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O desempenho do Ceará ficou acima da média nacional de 1,1% para o mês, no 
comparativo com janeiro de 2021; o resultado cearense foi o terceiro melhor do NE

GOVERNO FEDERAL: 
AUMENTO DE 5% 
PARA SERVIDORES
Mesmo sem espaço suficiente no Orçamento, o governo 
decidiu conceder o aumento, o que vai levar a um corte 
de verbas em outras áreas. ÚLTIMAS8

Na comparação com fevereiro de 2021, cinco atividades: tecidos, vestuário e calçados (22,5%), hiper, supermercados, 
produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,4%), outros artigos de uso pessoal e doméstico (6,2%) , equipamentos e 

materiais para escritório informática e comunicação (5,3%) e combustíveis e lubrificantes (2,6%). ECONOMIA9

Vendas de tecidos, vestuários e acessórios impulsionaram o crescimento do comércio varejista no Ceará, que ainda se recupera dos efeitos da pandemia

O Procon Fortaleza divulgou uma pesquisa com preços de 59 produtos típi-
cos para a Semana Santa, como peixes, vinhos e pães de coco. ECONOMIA9

Preços de peixes podem variar
até 217%, segundo Procon

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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A campanha em 
curso, reforçada por 
parlamentares, tem 
como pano de fundo 
números baixos de 
adesão de jovens de 16 
e 17 anos, conforme 
a Justiça Eleitoral. 
Nessa faixa de idade, 
o voto é permitido, 
mas opcional. 
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Dados sobre 
reuniões de 
pastores no Planalto 
são sigilosos, diz GSI

Políticos cearenses 
reforçam apelo 
para adolescentes 
tirarem o título

Pesquisa foi feita em diferentes regiões e nos Mercados de Peixes da Barra do Ceará e do Mucuripe
Os pastores em 

questão são investiga-
dos pela Polícia Fede-
ral em caso de supos-
to tráfico de influência 
e pedido de propina 
em repasses do Mi-
nistério da Educação 
a prefeitos aliados. A 
reunião ocorreu no 
Palácio do Planalto. 
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Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma de 
sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTO DE SÃO BENTO ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ/ME 14.675.949/0001-04 - NIRE 23300032056. 1. DATA, HORA E 
LOCAL DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 10h00min, na sede social da Ventos de São Bento 
Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 
10.800, sala 79, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. CONVOCAÇÃO E 
PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento do 
único acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu capital social, Ventos 
de São Bento Holding S.A. (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no Livro de Presença de 
Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. MESA: os trabalhos foram 
presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra. Almerinda Benevides 
Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes matérias: (i) proposta 
de redução do capital social da Companhia em R$ 6.077.210,00 (seis milhões, setenta e sete mil, 
duzentos e dez reais); (ii) cancelamento de 6.077.210 (seis milhões, setenta e sete mil, duzentos 
e dez) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 6.077.210,00 (seis 
milhões, setenta e sete mil, duzentos e dez reais), subscritas e integralizadas pelo Acionista, em 
decorrência da proposta de redução do capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e 
(ii), a consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para 
a administração da Companhia tomar as providências necessárias à efetivação das deliberações 
tomadas; (v) suspensão da Assembleia pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação 
do extrato da presente ata, nos termos do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta 
Assembleia na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades 
por Ações; 5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior 
votação as matérias da ordem do dia, tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem 
quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social 
integralizado da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos 
termos do Artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) 
para R$ 46.922.790,00 (quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e dois mil, setecentos e 
noventa reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 6.077.210,00 (seis milhões, setenta e sete 
mil, duzentos e dez reais) com o cancelamento de 6.077.210 (seis milhões, setenta e sete mil, 
duzentos e dez) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) 
O montante equivalente às ações subscritas, integralizadas e canceladas em razão da redução 
de capital social ora aprovado será restituído ao Acionista, em moeda corrente nacional, no valor 
de R$ 6.077.210,00 (seis milhões, setenta e sete mil, duzentos e dez reais). (i.2) A redução do 
capital social ora deliberada somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição de capital 
ao Acionista somente será realizado, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da 
data da publicação do extrato da presente ata, nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por 
Ações. (i.3) Condicionada à efetivação da redução de capital social ora deliberada e do pagamento 
da restituição de capital acima mencionada, o Acionista e a Companhia outorgam-se a mais 
ampla e geral quitação com relação à operação acima referida, para nada mais reclamarem um 
do outro sobre a redução ora deliberada, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. (ii) Mediante 
a efetivação da redução de capital, com o cancelamento de ações deliberadas no item “i” acima, 
aprovar a alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar 
com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e 
totalmente integralizado, é de R$ 46.922.790,00 (quarenta e seis milhões, novecentos e vinte e 
dois mil, setecentos e noventa reais), dividido em 46.922.790 (quarenta e seis milhões, novecentas 
e vinte e duas mil, setecentas e noventa) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
totalmente subscritas e integralizadas. (iii) Nos termos do previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76, 
o Acionista concorda que os efeitos das deliberações objeto da presente Ata ficarão suspensas, 
e somente se tornarão eficazes após decorridos o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da 
publicação da presente Ata, necessária para dar ciência da redução de capital a terceiros. (iv) A 
administração da Companhia fica autorizada a tomar as providências necessárias à efetivação 
da redução do capital ora aprovada, em especial aquelas previstas ao Artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações, bem como demais providências uma vez decorrido o prazo legal referido 
no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na forma prevista 
pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo 
a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem que se verificassem 
dissidências, protestos, propostas ou declaração de voto do acionista, e determinou que se 
lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes 
eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do artigo 
36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. ACIONISTA PRESENTE: Ventos 
de São Bento Holding S.A. Maracanaú/CE, 12 de abril de 2022. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - 
Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Ventos de São Bento Holding 
S.A. - Acionista. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, Diretor Presidente, CPF-ME 486.116.706-04 e 
Sérgio Armando Benevides Filho, Diretor sem designação específica, CPF-ME 492.446.203-91.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTOS DE SÃO BENTO 
HOLDING S.A - CNPJ/MF 14.559.815/0001-10 - NIRE 23300031792. 1. DATA, HORA E LOCAL 
DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 13h00min, na sede social da Ventos de São Bento 
Holding S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 
62, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento do único 
acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu capital social, Salus Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. 
MESA: os trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela 
Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 2.930.058,00 (dois 
milhões, novecentos e trinta mil e cinquenta e oito reais); (ii) cancelamento de 2.930.058 (duas 
milhões, novecentas e trinta mil e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, no valor de R$ 2.930.058,00 (dois milhões, novecentos e trinta mil e cinquenta e oito 
reais), das quais 2.895.058 (duas milhões, oitocentas e noventa e cinco mil, e cinquenta e oito), no 
valor de R$ 2.895.058,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco mil e cinquenta e oito reais) 
são subscritas e integralizadas pelo Acionista e 35.000 (trinta e cinco mil), no valor de R$ 35.000,00 
(trinta e cinco mil reais), são subscritas e não integralizadas pelo Acionista, em decorrência da 
proposta de redução do capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente 
alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para a administração 
da Companhia tomar as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) 
suspensão da Assembleia pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato 
da presente ata, nos termos do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta Assembleia 
na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 
5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação 
as matérias da ordem do dia, tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social integralizado 
da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 
173 da Lei 6.404/76, de R$ 49.992.045,00 (quarenta e nove milhões, novecentos e noventa e 
dois mil e quarenta e cinco reais) para R$ 47.061.987,00 (quarenta e sete milhões, sessenta e 
um mil, novecentos e oitenta e sete reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 2.930.058,00 
(dois milhões, novecentos e trinta mil e cinquenta e oito reais), com o cancelamento de 2.930.058 
(duas milhões, novecentas e trinta mil e cinquenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O montante equivalente às ações subscritas, integralizadas 
e canceladas em razão da redução de capital social ora aprovado será restituído ao Acionista, em 
moeda corrente nacional, no valor de R$ 2.895.058,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e cinco 
mil e cinquenta e oito reais); (i.2) A redução do capital social ora deliberada somente se tornará 
efetiva e o pagamento da restituição de capital ao Acionista somente será realizado, após o decurso 
do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do extrato da presente ata, nos 
termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada à efetivação da redução 
de capital social ora deliberada e do pagamento da restituição de capital acima mencionada, o 
Acionista e a Companhia outorgam-se a mais ampla e geral quitação com relação à operação acima 
referida, para nada mais reclamarem um do outro sobre a redução ora deliberada, a qualquer tempo 
e sob qualquer pretexto. (ii) Mediante a efetivação da redução de capital, com o cancelamento 
de ações deliberadas no item “i” acima, aprovar a alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social 
da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social 
da Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 47.061.987,00 (quarenta 
e sete milhões, sessenta e um mil, novecentos e oitenta e sete reais), dividido em 47.061.987 
(quarenta e sete milhões, sessenta e um mil, novecentas e oitenta e sete) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. (iii) Nos termos do previsto 
no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista concorda que os efeitos das deliberações objeto da 
presente Ata ficarão suspensas, e somente se tornarão eficazes após decorridos o prazo legal de 
60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, necessária para dar ciência da redução 
de capital a terceiros. (iv) A administração da Companhia fica autorizada a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, em especial aquelas previstas ao 
Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, bem como demais providências uma vez decorrido o 
prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, 
na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. ENCERRAMENTO: Nada 
mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem que se 
verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração de voto do acionista, e determinou 
que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por todos os 
presentes eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e 
do artigo 36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. ACIONISTA PRESENTE: 
Salus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, rep. por administradores Eugênio 
Pacelli Mendonça Dupin - CPF 486.116.706-04 e Roberto Carneiro Gurgel Nogueira - CPF 
438.678.477-20. Maracanaú/CE, 12 de abril de 2022. Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - 
Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Acionista: SALUS FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua gestora LUME 
INVESTIMENTOS LTDA. - Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Administrador - CPF: 486.116.706-
04; Roberto Carneiro Gurgel Nogueira - Administrador - CPF: 438.678.477-20.



POLÍTICA

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTOS DE SANTO ELOY 
ENERGIAS RENOVAVEIS S.A - CNPJ/MF 13.346.056/0001-44 - NIRE 23300031032. 1. DATA, 
HORA E LOCAL DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 08h30min, na sede social da Ventos 
de Santo Eloy Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel 
Steinbruch, n° 10.800, sala 45, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do 
comparecimento do único acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu 
capital social, Ventos de Santo Eloy Holding S.A. (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. 
MESA: os trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela 
Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 3.647.187,00 (três milhões, 
seiscentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais); (ii) cancelamento de 3.647.187 (três 
milhões, seiscentas e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, no valor de R$ 3.647.187,00 (três milhões, seiscentos e quarenta e sete 
mil, cento e oitenta e sete reais), subscritas e integralizadas pelo Acionista, em decorrência da 
proposta de redução do capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente 
alteração do Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para a administração 
da Companhia tomar as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) 
suspensão da Assembleia pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato 
da presente ata, nos termos do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi)  a lavratura da ata desta Assembleia 
na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 
5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação 
as matérias da ordem do dia, tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer 
restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social integralizado 
da Companhia, considerado excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 
173 da Lei 6.404/76, de R$ 53.277.718,00 (cinquenta e três milhões, duzentos e setenta e sete mil, 
setecentos e dezoito reais) para R$ 49.630.531,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta mil, 
quinhentos e trinta e um reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 3.647.187,00 (três milhões, 
seiscentos e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais) com o cancelamento de 3.647.187 
(três milhões, seiscentas e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias, nominativas 
e sem valor nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O montante equivalente às ações subscritas, 
integralizadas e canceladas em razão da redução de capital social ora aprovado será restituído 
ao Acionista, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 3.647.187,00 (três milhões, seiscentos 
e quarenta e sete mil, cento e oitenta e sete reais; (i.2) A redução do capital social ora deliberada 
somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição de capital ao Acionista somente será 
realizado, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do extrato 
da presente ata, nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada 
à efetivação da redução de capital social ora deliberada e do pagamento da restituição de capital 
acima mencionada, o Acionista e a Companhia outorgam-se a mais ampla e geral quitação com 
relação à operação acima referida, para nada mais reclamarem um do outro sobre a redução ora 
deliberada, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. (ii) Mediante a efetivação da redução de 
capital, com o cancelamento de ações deliberadas no item “i” acima, aprovar a alteração do caput 
Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 
49.630.531,00 (quarenta e nove milhões, seiscentos e trinta mil, quinhentos e trinta e um reais), 
dividido em 49.630.531 (quarenta e nove milhões, seiscentas e trinta mil, quinhentas e trinta e 
uma) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. 
(iii) Nos termos do previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista concorda que os efeitos 
das deliberações objeto da presente Ata ficarão suspensas, e somente se tornarão eficazes após 
decorridos o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, necessária 
para dar ciência da redução de capital a terceiros. (iv) A administração da Companhia fica 
autorizada a tomar as providências necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, 
em especial aquelas previstas ao Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, bem como demais 
providências uma vez decorrido o prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta 
Assembleia na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por 
Ações. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos 
da Assembleia Geral, sem que se verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração 
de voto do acionista, e determinou que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada 
conforme, foi assinada por todos os presentes eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 
2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do artigo 36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de 
junho de 2020. ACIONISTA PRESENTE: Ventos de Santo Eloy Holding S.A. Maracanaú/CE, 12 de 
abril de 2022. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa  
Oliveira - Secretária. Ventos de Santo Eloy Holding S.A. - Acionista - Eugênio Pacelli Mendonça 
Dupin, Diretor Presidente, CPF-ME 486.116.706-04 e Sérgio Armando Benevides Filho, Diretor sem 
designação específica, CPF-ME 492.446.203-91.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma de 
sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTO DE SÃO GALVÃO ENERGIAS 
RENOVÁVEIS S.A. - CNPJ/ME 22.777.483/0001-78 - NIRE 23300037464. 1. DATA, HORA 
E LOCAL DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 09h00min, na sede social da Ventos de 
São Galvão Energias Renováveis S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel 
Steinbruch, n° 10.800, sala 215, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. 
CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do 
comparecimento do único acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu 
capital social, Ventos de São Galvão Holding S.A. (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. 
MESA: os trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela 
Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 3.659.088,00 (três milhões, 
seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta e oito reais); (ii) cancelamento de 3.659.088 (três 
milhões, seiscentas e cinquenta e nove mil e oitenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, no valor de R$ 3.659.088,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta 
e oito reais), subscritas e integralizadas pelo Acionista, em decorrência da proposta de redução do 
capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente alteração do Artigo 4º 
do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para a administração da Companhia tomar as 
providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) suspensão da Assembleia 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato da presente ata, nos termos 
do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na 
forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 5. DELIBERAÇÕES: Na 
sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação as matérias da ordem do dia, 
tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto 
segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social integralizado da Companhia, considerado 
excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei 6.404/76, de 
R$ 53.000.000,00 (cinquenta e três milhões de reais) para R$ 49.340.912,00 (quarenta e nove 
milhões, trezentos e quarenta mil, novecentos e doze reais), uma redução, portanto, no valor de 
R$ 3.659.088,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta e oito reais) com o 
cancelamento de R$ 3.659.088,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta e 
oito reais)  ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O 
montante equivalente às ações subscritas, integralizadas e canceladas em razão da redução de 
capital social ora aprovado será restituído ao Acionista, em moeda corrente nacional, no valor de 
R$ 3.659.088,00 (três milhões, seiscentos e cinquenta e nove mil e oitenta e oito reais); (i.2) A 
redução do capital social ora deliberada somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição 
de capital ao Acionista somente será realizado, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias 
contados da data da publicação do extrato da presente ata, nos termos do Artigo 174 da Lei das 
Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada à efetivação da redução de capital social ora deliberada e 
do pagamento da restituição de capital acima mencionada, o Acionista e a Companhia outorgam-se 
a mais ampla e geral quitação com relação à operação acima referida, para nada mais reclamarem 
um do outro sobre a redução ora deliberada, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. (ii) 
Mediante a efetivação da redução de capital, com o cancelamento de ações deliberadas no item 
“i” acima, aprovar a alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará 
a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente 
subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 49.340.912,00 (quarenta e nove milhões, trezentos e 
quarenta mil, novecentos e doze reais), dividido em 49.340.912 (quarenta e nove milhões, trezentas 
e quarenta mil, novecentas e doze) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente 
subscritas e integralizadas; (iii) Nos termos do previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista 
concorda que os efeitos das deliberações objeto da presente Ata ficarão suspensas, e somente se 
tornarão eficazes após decorridos o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da publicação da 
presente Ata, necessária para dar ciência da redução de capital a terceiros. (iv) A administração da 
Companhia fica autorizada a tomar as providências necessárias à efetivação da redução do capital 
ora aprovada, em especial aquelas previstas ao Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, 
bem como demais providências uma vez decorrido o prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a 
lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da 
Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente 
encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem que se verificassem dissidências, protestos, 
propostas ou declaração de voto do acionista, e determinou que se lavrasse a presente Ata, a qual, 
após lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes eletronicamente, nos termos 
da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001 e do artigo 36 da Instrução Normativa 
DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. ACIONISTA PRESENTE: Ventos de São Galvão Holding 
S.A. Maracanaú/CE, 12 de abril de 2022. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda 
Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Ventos de São Galvão Holding S.A. - Acionista - 
Eugênio Pacelli Mendonça Dupin, Diretor Presidente, CPF-ME 486.116.706-04 e Sérgio Armando 
Benevides Filho, Diretor sem designação específica, CPF-ME 492.446.203-91.
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NACIONAL

Quem faz política é político e não ministro do STF

Bia Kicis (PL-DF) sobre o proselitismo político de Bar-
roso e Lewandowski nos EUA

O
s brasileiros que sofreram com a 
pandemia, redução de salários e 
até perda do emprego ainda ten-
tam se reerguer enfrentando a 

inflação alta e vão trabalhar hoje e durante 
todo o feriadão da Páscoa, se puderem. Bem 
diferente do Judiciário. Além de não contri-
buir com um centavo no enfrentamento dos 
problemas econômicos decorrentes da pan-
demia, a Justiça está de folga desde a “quar-
ta-feira Santa”, criada há mais de 50 anos e 
incluída nos regimentos dos tribunais para 
garantir a regalia.

