. Carmem Júlia da Costa Secretária 
de Administração e Finanças 

A CUMBUCO GOLF RESORT LTDA torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a Licença de Instalação para condomínio 
de lotes e Hotel, no Município de Caucaia, no endereço Rua Lagoa das Rosas, Gleba CL3. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento do IMAC.

A FPMG ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA, CNPJ Nº 17.293.003/0001-63, torna público que RECEBEU 
do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LICENÇA PRÉVIA, nº 09/22, 
para Incorporação de Empreendimento Imobiliário, construção de um condomínio residencial multifamiliar, 
situado na RUA JOSÉ FAÇANHA, 940 - CAMURUPIM, CAUCAIA-CE – CEP: 61.625-173. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

FRANCISCO IVAN SENA FARIAS EIRELI
Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente de Pacatuba - AMAPA a Licença de Operação 
para fabricação de artefatos de materiais plásticas para outros usos, no município de Pacatuba, na Rua José 
Ernandes Gadelha, 19, Pavuna, CEP 61.809-395. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções do Licenciamento da AMAPA.

DISBERE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E REFRIGERANTES LTDA 
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental por 
Adesão e Compromisso – LAC para um Posto de Combustíveis e derivados de petróleo - com ou sem lavagem e/
ou lubrificação de veículos para abastecimento interno de frota própria, localizada no município de Acaraú, na R. 
Prefeito Raimundo Rocha, 598. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

MARIA DA C. ALBUQUERQUE
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Regularização de 
Licença Ambiental de Operação, para atividade de Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso 
na construção, exceto azulejos e pisos, localizada no município de Santana do  Acaraú, ROD CE 178 Km 01, 
Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da SEMACE.

ABAETE CALABRIA 9 SPE LTDA torna público que requereu à Autarquia do 
Meio  Ambiente do Município de Caridade – AMAC, a Licença Ambiental por 
Adesão e  Compromisso para uma usina de geração de energia fotovoltaica, 
localizada no município de  Caridade, na Fazenda Calábria s/nº, zona rural. Foi 
determinado o cumprimento das  exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMAC.

ABAETE CALABRIA 10 SPE LTDA torna público que requereu à Autarquia do 
Meio  Ambiente do Município de Caridade – AMAC, a Licença Ambiental por 
Adesão e  Compromisso para uma usina de geração de energia fotovoltaica, 
localizada no município de  Caridade, na Fazenda Calábria s/nº, zona rural. Foi 
determinado o cumprimento das  exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMAC.

ABAETE CALABRIA 6 SPE LTDA torna público que requereu à Autarquia do 
Meio  Ambiente do Município de Caridade – AMAC, a Licença Ambiental por 
Adesão e  Compromisso para uma usina de geração de energia fotovoltaica, 
localizada no município de  Caridade, na Fazenda Calábria s/nº, zona rural. Foi 
determinado o cumprimento das  exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMAC.

ABAETE CALABRIA 7 SPE LTDA torna público que requereu à Autarquia do 
Meio  Ambiente do Município de Caridade – AMAC, a Licença Ambiental por 
Adesão e  Compromisso para uma usina de geração de energia fotovoltaica, 
localizada no município de  Caridade, na Fazenda Calábria s/nº, zona rural. Foi 
determinado o cumprimento das  exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMAC.

ABAETE CALABRIA 8 SPE LTDA torna público que requereu à Autarquia do 
Meio  Ambiente do Município de Caridade – AMAC, a Licença Ambiental por 
Adesão e  Compromisso para uma usina de geração de energia fotovoltaica, 
localizada no município de  Caridade, na Fazenda Calábria s/nº, zona rural. Foi 
determinado o cumprimento das  exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMAC.
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Recorde. O medalhista paralímpico Gabriel Araújo bateu o recorde mundial da prova dos 50 metros estilo borboleta classe S2, 
neste domingo (10) no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, durante a 2a Fase Nacional do Circuito Paraolímpico 
Loterias Caixa de natação. Com o tempo de 55s59 ele fez o melhor tempo da prova pela terceira vez no espaço de um mês.ESPORTES

Em fase final
Está em fase final o livro que meu amigo César freire 

vai lançar brevemente, aguardem.

