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Em alguns casos, lojas tradicionais e de grande porte chegam a registrar 76% das vendas – equivalente a cerca de três a cada quatro – ocorrendo no ambiente virtual

As chuvas recordistas das últimas semanas têm tido impacto sobre o sistema de saúde
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Analistas elevam 
projeções para a 
Bolsa de Valores no 
fechamento do ano

ÚLTIMAS8

Casas Bahia, Magazine Luiza e Lojas Americanas são algumas das empresas que têm readequado estratégias para a realidade das operações 
focadas no comércio virtual. Em 2021, a venda nos pontos físicos cresceu pouco ou caiu nas grandes redes, mesmo quando há milhares de lojas 

espalhadas pelo país. Uma das consequências dessa transição, por exemplo, é a maior preocupação com espaço de estoque. ECONOMIA10

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

Upas 
registram 
alta de
atendimentos

As mais de 8,6 
mil ocorrências 
registradas no 
mês de março, em 
Fortaleza, têm como 
pano de fundo a 
disseminação de 
síndromes gripais. 
O fenômeno se dá 
em parte pelo maior 
acúmulo de pessoas 
em ambientes 
fechados que ocorre 
durante o período 
chuvoso. GERAL12

Vendas do varejo na internet
já superam as presenciais

O faturamento das operações online vem crescendo desde antes da pandemia e hoje
representa a principal entrada de dinheiro nos negócios de grandes varejistas brasileiras

Mariupol: Conflito 
avança e Ucrânia 
nega rendição com 
ultimato da Rússia

INTERNACIONAL7

CHUVAS

Areninhas geram 
avanços na área 
socioesportiva em 
regiões da capital

CIDADES6

Projetos nas casas 
legislativas pautam 
atenção a autismo 
nas escolas do CE

POLÍTICA3

Comerciantes de 
Fortaleza buscam 
reinvenção para 
manter negócios

A inflação e o aumento 
dos combustíveis vêm im-
pondo repetidos desafios 
para o comércio local, que 
tem articulado estratégias 
para manter clientes. As 
mudanças incluem novi-
dades no marketing e em 
facilidades de pagamento. 
ECONOMIA9
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DISTRIBUIDORAS 
DISPUTAM R$ 6 BI

SUPREMO DEVE 
CONDENAR SILVEIRA

BRASILEIRO TENTA 
SAIR DO VERMELHO







Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação - Processo: Pregão 
Eletrônico N° 1804.01/22- PE. Objeto: seleção de melhor proposta para registro de preços 
visando futuras e eventuais aquisições de alimento para nutrição enteral, suplementos nutricionais, 
fórmulas infantis e demais inerente a categoria, destinados a pessoas reconhecidamente carentes 
ou por determinação judicial, através da Secretaria de Saúde do Município de Alcântaras/CE, 
conforme termo de referência. Do Tipo: Menor Preço. Da Forma de Fornecimento: Parcelado. O(A) 
Pregoeiro(a) da Prefeitura de Alcântaras-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados, que do dia 18 de Abril de 2022 a 29 de Abril de 2022 até às 08h00min (Horário 
de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a 
este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 29 de Abril de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) e o início da Sessão de 
Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 29 de Abril de 2022, (Horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de 
Licitação/Pregão, a Rua Antonino Cunha, s/n, Centro - Alcântaras - CE, no licitacoes-e: 
www. l i c i tacoes-e .com.br,  ass im como no  Por ta l  de  L i c i tações  do  TCE-CE: 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informações pelo telefone: (88) 3640-1033. 
Alcântaras/Ce, 18 de Abril de 2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços, Referente à Tomada de Preços n° 2502.03/2022 – Secretaria de 
Educação e Cultura do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: contratação de empresa 
especializada em assessoria e consultoria no acompanhamento e monitoramento da plataforma 
par (plano de ações articuladas) e do SIMEC (Sistema Integrado de Monitoramento Execução e 
Controle) do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), combinado com ações e projetos educacionais, junto à Rede Municipal de 
Ensino e Secretaria de Educação do Município de Alcântaras/CE, conforme termo de referência. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE, comunica aos 
interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preços n0 
2502.03/2022. Empresa Vencedora: Tendência Consultoria Educacional - ME Inscrita no CNPJ n° 
20.232.255/0001-41, pelo valor global de R$ 97.900,00 (noventa e sete mil e novecentos reais). A 
Ata de julgamento das propostas de preços do certame em referência, com as razões que 
motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos 
interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no sítio 
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 
109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. Alcântaras/CE, 18 de Abril de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão Presencial 
Nº 2022.04.07.01CMJ. O Pregoeiro da Câmara de Jaguaruana-Ceará torna público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 03 de maio de 2022, às 08:30h, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Jaguaruana, localizada na Travessa 
Joaquim Rebouças de Almeida, 525, Centro, Jaguaruana-CE, estará realizando licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é a aquisição de veículo 0km em atendimento as 
necessidades da Câmara Municipal de Jaguaruana/CE, conforme especificações contidas no 
Projeto Básico e demais anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço acima, no 
horário de 8h às 12h. Jaguaruana/CE, 13 de abril de 2022. O Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão Presencial 
Nº 2022.04.07.02CMJ. O Pregoeiro da Câmara de Jaguaruana-Ceará torna público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 03 de maio de 2022, às 10:30h, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Jaguaruana, localizada na Travessa 
Joaquim Rebouças de Almeida, 525, Centro, Jaguaruana-CE, estará realizando licitação, na 
modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de preços para futura aquisição de 
combustíveis, derivados de petróleo e outros de interesse da Câmara Municipal de 
Jaguaruana/CE, conforme especificações contidas no Projeto Básico e demais anexos do Edital, o 
qual se encontra disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. Jaguaruana/CE, 13 de 
abril de 2022. O Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Concorrência Pública Nº 
2022.02.08.01-CP. A Presidente da Comissão de Licitação, comunica aos interessados a abertura 
do prazo para a apresentação de impugnação aos recursos administrativos apresentados pelas 
empresas nos autos do resultado de habilitação do Edital de Concorrência Pública Nº 
2022.02.08.01-CP, tudo nos termos do Art. 109, §3º da Lei Nº 8.666/93. Jaguaruana/CE, 13 de abril 
de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato 05.003/2022, oriundo do Tomada de Preços 05.003/2022, 
Objeto: construção de 02 (duas) passagens molhadas nas localidades de Barra do Riacho Seco 
e Malhada Grande, Zona Rural do Município de Novo Oriente - Ceará, conforme Convênio com 
a Superintendência de Obras Públicas - SOP, Nº 04/2022 - Processo Nº 11720083/2021 - MAPP 
Nº: 1506. Contratada:  Araujo Batalha Serviços e Construções EIRELI, CNPJ: 
17.874.427/0001-11. Valor Global: 906.343,46 (novecentos e seis mil, trezentos e quarenta e 
três reais e quarenta e seis centavos). Data de Assinatura: 04/04/2022, Prazo de Vigência: 120 
(cento e vinte) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e 
Paulo Henrique de Sousa Araujo - Proprietário da empresa Araujo Batalha Serviços e 
Construções EIRELI, CNPJ: 17.874.427/0001-11.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato N° 05.004/2022, oriundo do Tomada de Preços 05.004/2022. Objeto: 
construção de rodoviária e praça no Município de Novo Oriente - CE, conforme PT 1078389-22 e 
Convênio P+ B Nº 914383. Contratada:   Osmilton de Araujo Gomes, CNPJ: 18.597.909/0001-34. 
Valor Global: R$ 1.291.227,81 (hum milhão, duzentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e sete 
reais e oitenta e um centavos). Data de Assinatura: 04/04/2022, Prazo Vigência: 300 (trezentos) dias.  
Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e Osmilton de Araujo Gomes - 
Proprietário da empresa Osmilton de Araujo Gomes, CNPJ: 18.597.909/0001-34.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.006/2022, cujo 
objeto versa sobre pavimentação de vias na zona urbana do Município de Novo Oriente-CE, 
conforme PT 1081272-93. Habilitadas: 01 – Dólmen Construções e Serviços LTDA-ME; 02 – Abrav 
Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI; 03 – Apolo Serviços e Construcoes LTDA ME;  
04 – R Construcoes e Servicos EIRELI ME; 05 – F. J. de Matos Neto; 06 – N.R Construcoes e 
Servicos EIRELI; 07 – WU Construcoes e Serviços EIRELI-EPP; 08 – Apla Comércio, Serviços, 
Projetos e Construcões EIRELLI-ME; 09 – Construtora Moraes LTDA-EPP; 13 – IPN – 
Construções e Serviços EIRELI;  14 – Copa Engenharia LTDA; 15 – Cenpel - Centro Norte Projetos 
e Empreendimentos LTDA; 16 – G 7 Construções e Serviços EIRELI -EPP; e 17 – Trevo 
Engenharia e Serviços EIRELI. Empresas Inabilitadas: 10 – Medeiros Construcoes e Servicos 
LTDA, por não atender ao item 4.2.4.2 do edital; 11 – Construtora Vipon EIRELI, por não atender ao 
item 4.2.4.2 do edital, conforme edital; 12 – T Americo de Souza EIRELI, por não atender ao item 
4.2.4.2 do edital; e 18 – Energy Serviços EIRELI-EPP, por não atender ao item 4.2.4.2 do edital. 
Fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor 
dessa decisão em ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, 
no horário de atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 
https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo Oriente - 
Ceará, 13 de abril de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Pregão Presencial 
Nº 014/2022-SEDUC. O Pregoeiro Oficial do Município de Penaforte, comunica aos interessados 
que no próximo dia 03 de maio de 2022, às 08h:30min, estará abrindo Licitação na Modalidade 
Pregão Presencial Nº 014/2022-SEDUC, cujo Objeto é a aquisição de equipamentos de informática 
e permanentes, para atendimento ao Programa Pacto pela Aprendizagem, junto a Secretaria de 
Educação do Município de Penaforte/CE. O Edital completo estará a disposição dos interessados 
nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, no endereço da Prefeitura a Av. Ana 
Tereza de Jesus nº 240 - Centro, Penaforte-CE e no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. 
Penaforte/CE, 13 de abril de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra – Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitações do Município de Pentecoste torna público que se encontra à disposição dos 
interessados, a Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, n° 09/2022-PE, Processo nº 
2022.03.28.17-PE-ADM, do tipo Menor preço, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de relógios de ponto digitais destinados as diversas Secretarias do Município 
de Pentecoste. A realizar-se no dia 29 de abril de 2022, às 09:00hs (horário de Brasília), no portal 
www.comprasgovernamentais.gov.br, o Edital  poderá ser lido ou obtido na sala da Comissão de 
Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro – Pentecoste – Estado do Ceará, e 
nos  s i t es  www. t ce . ce .gov.b r  /  Po r ta l  www.comprasgove rnamen ta i s .gov.b r, 
www.pentecoste.ce.gov.br. Maiores informações pelos telefones (85) 3352-2617 / (85) 991046246. 
Pentecoste (CE), 13 de abril de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
03 de maio de 2022, às 14h00min, (horário de Brasília), estará realizando o Pregão Presencial nº 
024/2022.02, cujo objeto é Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de 
arbitragem especializada para eventos esportivos a serem realizados pela Secretaria de 
Esportes e Juventude do Município de Tururu - Ce, mediante Pregão Presencial. O edital poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, 
sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 12 de abril de 
2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Homologação e Adjudicação - 
Tomada de Preços Nº 2021.12.16.01. A Prefeitura Municipal de Tururu, através da Secretaria de 
Infraestrutura, torna público o Extrato de Adjudicação e Homologação, referente ao Processo 
Licitatório de Tomada de Preços nº 2021.12.16.01. Objeto: Contratação de empresa para 
execução dos serviços de construção de 02 (duas) praças públicas denominadas: Praça da 
Estação e Praça Alto da Paz, no município de Tururu – CE. Data da Adjudicação e Homologação 
14/02/2022. Empresa Contratada: Itapajé Construções e Serviços Eireli – CNPJ nº 
10.933.035/0001-37, pelo valor global de R$ 251.253,87 (Duzentos e cinquenta e um mil, 
duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos). Tururu – CE, 13 de abril de 2022. 
Francisco Alexandre Lima Pinto Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Extrato de Contrato. A Prefeitura 
Municipal de Tururu, através da Secretaria de Infraestrutura, torna público o Extrato do Contrato 
nº 2022.02.16.01, referente a Tomada de Preços nº 2021.12.16.01. Objeto: Contratação de 
empresa para execução dos serviços de construção de 02 (duas) praças públicas denominadas: 
Praça da Estação e Praça Alto da Paz, no município de Tururu – CE. Empresa Contratada: Itapajé 
Construções e Serviços Eireli – CNPJ nº 10.933.035/0001-37.  Valor Global de R$ 251.253,87 
(Duzentos e cinquenta e um mil, duzentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos). Data 
de assinatura do contrato: 22/02/2022. Vigência 150 dias. Tururu – CE, 13 de abril de 2022. Fco. 
Alexandre Lima Pinto – Secretário de Infraestrutura.
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Cotas. O estatuto da federação que será formada entre PV, PCdoB e PT prevê que 30% das 
vagas da coordenação da união de partidos serão ocupadas por mulheres. Outros 20% serão 
reservados para cotas étnico-raciais. A intenção é replicar o que a lei exige para as candidaturas.NACIONAL
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S ão cada vez mais frequentes os rumo-
res em Brasília de que o ex-presiden-
te Lula desistirá da sua candidatura 
presidencial. Sua intenção, na qual 