Ditadura foi uma mãe
A “quarta-feira Santa” existe no âmbito do Ju-

diciário porque, em 1966, o presidente Castelo 
Branco propôs e sancionou a folga prolongada.

Parceiros folgados
No Ministério Público, a história é idêntica e 

com aviso de que não terá expediente. No Legis-
lativo, a folga tem um dia a menos e começa hoje.

Vem mais por aí
Nos três casos, a mamata segue na semana 

que vem. Com o feriado de Tiradentes na quin-
ta, o “ponto facultativo” na sexta é uma certeza.

É preciso agir
O fato de ocorrer todos os anos e ser alvo 

de denúncias todos os anos faz parecer que o 
brasileiro sente mais inveja da folga que in-
dignação.

Contam com isso
Para o deputado autor do projeto, “os cri-

minosos, quando presos, já veem nesse be-
nefício uma oportunidade de fuga”.

Sem colher de chá
Pelo projeto, o preso também precisa 

cumprir um quarto da pena e metade, se 
reincidente. Se tiver falta grave, cumprirá 
pena integral.

Na conta deles
Uma das mudanças propostas obriga os 

bandidos a custearem suas tornozeleiras 
eletrônicas, sem as quais não teriam direito 
ao benefício.

Cinco pontos os separam
Após passarem 2021 divulgando distân-

Feriadão na Justiça é desde a ‘quarta-feira Santa’

O PODER SEM PUDOR

O mineiro Magalhães Pinto era deputa-
do federal quando, num corredor da Câ-
mara, percebeu que José Maria Alkimin, 
seu cordial inimigo, caminhava em sua 
direção. Magalhães cochichou a um asses-
sor: “Ontem foi aniversário do Alkimin e 

esqueci de enviar cumprimentos.” Frente 
a frente com Alkimin, Magalhães contou 
uma mentirinha: “Mandei um telegrama 
de cumprimentos, ontem. Recebeu?” O 
malandríssimo Alkimin respondeu à altu-
ra: “Recebi e já respondi!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Conversa de raposas

Regras para saidinhas de
presos podem mudar
O feriadão de Páscoa é mais um 
em que as famigeradas “saidi-
nhas” fazem alegria de presos, 
que aproveitam a complacência 
da Justiça e não voltam à prisão, 
como agiram 42% dos beneficia-
dos somente no Rio de Janeiro, 
em 2021. Por isso, projeto do 
deputado Gurgel (PL-RJ) endu-
rece as regras e proíbe saidinha 
de Dia dos Pais ou das Mães 
para quem matou os pais, como 
Suzane von Richthofen, ou no 
Dia das Crianças para quem as-
sassinou os filhos, como o casal 
Nardoni.

cias quilométricas entre Lula e Bolsonaro, 
os institutos de pesquisa mostram agora 
diferenças cada vez menores. Nesta quarta 
(13), o Poderdata deu seu número: 5 pon-
tos. A menor diferença desde que o STF tor-
nou Lula elegível.

Ficha caiu
Após pesquisa mostrar crescimento de 

Bolsonaro, o deputado Marco Feliciano dis-
se que o PT “plantou” notícias de que Lula 
está sem voz e pode não aguentar a campa-
nha. “É o início da desistência”, desconfia.

Sem ilusões
O senador Alvaro Dias (Pode-PR) disse 

por que “pela primeira vez” não assina pe-
dido de CPI. “Armar palanque eleitoral e en-
tregar uma grande pizza é tudo que a popu-
lação não merece nesse ano eleitoral”, disse.

Mal disfarçado
Adepto do cigarro eletrônico, o ministro 

Fábio Faria (Comunicações) ficou desapon-
tado com a decisão da agência reguladora 
Anvisa de reiterar sua proibição no Brasil. 
Faz mais mal que o cigarro comum.

Esses ‘especialistas’...
Sem alarde, o mundo ultrapassou esta 

semana os 500 milhões de casos de covid. 
Era o número que especialistas cascateiros 
citados pela imprensa brasileira previam 
somente para a Índia, em 2021.

Senhores da guerra
Há 4 anos, Estados Unidos, Reino Unido 

e França bombardearam a Síria, atingindo 
áreas residenciais e matando civis, em “re-
taliação” à velha alegação de “ataque quími-
co”. E essa guerra ainda não acabou.

A ver
O presidente do Cidadania, ex-deputa-

do Roberto Freire, trabalha para viabilizar 
uma candidatura única [com PSDB, União, 
Podemos etc.] a presidente. Ele está muito 
confiante: “Vai acontecer”, garante.

Explicação abrasileirada
O MTA, órgão público dos metrôs de 

Nova York, insiste que das 10 mil câmeras 
de segurança do sistema metroviário da ci-
dade, apenas não estão funcionando as três 
que flagrariam o atentado desta semana.

Pensando bem...
... PT aceitar Alckmin é como um pal-

meirense roxo ser aprovado como candida-
to a vice do Corinthians.

FOTO GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO
O governo federal negou 

acesso a dados sobre entradas 
e saídas dos pastores Gilmar 
dos Santos e Arilton Moura 
ao Palácio do Planalto, em 
Brasília, sede do Executivo 
federal. Em resposta a pedido 
de Lei de Acesso à Informa-
ção (LAI) feito pelo jornal O 
Globo, o Gabinete de Segu-
rança Institucional (GSI) diz 
que as informações têm cará-
ter sigiloso e, se divulgadas, 
poderiam comprometer a 
segurança do presidente Jair 
Bolsonaro (PL).

Na solicitação enviada ao 
governo, a reportagem de O 
Globo requeria registros so-
bre eventuais encontros entre 
Bolsonaro e os dois religiosos 
no Planalto. Segundo consta 
na agenda pública do gover-
nante, ele esteve ao menos 
três vezes com os dois pasto-
res – ambos são investigados 
pela Polícia Federal (PF) por 
suspeita de cobrança de pro-
pina em troca de favores no 
Ministério da Educação des-
tinados a prefeituras. A dupla 
atuaria para liberar recursos 
da pasta chefiada pelo en-
tão ministro Milton Ribeiro, 
exonerado do cargo em 28 de 
março.

O GSI disse em nota que 
“a solicitação não poderá ser 
atendida” porque há risco de 
exposição de “dados pessoais 
coletados” (“no caso, nome 
e data de entrada, na Presi-
dência da República”), e es-
sas informações “cumprem 
a finalidade específica de se-
gurança”. A pasta informou 
ainda que é de sua competên-
cia “zelar pela segurança pes-
soal” do presidente e do vice-
-presidente, pela segurança 
dos palácios presidenciais e 
residências oficiais. “Do ex-
posto, fica clara a impossibi-

lidade do fornecimento dos 
dados pessoais solicitados 
para outros fins que não a 
segurança na Presidência da 
República.”

O governo também negou 
outro pedido no qual foi so-
licitado o acesso a todos os 
emails, cartas e outros tipos 
de documentos enviados pela 
Presidência aos pastores ou 
recebidos destes entre janeiro 
de 2019 a 24 de março deste 
ano. A solicitação foi feita no 
final de março e negada na 
última segunda-feira (11). O 
governo alegou impossibi-
lidade de atender ao pedido 
por não conter “especificação 
de forma clara e precisa, da 
informação requerida”.

Além disso, a Secreta-
ria-Geral da Presidência da 
República argumentou que 
“existe risco de divulgação 
de informações pessoais 
sensíveis” caso os emails ins-
titucionais solicitados não 
passem por uma “análise de 

conteúdo”. Já em relação a 
outros documentos - como 
ofícios e cartas - o órgão ale-
gou que encontra “limitações 
e imprecisões no rastreamen-
to de documentos” no siste-
ma interno.

Pastores
Gilmar Santos é presi-

dente da Convenção Nacio-
nal de Igrejas e Ministros 
das Assembleias de Deus no 
Brasil e Arilton Moura é as-
sessor de Assuntos Políticos 
da entidade. Os dois par-
ticipariam de um suposto 
gabinete paralelo no MEC, 
conforme revelou o jornal 
O Estado de S. Paulo. Em 
áudio divulgado pelo jor-
nal Folha de S.Paulo, Mil-
ton Ribeiro afirmou que o 
governo federal prioriza a 
liberação de verbas a muni-
cípios que eram indicados 
por Santos e Moura -os re-
cursos eram direcionados a 
obras de creches, escolas e 

quadras e para a compra de 
equipamentos eletrônicos. 
“Foi um pedido especial que 
o presidente da República 
fez para mim sobre a ques-
tão do [pastor] Gilmar”, dis-
se o ministro no áudio.

Inicialmente, Ribeiro ad-
mitiu ter encontrado os lí-
deres religiosos, mas isentou 
Bolsonaro. Uma semana de-
pois, ele pediu exoneração. 
Em carta, defendeu a inves-
tigação do caso. “As suspeitas 
de que uma pessoa, próxima 
a mim, poderia estar come-
tendo atos irregulares devem 
ser investigadas com pro-
fundidade”, afirmou. O pastor 
Santos negou ter recebido ou 
contribuído para o recebimen-
to de propina. Pelas redes so-
ciais, Santos também eximiu 
Bolsonaro de culpa. “Gosta-
ria de externar que nenhum 
pedido fora feito ao Excelen-
tíssimo Senhor Presidente 
da República”, disse. Ailton 
Moura não se manifestou.

TSE desmente que 
o e-Título seja um 
“aplicativo espião”

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgou 
uma nota na qual afir-
ma ser “falsa a afirmação 
de que o e-Título seria 
um aplicativo espião”. O 
boato estaria circulando 
em diversas redes sociais. 
“Importante lembrar que o 
e-Título, bem como outros 
aplicativos da Justiça Eleito-
ral, observa as diretrizes 
estabelecidas pela Lei Geral 
de Proteção de Dados no 
uso e armazenamento de 
informações de usuários”, 
informou o TSE.

O tribunal destaca que 
algumas funcionalidades 
do e-Título utiliza “um 
conjunto relativamente 
pequeno de autorizações”. 
No caso, apenas 20: núme-
ro pequeno, se comparado 
a outros dispositivos que 
utilizam o sistema opera-
cional Android. “O Face-
book solicita um total de 45 
permissões ao usuário; e o 
Uber, 35”, exemplificou.

Na nota, o TSE justifi-
cou todas as autorizações 
necessárias para o acesso 
ao e-Título. A permissão 
para usar a geolocalização 
é necessária para o eleitor 
que deseja justificar o 
voto no dia da eleição. O 
acesso à lanterna do apa-
relho é necessário para 
a autenticação de docu-
mentos emitidos pela 
Justiça Eleitoral.

A autorização solicita-
da para alterar ou excluir 
conteúdo de armazena-
mento USB é necessária 
para a gravação de docu-
mentos emitidos a partir 
do e-Título, como no caso 
das certidões de quitação 
eleitoral ou das guias de 
pagamento dos débitos 
eleitorais. Já a autorização 
para criar contas e definir 
senhas é solicitada, pois, 
para que um aplicati-

vo possa migrar de um 
smartphone antigo para 
um novo, é necessário o 
acesso a essa funcionali-
dade, facilitando a ma-
nutenção do histórico de 
uso, em um novo apare-
lho, no ato da migração.

O aplicativo foi lança-
do em 2017, com o objeti-
vo de possibilitar o acesso 
a serviços eleitorais de 
forma não presencial, 
como consultar o número 
do título e o local de vo-
tação, verificar a situação 
eleitoral, emitir certidões, 
justificar ausência às 
urnas, consultar e emitir 
guias para pagamentos de 
débitos eleitorais, entre 
outros.

“Importante lembrar 
que o e-Título, bem como 
outros aplicativos da 
Justiça Eleitoral observa 
as diretrizes estabele-
cidas pela Lei Geral de 
Proteção de Dados no 
uso e armazenamento de 
informações de usuários”, 
destaca o Tribunal.

O TSE ainda informa 
que, se o eleitor tiver 
dúvidas sobre o que é 
dito em redes sociais 
em relação à urna ou à 
Justiça Eleitoral, existe 
um espaço online do 
órgão destinado a checar 
o que é verdadeiro ou 
falso antes de encaminhar 
a mensagem,chamado 
“Fato ou Boato”. “Nesse 
espaço, é possível ver as 
notícias falsas que circulam 
por aí e que já foram des-
mentidas em parceria com 
uma coalização de agências 
de checagem e jornalistas 
da imprensa profissional. É 
importante destacar que, há 
25 anos, a urna eletrônica 
brasileira garante eleições 
limpas, livres e seguras”, 
frisa. (Com informações da 
Agência Brasil)

PSDB. O presidente nacional do PSDB, Bruno Araújo, descarta que o partido lance candidato à 
Presidência sem apoio das demais siglas da “terceira via”: “Sozinho o PSDB não sai. É preciso 
termos outros partidos conosco por uma questão de capilaridade nacional da candidatura.”

Os dois pastores são investigados pela PF por suposta propina por troca de favores no MEC

GSI alega sigilo para reuniões 
com pastores no Planalto
O caso diz respeito a indícios de tráfico de influência em repasses do 
Ministério da Educação a prefeitos com intermédio de pastores aliados
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Cultura. A Escola Porto Iracema das Artes - instituição da Secult gerida pelo Instituto Dragão do Mar, está com 
inscrições abertas, até hoje (14), para oficina online “Cena e Diálogos”, com a roteirista, consultora e professo-
ra Mariana Tesch. As aulas ocorrerão entre os dias 2 a 6 de maio, de segunda à sexta-feira, das 9h às 12h.CIDADES

Urbanização de canal
A Prefeitura Municipal de Cariré, através do seu Pre-

goeiro Oficial, Antônio de Azevedo Pereira, está con-
firmando para a próxima segunda-feira, 18 de Abril, a 
Tomada de Preços que tem como objetivo a contratação 
de empresa especializada para construção e urbanização 
do canal do município.

CONSÓRCIO DE SAÚDE
Em Iguatu, a prefeitura também está anunciando para 

segunda-feira (18/04), às 14h30min, a licitação que tem 
como objetivo a contratação de empresa com vistas aos 
exames de ressonância magnética e densitometria óssea 
com emissão de laudos, a serem destinados aos habitantes 
pertencentes a área assistencial da Macroregião, através do 
Consórcio Público de Saúde da Região iguatuense.

Saneamento intermediário
A capital cearense (Fortaleza) e a vizinha Caucaia 

apareceram no Ranking do Saneamento 2022 em posi-
ções intermediárias, conforme relatório do Instituto Trata 
Brasil, que faz referência em água e esgoto no País inteiro. 
A capital está na 76ª. colocação e Caucaia na 79ª

Saiba mais
Ressalte-se que, a capital cearense aparece atrás de 

cidades como Natal (72ª), Feira de Santana (69ª) e Aracaju 
em 63ª.No Indicador de Atendimento Total da Água, que 
mede a população do município atendida com abasteci-
mento de água, Fortaleza cai para a 92a. colocação. Precisa 
melhorar bastante.