Apcdec
Meu amigo Alano Maia comandou na sexta-feira pas-

sada a homenagem da Apcdec a grandes nomes de nossa 
imprensa esportiva e entre elas fiquei feliz por minha 
inclusão neste grupo de notáveis.

Paixão
Ele voltou ao comando de sua banca na praça do 

Ferreira, diariamente contando com presenças ilustres 
de nosso sociedade.

Nelson Otoch

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Entre os aniversariantes do dia 6 de abril está Nelson 
Otoch, uma das pessoa mais inteligentes que eu conheci. 
Ele teve uma passagem rápida pelo esporte nos tempos 
em que o clube Líbano brasileiro participava do certa-
me de basquete e Nelson era seu representante na FCB. 
Daqui vai meu abraço a figura tão competente.

O ARI E O ESPORTE Com a chegada de mais uma 
unidade do Ari de Sá, o esporte tem a ganhar pois está escola 
sempre deu uma contribuição enorme ao desporto.

AMIGOS Três pessoas do meu bem querer e que sempre 
brilham no esporte. Múcio, Magno e Carlos Pereira.

NELSON TINHA RAZÃO Minha última ligação para 
o Nelson Brandão antes de sua partida, ele me dizia sobre a 
covid-19. Isto é uma guerra cruel pois não temos um inimigo mor-
tal. E este inimigo é invisível. Ele nos deixou vítima desta praga.

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

O Cuiabá estreou com vi-
tória e conquistou seus pri-
meiros três pontos na Série 
A do Brasileirão ao vencer 
neste domingo (10) o Forta-
leza por 1 a 0 dentro da Are-
na Castelão, no Ceará. Pre-
zando por um estilo de jogo 
recuado, o Dourado aprovei-
tou uma das poucas chances 
que teve para marcar ainda 
aos sete da primeira etapa, 
com Everton.

O próximo compromisso 
do Leão do Pici será contra 
o River Plate, fora de casa, 
no dia 17, às 19h (de Bra-

sília), pela Libertadores da 
América. Já o Dourado pega 
o Rancing Club, pela Sul-A-
mericana, na próxima quar-
ta-feira (13), às 19h15.

Everton soube aproveitar 
uma das poucas oportuni-
dades que a equipe teve em 
campo para decidir. Além de 
marcar o gol que deu a vitó-
ria, foi o seu primeiro com 
a camisa do Dourado desde 
que chegou à equipe em ja-
neiro.

O Fortaleza entrou com 
um time misto. Benevenu-
to, Lucas Lima e Pikachu 

não entraram e Kayzer só 
foi acionado na segunda eta-
pa. Como resultado o que 
se pôde ver foi um time um 
pouco mais lento, sem con-
seguir trabalhar a bola e per-
dido entre a defesa e o meio 
de campo.

Apesar da lentidão, a 
equipe ficou mais com a bola 
e esteve com mais jogadores 
no campo adversário além de 
ter criado boas chances, mas 
não soube aproveitar por cau-
sa de um setor ofensivo que 
também não estava em sua 
melhor noite, sendo altera-

do apenas na segunda etapa 
quando já era tarde demais.

O Dourado prezou por 
atacar no erro do rival e es-
tava disposto a sair da Are-
na Castelão com um empate 
pelo estilo de jogo impresso 
que prezou pela retranca. O 
Cuiabá marcou o gol logo 
aos 7 minutos e depois fina-
lizou mais duas vezes, ambas 
para fora. Depois disso, pou-
co ofereceu perigo e posicio-
nou os jogadores na maior 
parte do tempo atrás da li-
nha do meio campo e aguar-
dou as investidas do Leão.

Na fila
Ele entrou na fila e não sei se ele sairá. Rezemos por ele.

Genocida
O mundo todo em oração com o papa pedindo a Deus 

que cesse o crime contra a Ucrânia e o genocida Puttin 
continua matando.

Loteria dos Sonhos
Exiga a maquilec que pe a segurança da Loteria dos 

Sonhos do uma cfedibilidade total.