acreditam inclusive próceres do PT, é passar o 
bastão para Fernando Haddad “na hora certa”, 
quando avaliar que sua campanha necessitar 
de uma jogada como esta para empolgar o 
eleitorado de classe média que resiste a votar 
nele, em razão dos processos e das múltiplas 
acusações de corrupção, tráfico de influência, 
quadrilha etc. 

Promessa é dívida
Na cúpula do PT atribui-se a provável de-

sistência de Lula a sua mulher, Janja, a quem 
ele teria prometido, ao ser solto, que não seria 
candidato.

Trabalhar nunca mais
Alegando que foi presidente duas vezes e já 

tem lugar na História, ele pretenderia “curtir” o 
resto da vida com Janja, viajando, divertindo-se.

Solução do impasse
A eventual desistência resolveria o proble-

ma da aliança PT-PSB em São Paulo, liberan-
do Lula para apoiar Márcio França ao gover-
no estadual.

Fator surpresa
Esse assunto recebe tratamento de “proibi-

do”, na cúpula do PT, até para não esvaziar as 
consequências políticas do “fator surpresa”. 

Pedidos de impeachment
Lasier defende a discussão, no Senado, 

dos diversos pedidos de impeachment contra 

ministros como Alexandre de Moraes, por 
exemplo.

Ministros fazendo política
Ele também tem manifestado sua preocu-

pação com o comportamento de ministros 
que fazem proselitismo político, inclusive no 
exterior.

Não é popular no STF
Proposta de Lasier Martins acaba a vitali-

ciedade, estabelece mandado de 8 anos e ain-
da impõe regras para a nomeação de minis-
tros do STF. 

Sempre cargos
Apesar dos acordos fechados para a indica-

ção dos comandos das comissões da Câmara 

Surgem rumores de suposta desistência de Lula 

O PODER SEM PUDOR

O ex-governador mineiro Newton Cardo-
so tinha um jeito muito peculiar de manejar 
recursos públicos, por isso enfrentou muitas 
acusações quando chefiou o executivo de 
Minas Gerais no início dos anos 1990. Certa 
vez, às voltas com graves denúncias de desvio 
de toneladas de carne destinadas à peniten-

ciária de Contagem, seu principal reduto 
eleitoral, o então governador não se apertou 
quando um repórter perguntou o que achava 
do pedido de impeachment pretendido 
pela bancada do PT. “Não sei por que esses 
petistas fazem tanta questão por causa de uns 
bifinhos...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Apenas uns bifes...

Lasier faz vigilância solitária e 
corajosa do STF
Senador tão corajoso quanto 
nos tempos de jornalista de-
sassombrado no Rio Grande 
do Sul, Lasier Martins (Pode-
mos-RS) segue na solitária 
pregação para que o Senado 
cumpra sua obrigação consti-
tucional de avaliar o compor-
tamento de ministros do Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
alguns acusados de exorbitar 
de suas atribuições. Mas pare-
ce não acreditar que enquanto 
o presidente do Senado for um 
advogado com atuação em tri-
bunais superiores, continuará 
pregando no deserto.

dos Deputados na semana passada, a disputa 
por cargos ainda impede a retomada comple-
ta dos trabalhos. 

De esforço em esforço
Presidente roda-presa do Senado, Rodrigo 

Pacheco convocou mais um esforço concen-
trado, agora para 26 e 27 de abril. Mais uma 
vez, o objetivo é diminuir o listão de nomea-
ções estacionadas na Casa.

A ver
A Economist já publicou sua previsão para 

o 2º turno da eleição da França: a revista in-
glesa aposta na reeleição de Emmanuel Ma-
cron, que teria 74% de chances de bater a con-
servadora Marine Le Pen.

Vai ter checagem?
Completa três meses esta semana a previ-

são calamitosa da Universidade de Washing-
ton de 1,3 milhão de casos/dia da ômicron, no 
Brasil, amplamente alardeada nas manchetes 
brasileiras. Errou feio.

Esses especialistas...
A médica cardiologista Ludhmila Hajjar 

previu colapso dos sistemas de saúde no Bra-

sil “dentro de uma semana”, em janeiro. Três 
meses depois, essa catástrofe nem chegou 
perto de se materializar. E sem retratação.

Tem que combinar
O senador Alvaro Dias (Pode-PR) come-

çou a divulgar que uma opção para baixar os 
combustíveis é fazer o refino do petróleo no 
Brasil. Falta combinar com a Petrobras, que 
continuará seguindo preço do exterior.

Xô, cigarro
O ministro das Comunicações, Fábio Fa-

ria, abandonou o cigarro eletrônico. Chegou 
à conclusão de que faz mal tanto quanto o 
cigarro comum. E acha correta a decisão da 
Anvisa de proibir seu uso.

Estratégias opostas
Em quatro anos, Alckmin transformou la-

drão em companheiro, deixou de defender a 
reforma trabalhista e hoje grita em sindicatos. 
É o caminho inverso de Lula, eleito quando 
foi de sindicalista a amigão de banqueiros.

Pensando bem...
...na Praça dos Três Poderes, todo dia é 1º 

de abril.

Os investigadores ana-
lisaram trocas de men-
sagem via WhatsApp. 
Nos diálogos, um dos 
suspeitos enviou tabelas 
e anotações com valores, 
nomes de pessoas e de 
municípios maranhenses

O destino dos créditos é discutido atualmente na Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) 

A agência que regula o 
setor de energia elétrica, a 
Aneel, discute o destino de 
mais de R$ 60 bilhões em 
créditos tributários que po-
dem ser usados para aliviar 
a conta de luz dos brasilei-
ros. O processo que trata do 
tema, porém, praticamente 
parou há um ano, na fase de 
audiências públicas.