Cidadão de Pacajus
O deputado federal aracatiense Eduardo Bismark, do 

PDT, recebeu recentemente o título de cidadão de Paca-
jus, comenda entregue na Câmara Municipal, atendendo 
projeto do vereador Reginaldo Firmino. Presentes a festa, 
além de familiares do parlamentar, o prefeito Bruno Fi-
gueiredo e a primeira-dama Eveline Nogueira.

Irmãos candidatos
Para quem ainda não se ligou, Eduardo Bismarck é filho 

do prefeito de Aracati, Bismarck Maia, que já esteve na 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e em Brasília. 
Agora, além dele que vai postular a reeleição, EB vai fazer 
dobradinha com o irmão caçula Guilherme Bismark que 
vai para o Legislativo Estadual Cearense. Ambos com 
chances de sucesso. Anotem para conferir.

Em solenidade ocorrida no Ginásio Dom Bosco sema-
na passada, o Prefeito de Baturité, Herberlh Mota, entre-
gou mais de 500 tablets para os alunos do quinto ano 
do ensino fundamental. Segundo o gestor os próximos 
a receber esse equipamento tecnológico serão os alunos 
do nono ano.  Para Herberlh Mota (Foto), é fundamen-
tal o uso de tecnologia em um mundo globalizado para 
garantir a melhora do ensino e aprendizagem dos nossos 
alunos.  A Dona Maria de Fátima que é mãe de uma das 
alunas, confessou que retirou a filha da escola privada e 
matriculou na pública após o anúncio de vários benefí-
cios e melhoria do ensino. A Secretária da Educação de 
Baturité, Dra Lindomar Soares, comemora o avanço nos 
resultados e garante que tudo é esforço conjunto de pais, 
professores e gestão, todos comprometidos com o futuro 
das crianças.  Além dos tablets todos os 5.600 alunos 
do ensino infantil, fundamental e Educação de Jovens 
e Adultos, receberam fardamento gratuito e um kit es-
colar com mochila, lápis, caderno, borracha, estojo, ca-
neta, apontador, régua, tesoura e muito mais. Baturité 
vem recebendo uma gestão inovadora e comprometida 
com a qualidade de vida da população que já respira dias 
melhores e uma expectativa de um futuro ainda melhor.

Baturité e os estudantes
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SAÚDE

O Centro de Hematolo-
gia e Hemoterapia do Cea-
rá (Hemoce), equipamento 
vinculado à Secretaria da 
Saúde do Estado (Sesa), vai 
inaugurar, nesta quinta-feira 
(14), um novo posto de co-
leta de sangue temporário 
no bosque de um shopping 
de Fortaleza, no bairro Sa-
linas. Localizado no piso L1 
do centro comercial, a nova 
unidade do hemocentro vai 
receber os voluntários para 
doação de sangue e cadastro 
de medula óssea, com um 
funcionamento de segunda a 
sábado, das 10 às 21 horas, e 
aos domingos, das 13 às 20 
horas.

De acordo com a gestão 
do Hemoce, a implantação 
da nova unidade do hemo-
centro tem como objetivo 
“facilitar o acesso da popu-
lação cearense aos locais de 
doação”, bem como atender 
às solicitações realizadas por 
voluntários e seguidores do 
equipamento nas redes so-
ciais. O local adaptado para 
a coleta de sangue possui 
capacidade para atender 50 
voluntários por dia, con-
tando com uma equipe de 
profissionais constituída por 
médicos, enfermeiros e téc-
nicos em enfermagem.

Na avaliação da coorde-
nadora de Captação de Do-
adores do Hemoce, Náge-
la Lima, a inauguração do 
novo posto reforça a impor-
tância da doação de sangue. 
“A chegada [da nova unida-
de] vai possibilitar que mais 
pessoas da região conheçam 
sobre a importância da doa-
ção de sangue e do cadastro 
de medula óssea, e vejam o 
quanto é simples e rápido 
salvar várias vidas com ape-
nas um gesto de solidarieda-
de. O shopping é um local de 
convivência e entretenimen-
to que possibilita as pessoas 
verem a doação de sangue 
como parte de sua rotina, 
pontuou.

A implantação do posto 
de coleta é resultado de uma 
parceria do hemocentro 

com o centro comercial des-
de 2003. Ano passado, a uni-
dade do Hemoce funcionou 
no shopping durante uma 
temporada. No período, fo-
ram realizados 459 cadastros 
para doação de medula óssea 
e 2.485 doações de sangue.

Projeto
Segundo a gestão do he-

mocentro, a ação de implan-
tação do posto temporário 
de coleta de sangue faz parte 
do projeto Hemoce Perto de 
Você. Iniciativa que preten-
de facilitar o acesso da po-
pulação aos locais de doação 
de sangue, sendo realizada 
em parceria com o Instituto 
Pró-Hemoce, que é o res-
ponsável pela estrutura dos 
postos de coleta do hemo-
centro cearense. O projeto 
é direcionado a empresas, 
faculdades, escolas, Organi-
zações Não Governamentais 
(ONGs), além de outros seg-
mentos da sociedade que de-

sejam ter a coleta externa do 
Hemoce em sua instituição. 
Ademais, a iniciativa atua na 
implantação de postos em 
shopping centers e super-
mercados, contando, ainda, 
com a utilização da unidade 
móvel - ônibus adaptado - 
em eventos e coletas exter-
nas organizadas na Fortaleza 
e no interior do Estado.

Para evitar aglomera-
ções, o Hemoce alerta que 
está recebendo os doado-
res com hora marcada, me-
diante agendamento. As-
sim, os voluntários podem 
agendar um horário pelo 
site doador.hemoce.ce.gov.
br ou por meio dos telefo-
nes de contato. Em Fortale-
za, os doadores podem ligar 
para (85) 3101-2305 ou (85) 
99681-7597 (WhatsApp). A 
administração do hemocen-
tro lembra, ainda, que, para 
se candidatar à doação de 
sangue, é preciso estar sau-
dável, bem alimentado, pe-

sar acima de 50 kg, ter entre 
16 e 69 anos e apresentar um 
documento oficial com foto. 
Os menores de idade devem 
portar o Termo de Consen-
timento padrão assinado por 
pais ou responsável legal. 
Documento que está dispo-
nível no site do Hemoce.

Para se candidatar a doador, é preciso estar saudável, bem alimentado, pesar acima de 50 kg, ter entre 16 e 69 anos

  
Abertura do posto de 
coleta do Hemoce no 
Iguatemi Bosque (piso L1) 
Local: Av. Washing-
ton Soares, 85 – Edson 
Queiroz – Fortaleza 
Data: quinta-feira (14), 
às 10h Atendimento: 
segunda a sábado, das 
10h às 21h, e aos domin-
gos, das 13h às 20h. 
Agendamento de doações: 
doador.hemoce.ce.gov.
br ou pelos telefones (85) 
3101-2305 e (85) 99681-
7597 (WhatsApp)

Hemoce inaugura posto de coleta
de sangue em shopping da capital
Nova unidade busca facilitar acesso da população aos locais de doação, além de 
atender às solicitações realizadas por voluntários e seguidores nas redes sociais

Durante o primeiro tri-
mestre de 2022, foi apre-
endida quase 1 tonelada e 
300 quilogramas de drogas 
no Ceará. Número que re-
presenta um aumento de 
31% em comparação com 
o mesmo período no ano 
passado, quando 986,3 qui-
los de entorpecentes foram 
capturados pelas forças de 
segurança do Estado. Este 
ano, segundo dados da Ge-
rência de Estatística e Geo-
processamento (Geesp) da 
Superintendência de Pesqui-
sa e Estratégia de Segurança 
Pública (Supesp/SSPDS), 
foram apreendidos, ao todo, 
1.292,50 quilos de drogas, 
entre cocaína, crack e deri-
vados de Cannabis.

O secretário da Segu-
rança Pública e Defesa So-
cial do Ceará (SSPDS-CE), 
Sandro Caron, enfatizou a 
importância de reprimir o 
narcotráfico e descapitali-
zar grupos criminosos que 
possuem a comercialização 

de ilícitos como a principal 
fonte de renda. “Mais um 
resultado positivo das For-
ças de Segurança com esse 
aumento de apreensões de 
drogas no estado. É impor-
tante destacar ainda que, em 
2021, fechamos o ano com 
um grande recorde na apre-
ensão de cocaína e segui-
mos nesse viés positivo no 

aumento das apreensões de 
entorpecentes. Esse traba-
lho é fruto da integração das 
nossas polícias com o apoio 
das áreas de inteligência e 
o uso da tecnologia. Nosso 
intuito é trabalhar para re-
primir o narcotráfico, pois, 
desta forma, estaremos cola-
borando muito para a redu-
ção de vários crimes graves”, 

ponderou.
Além da apreensão de 

drogas, foram divulgados 
dados acerca da captura de 
armas de fogo. Também 
durante o primeiro trimes-
tre deste ano, as forças de 
segurança retiraram 1.759 
armas de fogo de circulação 
em todo o Ceará. O aumento 
foi de 18,6% quando compa-
rado ao mesmo período de 
2021, quando foram apreen-
didas 1.486 armas. 

Outro índice trimestral 
que alcançou retração foi 
o de roubo de veículos. Na 
capital cearense, a queda 
atingiu 19,3% - passando 
de 1.272 casos para 1.027 
se comparado com o mes-
mo período de 2021. Já na 
Região Metropolitana de 
Fortaleza (RMF), Caucaia 
encerrou o mês de março 
com redução de 33,3% no 
índice de mortes violentas. 
Nesse período, a cidade 
registrou 18 mortes vio-
lentas contra 27, em 2021.

Índice de apreensão de drogas tem
crescimento de 31% no Ceará em 2022

FOTO ASCOM SSPDS/CE
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EUA. A expectativa de vida nos Estados Unidos caiu quase dois anos em 2020, para cerca de 77 
anos de idade, em meio à pandemia de Covid-19, a maior queda em comparação com os outros 
21 países de alta renda, de acordo com um estudo global. As informações são da Agência Brasil.INTERNACIONAL

Estados Unidos: 
suspeito de ataque 
em metrô é preso

Frank James, o homem 
suspeito de abrir fogo 
dentro de um vagão do 
metrô do Brooklyn, em 
Nova York, foi preso na 
tarde desta quarta-feira 
(13) após passar um dia 
sendo procurado pela 
polícia norte-americana. A 
informação foi confirma-
da por três fontes policiais 
ao canal norte-americano 
CNN.

Segundo a emissora, 
o homem foi detido no 
bairro East Village, a mais 
de 7 km de distância do 
Brooklyn, onde o crime foi 
registrado.

O norte-americano de 
62 anos foi identificado 
pela polícia poucas horas 
após o ataque. Chaves de 
uma caminhonete alugada 
por ele foram encontra-
das na cena do crime e 
ele foi definido como um 
“homem perigoso” pelo 
Governo de Nova York.

Frank teria entrado no 
vagão com um colete ama-
relo similar ao de trabalha-
dores do metrô e colocado 
uma máscara de gás antes 
de abrir fogo contra pas-
sageiros. A motivação do 
ataque ainda não foi escla-
recida pela polícia.

Segundo o jornal The 
New York Post, James foi 

apontado pelos policiais 
como um homem proble-
mático, que havia chamado 
a atenção anteriormente 
por ter disseminado dis-
cursos de ódio e ameaças 
em vídeos contra o prefeito 
de Nova York, Eric Adams. 
O infrator, que alegou ser 
diagnosticado com doença 
mental, disse que estava in-
satisfeito com os serviços de 
saúde pública direcionados 
às pessoas com os mesmos 
problemas. Desde então, as 
autoridades passaram a mo-
nitorar as ações de James.

A Polícia de Nova York 
foi acionada para uma 
ocorrência de pessoa 
baleada por volta das 8h30 
no horário local (9h30 no 
horário de Brasília) em uma 
estação no Brooklyn locali-
zada na rua 36.

Chegando ao local, onde 
passam as linhas D, N e R 
do metrô de Nova York, 
eles foram informados por 
testemunhas de que um 
homem vestido com colete 
de construção verde, com 
uma calça cinza e uma 
máscara de gás entrou no 
metrô e teria acionado uma 
bomba de fumaça. Quando 
o veículo parou na estação, 
ele teria começado a atirar 
nas pessoas, aparentemente 
sem alvo definido.

O Ministério da Defe-
sa da Rússia afirmou nesta 
quarta (13) que mais de mil 
fuzileiros navais da Ucrânia, 
incluindo 162 oficiais, rende-
ram-se na cidade portuária 
de Mariupol, um dos princi-
pais símbolos do conflito que 
se desenrola no Leste Euro-
peu. A defesa ucraniana, por 
sua vez, nega ter informações 
sobre a rendição. O porto de 
Mariupol, o principal do mar 
de Azov, está em disputa há 
semanas, levando a cidade 
de 400 mil habitantes ao caos 
humanitário.

De localização estratégia, 
ela representa para as tropas 
de Vladimir Putin a possibili-
dade de construir uma ponte 
terrestre entre a península da 
Crimeia, anexada em 2014, 
e a região do Donbass, onde 
estão as duas autoproclama-
das repúblicas separatistas 
de maioria russa que Moscou 
reconheceu pouco antes de 
dar início à invasão -região 
onde, agora, as forças russas 
concentram seus efetivos.

A alegação da defesa rus-
sa não pôde ser confirmada 
de maneira independente. 
Jornalistas da agência de 
notícias Reuters no local re-
lataram ter visto chamas na 
usina siderúrgica de Azovs-
tal, criada na época soviéti-
ca, também em Mariupol, na 
noite de terça (12).

Munição
Uma publicação na página 

oficial dos fuzileiros navais 
ucranianos feita na segunda 
(11) dizia que eles estavam 
praticamente sem munição 
e que se preparavam para a 
batalha final, mas o conteú-
do foi depois desmentido por 
autoridades locais, segundo 
as quais a página havia sido 
hackeada anteriormente.

O governo de Mariupol 
afirma que cerca de 100 mil 
pessoas ainda aguardam para 
serem retiradas da cidade, 
alvo de intensos bombar-
deios. Mas nenhum corredor 
humanitário será aberto nes-
ta quarta, informou a vice-
-primeira-ministra da Ucrâ-
nia, Irina Verechchuk, em 
um aplicativo de mensagens.

Ela atribuiu a impossibi-
lidade da retirada de civis 
às ações russas, que, seguiu, 
“violam as normas do direi-
to internacional”, tornando 
a situação perigosa para a 
população. A política afir-
ma que em Zaporíjia, região 
central do país, tropas rus-
sas bloquearam a passagem 
de ônibus e, em Lugansk, 
no Donbass, violaram o ces-
sar-fogo. “Os ocupantes não 
conseguem controlar de ma-
neira efetiva seus homens”, 
ela disse.

Imagens de satélite divul-
gadas pela empresa america-
na Maxar Technologies mos-
tram centenas de veículos 
militares russos, incluindo 
tanques, blindados e artilha-
ria, posicionando-se no leste 

ucraniano, em uma estrada 
perto da vila de Vilkhuvatka, 
nos arredores de Kharkiv. Ao 
longo das últimas semanas, 
os próprios russos afirmaram 
que concentrariam tropas na 
porção leste.

Ataques
Em Kharkiv, ao menos sete 

pessoas teriam morrido e 22 
teriam ficado feridas após 
bombardeios que o governa-
dor Oleg Sinegubov atribui 
a Moscou. Ele afirmou que 
uma criança de 2 anos esta-
va entre as vítimas e que ao 
menos 53 ataques de artilha-
ria foram realizados contra a 
cidade ao longo do dia.

Na frente diplomática, 
Kiev se prepara para receber 
a visita dos presidentes da 
Polônia e dos países bálticos 
-Lituânia, Letônia e Estônia-, 
que terão um encontro com 
seu homólogo ucraniano, 
Volodimir Zelenski.

O líder lituano, Gitanas 
Nauseda, disse em uma men-
sagem no Twitter que o ob-
jetivo da visita era levar uma 
mensagem consistente de 
apoio político, mas também 
discutir maior assistência 
militar.