Xadrez
Uma pequena correção que faço sobre o tópico em 

que falo de enxadrismo cearense. O nome correto do 
grande enxadrista é Luiz Gentil.

Meia maratona
Este será o grande acontecimento do esporte este ano 

no Ceará.

Jesus Cintra
Na base da informalidade e juntando só os que lhe 

admiram, meu amigo Jesus Cintra recebeu no almoço de 
quinta-feira passada para comemorar mais um aniversá-
rio de figura tão querida e estimada. Foi no Ideal Clube.

São Paulo goleia por 4 a 0 Atlético-PR pelo Brasileirão
O São Paulo venceu o 

Athletico por 4 a 0 na noite 
deste domingo (10), no Mo-
rumbi, em duelo que marcou 
a estreia das duas equipes no 
Brasileirão 2022. Três gols 
foram marcados por Calleri 
e outro por Luciano. O Tri-
color paulista volta a campo 
nesta quinta-feira (14) para 
enfrentar o Everton de Viña 
del Mar (CHI), pela Copa 
Sul-Americana. Já os para-

naenses têm pela frente o The 
Strongest (BOL), também 
na quinta-feira, na Arena da 
Baixada. O São Paulo domi-
nou o jogo por completo e 
mal foi ameaçado pelo Athle-
tico. O primeiro gol saiu aos 
19 minutos da primeira etapa 
em erro de corte de Khelvenn 
após cruzamento de Rafinha. 
Calleri não perdoou e abriu 
o marcador. Já no segundo 
tempo, o argentino faria mais 

dois: aos 7, completou cru-
zamento de Welington; aos 
25, aproveitou corte mal feito 
por Breno e a bola pipocan-
do na área para girar batendo 
bonito para as redes. Ainda 
deu tempo para Luciano fe-
char o marcador após cruza-
mento de Toró, aos 29 minu-
tos da segunda etapa.

O São Paulo que vencia e 
convencia no estadual foi vis-
to uma vez mais em campo no 

Morumbi. Depois da derrota 
acachapante na final do tor-
neio e dos reservas entrarem 
em campo na Sul-Americana, 
os titulares do time domina-
ram completamente o Athle-
tico-PR e não tiveram difi-
culdades para golear a equipe 
adversária. Destaque para as 
movimentações ofensivas de 
cruzamento e infiltração do 
centroavante, que fizeram 
Calleri marcar três vezes.

Fortaleza é derrotado pelo 
Cuiabá na estreia do Brasileirão 
Em partida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, o Tricolor do Pici 
de Juan Pablo Vojvoda foi derrotado por 1 a 0 pela equipe de Mato Grosso   

A empresa POLO CONSTRUÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n.º 
16.973.969/0001-89, com sede na Rua Projetada 09, n.º 770, Bairro Gereraú, CEP: 61.880-000, Itaitinga/CE, 
vem a pública NOTIFICAR os(a) clientes abaixo relacionados, de acordo com os artigos 32 e 49 da Lei n.º 6.766/79, 
para que compareçam à sede da empresa para regularizar a situação financeira referente ao(s) Contrato(s) de 
Promessa de Compra e Venda, no prazo máximo e improrrogável de 30(trinta) dias, sob pena de rescisão do(s) 
referido(s) instrumento(s) contratual(ais), ficando os(a) clientes devidamente CONSTITUÍDO(A)(S) EM MORA e 
a consequente resolução automática do contrato, sem a necessidade de nova notificação: FRANCISCO JADER 
PORTELA FERREIRA, CPF: 036.577.033-73, QUADRA 11, LOTE T19; JOSÉ VILMAR DE SOUSA CARNEIRO, CPF: 
500.363.273-87, QUADRA 11, LOTE T16.