O maior impasse é definir 
a parcela das distribuidoras 
de energia nessa gigantesca 
quantia. As distribuidoras 
afirmam que sustentaram a 
batalha jurídica que garan-
tiu esses créditos tributários. 
Das 53 distribuidoras em 
operação, 49 entraram na 
Justiça. Assim, elas enten-
dem que têm direito aos cré-
ditos. Como a agência já ve-
tou essa alternativa, pedem 
uma boa compensação por 
questionarem uma tributa-
ção considerada inadequa-
da, e mais um adicional para 
cobrir os custos processuais.

A entidade que repre-
senta as empresas, a Abra-
dee, não chega a cravar 
um montante, sob o ar-
gumento de que há dife-
rentes critérios em deba-
te. No entanto, sugestões 
apresentadas à agência e 
estimativas do mercado 
sinalizam que o valor des-
ses dois itens oscilaria, por 
baixo, na casa dos R$ 20 
bilhões, ou seja, ao menos 
um terço do total.

Três exemplos ilustram 
quantos bilhões estão em 
jogo no universo empre-
sarial. Em valores ajus-
tados a julho de 2021, a 
atualização mais recente, 
os consumidores da distri-
buidora Enel, que atende 
São Paulo, pagaram a mais 
em tributos, que agora têm 
a receber, R$ 7,5 bilhões. 

Os consumidores da Light, 
do Rio de Janeiro, R$ 6,4 
bilhões. Os da mineira Ce-
mig, R$ 6,2 bilhões.

A questão em debate na 
Aneel é que reconhecer os 
créditos tributários para 
as distribuidoras signifi-
ca perder a oportunidade 
de usá-los para reduzir a 
conta de luz – e o efeito da 
contabilização desses cré-
ditos faz muita diferença. 
Com pandemia, queda na 
renda e alta na conta de 
luz, a agência criou uma 
alternativa para usar os 
créditos na redução das 
tarifas mesmo antes de 
tomar uma decisão final. 
Um despacho permitiu 
que, em caso de aumento 
expressivo da tarifa, é pos-
sível usar até 20% dos cré-
ditos previstos.

Eles voltam para a dis-
tribuidora, que fez o re-
colhimento, e são reuni-
dos para reduzir a tarifa 
na data em que ocorre o 

reajuste daquela distri-
buidora. Parcelas já foram 
usadas em 2020 e 2021, e 
outra leva será liberada 
neste ano.

Um acompanhamento 
realizado pela TR Soluções, 
empresa que coleta e anali-
sa dados do setor de ener-
gia, consegue mostrar o 
resultado prático. A tarifa, 
na média, subiu 8,04% no 
ano passado. Sem a conta-
bilização dos créditos tri-
butários, a alta teria sido de 
12,19%, uma diferença de 
4,15 pontos percentuais.

Gabriel Lemos, analista 
de regulação da empresa, 
explica que não é possível 
projetar o efeito geral neste 
ano, mas que ele tende a ser 
maior por questões conjun-
turais. Em 2022, a conta de 
luz vai incluir parte do cus-
to extra criado pelo uso das 
térmicas durante a seca no 
ano passado e vai pesar no 
orçamento familiar.

O efeito dos créditos tri-

butários sobre a tarifa da 
Light, do Rio de Janeiro, 
cujo reajuste anual ocorre 
em março, é um exemplo 
da tendência deste ano. 
Foi possível utilizar pou-
co mais de R$ 1 bilhão em 
créditos tributários. A ta-
rifa de energia residencial 
teve alta de 15,53%. Sem o 
uso dos créditos, a alta te-
ria sido de 21,4%.

A Enel já utilizou R$ 1,1 
bilhão dos créditos para 
reduzir a conta de luz, e 
a Light, R$ 1,4 bilhão. Se-
gundo a empresa flumi-
nense, a economia na tari-
fa com o uso dos créditos 
ficou em cerca de 12%. A 
estimativa é que, nos pró-
ximos anos, sejam repas-
sados outros R$ 2 bilhões. 
Já a Cemig usou cerca de R$ 
2,3 bilhões que, afirma a em-
presa, possibilitaram que a 
tarifa residencial não sofres-
se reajustes em 2020 e 2021, 
no que se refere à parcela de 
distribuição de energia.

Senador é investigado 
pela PF por possível 
desvio de emendas

Ao mandar investigar 
políticos sob a suspeita de 
envolvimento no desvio de 
verbas de emendas parla-
mentares no Maranhão, o 
ministro Ricardo Lewando-
wski, do Supremo Tribunal 
Federal (STF), incluiu entre 
os alvos o corregedor do 
Senado, Roberto Rocha 
(PTB-MA). O ministro se 
baseou em manifestação 
da Procuradoria-Geral da 
República, que defendeu a 
apuração após analisar in-
formações encontradas com 
o grupo suspeito de operar 
o esquema e 
recuperadas pela 
Polícia Federal.

Os investi-
gadores anali-
saram trocas de 
mensagem via 
WhatsApp. Nos 
diálogos, um dos 
suspeitos enviou 
tabelas e anota-
ções com valores, 
nomes de pessoas 
e de municípios 
maranhenses. Um 
dos nomes que 
apareceram no 
material foi o do corregedor 
do Senado. No mês passado, 
fruto desse inquérito, a PF 
realizou uma operação de 
busca e apreensão que mirou 
apenas três deputados fede-
rais do PL, incluindo Josimar 
Maranhãozinho, flagrado 
contando maços de dinheiro.

Por meio da assessoria de 
imprensa, Rocha afirmou 
que desconhece a investiga-
ção e que não foi procurado 
pela polícia decerto por ela 
ter concluído pelo seu não 
envolvimento. A polícia 
não se manifestou sobre a 
situação do senador.

Relatório
De acordo com relatório de 

análise de material apreendi-
do, Josival Cavalcanti da Silva, 
conhecido como Pacovan 

e apontado pela PF como 
agiota, enviou quatro imagens 
a Antônio José Silva Rocha, 
conhecido como Rocha Filho, 
em agosto de 2020. Os dois 
são investigados.

Uma das imagens é uma 
tabela identificada como 
“Roberto Rocha”, com três 
colunas (data, cidade e valor). 
Aparecem digitados os nomes 
“Magla”, “Bela Vista” e “Mila-
gre do MA” ao lado de valores 
que somam R$ 980 mil e 
uma única data (4/11/2019) 
em todas as situações. Há 
outros valores escritos à mão. 

De acordo com os policiais, 
são referências a municípios 
maranhenses.

Outra imagem trocada 
é a foto de um papel com 
“Rocha” na parte superior, 
seguido dos valores “R$ 
32.000,00”, ao lado de “Mi-
lagre”, e “R$ 55.000,00”, rela-
cionado a “Barreirinhas”. São 
anotações manuscritas. A 
PF suspeita se tratar de um 
acerto de contas do grupo.

Após a apreensão e aná-
lise dos documentos, a PF 
encaminhou as informações 
à 1ª Vara Federal do Mara-
nhão, que remeteu o caso ao 
Supremo por envolver autori-
dades com foro. O inquérito 
foi distribuído a Lewando-
wski por ser ele o relator 
de outra apuração sobre a 
conduta de Maranhãozinho.

Distribuidoras de energia 
disputam R$ 60 bi em crédito
O valor, tema de batalha jurídica, diz respeito a créditos tributários que 
podem ser utilizados para aliviar a conta de luz dos brasileiros
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Cultura. A Escola Pública de Audiovisual da Vila das Artes lança a convocatória “Fortaleza em Movimento”. Ação do Núcleo de Pro-
dução Digital (NPD) da escola em comemoração ao aniversário de 296 anos da cidade, a convocatória selecionará três projetos de 
curta-metragem que serão realizados a partir de Laboratório de Orientação em Audiovisual ofertado gratuitamente aos participantes.CIDADES

De acordo com a deputada Erika Amorim o seu par-
tido, o PSD mostrou a sua força durante a recente rea-
lização de reuniões e encontros políticos realizados no 
Vale do Salgado e no Centro-Sul do Estado. A abertura 
dos encontros ficou por conta na condição de presi-
dente do PSD Mulher. Érika Amorim. enalteceu o espa-
ço cedido para a vertente feminina da sigla e destacou 
a força do partido no Ceará.  “Eu quero parabenizar 
ao nosso presidente pela sensibilidade de nos permi-
tir abrir esses momentos. Isso demonstra respeito mas, 
sobretudo, compromisso com a pauta da mulher na po-
lítica. Que possamos somar forças a esse partido que já 
é grande, mas tem potencial para ser ainda maior no 
nosso Estado”, afirmou a parlamentar, terceira secretá-
ria da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 

Eleições valoriza a mulher

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 18 de abril de 2022  O ESTADO                     

PSD quer vice
Tanto em Juazeiro do Norte quanto em Iguatu, o 

presidente estadual do partido, ex-vice-governador Do-
mingos Filho, reforçou que aceita a missão partidária 
de colocar seu nome para compor a chapa majoritária 
na Vice-Governadoria. “Em 75% dos municípios do 
Ceará temos a primeira ou a segunda força política. 
Fomos o partido que mais cresceu nas eleições de 2020. 
Portanto, achamos legítimo que o partido possa estar 
na chapa majoritária e posso dizer a vocês: estará”, 
reforçou.

 
Conjuntura eleitoral

Os encontros mobilizaram correligionários de toda 
a região para discutir a conjuntura eleitoral e a orga-
nização partidária, além de debater os rumos para o 
pleito de 2022. Contaram com a presença de prefeitos, 
vice-prefeitos e dezenas de vereadores e lideranças polí-
ticas. Naumi Amorim, ex-prefeito de Caucaia, também 
esteve presente. De acordo com o presidente Domingos 
Filho, estes são os primeiros de uma série que se esten-
derá até julho.