Crimes
Enquanto isso, Kiev segue 

acusando Moscou de prati-
car crimes de guerra e usar 
armas proibidas ou, ao me-
nos, criticadas em fóruns in-
ternacionais. Ao Parlamento 

da Estônia, Zelenski voltou 
a dizer que os russos têm 
usado munições de fósforo 
branco, tipo de arma similar 
às incendiárias, que causa 
graves ferimentos por quei-
mar a carne humana profun-
damente.

“O Exército russo está 
usando todos os tipos de ar-
tilharia, mísseis e bombas, 
em especial as de fósforo, 
contra distritos residenciais e 
infraestrutura civil; isso é ter-
rorismo contra a população 
civil”, disse o ucraniano, que 
semanalmente tem discursa-
do a parlamentares de dife-
rentes nações na tentativa de 
angariar apoio internacional.

A acusação também cres-
ce por parte dos fóruns in-
ternacionais. Em relatório 
divulgado nesta quarta, a 
Organização para Seguran-
ça e Cooperação na Euro-
pa (OSCE), que criou uma 
missão especial com 45 dos 
57 países-membros para 
monitorar o assunto, diz ter 
encontrado evidências de 
crimes de guerra e crimes 
contra a humanidade.

A OSCE menciona, en-
tre outros, o ataque a uma 
maternidade de Mariupol 
em 9 de março e o ataque 
a um teatro da mesma ci-
dade que servia de abrigo 
para deslocados internos 
do conflito uma sema-
na depois como crimes de 
guerra evidentes, ainda que 
Moscou negue atacar civis.

Rússia: mais de mil soldados 
da Ucrânia se renderam
Ministério da Defesa da Rússia afirmou que mais de mil fuzileiros navais da 
Ucrânia, incluindo 162 oficiais, renderam-se na cidade portuária de Mariupol

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

PODER JUDICIÁRIO
PROCESSO Nº: 0800083-70.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS
REU: ERASMO CARLOS ALVES DA COSTA  
TERCEIRO INTERESSADO: MUNICIPIO DE CRATEUS e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO: 10 DIAS.
FINALIDADE: IIntimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e 
não sabido, acerca da desapropriação do imóvel descrito abaixo, para, no prazo de 
10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o 
que de direito, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFAS 027 (Distrito de Assis), situado no Município de 
Crateús/CE, com área de 240,00m², limitando-se ao Norte com Rua José Cursino de 
Barros, ao Sul com Patrimônio da Igreja Nossa Senhora da Saúde, ao Leste com Antonio 
Rodrigues de Morais (AFAS-028) e ao Oeste com José Wilson Oliveira Costa (AFAS-026).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Reassentamento em outro imóvel composto de uma 
casa de alvenaria medindo 100m² ou pagamento da quantia de R$ 28.624,04, pelo 
terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua 
Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. 
Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira..
Crateús, data da assinatura eletrônica.

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800083-70.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 01/04/2022 14:52:30 
Identificador: 4058104.24925474 
Para conferência da autenticidade do documento:
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PACATUBA . Edital de loteamento. Elinalva Henrique da Silva, Oficial 
Registradora do Cartório Elinalva Henrique na forma da lei; FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados em cumprimento ao 
que dispõe o artigo 19, da lei n° 6.766, de 19/12/1979, que por parte da BS Parc Pacatuba Empreendimento Imobiliário 
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° CNPJ nº 38.730.525/0001-55, sediada na com sede 
nesta Capital, na Av. Desembargador Moreira, nº. 1.300, Sala 1318, Torre Sul, Bairro: Aldeota, CEP: 60.170-0002, que foram 
depositados desta Serventia sob o protocolo nº. 22135, situada na Rua Raimundo Siqueira, 1919, Bairro Centro, PACATUBA/CE, 
CEP.:61801-245, requerimento memoriais, plantas e demais documentos exigidos pela lei mencionada, para fins de registro do 
loteamento denominado “BS PARC”, desta cidade, objeto do processo de alvará nº. 001/2022 aprovado em definitivo, constando, 
inclusive, Termo de Ajuste de Conduta com a devida constituição de hipoteca para o Município de Pacatuba/CE. Matrícula do 
terreno: Nº 1158 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Pacatuba-CE. Área da Gleba: 331.918,32m²; Área a 
ser parcelada: 331.918,32m²; Área total administrativa: 452,77m²; Área Loteada residencial Unifamiliar: 178.267,19m²; Área 
destinada a ETE: 1.565,15m²; Área do terreno do Clube House: 3.008,29m²; Área total loteada: 183.293,40m². Número de Lotes: 
Lotes residenciais Unifamiliar: 861 und.; Lotes administrativos: 2 und.; Lote de E.T.E.: 1 unid.; Número de lotes Clube House: 1 und. 
Área dos Lotes Residenciais De 175,18m² a 533,16m². Área dos Lotes Administrativos De 127,75m² e 325,02m². Área do Lote de 
E.T.E. 1.565,15m². Área do Lote De Club House 3.008,29m² DESCRIÇÃO DO LOTEAMENTO: ÁREA DE FUNDO DE TERRAS;ÁREA 
INSTITUCIONAL; ÁREA VERDE-01; ÁREA VERDE-02; ÁREA VERDE-03; ÁREA VERDE-04; ÁREA VERDE-05; ÁREA VERDE-06; 
ÁREA VERDE-07; ÁREA VERDE-08; ÁREA VERDE-09; ÁREA VERDE-10; ÁREA VERDE-11; ÁREA VERDE-12; ÁREA VERDE-13; 
ÁREA VERDE-14; ÁREA VERDE-15; ÁREA VERDE-16; ÁREA VERDE-17; ÁREA VERDE-18; ÁREA VERDE-19; ÁREA VERDE-20; 
ÁREA VERDE-21; ÁREA VERDE-22; ÁREA VERDE-23; ÁREA VERDE-24; ÁREA VERDE-25; ÁREA VERDE-26; ÁREA VERDE-27; 
ÁREA VERDE-28; ÁREA VERDE-29; ÁREA ADMINISTRATIVA-01; ÁREA ADMINISTRATIVA-02; ÁREA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE 
ESGOSTO; ÁREA DE LAZER (CLUB HOUSE); QUADRAS/LOTES DO LOTEAMENTO BS PARC PACATUBA: QUADRA 01 – Composta 
de 15 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 02 – Composta de 16 lotes a seguir caracterizados: QUADRA 03 – Composta de 
47 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 04 – Composta de 16 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 05 – Composta de 18 
lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 06 – Composta de 30 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 07 – Composta de 31 lotes 
a seguir caracterizados:  QUADRA 08 – Composta de 48 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 09 – Composta de 18 lotes a 
seguir caracterizados:  QUADRA 10 – Composta de 29 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 11 – Composta de 29 lotes a seguir 
caracterizados:; QUADRA 12 – Composta de 41 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 13 – Composta de 25 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 14 – Composta de 27 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 15 – Composta de 27 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 16 – Composta de 27 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 17 – Composta de 23 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 18 – Composta de 25 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 19 – Composta de 25 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 20 – Composta de 36 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 21 – Composta de 19 lotes a seguir 
caracterizados:; QUADRA 22 – Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 23 – Composta de 38 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 24 – Composta de 38 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 25 – Composta de 21 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 26 – Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 27 – Composta de 64 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 28 – Composta de 07 lotes a seguir caracterizados:  
QUADRA 29 – Composta de 57 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 30 
– Composta de 10 lotes a seguir caracterizados. A referida área do objeto 
do presente edital o constante que esta matriculada sob o n° 1158 desta 
serventia, as exigências, dispensas, proibições e ressalvas, inclusive a 
indicação para cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo parte 
integrante do registro que serão lançadas no seu respectivo campo. Havendo 
impugnações, estas deverão ser apresentadas nesta serventia, durante o 
expediente, dentro do prazo de quinze dias, contados da terceira e última 
publicação deste jornal local, e não havendo, será feito o imediato o registro. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Aos 08 de Abril 
de 2022. Oficial Registrador

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - O Presidente do SINDICATO DOS TÉCNICOS E AUXILIARES EM ÓPTICAS E DOS 
TRABALHADORES EM LABORATÓRIOS DE SERVIÇOS ÓPTICOS E NAS INDUSTRIAS/FABRICAÇÃO  DE MATERIAIS 
ÓPTICOS E DERIVADOS DO ESTADO DO CEARÁ – SINTOICE. No uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 
trabalhadores, empregados nas Empresas citadas abaixo, associados ou não, interessados, para uma ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA (AGO), a se realizar na Empresa:DSM PROD. ÓPTICOS LTDA e OTÍLIA MARIA SALES DE OLIVEIRA 
no endereço: Rua Barão do Rio Branco, 2040  em: 27/04/2022 às 12:45hs,Empresa: OPTO ANTI REFLEXO EM LENTES 
LTDA. Na Rua Barão do Rio Branco,2250 – Centro, em 27/04/2022 ás 15:00hs,Empresa:UNILAB IND. E COM. DE 
PRODUTOS OFTALMOLÓGICOS S/A. no endereço; Rodovia BR-116, Nº 2555, Km. 06 galpão 13- Messejana, em 20/04/22 
ás 13:30hs. MULTIÓPTICA DISTRIBUIDORA LTDA. No endereço BR-116 Nº 2555-modulo-12 Km-6 – Messejana  em: 
26/04/2022 ás 13:30hs,Empresa:INBRASOL IND.E COM. DE PRODUTOS ÓPTICOS LTDA no endereço: Av. João Pessoa, 
nº 4633 A  – Fortaleza – CE, em: 29/04/2022 às 11:00 hs, Empresa: TEC LAB LABORATÓRIO ÓPTICO LTDA no endereço 
Rua Barão do Rio Branco,1236,em 27/04/2022 às 08:30 hs, Empresa:DI POLY IND. E COM. DE ÓCULOS LTDA, no endereço: 
Rua Antônio Rocha, 535 – Jardim das Oliveiras em: 28/04/2022 às 17:00 hs, em 1ª convocação e não havendo quórum, 
meia hora depois em 2ª convocação com qualquer número de presentes, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO 
DIA: a) Discutir, elaborar e aprovar pauta de reivindicações a ser encaminhada a representação patronal com vistas a 
celebrar Acordo Coletivo de Trabalho para  2022; b) Votar autorização para Diretoria do Sindicato negociar, firmar Acordo 
e, caso se frustre as negociações, instaurar processo de Dissídio Coletivo; c) Deliberar sobre fixação, e contribuição 
negocial ou assistencial, a favor do Sindicato, fixando seu valor ou percentual, a ser descontado de todos os trabalhadores 
da categoria, nos exatos termos do Artigo 513, Letra E, da CLT.
 Fortaleza/CE,14 de abril de 2022. JOSÉ MARIA FERREIRA DA SILVA – PRESIDENTE - SINTOICE

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público a Prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.03.29.01, para 
Contratação de empresa apta a prestar os serviços referente a licença de uso de sistema 
informatizado de Folha de Pagamento, Licitação, Patrimônio, Contabilidade, Tributos, 
Almoxarifado, Nota Fiscal Eletrônica e Portal da Transparência em Atendimento à Lei de 
Acesso à Informação (E-Sic e Ouvidoria), junto a Prefeitura Municipal de Cariús. Onde se lê: 
com data de abertura para o dia 14 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal 
de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Leia-se: com data de abertura para o dia 18 de 
abril de 2022, às 13:30h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, 
Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 13 de abril de 2022. 
Francisco Edideus dos Santos Santana – Pregoeiro Oficial.



Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTOS DE SANTO ELOY 
HOLDING S.A - CNPJ/MF 13.319.286/0001-14 - NIRE 23300030834. 1. DATA, HORA E LOCAL 
DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 13h30min, na sede social da Ventos de Santo Eloy 
Holding S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 
21, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento do único acionista 
da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu capital social, Salus Fundo de 
Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no Livro 
de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. MESA: os 
trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela Sra. Almerinda 
Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes matérias: (i) 
proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 4.045.648,00 (quatro milhões, quarenta 
e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais); (ii) cancelamento de 4.045.648 (quatro milhões, 
quarenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, no valor de R$ 4.045.648,00 (quatro milhões, quarenta e cinco mil, seiscentos e quarenta 
e oito reais), das quais 4.006.648 (quatro milhões, seis mil, seiscentos e quarenta e oito), no valor 
de R$ 4.006.648,00 (quatro milhões, seis mil, seiscentos e quarenta e oito reais) são subscritas e 
integralizadas pelo Acionista e 39.000 (trinta e nove mil), no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil 
reais), são subscritas e  não integralizadas pelo Acionista, em decorrência da proposta de redução 
do capital referida no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente alteração do Artigo 
4º do Estatuto Social da Companhia; (iv) autorização para a administração da Companhia tomar 
as providências necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) suspensão da Assembleia 
pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato da presente ata, nos termos 
do Art.174 da Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na 
forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 5. DELIBERAÇÕES: Na 
sequência, o Sr. Presidente colocou em discussão e posterior votação as matérias da ordem do dia, 
tendo o único Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto 
segue abaixo: (i) aprovar a redução do capital social integralizado da Companhia, considerado 
excessivo em relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 
53.821.835,00 (cinquenta e três milhões, oitocentos e vinte e um mil, oitocentos e trinta e cinco 
reais) para R$ 49.776.187,00 (quarenta e nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e 
oitenta e sete reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 4.045.648,00 (quatro milhões, quarenta 
e cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais), com o cancelamento de 4.045.648 (quatro milhões, 
quarenta e cinco mil, seiscentas e quarenta e oito) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O montante equivalente às ações subscritas, integralizadas 
e canceladas em razão da redução de capital social ora aprovado será restituído ao Acionista, 
em moeda corrente nacional, no valor de R$ 4.006.648,00 (quatro milhões, seis mil, seiscentos e 
quarenta e oito reais). (i.2) A redução do capital social ora deliberada somente se tornará efetiva e o 
pagamento da restituição de capital ao Acionista somente será realizado, após o decurso do prazo 
de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do extrato da presente ata, nos termos do 
Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada à efetivação da redução de capital 
social ora deliberada e do pagamento da restituição de capital acima mencionada, o Acionista e a 
Companhia outorgam-se a mais ampla e geral quitação com relação à operação acima referida, 
para nada mais reclamarem um do outro sobre a redução ora deliberada, a qualquer tempo e 
sob qualquer pretexto. (ii) Mediante a efetivação da redução de capital, com o cancelamento de 
ações deliberadas no item “i” acima, aprovar a alteração do caput Artigo 4º do Estatuto Social da 
Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: “Artigo 4º. O capital social da 
Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 49.776.187,00 (quarenta e 
nove milhões, setecentos e setenta e seis mil, cento e oitenta e sete reais), dividido em 49.776.187 
(quarenta e nove milhões, setecentas e setenta e seis mil, cento e oitenta e sete) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e integralizadas. (iii) Nos termos do previsto 
no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista concorda que os efeitos das deliberações objeto da 
presente Ata ficarão suspensas, e somente se tornarão eficazes após decorridos o prazo legal de 
60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, necessária para dar ciência da redução 
de capital a terceiros. (iv) A administração da Companhia fica autorizada a tomar as providências 
necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, em especial aquelas previstas ao 
Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, bem como demais providências uma vez decorrido o 
prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, 
na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações. 6. ENCERRAMENTO: 
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da Assembleia Geral, sem 
que se verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração de voto do acionista, e 
determinou que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, foi assinada por 
todos os presentes eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto 
de 2001 e do artigo 36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020. ACIONISTA 
PRESENTE: Salus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, por sua vez rep. por 
administradores Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - CPF 486.116.706-04 e Roberto Carneiro Gurgel 
Nogueira - CPF 438.678.477-20 12 de abril de 2022. Mesa: Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - 
Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Acionista: SALUS FUNDO 
DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua gestora LUME 
INVESTIMENTOS LTDA. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Administrador - CPF: 486.116.706-04 
- Roberto Carneiro Gurgel Nogueira - Administrador - CPF: 438.678.477-20.