A empresa POLO LOTEAMENTO DE IMÓVEIS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob 
o n.º 29.646.047/0001-09, com sede na Rua Osvaldo Cruz, n.º 01, Sala 807, Bairro Meireles, CEP: 60.125-150, 
Fortaleza/CE, vem a pública NOTIFICAR os(a) clientes abaixo relacionados, de acordo com os artigos 32 e 49 da 
Lei n.º 6.766/79, para que compareçam à sede da empresa para regularizar a situação financeira referente ao(s) 
Contrato(s) de Promessa de Compra e Venda, no prazo máximo e improrrogável de 30(trinta) dias, sob pena de 
rescisão do(s) referido(s) instrumento(s) contratual(ais), ficando os(a) clientes devidamente CONSTITUÍDO(A)
(S) EM MORA e a consequente resolução automática do contrato, sem a necessidade de nova notificação: TAR-
SO SAMPAIO DE ABREU, CPF: 769.479.043-15, QUADRA 08, LOTE 04; RAIMUNDO EPIFÂNIO SARAIVA, CPF: 
005.649.103-41, QUADRA 17, LOTE 01.

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

ELENILDO RIBEIRO DE MELO ME 
CNPJ: 15.030.206/0001-31 

Torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente do Município  de Caucaia 
- IMAC a Licença de Operação – LO – para Gráficas e similares, Localizado no Mu-
nicípio de Caucaia – CE, na Rua Vera Cruz, 642 – Parque Guadalajara – CEP: 61.650-
240. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de  Licenciamento do IMAC.

Publicado no Jornal O Estado em 12.04.2022
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°30710 CARLOS ROBERTO MARIANO DA SILVA E MARIA AVELINA FERREIRA DOS SANTOS 
N°30711 CLEIRTON FORTUNATO DA SILVA  E JANAINA SANTOS DE OLIVEIRA.

Fortaleza, 11 de abril de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9505-ISAÍAS FREITAS DE LIMA E MARIA ALICE TAWANNE DA SILVA ARAUJO
Nº9506-MICAEL DE FREITAS SANTOS E MIKAELEN DA SILVA LOPES
Nº9507-KALLEBY PAULINO FERNANDES E ANTÔNIA EDUARDA DA SILVA FERNANDES
Nº9508-VICTOR MATEUS NOGUEIRA GOMES E THALIA DE OLIVEIRA MOREIRA
Nº9509-FRANCISCO EDIVALDO MATOS DOS SANTOS E ANA KELIA COSTA DA SILVA
Nº9510-JOÃO NELIO CUNHA DE SOUSA E ANA KÉLVIA COSTA DA SILVA
Nº9511-VALDENIR VAGNER DA SILVA E LARISSA GOMES FURTADO
Nº9512-BENEDITO CESAR BATISTA DE HOLANDA E MARLENE BRITO DE LIMA
Nº9513-ADRIANO VAGNER MACENA ALVES E JULIANA ALVES FERREIRA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 11 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

O Consórcio TORC-Maia Melo, CNPJ: 25.109.805/0001-07, torna públi-
co que requereu ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA – IMAC, a Licença de Operação Mineral para extração de ma-
terial argiloso/cascalho em uma área 9,939 HA, no Município de Caucaia/
CE no endereço Rodovia BR-222, km 24,55 - Boqueirão Araras s/n. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento do IMAC.

O Consorcio TORC-Maia Melo, CNPJ: 25.109.805/0001-07, torna públi-
co que requereu ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA – IMAC, a Licença Mineral para extração de material argiloso/
cascalho em uma área 9,939 HA, no Município de Caucaia/CE no endereço 
Rodovia BR-222, km 24,55 - Boqueirão Araras s/n. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento do IMAC.

O Consorcio TORC-Maia Melo, CNPJ: 25.109.805/0001-07, torna pú-
blico que requereu ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO 
DE CAUCAIA – IMAC, a renovação da Licença de Operação Mineral nº 
143/20 para extração de material argiloso/Cascalho em uma área 5,00 
HA, no Município de Caucaia/CE no endereço Rua da Lagoa, s/n, Sítio Flo-
rida, Capuan. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

O Consorcio TORC-Maia Melo, CNPJ: 25.109.805/0001-07, torna públi-
co que requereu ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
CAUCAIA – IMAC, a renovação da Licença mineral nº 25/20 para extra-
ção de material argiloso/cascalho em uma área 5,00 HA, no Município 
de Caucaia/CE no endereço Rua da Lagoa, s/n, Sítio Florida, Capuan. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento do IMAC.