Pavimentação
A Prefeitura Municipal de Cariré, vai realizar a 

segunda etapa da pavimentação em pedra tosca sem 
rejuntamento da rua Roscy Aguiar. A população está 
aguardando com bastante ansiedade a licitação para 
concretização do benefício, que está marcada para o 
próximo dia 28.

Outra promessa
Além do serviço de pavimentação o governo cari-

riense também anima a comunidade local, anunciando 
a aquisição de material esportivo para atender todas as 
demandas da Secretaria de Cultura do Município.

Transporte escolar
O secretário da Casa Civil do Governo do Estado 

do Ceará, jornalista e radialista Chagas Vieira (FOTO) 
confirmou alvissareira notícia à população de Ocara. 
Revelou que o Governo Izolda Cela está providen-
ciando, via Pregão Eletrônico a efetivação e serviço de 
transporte escolar dos alunos da rede pública estadual 
naquele município. Estamos atentos.

Centro de idiomas
Muito importante o que fez na última quarta-feira 

(13/04) A governadora Izolda Cela. Inaugurou com 
presença de assessores e convidados o 17o. Centro Cea-
rense de Idiomas em Baturité. De acordo com a própria 
Governadora IC, o equipamento, voltado para o apri-
moramento dos estudantes do ensino médio da rede 
pública estadual oferta cursos de inglês e espanhol. Não 
precisa dizer que a administração do jovem prefeito 
Herberlh Mota ficou muito feliz, satisfeita e agradecida.

O sentimento pelo espor-
te não costuma ter raízes nas 
arenas luxuosas e de pompa, 
mas nos campinhos de rua 
em que os companheiros 
das comunidades se reúnem 
para conseguir desfrutar da-
quilo que mais gostam: di-
versão. A bola ganha força 
no gramado, explode na ca-
misa e no corpo e encontra 
êxtase no grito de gol. É nes-
se ambiente que os meninos 
se sentem adultos e os ho-
mens revivem seus tempos 
de criança.

Motivos não faltam para 
celebrar Fortaleza em seu 
aniversário de 296 anos. A 
capital cearense alegra quem 
a tem como morada e quem 
a visita. A cidade impressiona 
por suas belezas e atrações. 
Em meio a isso, o esporte 
cresce e impacta cada vez 
mais na vida da população.

O projeto das Areninhas, 
conduzido pelo Governo do 
Estado e pela Prefeitura de 
Fortaleza, proporciona equi-
pamentos socioculturais que 
trazem lazer, diversão e qua-
lidade de vida para os mora-
dores. Os espaços consistem 
em campos society com gra-
ma sintética, alambrados e 
rede, vestiários com banhei-
ros, acessos pavimentados e 
torres de iluminação. O pro-
pósito é que sejam disponi-
bilizados em áreas próximas 
de comunidades, para entre-
tenimento e redução das de-
sigualdades sociais.

A presença dos campos 
no cotidiano de comunida-
des tem significado e efei-
tos múltiplos. É por meio 
da prática do futebol entre 
moradores das comunidades 
que se aprendem e exerci-
tam valores como respeito, 
companheirismo e amizade 
entre os presentes.

 Expansão e legado
Segundo Ozires Pontes, 

secretário de Esporte e La-
zer de Fortaleza, hoje já são 
100 arenas disponíveis em 
diversos bairros da capital, 
além de mais de 161 no inte-
rior do estado. Além disso, é 
importante ressaltar que fre-

quentemente o projetos das 
Areninhas atua em coope-
ração com outras iniciativas 
sociais em comunidades.

No mês de fevereiro des-
te ano, a inauguração da 
Areninha do bairro Varjota 
ocorreu junto da assinatura 
do projeto Sinalize, política 
que tem como propósito re-
duzir acidentes de trânsito, es-
pecialmente os que envolvem 
motos na região. “Até o fim do 
governo atual, devemos pos-
suir 600 areninhas em todo 
o estado. São investimentos 
muito importantes que o Go-
verno garantiu para a cidade”, 
declara o secretário.

A movimentação das are-
ninhas nas comunidades 
traz benefícios para as co-
munidades que vão além da 
prática esportiva. Segundo 
Jefferson Carvalhal, coor-
denador-geral do projeto, a 
presença dos equipamentos 
gera renda para os morado-
res das regiões. “A presença 
das areninhas também ajuda 
no sustento das pessoas. A 
promoção de eventos nelas 
proporcionam comércio de 
lanches, comidas e vários 
produtos”, explica.

O nome de Jefferson está 
gravado nas páginas da his-
tória do futebol cearense. 
Ele foi goleiro e atuou nos 
principais clubes da capi-
tal (Fortaleza, Ferroviário e 
Ceará). Atuou em momen-
tos históricos, como o te-

tracampeonato estadual do 
alvinegro em 1999 e a Série 
A 2003 pelo Tricolor de Aço, 
primeira participação de um 
clube brasileiro na elite do 
futebol brasileiro no sistema 
de pontos corridos adotado 
atualmente.

Logo, ele conhece muito 
bem da importância social 
do esporte. Emocionado, 
Jefferson fala do legado so-
cial para áreas de mais ris-
co e vulnerabilidade social 
e exalta o crescimento de 
alcance do projeto. “Hoje, 
entre diversos públicos, são 
atendidas por volta de 3.000 
pessoas em cada Areninha. 
A realização de ligas e cam-
peonatos locais das mais va-
riadas categorias nos equi-
pamentos, é um projeto que 
veio dar segurança e tirar as 
pessoas da ociosidade”, co-
memora.

Onde tudo começou
A primeira das areni-

nhas foi a do Campo do 
América, localizada no 
bairro Meireles,na rua José 
Vilar. Inaugurada no dia 5 
de junho de 2014. O admi-
nistrador do espaço, Rena-
to Sena, destaca a função 
social do equipamento para 
a região. “O projeto Areni-
nhas revolucionou as áreas 
de risco de Fortaleza. O im-
pacto da iniciativa mudou 
a visibilidade do esporte 
da comunidade, trazendo 

mais pessoas para usufruir 
do espaço”, comenta.

Embora o foco da Are-
ninha esteja direcionado à 
prática de futebol, o equipa-
mento pode receber even-
tos e iniciativas de outras 
naturezas. Para essas oca-
siões, Renato fala que são 
necessárias atitudes zelosas 
para preservar o campo. “Já 
houve apresentações de ca-
poeira, partidas de futebol. 
Nessas atividades, são ne-
cessários cuidados para não 
prejudicar a grama e a quali-
dade do espaço”, frisa.

Antes de se tornar Areni-
nha, o Campo do América 
já era um campo de várzea. 
O lugar servia para campe-
onatos de subúrbio. Com 
organização e moderniza-
ção, passou a ter seu uso 
ampliado e diversificado. “Já 
recebemos diversas compe-
tições, como a Copa Arena 
e a Copa do Servidor. Utili-
zam o campo tanto adultos 
quanto crianças, para diver-
sas finalidades”, ressalta.

Visivelmente feliz por 
evocar sua recordação do 
início da Areninha, Rena-
to fala do pioneirismo do 
local. “Depois de muito es-
forço da comunidade e dos 
órgãos públicos, o projeto 
piloto aconteceu aqui. Hoje, 
várias areninhas espalhadas 
por Fortaleza e pelo interior 
funcionam de modo ativo e 
incrível”, finaliza.

FOTO EUDES VIANA

Areninha do Campo do América foi a primeira a ser inaugurada em Fortaleza. Evento aconteceu em meio à realização da Copa de 2014

Areninhas revolucionam cenário 
socioesportivo de Fortaleza
Equipamentos socioculturais, conduzidos pelo Governo do Estado e pela 
Prefeitura de Fortaleza proporcionam qualidade de vida e lazer para a população

SOURE SERVIÇOS MUNICIPAIS S/A - CNPJ: 42.078.684/0001-94
BALANÇO PATRIMONIAL FINDO EM 31.12.2021

Conta Descrição 31/12/2021
1  *** ATIVO ***  2.588.077,90 D
1.01  ATIVO CIRCULANTE  1.589.077,90 D
1.01.01 DISPONIBILIDADES  123.939,48 D
1.01.01.02  BANCOS EM MOVIMENTO  123.939,48 D
1.01.03  CLIENTES  915.929,98 D
1.01.03.01  CLIENTES NACIONAIS  915.929,98 D
1.01.05  CREDITOS  549.208,44 D
1.01.05.01  CREDITOS COM TERCEIROS  549.208,44 D
1.07  Ativo não Circulante  999.000,00 D
1.07.01  Investimentos  999.000,00 D
1.07.01.01  Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas 999.000,00 D
2  *** PASSIVO ***  2.588.077,90 C
2.01  PASSIVO CIRCULANTE  2.097.004,90 C
2.01.01  OBRIGAÇOES A CURTO PRAZO  2.097.004,90 C
2.01.01.03  OBRIGAÇOES TRABALHISTA E FISCAIS  2.097.004,90 C
2.07  PATRIMONIO LIQUIDO  491.073,00 C
2.07.01  CAPITAL REALIZADO  5.000.000,00 C
2.07.01.01  CAPITAL SOCIAL  5.000.000,00 C
2.07.07  Lucros e/ou Prejuizos Acumulados  4.508.927,00 D
2.07.07.01  Lucros e/ou Prejuizos Acumulados  4.508.927,00 D

Data de Encerramento: 31/12/2021
Valor de Ativo e Passivo: R$ 2.588.077,90 (Dois Milhões Quinhentos e Oitenta e Oito Mil e Setenta 
e Sete Reais e Noventa Centavos) .