Ata da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 12 de abril de 2022, lavrada em forma 
de sumário, como faculta o artigo 130, § 1º, da Lei nº 6.404/76. VENTOS DE SÃO GALVÃO 
HOLDING S.A - CNPJ/MF 13.314.410/0001-59 - NIRE 23300030729. 1. DATA, HORA E LOCAL 
DA ASSEMBLEIA: 12 de abril de 2022, às 14h00min, na sede social da Ventos de São Galvão 
Holding S.A. (“Companhia”) com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, n° 10.800, sala 
16, Distrito Industrial, Maracanaú, Ceará - CEP: 61.939-906. 2. CONVOCAÇÃO E PRESENÇA: 
Dispensada a publicação do edital de convocação, em razão do comparecimento do único 
acionista da Companhia, representando 100% (cem por cento) de seu capital social, Salus Fundo 
de Investimento em Participações Multiestratégia (“Acionista”), conforme assinaturas apostas no 
Livro de Presença de Acionistas, nos termos do artigo 124, parágrafo 4º, da Lei nº 6.404/76. 3. 
MESA: os trabalhos foram presididos Sr. Eugenio Pacelli Mendonça Dupin e secretariados pela 
Sra. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira. 4. ORDEM DO DIA: deliberar sobre as seguintes 
matérias: (i) proposta de redução do capital social da Companhia em R$ 3.879.486,00 (três milhões, 
oitocentos e setenta e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais); (ii) cancelamento de 3.879.486 
(três milhões, oitocentas e setenta e nove mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, no valor de R$ 3.879.486,00 (três milhões, oitocentos e setenta 
e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais), das quais 3.840.486 (três milhões, oitocentas e 
quarenta mil, quatrocentas e oitenta e seis), no valor de R$ 3.840.486,00 (três milhões, oitocentos 
e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) são subscritas e integralizadas pelo Acionista 
e 39.000 (trinta e nove mil), no valor de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais), são subscritas 
e não integralizadas pelo Acionista, em decorrência da proposta de redução do capital referida 
no item (i); (iii) se aprovados os itens (i) e (ii), a consequente alteração do Artigo 4º do Estatuto 
Social da Companhia; (iv) autorização para a administração da Companhia tomar as providências 
necessárias à efetivação das deliberações tomadas; (v) suspensão da Assembleia pelo prazo de 
60 (sessenta) dias, contados da publicação do extrato da presente ata, nos termos do Art.174 da 
Lei 6.404/76; e (vi) a lavratura da ata desta Assembleia na forma de sumário, na forma prevista 
pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por Ações; 5. DELIBERAÇÕES: Na sequência, o Sr. 
Presidente colocou em discussão e posterior votação as matérias da ordem do dia, tendo o único 
Acionista da Companhia, deliberado sem quaisquer restrições ou ressalvas, o quanto segue abaixo: 
(i) aprovar a redução do capital social integralizado da Companhia, considerado excessivo em 
relação ao objeto da Companhia, nos termos do Artigo 173 da Lei 6.404/76, de R$ 53.293.221,00 
(cinquenta e três milhões, duzentos e noventa e três mil, duzentos e vinte e um reais) para R$ 
49.413.735,00 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e  treze mil, setecentos e trinta e cinco 
reais), uma redução, portanto, no valor de R$ 3.879.486,00 (três milhões, oitocentos e setenta 
e nove mil, quatrocentos e oitenta e seis reais) com o cancelamento de 3.879.486 (três milhões, 
oitocentas e setenta e nove mil, quatrocentas e oitenta e seis) ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, emitidas pela Companhia; (i.1) O montante equivalente às ações subscritas, 
integralizadas e canceladas em razão da redução de capital social ora aprovado será restituído 
ao Acionista, em moeda corrente nacional, no valor de R$ 3.840.486,00 (três milhões, oitocentos 
e quarenta mil, quatrocentos e oitenta e seis reais); (i.2) A redução do capital social ora deliberada 
somente se tornará efetiva e o pagamento da restituição de capital ao Acionista somente será 
realizado, após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados da data da publicação do extrato 
da presente ata, nos termos do Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações. (i.3) Condicionada 
à efetivação da redução de capital social ora deliberada e do pagamento da restituição de capital 
acima mencionada, o Acionista e a Companhia outorgam-se a mais ampla e geral quitação com 
relação à operação acima referida, para nada mais reclamarem um do outro sobre a redução ora 
deliberada, a qualquer tempo e sob qualquer pretexto. (ii) Mediante a efetivação da redução de 
capital, com o cancelamento de ações deliberadas no item “i” acima, aprovar a alteração do caput 
Artigo 4º do Estatuto Social da Companhia, que passará a vigorar com a seguinte nova redação: 
“Artigo 4º. O capital social da Companhia, totalmente subscrito e totalmente integralizado, é de R$ 
49.413.735,00 (quarenta e nove milhões, quatrocentos e treze mil, setecentos e trinta e cinco reais), 
dividido em 49.413.735 (quarenta e nove milhões, quatrocentas e treze mil, setecentas e trinta e 
cinco) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e  integralizadas. 
(iii) Nos termos do previsto no art. 174 da Lei nº 6.404/76, o Acionista concorda que os efeitos 
das deliberações objeto da presente Ata ficarão suspensas, e somente se tornarão eficazes após 
decorridos o prazo legal de 60 (sessenta) dias contados da publicação da presente Ata, necessária 
para dar ciência da redução de capital a terceiros. (iv) A administração da Companhia fica 
autorizada a tomar as providências necessárias à efetivação da redução do capital ora aprovada, 
em especial aquelas previstas ao Artigo 174 da Lei das Sociedades por Ações, bem como demais 
providências uma vez decorrido o prazo legal referido no item (iii) acima. (v) a lavratura da ata desta 
Assembleia na forma de sumário, na forma prevista pelo Artigo 130, §1º, da Lei das Sociedades por 
Ações. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos da 
Assembleia Geral, sem que se verificassem dissidências, protestos, propostas ou declaração de 
voto do acionista, e determinou que se lavrasse a presente Ata, a qual, após lida e achada conforme, 
foi assinada por todos os presentes eletronicamente, nos termos da Medida Provisória 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001 e do artigo 36 da Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 
2020. ACIONISTA PRESENTE: Salus Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, rep. 
por administradores Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - CPF 486.116.706-04 e Roberto Carneiro 
Gurgel Nogueira - CPF 438.678.477-20. Maracanaú/CE, 12 de abril de 2022. Mesa: Eugênio Pacelli 
Mendonça Dupin - Presidente. Almerinda Benevides Leite Barbosa Oliveira - Secretária. Acionista:  
SALUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - Rep. por sua 
gestora LUME INVESTIMENTOS LTDA. Eugênio Pacelli Mendonça Dupin - Administrador - CPF: 
486.116.706-04 - Roberto Carneiro Gurgel Nogueira - Administrador - CPF: 438.678.477-20.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPAMI – COOPERATIVA DE PESCA, 

AGRICULTURA E AQUICULTURA MARINHA DE ICAPUÍ LTDA
CNPJ: 18.423.782/0001-37

O Diretor Presidente da COOPAMI – COOPERATIVA DE PESCA, AGRICULTURA E AQUI-
CULTURA MARINHA DE ICAPUÍ LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o Esta-
tuto Social, convoca todos os cooperados e cooperadas para a ASSEMBLEIA GERAL 
ORDINÁRIA, que realizar-se-á no dia 28 de Abril de 2022, na sede da COOPAMI, situ-
ada à Vila Barra Grande, S/N, Centro, CEP: 62.810-000, Icapuí – Ceará. A Assembleia 
Geral ocorrerá em primeira convocação às 08:00 horas com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados; em segunda convocação, às 09:00 horas com a presença de 
metade mais um dos cooperados; e, em terceira e última convocação, às 10:00 horas, 
com no mínimo 10 (dez) cooperados aptos a votar. Será deliberada acerca da seguinte 
ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas do órgão de administração, compreenden-
do Relatório de Gestão do ano de 2021, Balanço patrimonial de 2021, Demonstração 
do resultado apurado em 2021,Plano das atividades da cooperativa para o exercício 
2021 e o parecer do conselho Fiscal; 2 – Destinação das sobras apuradas ou rateio 
das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das des-
pesas da sociedade; 3 – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 4 – Outros 
assuntos de caráter não deliberativo. Icapuí – CE, 14 de Abril de 2022

JOSÉ MAILSON DA COSTA
PRESIDENTE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 

COOPERATIVA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA INTEGRAL À SAÚDE – COOPAIS – inscrita no 
CNPJ sob o Nº 36.446.087/0001-72 – NIRE: 23400018381 - EDITAL DE  CONVOCAÇÃO - 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA - Pelo  presente Edital de Convocação o 
Presidente da COOPAIS, no uso de suas atribuições  Estatutárias, convoca os senhores e senhoras 
cooperados(a) em condições de votar,  em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRADINARIA, 
a realiza-se no dia 14 de  Abril de 2022, em 1ª Convocação às 10h00min com dois terços dos 
cooperados  presentes; em 2ª convocação às 11h00min com metade mais um dos cooperados; e 
em  3ª e última convocação às 12h00min com no mínimo 50 (cinquenta) cooperados ou, no  
mínimo 20%(vinte por cento) do total de cooperados prevalecendo o menor número, na  sede da 
COOPERATIVA, situada na Rua Osvaldo Cruz, 01 – Sala 1707 – Bairro  Meireles, CEP: 60.125-150 
– Fortaleza – CE. Para deliberarem sobre a seguinte  ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de Contas dos 
Órgãos de Administração relativas ao  exercício encerrado em 31/12/2021, com Parecer do Conselho 
Fiscal, compreendendo:  relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, e Demonstração das Sobras ou 
Perdas; 2 – Destinação das Sobras ou Rateio das Perdas do Exercício encerrado; 3 – Eleição dos  
Membros para o Conselho Fiscal da cooperativa, sendo três efetivos e três suplentes,  todos com 
mandato até a Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 2023; 4 – Fixação dos Honorários para 
os membros do Conselho de Administração e dos  membros do Conselho Fiscal; 5 – Eleição dos Novos 
Membros para o Conselho de  Administração.; - 6 – Reforma do Estatuto Social e do Regimento Interno 
com base no  art. 36, §1º, inciso I, do referido Instrumento. Para efeito de cálculo de quórum o número 
de  cooperados aptos a votar é de 566. Fortaleza - CE, 28 de Abril de 2022. 

Euclides Pinto da Frota Neto 
Presidente

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° 18291 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JURACY DE SABOYA SIMÕES FERREIRA e THAIS FROTA MELO;
Edital n° 18292 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FLAVIO LIMA ALVES e FLAVIA FERREIRA DE LIMA;
Edital n° 18293 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDGLEISSON DE SOUZA QUINTINO e GERCIANA CAETANO DE OLIVEIRA;
Edital n° 18294 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CANDISON DO NASCIMENTO MELO e MARIA LEIDIANE ARAUJO;
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, 13/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30764 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LENDERSON MORAIS DE ABREU e RAQUEL DE OLIVEIRA CRUZ;
Edital n° 30765 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ANDERSON GOMES RIBEIRO e DANIELE RODRIGUES DE OLIVEIRA;
Edital n° 30766 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO BATISTA TORRES DE MELO FILHO e MARIANE LOPES DA SILVA;
Edital n° 30767 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILTON OLIVEIRA SODRÉ e ELLEN KARINE NORONHA NUNES;
Edital n° 30768 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO FERNANDO SERRANO SOUTO e MAYARA MATOS BARBOSA;
Edital n° 30769 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DOUGLAS QUEIROZ SAMPAIO e ADRIANA BARROSO BRAZ;
Edital n° 30770 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALLACE BAIMA GUERRA e AMANDA MARQUES ARAUJO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária que se realizará às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede social 
desta Empresa, situada à Av. dos Expedicionários, 5677, 5677A, Vila União, nesta 
Capital, para deliberar acerca dos seguintes assuntos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) Apreciar as contas dos Administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras de 31/12/2021;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição 
de dividendos;
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
a) Examinar proposta de aumento de capital mediante incorporação de reservas 
e consequente alteração do art. 5° do Estatuto Social;
b) Outros assuntos de interesse do colegiado.           

Se não houver “quorum” para instalação e deliberação da Assembleia em primeira 
convocação, fica, desde logo, formalizada a segunda convocação para 01(uma) hora 
depois, no mesmo local e data.

Fortaleza, 07 de abril de 2022.

Renato César Pereira Lima
Presidente do Conselho de Administração    
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e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Por mês, os brasileiros pagam cerca de R$ 12 bilhões 
em tributos e subsídios na conta de luz, segundo a Asso-
ciação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia 
(Abrace). O levantamento aponta uma alta de 47% no va-
lor dessas taxas e encargos ao longo dos últimos quatro 
anos. O custo da energia no Brasil, em relação à renda per 
capita, é, hoje, o segundo maior do mundo, atrás somente 
da Colômbia, entre 33 países pesquisados. Ou seja, dentro 
do orçamento das famílias, o gasto com energia pesa mais 
para brasileiros do que para consumidores que vivem em 
economias com renda mais alta, como Estados Unidos e 
Canadá, e até mesmo entre aqueles que moram em países 
emergentes, como Chile e Turquia.

Para se ter uma ideia do quanto é pago pelos brasilei-
ros, em todo o ano de 2022, os impostos e subsídios vão 
somar R$ 144,9 bilhões – equivalente a todo o orçamen-
to do ministério da Educação neste ano, estimado em R$ 
137,2 bilhões. Segundo a Abrace, apenas metade (53,5%) 
do valor da conta de luz está ligada à geração, transmissão 
e distribuição da energia elétrica. O restante é composto 
por taxas que bancam políticas públicas, subsídios, im-
postos e ineficiências do setor. Na conta de luz, o dinheiro 
do consumidor garante recursos para diversos setores e 
fundos, que às vezes não têm nenhuma relação com a área 
de energia elétrica. Lembrando que, hoje, a Aneel inicia 
audiência para reajustar as bandeiras tarifárias – em até 
57%, o que deve valer, se aprovado, em 2023.

Energia: Brasil entre os mais caros

Leilão petróleo. Em leilão sem participação da Petrobras, o governo concedeu ontem 59 áreas 
para exploração de petróleo no país, em leilão que arrecadou R$ 422,4 milhões. Do total arrecadado, 
98% foram oferecidos por Shell, Ecopetrol e Total pela concessão de oito áreas na Bacia de Santos.

Os trabalhadores que pre-
tendem sacar os valores libe-
rados pela Caixa Econômica 
Federal da conta do FGTS 
(Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço) precisam fazer 
a solicitação de retirada do di-
nheiro. A liberação de até R$ 
1.000 vai de 20 de abril a 15 de 
junho. Anteriormente, a Caixa 
havia informado que o dinhei-
ro seria transferido de forma 
automática para uma conta-
-poupança social digital aberta 
em nome do trabalhador pelo 
banco, mas não é o que diz o 
sistema quando é feita a con-
sulta para saber se há direito ao 
chamado saque extraordinário.

A consulta aos valores pode 
ser feita pelo site fgts.caixa.gov.
br ou pelo app FGTS, dispo-
nível na loja de aplicativos do 
celular. No site, não é possível 
pedir a transferência. A men-
sagem final que aparece para 
o cidadão é de que o dinheiro 
não será creditado automatica-
mente. “O valor do seu saque 
extraordinário FGTS não será 
creditado automaticamente 
em poupança social digital. 
Para que você possa receber 
o valor, acesse o app do FGTS 
na opção Saque Extraordiná-
rio do FGTS”, diz o texto. O 

pedido de saque do dinheiro é 
realizado apenas pelo app.

A Caixa estima que cerca 
de 42 milhões de trabalhado-
res vão poder sacar até R$ 30 
bilhões do Fundo de Garantia. 
Tem direito ao saque extraor-
dinário o cidadão com conta 
aberta no FGTS, que tenha 
saldo e não haja bloqueio do di-
nheiro. O valor de até R$ 1.000 
por trabalhador considera a 
soma dos saldos disponíveis de 
todas as contas abertas, tanto 
do atual empregador quanto 
dos antigos. Para saber se vai 
receber, é possível fazer a con-
sulta no site e no aplicativo do 
FGTS. Será liberado, primeiro, 
o saldo nas contas antigas do 
Fundo de Garantia. Depois, 
serão pagos valores da conta 
do atual emprego, caso o tra-
balhador esteja empregado.

O dinheiro será depositado 
na poupança social digital, que é 
movimentada pelo Caixa Tem. 
Os valores são pagos conforme 
o calendário definido pela Cai-
xa, que leva em consideração o 
aniversário do trabalhador. Os 
depósitos vão ocorrer de 20 de 
abril a 15 de junho. No Caixa 
Tem, é possível pagar contas e 
fazer compras. O cidadão tam-
bém conseguirá transferir o 

dinheiro para outras contas a 
partir da data de liberação.