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° 27503 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROMULO JOSE DE LUCENA CASTRO e ROSANY MARIA OLIVEIRA DE ALMEIDA;
Edital n° 27504 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELISANDRO MACIEL DA SILVA e VERA LÚCIA GONÇALVES DE LIMA;
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, 11/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41522 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IARLEY ALVES MIRANDA e TAYNARA GONÇALVES RABELO;
Edital n° 41523 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE JOAQUIM ALVES ARAUJO e ANA KELLY CARVALHO;
Edital n° 41525 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO FERREIRA DE SOUSA e THALITA MAGNA FERREIRA FEITOSA;
Edital n° 41524 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELIEZILDO DE LIMA BEZERRA e ANA PATRICIA ALVES SILVA;
Edital n° 41529 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS MAGNO LEITE LIMA e FERNANDA LIMA DE AZEVEDO;
Edital n° 41528 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AURELIANO DO NASCIMENTO OLIVEIRA e CAMILA DA SILVA MIRANDA;
Edital n° 41520 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SELMA EMIDIO E SILVA e ANTONIA ALINE MACIEL PAZ;
Edital n° 41530 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALISSON ALVES DE FREITAS VASCONCELOS e RAYANNE DE FREITAS JÁCOME;
Edital n° 41518 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KALITON DAVID ARAUJO DOS SANTOS e ESTEFANNY GABRIELE DA CUNHA SILVA;
Edital n° 41519 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO VICTOR SANTOS DE OLIVEIRA e LETICIA COSTA CAVALCANTE;
Edital n° 41521 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
OSMAR DA SILVA GOMES e JARDENIA DA CONCEIÇÃO LIMA;
Edital n° 41527 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANTONIO DA SILVA FILHO e MARIA CLEANI DA SILVA MIRANDA;
Edital n° 41526 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL CASTRO DE SOUZA SILVA e MARIA GLEICIANE SOARES DE OLIVEIRA;
Edital n° 41531 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO DAVI SANTANA FREIRE e ALINE MESSIAS MENEZES;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 11 de abril de 2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 75797 - BARBARA ENDY BARBOSA DOS SANTOS e NATHÁLIA PAULA DA 
SILVA MENEZES; Edital n° 75798 - WESCLEY DA SILVA SOUZA e NATÁLIA DOS SAN-
TOS FERREIRA; Edital n° 75799 - SAMUEL SILVA MONTEIRO e RITA CASSIA RIVANE 
DOS SANTOS;  Edital n° 75800 - VITOR ALMEIDA NUNES e ANA JÉSSICA ALVES DO 
NASCIMENTO; Edital n° 75801 - ANTONIO GENILSON PEREIRA DO NASCIMENTO e 
VILANIR RODRIGUES TEIXEIRA;  Edital n° 75802 - PEDRO VICTOR PEREIRA GUEDES 
e RITA GABRIELY PIMENTEL RIBEIRO; Edital n° 75803 - ALISSON SOUTO FERREIRA 
e MARIA BEATRIZ DOS SANTOS REIS; Edital n° 75804 - GREGORIO COSTA DUARTE 
e ANTÔNIA CRÉCIA DE ARAÚJO FACUNDO;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 11/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339374 - Hyago  Marx Rodrigues Pessoa e Sammylle Gomes de Castro;
339375 - Augusto Izaquiel Batista Filho e Maiara Cristina Pereira da Cunha;
339377 - Francisco Ricardo pereira Junior e Ana Julia Ximenes Pereira;
339378 - Abelardo Pompeu Targino e Fernando Ferreira da Costa Filho;
339379 - João Paulo Lima de Oliveira e Sabrina Gonçalves de Souza;
339380 - Charles Mesquita de Oliveira e Maria Luziane da Silva;
339381 - Witalo Fonseca Sobreira Junior e Nikessia da Silva;
339382 - Anto nio Elieudo Marcieira de Sousa e Rosimeire Nunes da Silva;
339383 - Thalyson da Silva Mendes e Antonia Imaculada Silva Oliveira;                             
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 11 de abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18282 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO UALISSON NASCIMENTO DE MOURA e VITORIA HELIANA DA SILVA BATISTA;
Edital n° 18283 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YURI NOBRE BARBOSA e SARAH CLEMENTE CAETANO CAPIBARIBE;
Edital n° 18284 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NEUMAN RIBEIRO DE OLIVEIRA e MARIA SANDRA PENHA;
Edital n° 18285 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MATEUS VIEIRA DE ARAUJO e CARINE VITÓRIA SANTOS DE SOUZA;
Edital n° 18286 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO HENRIQUE PERES DA SILVA e BRUNA GIANE SAIDELLES MACHADO;
Edital n° 18287 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR MOREIRA SAMPAIO e ANA LARISSA DE SOUSA HOLANDA;
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, 11/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