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 

  Conta Descrição 
  21/05/2021 a  31/12/2021

(+) 010  RECEITA BRUTA OPERACIONAL  18.318.599,90
010.01  Faturamento Prod. Merc. e Serviços  18.318.599,90
(-) 020  DEDUCOES DE RECEITA  1.699.202,17
020.02  PIS  302.918,32
020.03  COFINS  1.396.283,85
(=) 030  * * * RECEITA LIQUIDA * * *  16.619.397,73
(-) 040  CUSTO DE MERCADORIA VENDIDAS  19.895.748,28
040.01  Custo Com Servicos  19.895.748,28
(=) 060  * * * LUCRO BRUTO * * * (3.276.350,55)
(-) 070  DESPESAS OPERACIONAIS  353.953,08
070.01  Despesas Administrativas  263.528,40
070.04  Despesas Financeiras  90.424,68
(+) 080  OUTRAS RECEITAS  101.756,48
080.01  Outras Receitas  101.756,48
(=) 110  Res. Antes das Participações e Contrib.  (3.528.547,15)
(=) 150  Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social  (3.528.547,15)
(-) 160  Contribuição Social Sobre o Lucro  261.100,55
160.01  Contribuição Social Sobre o Lucro  261.100,55
(-) 170 Imposto de Renda  719.279,30
170.01  Imposto de Renda  719.279,30
(=) 200  Resultado Líquido do Exercicio  (4.508.927,00)

NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021 
Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL - A SOURE SERVIÇOS MUNICIPAIS S/A é uma sociedade 
anonima, com fins economicos e com sede e foro da cidade de Caucaia, tento como objetivo so-
cial a ADMINISTRAÇÃO PUBLICA EM GERAL, classificada na Tabela de Atividades pelo CNAE 
8411-6/00, com início de atividades em 21/05/2021 e sua regência se dá pelo Contrato Social com 
respaldo legal na Lei Federal nº 10.406/2002. A empresa neste ano de 2021 esteve enquadrada no 
regime tributário do LUCRO REAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.
Empresa devidamente registrada no CNPJ 42.078.684/0001-94
Nota 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As demonstrações contábeis 
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis aceitas e adotadas no Brasil, tomando-se 
com base na Lei 11.638/2007 alterada pela Lei 11.941/2009.
Nota 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS - 3.1 - O EXERCÍCIO SOCIAL - Abrange os dados 
e documentos fornecidos no período de 21 de maio de 2021 a 31 de dezembro de 2021.
3.2 - A MOEDA FUNCIONAL - Moeda é Real (R$)
3.3 - RECEITAS - São apuradas por meio de Notas Fiscais pelo regime de competência.
3.4 - CUSTOS E DESPESAS - Tem como Base as Notas Fiscais, documentos hábeis e de confor-
midade com as exigências fisco legais
3.5 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES - Os direitos e obrigações da empresa estão de acordo com seus 
efetivos valores reais
3.6 - APURAÇÃO DO RESULTADO - O resultado de receitas, custos e despesas é apurado de 
acordo com o Regime Contábil de Competência, preceituado no art. 9º da resolução CFC nº 750, 
de 29 de dezembro de 1993, que dispôe sobre os Principios Fundamentais de Contabilidade - PFC
3.7 - ATIVOS - 3.7.1 - Caixa e equivalentes de Caixa - A empresa movimentou conta bancária do 
BANCO DO BRASIL, agencia 2937 C/C 78684-5 para os recebimentos  e pagamentos, onde findou 
o exercício com saldo R$ 0,00
3.7.2 - Clientes - A empresa iniciou o ano 2021 com UM cliente - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE 
DO MUNICIPIO, onde fechou sua  demonstrações com saldo a receber de R$ 915.929,98
3.7.3 - Aplicações Financeiras - Estão registrados ao custo de aplicações, acrescidos dos rendi-
mentos proporcionais até a data do Balanço. As aplicações financeiras existentes, estão demons-
tradas pelo valor das aplicações acrescidas dos rendimentos correspondentes, aproriada a data do 
Balanço, com Base no regime de competência.
3.7.4 - Impostos a Recuperar - A contra de tributos a recuperar, fechou com saldo a compensações 
futuras no valor de R$ 476.708,44, distribuidos de acordo com o material a baixo:
PIS A RECUPERAR = 58.822,51
COFINS A RECUPERAR = 269.916,56
IRRF A RECUPERAR = 21.783,55
ISS A RECUPERAR = 126.185,82
3.8 - PASSIVOS - 3.8.1 - Obrigações Trabalhistas - A empresa por possuir movimentação de folha, 
findou seu exercício com algumas obrigações sociais e previdenciarias a pagar: 
INSS A RECOLHER = 41.058,45
FGTS A RECOLHER = 14.919,99
INSS A RECOLHER DE TERCEIROS = 349.893,68
3.8.2 - Obrigações Fiscais - A empresa findou seu exercício com algumas obrigações fiscais a 
serem pagas:
IRPJ A RECOLHER = 421.899,17
CSSL A RECOLHER = 261.100,55
IRRF PJ A RECOLHER = 89.369,78
IRRF PF A RECOLHER = 45.557,47
ISS TERCEIROS A RECOLHER = 873.205,81
Nota 4 - CAPITAL SOCIAL - O Capital Social é de R$ 5.000.000,00 (cinco milhoes de reais), total-
mente integralizado em moeda corrente.
Nota 5 - EVENTOS SUBSEQUENTES - Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos 
subsequente à data de encerramento do exercício que venham, a ter efeito relevante sobre a situação 
patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seu resultado futuros.
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Imigração. Os Estados Unidos prenderam cerca de 210 mil migrantes que cruzavam a fronteira com 
o México no decorrer do mês de março, apontado como o maior número mensal em duas décadas. O 
registrado no último mês indica aumento de 24% na comparação com março do ano passado.INTERNACIONAL

O coronel-general russo Mikhail Mizintsev deu um ultimato aos ucranianos, que rejeitaram

EUA vive leve alta de 
casos de covid gerada 
por nova subvariante

Após meses sem restri-
ções a aglomerações ou 
fechamento de comércios, 
os EUA sentem o calor 
do começo de primavera 
no hemisfério Norte e se 
preparam para o terceiro 
verão da pandemia como 
se ela já não existisse. En-
quanto isso, especialistas 
lembram que não é bem 
assim – o governo federal 
também, já que estendeu 
a obrigatoriedade do uso 
de máscaras em aviões e 
hospitais e no transporte 
público, que deixaria de 
valer na segunda (18), 
por mais duas semanas.

As últimas semanas 
indicam uma alta de casos 
de covid. Dos 50 estados 
americanos, 27 registraram 
piora nos contágios. “Os 
demais estados provavel-
mente verão o mesmo nas 
próximas duas semanas”, 
diz David Dowdy, profes-
sor de imunologia na Uni-
versidade Johns Hopkins. 
“Mas o número de inter-
nações não está subindo. 
É razoável adotar algumas 
medidas de prevenção, 
mas essa onda não será tão 
séria quanto a última.”

A média nacional de 
casos está em 33 mil por 
dia, muito abaixo dos 
780 mil diários atingidos 
em janeiro deste ano. A 
alta do momento atinge 
especialmente a região 
noroeste do país, que in-
clui Nova York e Washin-
gton. A área tem tido 
em torno de 120 novos 
casos diários por 100 mil 
habitantes. É o dobro do 
registrado em março, mas 
distante da taxa de 2.200 
vista em janeiro.

A piora é creditada 
ao avanço da nova sub-
variante da ômicron, 
chamada de BA.2, indi-
cada por estudos iniciais 
como sendo 30% mais 

contagiosa do que a 
ômicron original. “Ainda 
não sabemos se também 
gera mais mortes, hos-
pitalizações ou sequelas. 
Mas não vemos uma onda 
de internações ligadas à 
nova cepa, o que é en-
corajador”, afirma Mark 
Schleiss, pesquisador da 
Universidade de Minne-
sota. Segundo ele, uma 
das razões que dificul-
tam os estudos da nova 
mutação é o aumento 
do volume de autotestes, 
feitos em casa – o gover-
no americano distribuiu 
milhares deles de forma 
gratuita.

O enredo de uma onda 
trazida por uma variante 
já se repetiu outras vezes, 
mas agora a resposta esta-
tal tem sido mais tímida, 
também porque os outros 
números estão estáveis. 
A média de óbitos está 
na faixa de 450 diários, 
menor que os 700 de abril 
de 2021 e bem abaixo do 
recorde de 2.200 de janei-
ro deste ano.

Entre as grandes cida-
des, a Filadélfia, com 1,6 
milhão de habitantes, de-
terminou a volta do uso 
de máscaras em lugares 
fechados. Se a situação 
piorar, a medida seguinte 
será retomar a exigên-
cia de comprovante de 
vacinação para o acesso a 
lugares públicos – fechar 
ou restringir atividades 
por ora está fora de cogi-
tação.

A tática da Casa Branca se 
concentra na vacina, mas a 
imunização com o primeiro 
ciclo completo estancou em 
66% – no Brasil, o per-
centual é de 75,6%. Mesmo 
com campanhas de estímu-
lo ou punições, o total de 
imunizados avançou ape-
nas 3 pontos percentuais 
desde janeiro.

No 53º dia de guerra, a 
Rússia exigiu a rendição dos 
soldados ucranianos que 
resistem em Mariupol e se 
comprometeu a poupar as 
vidas daqueles que abaixa-
rem as armas. Mesmo após o 
horário limite para o ultima-
to, o primeiro-ministro da 
Ucrânia afirma que as forças 
armadas ‘lutarão até o fim’.