 FGTS 
O Fundo de Garantia é uma 

espécie de “poupança compul-
sória” do trabalhador, que tem 
como objetivo a proteção dos 
profissionais que trabalham 
com carteira assinada. O em-
pregador deve depositar, todo 
mês, 8% do salário do profissio-
nal em conta em nome dele. Na 
demissão, o trabalhador pode 
fazer o saque dos valores. Se 
for sem justa causa a mando do 
empregador, há ainda o paga-

mento de 40% de multa sobre o 
saldo do fundo. Se pedir demis-
são, não há como fazer a retira-
da, mas há outras situações em 
que é possível sacar os valores, 
como aposentadoria e compra 
da casa própria, por exemplo.

Tem direito ao FGTS todo 
trabalhador brasileiro com 
contrato de trabalho formal, 
regido pela CLT, e, também, 
trabalhadores domésticos, 
rurais, temporários, intermi-
tentes, avulsos, safreiros (ope-
rários rurais que trabalham 
apenas no período de colhei-
ta) e atletas profissionais.

Perspectiva menor
A CNI anunciou, ontem, 

que reduziu a previsão de 
crescimento do PIB de 
1,2% para 0,9% em 2022. 
O PIB industrial também 
foi revisado para baixo, em 
-0,2%, segundo a CNI. "Es-
perávamos um ajuste mais 
rápido das cadeias de 
suprimentos, ajuste que 
foi atrasado pela guerra 
e não esperávamos os 
entraves logísticos causa-
dos pela Covid na China. 
Também esperávamos 
uma trajetória de inflação 
mais moderada, com me-
nor elevação das taxas de 
juros", diz a entidade.

Crédito estudantil
As contratações de 

financiamento estudantil 
no BNB, pelo Programa de 
Financiamento Estudantil 
(FNE P-Fies), superaram a 
marca de R$ 8,8 milhões, 
entre janeiro e março 
de 2022, em sua área de 
atuação. As operações 
possibilitaram que 236 
estudantes frequentem 
cursos de nível superior 
com o financiamento das 
mensalidades. Na compa-
ração do primeiro trimestre 
deste ano com o mesmo 
período de 2021, houve um 
crescimento de 265% no vo-
lume aplicado pelo Banco.

Varejo cresce
Em fevereiro, as ven-

das do varejo no Ceará 
cresceram 2,9%, na série 
com ajuste sazonal, após 
recuo de 0,7% em janeiro, 
diz o IBGE. A média móvel 
trimestral variou 0,4% 
no trimestre encerrado 
em fevereiro, depois de 
variar (0,1%) no trimestre 
até janeiro. Na série sem 
ajuste, o varejo cresceu 
1,2% frente a fevereiro de 
2021, depois de cair 4,5% 
em janeiro de 2022, frente 
a janeiro de 2021. No ano, 
o varejo acumula -1,8%, 
enquanto que, em 12 me-
ses, passou de -3,3% até 
janeiro para -2,7%.

Preços da Páscoa
O Procon Fortaleza 

encontrou diferença de 
preços, entre os peixes, de 
até 217%. O quilograma do 
filé de pescada amarelo 
congelado foi encontrado 
de R$ 23,62 a R$ 74,99. 
O vinho espumante, de 
fabricação nacional, pode 
sair por R$ 21,50, no 
bairro Parreão (Regional 
4), enquanto que o mesmo 
produto custa R$ 76,99, na 
Maraponga (Regional 10), 
conferindo uma diferença 
de 258%. Já o pão de coco  
a diferença do quilo chega 
a 102%, variando entre R$ 
11,47 (Dias Macedo), a R$ 
23,22 (Jacarecanga).

Consumidor fortalezense está mais desconfiante  
O nível de confiança dos consumidores de For-
taleza caiu 2,4% no segundo bimestre do ano, 
passando de 106,1 pontos no período janeiro/feve-
reiro, para 103,6 pontos no bimestre março/abril. 
Segundo o IPDC, a queda decorreu do declínio 
índice de situação presente (-3,7%) e índice de 
situação futura (-1,7%). A queda dos indicadores 
de confiança está relacionada com a conjuntura 
econômica desfavorável, com uma combinação de 
inflação elevada e mercado de trabalho adverso, 
trazendo muita incerteza para o consumidor.

Preços no atacado podem melhorar varejo
Os preços no atacado apresentaram tendência de queda 
em fevereiro, o que, segundo a CNC, pode viabilizar 
aceleração das vendas nos próximos meses.  Segundo 
a entidade, a perda de força dos preços no varejo deve 
tornar menos acentuado o processo de aceleração da taxa 
básica de juros. Diante disso, a CNC revisou de 0,5% para 
1,1% a expectativa de crescimento das vendas para 2022.

Pedido de saque de FGTS 
pode ser feito por aplicativo
A liberação do FGTS de até R$ 1.000 vai de 20 de abril a 15 de junho.
O pedido de saque do dinheiro é realizado apenas pelo aplicativo

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE REVO-
GAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29.03.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna 
público a REVOGAÇÃO da PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29.03.01/2022, cujo objeto versa sobre 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, AUXILIARES E FITOTERÁPICOS, PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Por razões de interesse público com fulcro no Art. 49, caput da Lei 
8.666/93 e suas posteriores alterações. Jaguaribe/CE, 13 de abril de 2022. Mayara Shelly Nogueira 
de Freitas – Pregoeira Municipal de Jaguaribe 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 11.04.02/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 03 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 re-
cebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM 
MOLHADA NA LOCALIDADE DO CURRAL NOVO, DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARI-
BE/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, 13 de abril de 2022. Michelle Maria 
Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 10.01.03/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA AMPLIA-
ÇÃO DA ESCOLA E.I.E.F. ANTÔNIO TEIXEIRA LIMA, NO BAIRRO NOVA BRASÍLIA, JUNTO A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, apresentadas 
pelas licitantes habilitadas. Após a análise das propostas de preço e julgamento, constatou-se que 
foram DESCLASSIFICADAS: 1. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 44.460.479/0001-14; 2. IMPAR SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.730.854/0001-33; 3. 
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 41.113.297/0001-89; 4. CONS-
TRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº 
08.701.149/0001-00; 5. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
nº 30.166.388/0001-66; 6. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 32.744.002/0001-81; 7. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS, inscrita no CNPJ nº 
63.312.771/0001-34; 8. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 41.774.234/0001-73; 9. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 21.139.049/0001-08; 10. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 22.975.820/0001-31; 11. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LO-
CACAO DE MAO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 07.471.421/0001-40; 12. RIOFE SER-
VICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.234.347/0001-60; 13. JOSE URIAS 
FILHO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.736.096/0001-74; e CLASSIFICADAS: 14. FLAY ENGE-
NHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 15. ELETROPORT SERVICOS PROJE-
TOS E CONSTRUCOES EIRELI; 16. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 6. RIOFE SER-
VICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI; 17. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 18. PRIME 
EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 19. AR EMPREENDIMENTOS, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 20. A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 21. S & T 
CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA EIRELI; 22. MEDEIROS CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; 23. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 24. PILARTEX CONSTRUCOES 
LTDA; 25. LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 26. N3 CONSTRUTORA LTDA; 27. 
CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI; 28. MATOS & ALMEIDA LTDA; 29 
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 30. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 31. C V TOME SER-
VICOS; 32. M & C CONSTRUCOES LTDA; 33. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 34. S 
N DOS SANTOS; 35. CONSTRUTORA EXITO EIRELI. Em seguida foi feito o mapa comparativo 
do preço proposto e chegou-se ao seguinte resultado: S N DOS SANTOS, vencedora com o Valor 
Global de R$ 282.612,23 (Duzentos e oitenta e dois mil, seiscentos e doze reais e vinte e três 
centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, 
para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 13 de abril de 2022. Michelle Maria Mar-
tins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 13.01.01/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA AVE-
NIDA BEIRA RIO DO DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, apresentadas pelas lici-
tantes habilitadas. Após a análise das propostas de preço e julgamento, constatou-se que foram 
DESCLASSIFICADAS: 1. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.567.157/0001-29; 2. SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPE-
RIAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 35.959.058/0001-41; 3. M MINERVINO NETO EMPREENDI-
MENTOS, inscrita no CNPJ nº 63.312.771/0001-34; 4. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.460.479/0001-14, 5. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 41.113.297/0001-89; 6. CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA, inscrita no CNPJ nº 08.701.149/0001-00; 7. M L ENTRETENIMEN-
TOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 29.326.036/0001-41; 8. SARAIVA 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 30.166.388/0001-66; 9. ILU-
MICON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 21.139.049/0001-08; 10. M 
JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.957.984/0001-54; 11. REAL SERVICOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 37.452.665/0001-46; 12. CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 04.947.405/0001-92; 13. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita 
no CNPJ nº 22.632.313/0001-03; 14. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONS-
TRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 10.684.414/0001-30; 15. NORDESTE CONSTRUCOES E 
INFRAESTRUTURA LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.975.820/0001-31; 16. SAMPLA COMERCIO E 
SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 40.219.546/0001-52; 17. EVOLUCAO 
CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 37.215.117/0001-003; 18. MOMENTUM CONSTRU-
TORA LIMITADA, inscrita no CNPJ nº 26.754.240/0001-75; 19. MEDEIROS CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.615.710/0001-75; 20. CONSTRUTORA VIPON EIRE-
LI, inscrita no CNPJ nº 34.631.462/0001-29; 21. AF CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
11.889.576/0001-78; e CLASSIFICADAS: 22. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCA-
COES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 22.853.186/0001-64; 23. ECOS EDIFICACOES CONSTRU-
COES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 20.784.805/0001-80; 24. G7 CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.572.609/0001-99; 25. ELETROPORT SERVICOS 
PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 06.043.276/0001-33; 26. ELETRO-
CAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.551.378/0001-01; 27. PI-
LARTEX CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.211.559/0001-48; 28. N3 CONSTRUTO-
RA LTDA, inscrita no CNPJ nº 37.408.191/0001-35; 29. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.336.279/0001-11; 30. C V TOME SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 
23.834.673/0001-42; 31. CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI, inscrita 
n o CNPJ nº 10.621.483/0001-03; 32. PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 11.012.912/0001-08; 33. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA 
E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.997.118/0001-88; 34. P H FERNANDES GUEDES 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.206.387/0001-90; 35. IMPAR SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 37.730.854/0001-33; 36. CONSTRUTORA EXITO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.147.269/0001-
93; 37. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.932.123/0001-14; 38. 
VAP CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 00.565.011/0001-19; 39. LIMPAX CONSTRU-
COES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.270.402/0001-55; 40. ITAPAJE CONSTRUCAO 
E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.933.035/0001-37; 41. CMN CONSTRUCOES, LOCA-
COES E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.930.208/0001-23; 42. S & T CONSTRUCOES 
E LOCACOES DE MAO DE OBRA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 18.413.043/0001-64; 43. MATOS 
& ALMEIDA LTDA, inscrita no CNPJ nº 01.816.139/0001-70; 44. MONTE SIAO EMPREENDIMEN-
TOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.423.269/0001-55; 45. M & C CONSTRUCOES LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 15.386.389/0001-22; 46. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
21.106.785/0001-51; 47. J DE FONTE RANGEL EIRELI, inscrita no CNPJ nº 26.757.272/0001-24; 
48. R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 36.710.140/0001-09; 49. CONSTRU-
TORA ASTRON LTDA, inscrita no CNPJ nº 07.422.145/0001-20; 50. TEOTONIO CONSTRUCOES 
COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 10.453.927/0001-30; 51. AL-
PHA2 CONSTRUCOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 44.489.008/0001-39; 52. CONSTRUSERVS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.726.118/0001-43. Em seguida foi 
feito o mapa comparativo do preço proposto e chegou-se ao seguinte resultado: CONSTRUSERVS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA, vencedora com o Valor Global de R$ 1.690.000,20 (Hum 
milhão, seiscentos e noventa mil e vinte centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias 
úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/
CE, 13 de abril de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - EXTRATO DO INSTRU-
MENTO CONTRATUAL A Secretaria de Saúde do Município de Jaguaribe-CE torna público o ex-
trato do Instrumento Contratual resultante do CHAMADA PÚBLICA 15.03.001/2022 – SESA UNI-
DADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE SAÚDE OBJETO: CHAMAMENTO PÚBLICO PARA 
SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICADAS NA ÁREA DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GES-
TÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVI-
ÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, DR. RAIJOAN SÉRGIO RAMOS GO-
MES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 08.01.10.302.0014.2.078 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA 
UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.43.00 (SUB-
VENÇÕES SOCIAIS) FONTES DE RECURSOS: 1.214.0000.00, 1.211.0000.00 e 1.220.0000.02 
VALOR GLOBAL: R$15.103.859,15 (Quinze milhões, cento e três mil, oitocentos e cinquenta e 
nove reais e quinze centavos) VIGENCIA DO(S) CONTRATO(S): da data da assinatura do(s) con-
trato(s), ate 31 de dezembro de 2022 CONTRATADO: INSTITUTO DE GESTÃO E CIDADANIA 
– IGC ASSINA(M) PELOS(AS) CONTRATADO(AS): Luana de Araújo Nascimento ASSINA PELA 
CONTRATANTE: Ianny de Assis Dantas Jaguaribe/CE, 12 de abril de 2022. Ianny de Assis Dan-
tas - Secretária de Saúde

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.02.03/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das 
propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MÃO DE OBRA 
PARA AUXILIAR NAS AÇÕES DO PROGRAMA QUINTAL LIMPO, JUNTO A SECRETARIA DE 
DESENVOLVIMENTO RURAL, AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE JAGUA-
RIBE/CE, apresentadas pelas licitantes habilitadas. Após a análise das propostas de preço e julga-
mento, constatou-se que foram CLASSIFICADAS: 1. C V TOME SERVICOS, inscrita no CNPJ nº 
23.834.673/0001-42. Em seguida foi feito o mapa comparativo do preço proposto e chegou-se ao 
seguinte resultado: C V TOME SERVICOS, vencedora com o Valor Global de R$ 36.196,80 (Trinta e 
seis mil, cento e noventa e seis reais e oitenta centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) 
dias úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/
CE, 13 de abril de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, tor-
na público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento das PROPOSTAS DE 
PREÇOS da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2022012701-TP.  Objeto: CON-
TRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR A AMPLIAÇÃO 
DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO “C” JOÃO SALDANHA, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, 
DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA, CON-
FORME PLANILHAS DE ORÇAMENTO, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, MEMORIAL DE 
CÁLCULO, COMPOSIÇÃO DE B.D.I, COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS, COMPOSIÇÃO 
DE ENCARGOS SOCIAIS, MEMORIAL DESCRITIVO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, PROJE-
TOS (PEÇAS GRÁFICAS) E ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, EM ANE-
XO.  Ficaram CLASSIFICADAS as empresas: 1. G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, 
inscrita com o CNPJ nº 10.572.609/0001-99 com o VALOR TOTAL DE R$ 421.786,40 (quatrocentos 
e vinte e um mil, setecentos e oitenta e seis reais e quarenta centavos); 2. S & T CONSTRUÇÕES 
DE MÃO DE OBRA LTDA inscrita no CNPJ: 18.413.043/0001-64; com o VALOR TOTAL DE R$ 
422.031,73 (quatrocentos e vinte e dois mil, trinta e um reais e setenta e três centavos); 3. ELE-
TROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 63.551.378/0001-01; com o 
VALOR TOTAL DE R$ 421.952,84 (quatrocentos e vinte e um mil, novecentos e cinquenta e dois 
reais e oitenta e quatro centavos); 4. CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES, inscrita com 
o CNPJ nº 22.575.652/0001-97, com o VALOR TOTAL DE R$ 422.027,28 (quatrocentos e vinte e 
dois mil, vinte e sete reais e vinte e oito centavos); 5. CONSTRUTORA MAZUI LTDA inscrita no 
CNPJ: 14.100.245/0001-03 com o VALOR TOTAL DE R$ 420.201,73 (quatrocentos e vinte mil, 
duzentos e um reais e setenta e três centavos), cumprindo todos os requisitos do edital. Ficaram 
DESCLASSIFICADAS as empresas: 1. RVB CONSULTORIA E ENGENHARIA inscrita no CNPJ: 
06.228.418/0001-37, não colocou a coluna do preço unitário com BDI no orçamento da proposta 
apresentada, divergindo assim com o projeto básico, induzindo ao erro. 2. REAL SERVIÇOS EIRELI 
inscrita no CNPJ: 37.452.665/0001-46, não colocou a coluna do preço unitário com BDI no orçamento 
da proposta apresentada, divergindo assim com o projeto básico, induzindo ao erro. 3. P H FERNAN-
DES GUEDES EIRELI inscrita no CNPJ: 10.206.387/0001-90, não colocou a tabela do BDI. 4. SER-
TÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 21.181.254/0001-23, não 
colocou a coluna do preço unitário com BDI no orçamento da proposta apresentada, divergindo assim 
com o projeto básico, desta forma induz ao erro. 5. C.R.P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA 
DE SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 02.567.157/0001-29, não colocou a coluna do preço unitário 
com BDI no orçamento da proposta apresentada, divergindo assim com o especificado no projeto 
básico, desta forma induz ao erro. Na composição do BDI o ISS está de 4%, sendo que no projeto bá-
sico foi especificado ISS de 3%. 6. C V TOME SERVIÇOS – ME inscrita no CNPJ: 23.834.673/0001-
42, não colocou a tabela do BDI. 7. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA inscrita no CNPJ: 
26.754.240/0001-75, falta assinatura do engenheiro ou arquiteto responsável técnico da empresa na 
planilha de orçamento, composição de preço unitário, composição de BDI e tabelas dos encargos 
sociais e cronograma físico financeiro e composições de preços unitários com várias descrições dos 
itens estão ilegíveis. 8. CONSTRUTORA EXITO EIRELI-EPP inscrita no CNPJ: 03.147.269/0001-93, 
não colocou a tabela do BDI. 9. ITAPAJÉ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita com o 
CNPJ nº 10.933.035/0001-37, o item 1.1 do orçamento foi colocado na proposta apresentada como 
“administração local” divergindo assim do que especifica o item 1.1 do projeto básico “engenheiro 
civil e mestre de obras com encargos complementares”, induzindo desta forma ao erro. Os encargos 
sociais apresentados da proposta pela empresa divergem, em termos percentuais dos especificados 
no projeto básico. Item 3.1 da planilha orçamentaria a quantidade apresentada foi de 21,48m³, o que 
diverge do apresentado no projeto básico/executivo. Item 5.1 da planilha orçamentaria apresentada o 
valor está acima de 116,71% do limite apresentado no projeto básico. Foi apresentado o valor unitário 
sem BDI de R$ 44,23 reais, sendo que o projeto básico estabelece preço unitário de R$ 20,41 reais. 
O item 5.18 “contravirga moldada inloco em concreto para vão de mais de 1,5m de comprimento”. 
AF-03/2016 não foi colocado na proposta apresentada. Além de existir outros itens com descrições 
divergentes do que foi especificado no projeto básico e outros itens faltantes. A Presidente da Comis-
são comunica que fica aberta o prazo recursal de 05 dias úteis previsto no art. 109, I alínea “b” da Lei 
8.666/93 para manifestação dos licitantes interessados, obedecendo os prazos legais para continui-
dade do processo. Mais informações encontram-se disponíveis na sede da Comissão na Av. Bezerra 
de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara/CE, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE, 13 
de abril de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