A quadra chuvosa de 2022 
está sendo marcante pela in-
tensidade e pelos diversos 
transtornos causados em 
Fortaleza. Nesse contexto, a 
Secretaria Municipal de Saú-
de resolveu alertar a popula-
ção sobre o risco de conta-
minar-se com a leptospirose. 
A doença é transmitida pela 
urina de roedores e o risco de 
contágio aumenta quando há 
alagamentos, por exemplo.

Entre os principais sinto-
mas estão febre, dor no cor-
po e de cabeça após contato 
com água de alagamentos 
ou proveniente de esgotos. 
A leptospirose é considerada 
uma doença curável e o diag-
nóstico precoce é essencial 
para facilitar o tratamento. 
“O período chuvoso desa-
loja esses animais de alguns 
locais onde eles estariam dis-
tantes para procurar abrigo 
e alimentação próximo às 
pessoas. Além disso, a chuva 
ajuda a carregar a leptospi-
ra, responsável por causar a 
doença, e esse carregamento 
também leva à aproximação 
das pessoas”, explica o geren-
te da célula de vigilância am-
biental e de riscos biológicos, 
Atualpa Soares.

De acordo com ele, se a 
população deixar os sinto-
mas evoluírem, a doença 
pode se tornar irreversível. 
“No início, é possível confun-
dir a leptospirose com outras 

doenças porque são sintomas 
generalistas. Por isso, é im-
portante que o paciente esteja 
atento à história anterior ao 
início dos sintomas, a pessoa 
deve relatar na hora da con-
sulta que teve algum contato 
que possa representar risco, 
isto é, contato com a água das 
chuvas ou ainda, ter um tra-
balho como limpeza de buei-
ros e limpeza de entorno de 
canais, assim o médico pode 

suspeitar, monitorar e fazer 
exames”, aconselha.

O gerente alerta ainda que, 
muitas vezes, a população 
chega ao pronto socorro com 
sintomas gerais, recebe uma 
medicação que gera conforto 
e depois a doença se mostra 
mais resistente e os sintomas 
pioram. Por isso, é necessário 
que as pessoas informem aos 
profissionais de saúde tudo 
que possa ajudar a identifi-

car as infecções. “As dores 
de cabeça podem ficar mais 
intensas, pode haver dores 
abdominais sobretudo na re-
gião renal e a pessoa também 
pode começar a urinar com 
resquícios de sangue”, alerta.

Caso o contato com a água 
de alagamentos seja inevi-
tável, Atualpa Soares suge-
re que o melhor a se fazer é 
higienizar a área do corpo 
que teve contato rapidamen-

te. “Caso não consiga lavar 
naquele momento, pode-se 
utilizar também um produto 
antisséptico como o álcool. 
Isso já pode ajudar que você 
não se contamine”, pontua.

Entre os anos de 2020 e 
2021, a cidade de Fortaleza 
registrou 60 casos de leptos-
pirose. Em 2022, já são 6 em 
apenas quatro meses. Para 
prevenir a leptospirose, além 
de evitar o contato com água 

ou barro de alagamentos, é 
importante evitar também o 
acúmulo de lixo e entulhos, 
pois são locais propícios 
para a infestação de ratos. 
“O lixo não só atrai esses 
animais, mas também im-
pede a água de escorrer da 
maneira adequada porque 
acaba entupindo bueiros e 
isso proporciona ainda mais 
alagamentos”, explica.