O premiê Denys Shmy-
gal, em entrevista transmiti-
da pela televisão americana 
ABC neste domingo (17), 
negou que os russos tenham 
dominado a cidade: “Nos-
sas forças militares, nossos 
soldados ainda estão lá. Eles 
vão lutar até o fim”, disse. 
Shmygal rejeitou as alegações 
de Vladimir Putin, presidente 
da Rússia, de que os russos 
estão vencendo a guerra. “Ne-
nhuma grande cidade caiu. 
Apenas [a cidade de] Kherson 
está sob o controle das forças 
russas, mas todas as outras 
cidades estão sob o controle 
da Ucrânia”, insistiu Shmygal, 
especificando que mais de 900 
municípios, incluindo a capi-
tal Kiev, permanecem livre da 
ocupação russa.

No ultimato, o chefe do 
Centro de Controle de De-
fesa russo, coronel general 
Mikhail Mizintsev, disse que 
“todos aqueles [ucranianos] 
que depuserem as armas é 
garantido que suas vidas 
serão poupadas”. De acordo 
com Mizintsev, combatentes 
ucranianos estão “numa si-
tuação desesperadora, prati-
camente sem comida e água”.

O Ministério de Defesa da 
Rússia afirma que as tropas 
russas já ocuparam toda a 
área urbana de Mariupol, 
restando apenas um grupo 
de combatentes ucranianos 
numa siderúrgica. A alega-
ção de Moscou, no entanto, 
não pode ser verificada de 
maneira independente.

Cenário dos combatentes 
mais pesados e da pior catás-
trofe humanitária da guerra, 

Mariupol pode ser a primei-
ra grande cidade a ser toma-
da pela Rússia desde o início 
do conflito. No sábado (16), 
o presidente da Ucrânia, Vo-
lodymyr Zelensky, alertou 
que a tomada da cidade en-
cerraria as negociações de 
paz com Moscou.

Situada no mar de Azov, 
Mariupol é um dos principais 
objetivos dos russos no esfor-
ço para obter controle total da 
região de Donbass e formar 
um corredor terrestre, no 
leste da Ucrânia, a partir da 
península da Crimeia, ane-
xada pela Rússia em 2014. 
A queda da cidade seria a 
maior vitória da Rússia em 
mais de 50 dias de guerra.

Descrita com uma forta-
leza na cidade, há uma side-
rúrgica numa região indus-
trial com vista para o Mar 
de Azov que ocupa uma área 
de mais de 11 quilômetros 
quadrados. No local, esta-
riam fuzileiros navais, além 
de combatentes da guarda 
nacional e do Batalhão de 
Azov - uma milícia nacio-
nalista de extrema-direita. 
Não há informações sobre o 

número de combatentes que 
estão no local.

Moscou
Também neste domingo 

(17) continua a ofensiva con-
tra a capital. Durante a noite, 
uma fábrica de munições em 
Brovary, na região de Kiev, 
foi destruída. O Ministério 
da Defesa da Rússia assumiu 
a autoria e afirmou que o 
ataque foi feito com mísseis 
aéreos de alta precisão.

De acordo com o prefeito 
de Brovary, Ihor Sapozhko, 
mísseis atingiram a infraes-
trutura da cidade e houve 
interrupção de energia. Equi-
pes trabalham pelo restabe-
lecimento. O fornecimento 
de água e esgoto também foi 
prejudicado, mas Sapozhko 
afirma que também trabalha 
pelo restabelecimento.

Kharkiv
Uma série de ataques a 

Kharkiv – a segunda maior 
cidade da Ucrânia – deixou 
neste domingo (17) cinco 
mortos e 13 feridos, de acor-
do com a AFP a partir de 
relato do chefe de resgate na 

região, Maksim Khaustov. 
Jornalistas da agência rela-
taram tiros e incêndios no 
centro da cidade. Depois dos 
ataques, houve pânico nas 
ruas. Os jornalistas relatam 
fuga de carros e pedestres da 
área atingida. Um morador 
relatou à agência ter ouvido 
de seis a oito mísseis caindo.

No sábado, os ataques já 
haviam incendiado vários 
prédios no centro da cida-
de. Uma cozinha comuni-
tária que preparava comida 
para os moradores também 
foi destruída. Antes dos ata-
ques, o governador regional 
Oleg Sinegoubov anunciou 
que havia registrado três 
mortes e 31 feridos – in-
cluindo quatro crianças – 
nos ataques de sábado.

Na sexta-feira, ele disse 
que 10 pessoas foram mortas 
e 35 ficaram feridas em ou-
tro bombardeio russo a uma 
área residencial de Kharkiv. 
Sete civis também morreram 
e 27 ficaram feridos quando 
os russos dispararam contra 
um ônibus de evacuação na 
região, segundo o Ministério 
Público ucraniano.

Rússia exige rendição
em Mariupol e Ucrânia nega
Mariupol é um dos principais objetivos dos russos no esforço para obter 
controle da região de Donbass e formar um corredor no leste da Ucrânia

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiúba - Extrato do Termo de Homologação - 
Pregão Eletrônico Nº 06.003/2022 OBJETO : AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS, 0 KM 
(ZERO QUILOMETRO), ORIGINAL DE FÁBRICA DO ANO E PARA SER UTILIZADO PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO 
DE INTENÇÃO DE DESPESA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE GUAIUBA VENCEDORA: CACTUS REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E 
COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ: 37.959.304/0001 - 90. VALOR 
DE R$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais). TENDO SIDO  ATENDIDA  
TODAS AS EXIGÊNCIAS  EDITALÍCIAS. HOMOLOGO A  LICITAÇÃO  NA  FORMA  
DA  LEI, VENCEDORA :  CACTUS REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS LTDA – CNPJ: 37.959.304/0001-90 O OBJETO  DA  
LICITAÇÃO ; Maria Zuleide Amorim Muniz – Secretario Municipal de Infraestrutura e 
Habilitação. Data: 12 de Abril  de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiúba - Extrato do Contrato - Pregão 
Eletrônico n.º 06.003/2022 CONTRATO Nº 2022.04.06.02 PARTES: PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAIUBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE e CACTUS 
REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS 
LTDA OBJETO: AQUISIÇÃO DE DUAS AMBULÂNCIAS, 0 KM (ZERO QUILOMETRO), 
ORIGINAL DE FÁBRICA DO ANO E PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO DE INTENÇÃO 
DE DESPESA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA. 
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto nº 10.024, 
de 20 de setembro de 2019, Decreto Municipal n° 003/2017, de 02 de janeiro de 2017 e suas 
alterações posteriores, da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, do Decreto 
Municipal n° 027, de 06 de abril de 2020, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. VALOR: R$ 
244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil reais). DATA:  06 de abril de 2022. PRAZO: 06 
de abril de 2022 a 10 de setembro de 2022. SIGNATÁRIOS: Maria Zuleide Amorim Muniz, 
Secretário, e do outro CACTUS REPRESENTAÇÕES, ASSESSORIA E COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS E MOBILIÁRIOS LTDA. Maria Zuleide Amorim Muniz - Secretaria de saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Julgamento de Resultado 
de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, torna público o resultado 
de habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 0012203.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS 
NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Empresa HABILITADA:  MANDACARU 
CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 27.583.854/0001-02. Empresas 
INABILITADAS: LB CONSTRUÇÕES EIRELI-CNPJ: 40.454.732/0001-76; F. AIRTON 
VICTOR- CNPJ: 97.553.390/0001-69; L. ELIAS DE LIMA-CNPJ: 34.017.407/0001-43; CNT-
CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI-CNPJ: 12.314.392/0001-42; JOCIEL CARNEIRO 
DE AGUIAR-CNPJ: 17.336.292/0001-30; VSETE COMERCIO & SERVIÇOS LTDA-CNPJ: 
38.074.048/0001-17; RM MESQUITA-CNPJ: 44.647.616/0001-24; N LANDY BOTO 
PORTELA-CNPJ: 23.647.561/0001-67; D. SOUSA RIOS-CNPJ: 35.752.089/0001-27; ABRAV 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-CNPJ: 12.6044.788/0001-17. 
Em conformidade com o disposto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso para as empresas 
que desejarem interpor recurso. Inexistindo interposição de recurso a CPL procederá com a 
continuidade aos atos administrativos com a abertura do envelope “Proposta de Preços” das 
empresas habilitadas em sessão pública a ser realizada às 09:00h do dia 29 de abril de 2022. 
Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 04/05/2022, às 11:10 hs / 2º Público Leilão: 05/05/2022, às 11:10 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, 
com escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/
MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Pú-
blico Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema 
de Financiamento Imobiliário, o seguinte: Casa residencial situada a Rua 438, nº 61, Lote 05, Quadra 140, 
Tipo B, área construída de 40,57m² (quarenta metros cinquenta e sete centímetros quadrados) e área total 
de 242,00m² (duzentos e quarenta e dois metros quadrados), do Conjunto Habitacional Ceará 2ª Etapa, 
Fortaleza/CE. Imóvel objeto da Matrícula nº 86727 do 3º Ofício de Registros de Imóveis Comarca de Forta-
leza/CE. “Tramita em desfavor do Inter a ação autuada sob o nº 0624139-90.2021.8.06.0000, perante 
o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará”. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos 
do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado 
na matrícula anteriormente mencionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$614.824,71 (Seiscentos e 
quatorze mil, oitocentos e vinte e quatro   reais e setenta e um centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VA-
LOR: R$ R$ 307.412,35 (Trezentos e sete mil, quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos). O 
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que 
vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda 
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Ficam os Fiduciantes: FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, brasileiro, aposentado, nascido em 
15/08/1947, RG 2002010159549, CPF 046.725.773-68 e VERA LÚCIA LOPES NASCIMENTO, brasileira, 
costureira, nascida em 06/03/1950, RG 97012000763, CPF 116.349.013-04, casados entre si sob o regime 
de comunhão universal de bens, residentes e domiciliados a Rua General Bernardo Figueiredo, Nº 3005, 
Bairro Parquelândia, Fortaleza/CE, CEP 60.455.440. COOBRIGADO/AVALISTA: Fábio Lopes do Nasci-
mento, brasileiro, vigilante, nascido em 12/10/1972, RG 00751487507, CPF 441.044.643-68 e Ana Claudia 
Freitas de Souza Nascimento, brasileira, professora, nascida em 16/12/1969, RG 2000002441978, CPF 
737.713.763-00, casados entre si sob o regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados 
a Travessa Nossa Senhora das Graças, nº 167, Altos, Bairro Farias Brito, Fortaleza/CE, CEP 60.011-240, 
intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