 QUANDO PODE SACAR
Mês de nascimento  Data de depósito

Janeiro    20 de abril (quarta)

Fevereiro   30 de abril (sábado)

Março    4 de maio (quarta)

Abril    11 de maio (quarta)

Maio    14 de maio (sábado)

Junho    18 de maio (quarta)

Julho    21 de maio (sábado)

Agosto    25 de maio (quarta)

Setembro   28 de maio (sábado)

Outubro    1 de junho (quarta)

Novembro   8 de junho (quarta)

Dezembro   15 de junho (quarta)

ESTADO DO CEARÀ – PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - O MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE, 
através da Secretaria Municipal de Educação, torna público aos interessados, a Chamada Pública 
N° 001/2022, para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTU-
RA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. O Secretário de Educação comunica 
o adiamento da Chamada Pública que estava marcada para o dia 18 de abril de 2022, às 09:00h, 
ficando a nova data marcada para o dia 20 de abril às 09:00hs na sede da Secretaria de Educação. 
O edital com os dados completos encontra-se disponível gratuitamente aos interessados na sede 
da Secretaria de Educação, sito a Rua Jonas Nunes, s/n, Bairro da Estação. UMIRIM/CE, 13 de 
abril de 2022, DIDIER DANTAS CAVLCANTE, Secretário Municipal de Educação. 
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Adversário. A Dinamarca, 15ª colocada no ranking da Fifa, será a penúltima adversária da seleção brasileira feminina 
de futebol antes da estreia na Copa América, programada para julho, na Colômbia. A equipe comandada pela técnica 
Pia Sundhage enfrentará as dinamarquesas em 24 de junho, às 14h (horário de Brasília), na capital Copenhague.ESPORTES

Hulk decide, Atlético vence Caldense e se aproxima da final
Liverpool e Benfica se en-

frentaram ontem, 13, pelo 
segundo jogo das quartas de 
final da Liga dos Campeões. 
Em Anfield, o jogo terminou 
empatado por 3 a 3. Firmino 
(duas vezes) e Konaté marca-
ram para os ingleses, e Gon-
çalo Ramos, Yaremchuk e 
Darwin Núñez anotaram para 
os portugueses.

Agora, o Liverpool terá o 
confronto contra o Villarreal 
pela semifinal da competição. 
Na terça-feira, os espanhóis 
eliminaram o Bayern de Mu-

nique ao empatar por 1 a 1. 
No primeiro tempo, o Benfica 
assustou os ingleses em lance 
de Everton Cebolinha aos 12 
minutos. O brasileiro arris-
cou de fora da área e a bola foi 
para fora, mas passou perto 
da meta de Alisson.

Porém, quem abriu o placar a 
equipe inglesa, aos 20. Tsimikas 
cobrou escanteio e Konaté subiu 
para mandar de cabeça para o 
fundo das redes de Vlachodimos. 
Logo depois, aos 22, os portu-
gueses tiveram um gol anulado. 
Everton Cebolinha acionou Dar-

win Núñez em profundidade, 
o uruguaio encobriu Alisson, 
mas a jogada foi invalidada 
por impedimento. Aos 31, veio 
o empate do Benfica. Gonçalo 
Ramos recebeu na frente e ba-
teu para dentro da meta.

Aos 37, o Liverpool teve a 
chance de ficar novamente na 
frente do placar. Roberto Fir-
mino invadiu a área e ajeitou 
para Luis Díaz apenas empur-
rar para o gol, mas Grimaldo 
conseguiu afastar. Na segunda 
etapa, os comandados de Jur-
gen Klopp rapidamente fize-

ram dois gols com Roberto 
Firmino. Primeiro, aos nove 
minutos, o brasileiro recebeu 
cruzamento de Diogo Jota e 
empurrou para as redes. De-
pois, o atacante marcou após 
falta cobrada por Tsimikas. Aos 
26, os portugueses diminuíram. 
Yaremchuk recebeu na veloci-
dade, driblou Alisson e man-
dou para o fundo das redes. O 
Benfica chegou ao empate aos 
35. A bola sobrou para Núñez 
após domínio errado de João 
Mário, e o uruguaio tocou bo-
nito na saída de Alisson.

Duas marcas       
Loteria dos Sonhos e Totolec são duas marcas que se 

destacam no mundo das apostas.

Nelson Brandão
No tópico de terça-feira com foto de Nelson Brandão 

eu disse que nós temos um inimigo mortal e saiu não 
mortal. Fica feito o reparo.

Classistas
Nos meus tempos de jovem as pessoas eram procu-

radas para assumirem o comando de instituições que 
não davam dinheiro. Hoje é o contrário pois as pessoas 
brigam para comandá-las.

Cel Barroso
Nada melhor do que o tempo para julgar as pessoas e 

seus atos. meu amigo cel Joseneas Barroso, vive em casa n 
aconchego de sua família, mas seu nome continua sendo 
citado. Na recente festa da Apcdec Leandro Serpa teve 
palavras de elogio a este grande "sportman" que dá seu 
nome ao prédio da FCF. Bom dia coronel.

Chuvas         
Para oh Deus eu pedi o sol se esconder um pouquinho, 

eu pedi para chover de mansinho pra ver se nascia uma 
planta no chão...

Alano Maia
Foi bonita, bem organizada e cordial a festa com a qual 

a Apcdec recebeu na noite de sexta-feira que passou a 
nota da nata de nossa imprensa esportiva com a presença 
de estrelas desta constelação. O presidente Alano Maia 
mostrou que tem prestígio e continua sendo líder de 
todos nós. A execução do Hino Nacional na abertura da 
solenhidade e a oração do Pai Nosso no seu final emocio-
naram a todos os presentes.

UM CRAQUE Em quadra foi um craque na mais since-
ra definição. Abusavas de jogat bem. hoje ainda bate sua 
bola no racha do cel Haroldo que se realiza todo sábado no 
Estádio Eudoro Correa do Colégio Militar.

DOIS AMIGOS Mais dois nomes de amigos que fiz ao 
longo de minha trajetória no esporte. Cel Gomes e Mário 
Feitosa, de quem nunca mais tive notícias.

O boi

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Muita gente me pergunta qual o sentido da palavra 
boi que sempre é citada aqui. O boi era o nome que o 
saudoso Paulino Rocha dava a gratificação que se fazia a 
um radialista para elogiar o evento que seria realizado. 
E ele, Paulino quando queria este endosso para determi-
nado acontecimento afirmava em seu microfone, mande 
brasa que o boi vai dançar.

UMA SAUDADE Sua presença no carteado do Country 
Clube era sempre destacada. Por poucop tempo exerceu a pree-
sidência do clube. Régis Vidal é o seu nome.

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

O misto do Palmeiras teve 
mais dificuldades do que se 
imaginava de início, nesta 
terça-feira (12), no Allianz 
Parque. Mas, na segunda eta-
pa, desencantou. Com gols 
de Zé Rafael, Rony, dois de 
Raphael Veiga e simplesmen-
te quatro de Rafael Navarro, 
artilheiro da Libertadores 
com seis gols, o clube alvi-
verde bateu o Independiente 
Petrolero por 8 a 1, de virada, 
para seguir isolado na ponta 
do Grupo A da Copa Liber-
tadores, com seis pontos.

O resultado mantém o Pal-
meiras na trilha pela melhor 
campanha da fase de grupos 
do torneio que, se obtida, 
dará ao time a vantagem de 
decidir sua sorte em casa até 
uma eventual semifinal da 
competição -a final será joga-
da em partida única, na cida-
de de Guayaquil, no Equador, 
em 29 de outubro.

A próxima partida do Pal-
meiras será fora de casa diante 
do Goiás neste sábado (16), às 
21h30, pela segunda rodada 
do Campeonato Brasileiro. 

Com apenas cinco minutos, 
os visitantes abriram o placar 
em um gol de Correa, que 
pegou de primeira e acertou 
o ângulo de Weverton. O clu-
be alviverde foi superior du-
rante toda etapa etapa inicial, 

contudo conseguiu o empa-
te somente aos 40 minutos, 
com Zé Rafael.

Navarro voltou inspirado 
para o segundo tempo e ano-
tou quatro vezes. Aos dois, 
virou a partida após jogada 
de Breno Lopes. Aos oito, 
aproveitou a sobra de bola 
na área e só teve o trabalho 
de empurrar para a rede. Aos 
11, chegou ao hat-trick após 
o cruzamento de Veron.

O Palmeiras teve um pri-
meiro tempo de muito volume, 
mas também de muitos erros. 
Com o placar aberto logo aos 
cinco minutos, o Independien-
te recuou suas linhas e viu o 
Palmeiras ter 85% de posse de 
bola. Atuesta e Wesley, nomes 
mais participativos do ataque, 
erraram vários cruzamentos e 
lançamentos. O gol de Zé Ra-
fael, aos 41 min, premiou o jo-
gador que menos errou.

Na segunda etapa, um gol 
com um minuto e meio mu-
dou todo panorama do jogo 
para o Palmeiras. O time boli-
viano desmontou com a vira-
da e viu o Palmeiras ampliar o 
placar com extrema facilidade 
em uma noite inspirada de 
Rafael Navarro, que foi às re-
des quatro vezes. Vale destacar 
também a ótima noite de Ga-
briel Veron, que desceu para 
o vestiário com uma atuação 

modesta na conta e brilhou na 
segunda etapa.

Um arremesso lateral foi co-
locado na área para Cristaldo, 
aos cinco minutos. O atacante 
fez bem o pivô e soltou para 
Correa, que estava sozinho de-
vido a erro de posicionamento 
de Gustavo Gómez. O bolivia-
no chega batendo de primeira. 
A bola foi ao ângulo de Wever-
ton, sem chance alguma. E o 
Independiente faz 1 a 0. Seria o 
único chute do time boliviano 
na primeira etapa.

Com o gol, o time bolivia-
no recuou suas linhas, mas 
isso não criou grandes dificul-
dades para o Palmeiras, que 
chegava tranquilo à entrada 
da área e à linha de fundo. 
Mas, sistematicamente, errava 
os últimos passes e desperdi-
çava chances claras. Navarro 
perdeu duas boas chances 
ainda na primeira etapa.

O Palmeiras errava os últi-
mos passes em todas as che-
gadas, fosse pelo alto, fosse 
pelo chão. Atuesta errou qua-
se todos os passes que tentou 
para armar o ataque do time. 
E embora muito superior, o 
Palmeiras não conseguia real-
mente levar perigo. Até que, 
aos 41min do primeiro empo, 
Jorge cruzou, Chiatti afastou e 
Zé Rafael, o melhor em cam-
po, pegou o rebote. O camisa 8 

dominou e bateu forte no can-
to direito do goleiro Arancibia, 
para empatar e aliviar o clima.

Breno Lopes começou o 
segundo tempo ligado, e, com 
um minuto e meio de jogo, fez 
excelente jogada pela direita e 
cruzou com perfeição para Na-
varro se antecipar na primeira 
trave e virar para o Palmeiras, 
de cabeça. O gol animou o 
elenco alviverde, que partiu 
como um trator para cima do 
Petrolero. Jorge cruza, Gómez 
e Kuscevic não dominam, mas 
Navarro faz seu segundo.

Inspirado, o centroavan-
te do Palmeiras jogava solto, 
e chegou ao terceiro gol com 
muito oportunismo. Veron 
entortou a defesa do Petrolero 
pela direita do ataque e cru-
zou. Mais uma vez, o atacante 
se antecipou, na primeira tra-
ve, e fez o quarto do Palmeiras 
de carrinho, aos dez minutos

Pouco depois, é ele quem 
faz a jogada na direita e cruza 
na cabeça de Rony, para fazer 
o sexto. Para fechar a fatura, 
Raphael Veiga faz um gola-
ço, pegando de primeira, do 
bico da área, colocando a 
bola no ângulo do goleiro: 7 
a 1. Do bico da área pela di-
reita, Veiga cobra falta de for-
ma formidável e a bola morre 
no ângulo direito alto do go-
leiro, que apenas observa.

Palmeiras goleia Independiente 
Petrolero pela Copa Libertadores 
Em partida pela a segunda rodada da competição continental, o alviverde 
paulista de Abel Ferreira venceu por 8 a 1 da equipe boliviana

ANCURY DESENVOLVIMENTO URBANO 1A
Torna público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Renovação de 
Licença de Instalação, para execução de loteamento, denominado Entre Lagos, localizado na Rua Jorge 
Figueiredo, S/N, Bairro Ancuri, município de Itaitinga - Estado do Ceará.  Tornando-se, não obstante, 
necessário o cumprimento das exigências da Documentação prévia para Licenciamento Ambiental, cons-
tante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

3R FAZENDA BELÉM S.A., CNPJ 36.093.991/0001-41
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Renovação 
da Licença de Operação N° 38/2022 - DICOP, para o Aterro de Resíduos Industriais Perigosos – ARIP 
da 3R FAZENDA BELÉM S/A, localizado no município de Aracati/CE, na Fazenda Olho D’Água, na 
margem direita da BR 304, dentro do Campo de Produção de Petróleo da Fazenda Belém, próximo 
ao poço FZB-188, com área de 62.500 metros quadrados, com validade até 27/01/2026. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da SEMACE. 

3R FAZENDA BELÉM S.A., CNPJ 36.093.991/0001-41
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a 
Renovação da Licença de Operação N° 36/2022 - DICOP, para Exploração, Extração e Produção de 
Poços de Petróleo da 3R FAZENDA BELÉM S/A, localizada nos municípios Aracati/CE e Icapuí/CE,  
na Fazenda Belém e no Campo de Icapuí, Zona Rural, com validade até 02/02/2026. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE. 