Soares detalha ainda, que 
o alerta é válido para todas 
as regionais de Fortaleza, 
principalmente onde há am-
bientes propícios como rios, 
lagos, um maior acúmu-
lo de lixo ou entulho. “Os 6 
primeiros meses do ano são 
onde temos de 80 a 90% dos 
casos de leptospirose”, relata.

A Prefeitura de Fortaleza 
está realizando ações de en-
frentamento à leptospirose 
em espaços públicos, locais 
de manejo de resíduos sóli-
dos, feiras, bueiros e áreas que 
representem risco iminente, 
com a pretensão de prevenir 
a incidência de casos. Até fe-
vereiro, já se somavam mais 
de 30 mil imóveis visitados e 
24.434 focos exterminados. 
Além do controle de roedo-
res, os agentes também pro-
movem a conscientização da 
população esclarecendo o 
que pode ser feito para evitar 
a proliferação de ratos.

Por Yasmim Rodrigues
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A SecultFor está com programação de comemoração do aniversário da Capital especialmente até o 
dia 15 de abril. Os eventos ocorrem nas bibliotecas municipais, no Aterrinho da Praia de Iracema, no 
Teatro São José e nas praças. Para conferir a programação, acesse o site da Prefeitura Municipal.

Rapidíssimas
João Soares Neto, empreendedor do Shopping Benfica, agora, 

foca a tocha de nossa admiração e respeito, a esse amigo que 
se foi. Ele o conheceu, muito jovem, pelas mãos de seu irmão 
Elano de Paula e do amigo comum, Danilo Marques. Isso foi 
nos anos 1960 e a amizade perdurou até a sua morte, em 2012.

João Soares Neto lembra ainda do livro Gente que Conta, 
de sua autoria, lançado em 20 de agosto de 2010, em que 
Chico Anysio figura como uma das personalidades do Ceará 
entrevistadas e perpetuadas na história. “Tivemos longas 
conversas e, por meio delas, fui sabendo de sua vida, de seus 
amores, dos cavalos de corrida e dos sucessos”, relata.

Há 10 anos, no dia 
23 de março de 2012, 
Francisco Anysio de 
Oliveira Paula Filho, 
ou simplesmente 
Chico Anysio, nos 
deixou, mas marcou 
para sempre o humor 
brasileiro.  Nos mais 
de 200 personagens 
que criou, o cearense 
de Maranguape gravou 
a sua genialidade na 
história da televisão, da 
música e da literatura. 
Um pouco desse 
legado é relembrado na 
exposição “10 anos de 
saudades. Chico Anysio, 
as faces do humor 
brasileiro”, que está 
em cartaz, na Galeria 
BenficArte, do Shopping 
Benfica.

A exposição é uma 
revisita a homenagem 
ao produtor, diretor 
de arte, escritor e 
pintor, Chico Anysio, 
ainda em 2012, ano de 
morte do comediante. 
A mostra reúne o 
talento e a criatividade 
de alunos do então 
Curso de Belas Artes 
da Universidade de 
Fortaleza (Unifor), 
que fizeram 17 
pinturas em tela com 
momentos diferentes 
de Chico Anysio e 
dos personagens 
marcantes do 
humorista, como o 
Professor Raimundo, 
Painho e Bento 
Carneiro, o Vampiro 
Brasileiro.

E mais...

Capital cearense já registrou seis casos
de leptospirose este ano, alerta a SMS
A Secretaria Municipal de Saúde alerta sobre os riscos de contaminação durante o período chuvoso

Os agentes realizam o controle de roedores e esclarecem o que pode ser feito para evitar a proliferação

Um pouco de muita gente

FOTO DIVULGAÇÃO

Trajetória dos Correios. A história da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, também reconhe-
cida pela sociedade pela sigla ECT, está em exposição no Shopping Benfica. Coleções de selos, cartões 
postais e objetos sobre a história da empresa no país compõem a mostra “Filatélica Correios: uma 
empresa, uma história”, que pode ser conferida até o dia 06 de maio. A visitação é gratuita, de segunda 
a sábado, das 10h às 22h e no domingo das 13h às 21h. A iniciativa é uma realização da estatal e do 
Shopping Benfica, com o apoio da Sociedade Numismática e Filatélica Cearense.