EDUARDO CONSENTINO, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
CNPJ nº 51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro 
Leilão: dia 26 de Abril de 2022 às 11:30 horas. Segundo Leilão: dia 29 de Abril de 2022 às 11:30 horas. Local do Leilão: Avenida 
Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será 
distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do Imóvel: UM TERRENO URBANO, situado neste município e Comarca de Fortim/CE, 
no Loteamento denominado “BRISA DO PONTAL”, composto pelos lotes nºs 01 ao 24, da quadra 29, com a área da quadra bruta de 
5.634,83 m², com a área loteável de 4.985,64 m² e área de passeio de 649,19 m².  Matrícula nº 2.798 do 2º Ofício de Notas
e Registros de Imóveis da Comarca de Fortim/CE. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 457.667,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 246.273,67. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem
será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 29 de Abril de 2022, às 11:30 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado
(§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, 
inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se 
habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão 
e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante 
cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% 
(cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto 
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será 
alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e 
posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração 
da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o 
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse 
edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior 
proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade
no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel
e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 26/04/2022 às 11h30 2º Leilão: dia 29/04/2022 às 11h30

EDUARDO CONSENTINO, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 51.855.716/0001-01, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema
de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 26 de Abril de 2022 às 
11:10 horas. Segundo Leilão: dia 29 de Abril de 2022 às 11:10 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila 
Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: UMA CASA RESIDENCIAL situada em Fortaleza/CE, com frente para a Rua Maria Pires, nº 99-A, no Bairro Siqueira, 
com entrada totalmente independente, geminada, com uma área edificada de 70,00 m², sem área comum e com a fração ideal de 50% 
do terreno em que se acha encravada, objeto da Matrícula 86.103, deste Cartório, localizado nas terras da Granja Santa Cecília – 
Complemento, constituído da parte dos lotes 01 e 02, da Quadra 92, denominado LOTE “D”, medindo 9,90m de frente, por 24,80m 
de fundos, perfazendo uma área total de 245,52 m², extremando: AO POENTE (frente), com a dita Rua Maria Pires; AO NASCENTE 
(fundos), com parte do lote E (Parte do lote 02), da mesma quadra; AO NORTE (lado direito) com a Rua Geraldo Pereira; e, AO SUL 
(lado esquerdo) com o lote C (Parte dos lotes 01 e 02), da mesma quadra. Matrícula nº 86.112 no 3º Ofício de Registro de Imóveis
de Fortaleza/CE. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 104.666,66.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão 
R$ 152.965,67. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 29 de Abril de 2022, às 11:10 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais
e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas 
relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor
de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, 
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada 
em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado
de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, 
esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por 
cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam 
ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante 
assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime 
a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com 
referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Retificação - O Presidente da Comissão de Licitação, 
considerando a necessidade de modificação parcial no conteúdo do Aviso de Publicação, referente 
á Tomada de Preço Nº 2022.04.12.001-SETUR - Cujo objeto: Contratação de empresa para exe-
cução e instalação do guarda-corpo do mirante da pedra cortada, no município. vem comunicar, 
através do presente aviso de retificação, que foi procedida a seguinte alteração: Onde lê-se: Secre-
taria de Infraestrutura, SEINFRA Leia-se: Secretaria de Turismo, SETUR. Desta forma fica retificado 
o aviso, conforme acima e ratificadas as demais informações nela contidas. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de 
Saúde, extrato dos contratos resultantes da Pregão Eletrônico nº 00.003/2022-PE: nº 00.003/2022-
01SDS - Valor global: R$ 12.236,40; nº 00.003/2022-02SMS - Valor global: R$ 33.990,00 - Contra-
tada: Martcell Equipamentos de Telefonia LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Lisleno 
de Deus Martins. Objeto: Contratação de serviços de telefonia móvel pessoal totalizando 68 linhas 
telefônicas com acesso a internet móvel, serviço de banda larga 3G/4G com acesso a franquia 
mínima de 6GB mês, vinculado a um chip de voz, por meio de operadora de serviço móvel pessoal 
SMP, autorizada pela ANATEL, destinado ao funcionamento aos diversos setores das diversas se-
cretarias do município. Prazo de vigência: 12 meses, contados a partir da assinatura. Assinam pelas 
contratantes: Secretários (as), Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Lady Diana Arruda Mota. 
Data das assinaturas dos contratos: 07 e 10 de março de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana Arruda 
Mota, Secretária, torna público o extrato das Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão 
Eletrônico nº 10.007/2022-PERP: ATA Nº 10.007/2022-A SRP - Valor global: R$ 1.234.802,80 - 
Contratada: Lamed Comércio e Representação LTDA, através de sua representante legal, a Sra. 
Rebecca Fiuza Goulart. ATA Nº 10.007/2022-B SRP - Valor global: R$ 174.177,51 - Contratada: X 
Medical e Clean LTDA, através de sua representante legal, a Sra. Isabelle Cavalcante Gonçalves. 
ATA Nº 10.007/2022-C SRP – Valor global: R$ 65.366,00 - Contratada: URSA Comercial LTDA, atra-
vés de sua representante legal, a Sra. Marcia Valeria Oliveira Santos Nakanishi. Objeto: Registro 
de preço para futura e eventual aquisição de materiais odontológicos.  Prazo de vigência: 12 (doze) 
meses contados a partir de suas assinaturas. Data das assinaturas das Atas de Registro de Preço: 
04, 05 e 06 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixada - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urba-
no, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público 
o extrato do 3º Termo Aditivo ao contrato resultante da Carona CRP 2020/009DUG oriunda do 
Pregão Presencial Nº PP 00.008/2019SRP: Nº 2020.08.06.01SEDUMASP. Contratada: Gonçalves 
Locação Construção e Eletrificação EIRELI - ME, através de seu representante legal, o Sr. Arquelau 
Gonçalves Lira Filho. Objeto: Contratação de empresa para locações de veículos tipo automóveis e 
caminhão para apoio das atividades das diversas unidade gestoras do Município. O presente Termo 
Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato original por 06 meses a partir de 
02/04/2022. Data da assinatura: 14/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário, torna público o extra-
to do 5º Termo Aditivo ao contrato resultante da Carona CRP 2018/006DUG: Nº 2018.06.14.02SE-
DUMA. Contratada: Gonçalves Locação Construção e Eletrificação EIRELI - ME, através de seu re-
presentante legal, o Sr. Arquelau Gonçalves Lira Filho. Objeto: Contratação de serviços de locação 
de veículos. O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato 
original por 06 meses a partir de 02/04/2022. Data da assinatura: 14/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Secretária de Saúde torna público que a partir do dia 19/04/2022, 
das 08h às 12h, na Sede da Secretaria, localizada na Rua Dr. Rui Maia, 784, bairro Centro, Qui-
xadá/CE, estará realizando Chamamento Público nº 10.002/2022-CHP, para o credenciamento de 
pessoa jurídica, para realização de exames de ultrassonografia, a fim de atender as necessidades 
emergentes das redes de atenção secundária e primária. o edital e seus anexos poderão ser adqui-
ridos junto à Secretaria no endereço já citado, a partir da publicação deste aviso, no horário de 08h 
às 12h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.br. Lady Diana Arruda Mota.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu à Superintendência de Meio 
Ambiente de Quixeramobim - SUMAQ a LAU - Licença Ambiental Única para o Serviço de Cons-
trução de Areninha no Bairro Jaime Lopes, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SUMAQ.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu à Superintendência de 
Meio Ambiente de Quixeramobim - SUMAQ a LAU - Licença Ambiental Única para o Serviço 
de Construção de Areninha na Via Paisagística, no bairro Monteiro de Morais, Quixeramobim/
CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licen-
ciamento da SUMAQ.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu à Superintendência de Meio 
Ambiente de Quixeramobim - SUMAQ a LAU - Licença Ambiental Única para o Serviço de Constru-
ção de Areninha no Distrito de São Miguel, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SUMAQ.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu à Superintendência de Meio 
Ambiente de Quixeramobim - SUMAQ a Autorização Ambiental para o Serviço de Cobertura de 
Quadra Poliesportiva, na localidade de Várzea Grande, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SUMAQ.
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Uma bomba fiscal de aproximadamente R$ 25,5 bilhões 
pode ser acionada neste ano com projetos aprovados no 
Congresso Nacional ou que estão em estágio avançado de 
discussão nos bastidores. O custo tem impacto no teto de 
gastos, regra que limita o crescimento das despesas do Go-
verno à inflação e que foi alterada no ano passado para am-
pliar os gastos de interesse eleitoral. O limite atual, mesmo 
já ampliado, não é suficiente para comportar as medidas 
aprovadas pelos parlamentares. Bolsonaro tem vetado al-
gumas medidas com impacto fiscal, alegando falta de com-
pensação e conflito com interesses do Executivo, mas há 
ameaça de que os vetos sejam derrubados no Congresso. 