3R FAZENDA BELÉM S.A. CNPJ 36.093.991/0001-41
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a 
Alteração da Renovação da Licença de Operação N° 36/2022, para inclusão da utilização de 
água produzida para irrigação, localizado nos Municípios de Aracati/CE e Icapuí/CE, na Fazenda 
Belém e no Campo de Icapuí, Zona Rural.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE. 

ANCURY DESENVOLVIMENTO URBANO 1A
Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Licença de Instalação 
N° 512/2020, válida até 19/08/2022, para execução de loteamento, denominado Entre Lagos, localizado 
na Rua Jorge Figueiredo, S/N, Bairro Ancuri, município de Itaitinga - Estado do Ceará.  Tornando-se, 
não obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação prévia para Licenciamento 
Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

J ULISSES DA SILVA CONSTRUCAO - CNPJ: 17.783.272/0001-08
Torna público que requereu à Secretaria de Agricultura, Pesca, Meio Ambiente e Defesa Civil a Regulariza-
ção de Licença de Operação para Comércio varejista de madeira e artefatos, localizado no endereço RUA 
BENEDITO GALDINO DE LEMOS, 2800, JUAREZ QUEIROZ, no município de Cascavel, Estado do Ceará, 
conforme resolução CONAMA n° 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas 
necessárias para o licenciamento ambiental na SAMPED.

VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A
Torna público que requereu à Agência Municipal do Meio Ambiente – AMA Licença de Operação, 
referente às atividades de lavagem de empilhadeiras. Empreendimento situado na Av. Senador 
José Ermínio de Moraes, N° 2342, Bairro Edmundo Monte Coelho, no município de Sobral – CE. 
Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

A RAIMUNDO NONATO N. ALBANO ME, torna público que requereu ao INSTITUTO 
DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA  - IMAC, a LO - licença operacional 
para  COMERCIO VAREJISTA DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E ARTIGOS PIROTECNICOS  , 
no município de  Caucaia no endereço  RUA JORGE GUIMARÃES 416 BAIRRO: PARQUE 
GUADALAJARA CEP 61.650-005. Foi determinado o cumprimento das exigências conti-
das nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC

CAUIPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA
CNPJ: 13.506.975/0001-38

Torna Publico que requereu ao Instituto de Meio Ambiente do Municipio de Cau-
caia - IMAC a Licença de Instalação - L.I - para o Loteamento Kauai, localizado 
na Caucaia-CE, Rua Adão Martins - Pitombeiras. Foi determinado o cumprimento 
das exigencias contidas nas normas e instruções de Licenciamento do IMAC.

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:
Nº9517-FELIPE SOUSA LOPES E ANA TALITA OLIVEIRA DA SILVA
Nº9518-JACKSON OLIVEIRA DA SILVA E BIANCA ESTEFANE MARQUES DA PENHA
Nº9519-DAVID RODRIGUES DE ALMEIDA E EDMARA DE ALMEIDA MARIA
Nº9520-THAIS APARECIDA DE ALMEIDA CARMO E KARINE SILVA DE LIMA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 13 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

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

66670-PAULO MENDES DE ARAUJO E PATRICIA ARAUJO CARDOSO
66671-JOSE MILTON DA SILVA E LUZIA LOURENÇO DA SILVA
66672-IVAN LÚCIO BELARMINA DE SOUZA E ROSANGELA RODRIGUES DOS SANTOS
66673-FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO E FRANCISCA LUCÉLIA PEREIRA LOPES
66674-FRANCIS NELMA SOEIRO DE AMORIM E GISELE DA SILVA NERES.

Fortaleza, 13 de abril de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75805 - MOISÉS CRUZ DE AGUIAR e ROCHELLY DA SILVA ALENCAR; 
Edital n° 75806 - JEKSON NASCIMENTO DA SILVA e NATALIA PEREIRA 
BARBOSA; Edital n° 75807 - WLADIMIR GOMES ROCHA e ANA FLÁVIA 
ARAÚJO DE OLIVEIRA; Edital n° 75808 - CARLOS ALBERTO PINHO e MARIA 
DO SOCORRO FERREIRA DE OLIVEIRA; Edital n° 75809 - FRANCISCO FABIO 
PATRIOLINO e ÉRICA FIRMINO; Edital n° 75810 - ITALO TOMÉ DE OLIVEIRA 
DA CUNHA e ANA DÉBORAH ROCHA MOTA; Edital n° 75811 - FRANCISCO 
ROBERTO DO NASCIMENTO e MARIA GENILCE DOS SANTOS; Edital n° 75812 - 
FRANCISCO TALLES MARTINS DE QUEIROZ e MARIA ARLETE BEZERRA.
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, 13 de Abril de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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° 27510 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ OLAVO CERQUEIRA ROCHA FILHO e GABRIELA SENA DE CARVALHO;
Edital n° 27511 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIO UCHOA DA MOTA e KEILIANNE MARIA TOMAZ DO NASCIMENTO;
Edital n° 27512 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FELIPE DE ALENCAR VIEIRA e GIOVANNA ABREU CERQUEIRA;
Edital n° 27513 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JÔNATAS ARAUJO DA SILVA e JESSYKA ESTEVÃO MODESTO;
Edital n° 27514 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR LEITÃO CHAVES CRUZ e ISABELLE FAÇANHA FURTADO;
Edital n° 27515 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALAN LEAL DE MAGALHÃES e REBECA BELIZÁRIO SOARES;
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, 13/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva



Juntando a comemoração 
dos 40 anos do Shopping 
Iguatemi Bosque com a von-
tade de valorizar a cultura re-
gional, a Loja do Bem lançou 
a segunda edição do projeto 
Render-CE. O projeto, que 
foi criado em parceria com 
48 municípios, conta com a 
participação de 200 artesãos 
e foi encabeçado por Rena-
ta Jereissati. Além disso, a 
Universidade de Fortaleza 
(Unifor) também prestou 
apoio, envolvendo os alunos 
dos cursos de Arquitetura 
e Urbanismo, Publicidade 
e Propaganda, Engenha-
ria de Produção e Design 
de Moda, que atuaram na 
orientação e capacitação 
dos participantes. 

A exposição conta com 
mais de 2 mil itens e celebra a 
história das tipologias barro, 
macramê e cipó como itens 
importantes para as manu-
faturas locais. A edição de 
2022 contempla os artesãos 
das comunidades de Moita 
Redonda e Caponga, no mu-
nicípio de Cascavel, na região 
metropolitana de Fortaleza, e 
estará disponível até o dia 29 
de abril. “É de uma grandeza 
muito grande ver o nosso 
artesanato em uma expo-
sição com esta. O Iguatemi 
está nos proporcionando 
essa grande exposição junto 
com a Loja do Bem”, orgu-

lha-se Francisco Otávio Al-
ves Dantas, artesão partici-
pante do projeto.

Nilo Holanda, represen-
tante da Loja do Bem, expli-
ca que a loja é uma atividade 
institucional do shopping, 
tendo trabalhado com mais 
300 artesãos e associações e 
atendido mais de 50 municí-
pios do estado. “Aqui abriu-
-se um espaço para que esses 
artesãos produzam seus ar-
quivos, nos enviem e a gente 
expõe na loja, eles que deter-
minam o preço. Após a ven-
da, os valores são repassados 
para os artesãos. Isso é uma 
ajuda muito grande”, detalha.

Holanda relata ainda, que 
além do trabalho artesanal 
foi feito uma ação social, na 
qual foram realizadas consul-
tas oftalmológicas, entrega de 
óculos e até mesmo cirurgias 
de catarata para as rendeiras. 
“Elas têm muito problema 
de visão. Teve uma artesã 
que pegou 20 graus, ela não 
enxergava nada de longe e 
quando ela botou os óculos 
foi emocionante”, relembra.

O superintendente do 
Iguatemi, Wellington Oli-
veira, afirma que essa é uma 
forma do shopping devolver 
para Fortaleza tudo de bom 
que foi vivido nos últimos 
40 anos. “Fortalecer o arte-
sanato é uma grande forma 
de fazer isso, porque além de 

ajudar as pessoas, fortalece-
mos a nossa cultura e a nossa 
arte. Então, tanto a exposição 
quanto o projeto da Loja do 

Bem são muito importantes 
nesse sentido”, declara.

Durante a execução do 
Render-CE, houve duas per-

das muito significativas para 
a comunidade, entre elas, o 
Mestre Muniz, que além de 
ter deixado seu legado na ex-

posição, influenciou diversas 
gerações a se dedicarem ao 
artesanato cearense. “Eu não 
vim esperando que a foto dele 
estivesse aqui tão representa-
da como está hoje. Senti uma 
saudade muito grande. Me 
sinto muito feliz e agradecida 
por nós artesãos termos tido 
essa oportunidade de expor o 
nosso trabalho”, emociona-se 
Raimunda Silva, artesã e es-
posa do Mestre Muniz.

Renata Jereissati explica 
que seu interesse e paixão 
pelo artesanato veio de sua 
mãe. “Quando Tasso esteve 
à frente do governo, eu real-
mente procurava um espa-
ço, porque naquela época, o 
artesanato tinha uma forma 
meio desorganizada, os ar-
tesãos não tinham padrões 
e existia sempre o atravessa-
dor que levava muito do di-
nheiro que poderia ir para a 
família”, lembra.

De acordo com ela, o Ren-
der-CE é uma forma de va-
lorizar a cultura regional e 
ajudar o próximo. “Eu acho 
que a gente tem que ajudar, 
mas não dando esmola e sim 
fazendo as pessoas produzi-
rem para sentirem que são 
valorizadas e saberem que o 
que elas produzem tem valor. 
É apreciar e valorizar o que é 
da gente”, pontua.

Por Yasmim Rodrigues
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GERAL
O Sine Municipal está ofertando 537 vagas de emprego. As funções incluem Mecâ-
nico de manutenção de máquina industrial, Eletricista, Motorista de caminhão, entre 
outras.Os interessados podem entrar em contato pelo WhatsApp (85) 9 8513-4385.

A segunda edição do Render-CE estará disponível até o dia 29 de abril no piso térreo do Iguatemi Bosque

Investindo em diferentes segmentos da economia e buscando dinamizar seus negócios, a Star Capital acaba de lançar a Star 
Cred. A nova empresa irá oferecer crédito a preços competitivos e condições diferenciadas. Para o CEO da Star Capital, Gabriel Joca, as 
dificuldades dos brasileiros e das empresas em obterem crédito foram algumas das motivações para a nova empreitada. “Estamos saindo 
de um momento nunca visto antes por nossa geração. A pandemia fechou muitos negócios, pessoas passaram necessidades. A Star Cred 
quer chegar ao público que precisa de dinheiro para começar o seu negócio e que enfrenta as burocracias dos grandes bancos”, ressalta o 
empresário. O executivo adianta que inicialmente serão atendidas as praças de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte e Teresina. “Conforme 
o negócio for crescendo e maturando, vamos partir para outras regiões. Em breve estaremos atendendo em todo o Brasil”, argumenta.

Exposição conta com 200 artesãos e envolve  alunos da Unifor de Arquitetura, Publicidade e Propaganda, Engenharia de Produção e Design de Moda
FOTO YASMIM RODRIGUES

Iguatemi Bosque apresenta 2a edição do projeto
Render-CE, exposição conta com dois mil itens

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Será mesmo em 
Fortaleza os dias 

santificados da SS do 
médico Ricardo Américo, 
a mulher Roberta 
Weyne e os filhos Pedro 
Henrique, João e Laura 
Maria.

2Tomará rumo de 
Limoeiro do Norte 

neste feriadão da 
Páscoa, Daniele Holanda 
Mendes, inscrita como 
uma das melhores 
enfermeiras local.

3Fernandinha Santos 
desistiu da viagem 

para Amontada. Vai ficar 
para depois.

4Ainda hoje é muito 
sentido o falecimento 

de Elder Teixeira que em 
vida só fez o bem.

5Como faz falta na 
Camed Saúde Darlani 

Cavalcante.

6Dedicado às 
leituras do mundo 

corporativo Léo Almeida 
indica Hábitos Atômicos, 
de James Clean.

7Filosofando Dayana 
Machado: o reflexo 

da informalidade e da 
falta de ordenamento 
público é o grande 
entrave do mundo 
contemporâneo atual. 
Certíssima.

8Hoje, os parabéns 
serão encaminhados 

para o professor Carlos 
Helder da Ponte.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Cantora Jai Lanna lança seu primeiro EP intitulado home. Su-
cesso com certeza

Hoje dia mundial do Café a Mais1 Café 
rede curitibana de cafeterias “to go” ou para 
levar, que tem loja aqui em Fortaleza na Rua 
Vicente Leite no Meireles, oferece hoje 50 % 
de desconto em todos os seus especiais cafés. 

Só para corrigir o médico Gustavo 
Vasques é especialista em estética e não 
dermatologista. O happy hour que ele rea-
lizou juntando clientes, parceiros e amigos 
aconteceu na Farben Galeria.

Dane Holanda filha dos queridos Mana 
e Manoel, bloqueou sua agenda de ontem 
para atender ao pedido do amigo e talen-
toso cantor Levi Castelo Branco, momento 
de descontração.

Muitas confirmações no almoço de ani-
versário da querida Fátima Duarte, próxi-
mo dia 20, às 12:30 no Piano Bar do Ideal 
Clube. Candida Portela na articulação. O 
evento é no estilo adesão.

Muito linda a edição de ontem de O 
Estado sobre os 296 anos da nossa amada 

Fortaleza, parabéns para toda a equipe 
envolvida e a diretoria.

A cantora Jai Lanna lança 1º EP. A pa-
lavra Home que exprime sentimentos de 
aconchego, conforto e acolhimento virou 
título do primeiro EP da cantora cearense 
Jai Lanna. O trabalho musical é fruto de 
uma das pesquisas da artista que está pro-
gramado para ser lançado ainda esse ano.

O EP que vem do gênero Folk-pop, mostra 
uma história contada e fala sobre sensibilida-
de, visão do “EU”, introspecção, força e au-
toestima. Não é à toa que “Home” é, também, 
o nome do single e do primeiro clipe lançado 
neste ano, nas plataformas digitais.

Jai Lanna é formada em Letras pela Uece, a 
cantora Jai Lanna é, também, compositora. A 
artista que já foi estudante de conservatório 
iniciou sua vida na música muito cedo. Ela 
resolveu estudar canto de forma autodida-
ta aos 11 anos de idade, graças a algumas 
influências de músicos da família.

O multiartista Pingo de Fortaleza lançou  o clipe da canção Céu de 
Fortaleza e na ocasião realizou show no Açaí na Taipa, localizado na 
Rua Dr. José Roberto Sales, 3922 - Vila do Mar,  Barra do Ceará.

Seguindo a dinâmica de lançar um clipe por mês das canções do 
seu mais recente álbum “Além do Tempo Normal”, Pingo de For-
taleza aproveita a data do aniversário da cidade de Fortaleza para 
lançar o clipe de sua canção “Céu de Fortaleza”, o clipe será lançado 
presencialmente com show e virtualmente no seu canal do YouTube.

O clipe é uma realização da produtora independente Mercado 
da Arte, que vem desenvolvendo inúmeros projetos de valoriza-
ção da produção cultural cearense (programas, clipes, festivais 
e etc.) e foi locado nos bairros Pedras, Messejana, “S”, Piedade, 
Leste Oeste, Pirambu e Barra do Ceará procurando construir um 
roteiro descritivo de uma Fortaleza  representativa de contrastes 
sociais. As imagens captadas por Andrew Davis – também res-
ponsável pela direção e roteiro - e Luiz Felipe, edição de Ricardo 
Praça, roteiro de Pingo de Fortaleza e Andrew Davis.

Notícia boa. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo 
de estágio da Caixa Econômica Federal. As oportunidades, localiza-
das em todo país, são direcionadas para vários cursos. A Bolsa-Auxí-
lio varia entre R$ 400 e R$ 1.000, de acordo com a escolaridade, e 
carga horária, que pode chegar a 25 horas semanais. Os estudantes 
ainda receberão R$ 130 de auxílio transporte por mês. As inscri-
ções são gratuitas e podem ser realizadas no portal do CIEE no link: 
https://pp.ciee.org.br/vitrine/4627/detalhe até o dia 20 de abril.

Na solenidade da Ajeb João Milton Cunha do 
Inesp com a querida a Regina Fiuza

Eliana de Castro recebeu o carinho da amiga 
Gabriela de Castro na comemoração do seu 
niver que aconteceu no Ideal Clube