Domingo na praia da Taíba aconteceu o aniversário de 
carmen Ary, somente com a familia e os mais chegados.

Em um restaurante da moda, a simpática Clarisse Ary re-
uniu as irmãs para cum jantar festejando sua troca de idade. 

Célida de Souza foi a São Paulo, mais uma vez curtir a bela ca-
pital paulista e aproveitar a companhia da filha amada Fernanda.

Foi na Igreja de Santa Luzia que aconteceu a missa de 
sétimo dia de Débora Soares.

Algumas das maiores referências da literatura brasileira da 
atualidade vêm a Fortaleza para pensar o contemporâneo a 
partir de suas obras literárias. São autores convidados para o 
projeto literário Diálogos Contemporâneos, que a Associação 
dos Amigos do Cinema e da Cultura (AACIC) realiza entre 
18 de abril e 17 de maio no Cineteatro São Luiz, equipamento 
da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult/CE) gerido pelo 
Instituto Dragão do Mar (IDM).

Serão encontros semanais, oito ao todo, sempre às 19 
horas, com acesso gratuito, por ordem de chegada. Todas 
as conferências serão transmitidas ao vivo no canal da AA-
CIC no YouTube: https://www.youtube.com/aacic.

Na semana de abertura serão duas conferências. Quem 
abre a programação é a escritora Mary Del Priore, nesta 
segunda-feira, dia 18, com o tema “Opressão, sofrimento e 
depressão na construção histórica do Brasil”, em conversa 
mediada por Isabel Costa.

Na terça-feira, dia 19, o convidado é o escritor Fernan-
do Morais, que conversa sobre “Guerras culturais - cora-
ções e mentes, negacionismo e pós-verdade”, com media-
ção de Sávio Alencar.

1Seguem para Sema-
na Santa em Canindé 

Maria Lima e família.

2Em dúvidas se vai para 
Ipu nesta semana aben-

çoada, Maria Kênia Paulino.

3Um pudim com caldas 
quem der notícias de 

Arlinda Prado. Em maté-
ria de sumiço só perde 
pra Patrícia Teixeira.

4Contritos, com muita fé 
o desembargador Fer-

nando Ximenes e Marfisa 
na missa da igreja de São 
Vicente de Paulo.

5A voz do tenor  0rlan-
do Felipe é de cortar 

o coração.

6Numa praia no litoral 
cearense curtiu seu 

aniversário Inácia Teresa 
Sousa.

7Para curso on line 
na matriz da Scania 

em São Paulo, Letícia 
Ferreira.

8Professor Marcelo 
Sales aniversaria hoje.

9O Estreia no dia 
19 de maio o novo 

filme do diretor Joel 
Zito de Araújo, “O Pai 
da Rita”. Com Ailton 
Graça, Wilson Santos, 
Paulo Betti, Léa Garcia e 
Elisa Lucinda no elenco, 
o longa-metragem é 
inspirado na canção de 
Chico Buarque, “A Rita”.

10O longa-metragem 
tem Ailton Graça, 

Wilson Rabelo, Paulo 
Betti, Léa Garcia e Elisa 
Lucinda no elenco; a dis-
tribuição é da O2 Play.

NUMERADAS

No lançamento da plataforma kedu, realizado pela Meireles 
e Freitas Cobrança Digital, Venâncio Freitas, Solange 
e Germano Almeida, Carla e Luiz Mário Vieira

Advogados Jardson Cruz e Pedro Jorge Medeiros, foram 
ao Cumbuco prestigiar o querido colunista Lúcio 
Brasileiro, que trocava de idade

Luiz Gastão 
Bittencourt 
foi recon-
duzido a 
presidente 
da Feco-
mércio 
para o 
quatriênio 
2022/2026. 
A elição 
aconteceu 
no último 
dia 09. Já 
fala-se em 
uma can-
didatura 
dele para 
a Câmara 
Federal