Entre as medidas vetadas, está a Lei Paulo Gustavo, que 
repassa R$ 3,9 bilhões para o setor cultural neste ano. Os par-
lamentares se mobilizam para derrubar o veto no Congres-
so, forçando o Governo a incorporar o gasto no Orçamento. 
Outro repasse semelhante foi aprovado pela Lei Aldir Blanc 
2, que torna o auxílio ao segmento cultural permanente a 
partir de 2023, com impacto de R$ 3 bilhões nas contas do 
Governo. O projeto também deve ser vetado pelo Palácio do 
Planalto. O problema é que o Congresso está priorizando os 
seus interesses em vez dos interesses do País, a exemplo do 
fundo partidário e emendas parlamentares, verdadeiros em-
bustes à ‘folga’ dada pela PEC dos precatórios.

Congresso quer minar teto de gastos

Leilão rodovias. A disparada da inflação, que encarece os insumos da construção, e uma distante pers-
pectiva de lucros ameaçam a realização dos leilões das rodovias estaduais de Minas, São Paulo e Paraná 
previstos para este ano e que tentam atrair cerca de R$ 55 bilhões em investimentos ao longo de 30 anos.

Hoje mais da metade das 
vendas de três grandes vare-
jistas do país é feita online. 
A despeito das milhares de 
lojas espalhadas em todo o 
país, Via (redes Casas Bahia 
e Ponto), Magazine Luiza e 
Lojas Americanas têm, res-
pectivamente, 59%, 71% e 
76% das vendas realizadas 
pela internet. Os núme-
ros incluem o marketplace, 
quando vendedores (“sel-
lers”) cadastram seus produ-
tos nos sites das varejistas, 
que ganham uma comissão 
sobre a venda.

Uma das medidas tradi-
cionais do varejo –as vendas 
“mesmas lojas”, do inglês 
“same store sales” (SSS)– dá 
um sinal dos novos tempos. 
O indicador considera só as 
lojas existentes há um ano ou 
mais, excluindo as mais re-
centes, para dar uma amostra 
do ganho de produtividade e 
da retenção dos clientes.

Em 2021, a venda nesses 
pontos físicos cresceu pouco 
ou caiu nas grandes redes: 
alta de 0,2% no Magazine 
Luiza e de 4,6% na Ameri-
canas. A Via não divulga o 
indicador, diz apenas que, 
nas lojas físicas, a venda caiu 
2,3% no ano.

A venda no online, no 
entanto, saltou em todas as 
varejistas: 39% tanto na Ma-
galu quanto na Via, e alta de 
56% na Americanas.

Isso não significa, porém, 
que as lojas estejam acaban-
do: nos últimos cinco anos, 
o número de pontos de ven-
da também aumentou. Mas 
hoje a maior preocupação de 
Fabricio Garcia, do Magalu, 
e dos demais grandes vare-
jistas é investir muito mais 
em tecnologia e logística do 
que em inauguração de loja, 
a fim de integrar todas as 
pontas do varejo e fazer com 
que qualquer produto che-
gue ao cliente.

Em 2021, por exemplo, 
enquanto investiu R$ 222 mi-
lhões para abrir 182 pontos 
de venda, o Magalu aplicou 

R$ 790,2 milhões em tecno-
logia e logística. Já a Via des-
tinou R$ 223 milhões para 
inaugurar 101 lojas no ano 
passado, período em que re-
servou R$ 601 milhões para 
tecnologia e logística.

Estoque
Agora toda loja precisa 

contar com um espaço maior 
para o estoque: é de lá que sai 
o produto comprado online 
direto para a casa do cliente 
(ou será entregue ao próprio 
consumidor que preferir 
buscar na loja). No Magalu, 
esse espaço corresponde, em 
média, a 25% do tamanho do 
ponto de venda (era no máxi-
mo 15% antes da pandemia). 
Na Via, um quinto do espaço 
da loja é para o estoque, ante 
um décimo de poucos anos 
atrás.

Com os altos investimen-
tos em tecnologia e logística, 
o grande objetivo é agilizar 
a entrega e diminuir os cus-
tos: a mercadoria não preci-
sa mais ir para um centro de 
distribuição (CD) distante. 
Quanto menor for o prazo 
da entrega, maior a chance 
de ganhar o consumidor, que 
também está interessado em 
pagar pouco ou nada pelo 
frete.

“Desde os anos 2000, 
muita gente achou que a im-
portância da loja física ia di-
minuir, uma discussão que 
ficou ainda maior com a pan-

demia e a explosão das ven-
das online”, diz Garcia. “Mas 
a verdade é que as lojas têm 
um papel fundamental no 
ecossistema do varejo, como 
ponto de apoio à logística, 
em especial quando se trata 
da capilaridade do mercado 
brasileiro.”

Nesse novo contexto, as 
lojas passaram a contar com 
um lugar para a retirada rá-
pida de produtos comprados 
online, com drive-thru, e re-
servam um espaço para sepa-
rar e despachar produtos dos 
“sellers”.

Treinamento
Ao mesmo tempo, os ven-

dedores não ficam só com a 
barriga no balcão: são trei-
nados para tirar dúvidas de 
clientes e fechar vendas pelo 
aplicativo. Também apro-
veitam a visita à loja para 
tentar vender produtos dos 
“sellers” cadastrados no ma-
rketplace.

“Já vendemos até trator 
pela internet”, diz Abel Or-
nelas, vice-presidente co-
mercial e de operações da 
Via, citando um negócio 
feito pelas Casas Bahia de 
Irecê (BA).

Um dos vendedores da 
loja, que fica em uma região 
agrícola, vendeu um micro-
trator a diesel, no valor de 
R$ 25,7 mil. O produto é 
de um dos “sellers” da rede, 
e toda a negociação com o 

consumidor foi feita virtu-
almente. “Antes o vendedor 
achava que a internet ia tirar 
venda dele, mas agora con-
sidera o online seu aliado”, 
afirma Ornelas. “Se antes ele 
tinha 3.000 ou 4.000 SKUs 
[itens] para vender em loja, 
agora, com os ‘sellers’, tem 41 
milhões”, diz, destacando que 
metade das vendas digitais da 
Via passa pelas lojas físicas.

“Vai ficar cada vez mais di-
fícil saber o que é venda on-
line ou o que é venda física 
daqui para a frente.”

Uma das novidades que 
surgiram com as lojas fe-
chadas durante a pandemia, 
a função “Me chama no 
Zap”, instalada no app das 
Casas Bahia, continua sen-
do muito usada. “O consu-
midor pesquisa a compra de 
uma TV de 80 polegadas na 
internet, por exemplo. Mas 
ele tem dúvidas e pode en-
trar no app para falar direto 
com o vendedor, que tem a 
chance de fechar a compra 
ali mesmo ou na loja”, diz. 
Por isso, Ornelas defende 
manter uma relação próxi-
ma com o cliente, algo que 
só a loja física dá.

Na opinião de Eugênio 
Foganholo, da consultoria 
Mixxer, a expansão do va-
rejo deixou de depender es-
sencialmente da loja física 
–o que no passado levou a 
um movimento de grandes 
aquisições.

O Magazine Luiza, que 
chegou na metade de 2021 ao 
Rio de Janeiro, viu as vendas 
online no estado aumenta-
rem depois da estreia, diz 
Danniela Eiger, analista de 
varejo da XP. “A diferença 
é que antes a expansão das 
redes se dava só pelas lojas 
físicas, agora está mais vin-
culada ao marketplace.” No 
Magazine Luiza, por exem-
plo, os próprios vendedores 
saem em busca de novos “sel-
lers” para integrar o market-
place, entrando em contato 
com pequenos varejistas no 
entorno da loja, diz Garcia.

FOTO DIVULGAÇÃO

Antes o vendedor achava que a internet ia tirar venda dele, 
mas agora considera o online seu mais importante aliado

Artimanha
O chocolate na Páscoa, 

tradição para muitos, 
para caber no bolso com 
tamanha inflação reduziu 
o tamanho, para segurar 
ao menos o preço do ano 
passado. Artimanha usado 
com muita frequência 
recentemente, em plena 
pandemia. Basta observar 
o tamanho dos pacotes 
e embalagens, seja de 
limpeza ou alimentos. O 
preço subiu e a embala-
gem encolheu em vários 
itens. Muitos desavisa-
dos ainda não prestaram 
atenção nisso. Talvez se os 
postos vendessem a gaso-
lina por 500 mL, os preços 
‘cairiam’ pela metade.

Comportamento
Mas voltemos ao choco-

late. Segundo a plataforma 
de pesquisas Toluna, quase 
metade dos consumidores 
brasileiros (48%) comprou 
menos ovos de choco-
late este ano por conta 
do aumento de preços. 
Outros 39% buscaram 
alternativas mais baratas 
em relação a 2021. Apenas 
13% disseram que o valor 
mais alto não mudou suas 
escolhas. Para 72%, o 
preço dos ovos aumentou 
muito este ano, enquanto 
25% consideram que o 
preço aumentou um pou-
co. Apenas 3% disseram 
que o valor continua igual 
ao do ano passado.

Menos cara
Terminou, no último 

sábado (16), a cobrança 
de taxa extra na conta de 
luz. Segundo o Ministério 
de Minas e Energia, os 
reservatórios estão mais 
cheios que em 2021 e "o 
risco de falta de energia 
foi totalmente afastado". 
Com isso, o Governo ante-
cipou o fim da bandeira de 
escassez hídrica, prevista 
para 30 de abril, que possui 
taxa no valor de R$ 14,20 
por 100 kWh. Criada em 
setembro/2021, a tarifa 
de escassez hídrica re-
presentou um aumento 
de quase 50% sobre a 
bandeira vermelha 2.

Inflação X salário
Enquanto a inflação 

sobe a galope, num claro 
descontrole inédito desde 
a criação do Plano Real, 
o Governo Federal prevê 
que o salário mínimo do 
brasileiro vá subir para R$ 
1.294 em 2023, uma alta de 
6,7% em relação a 2022. 
Se o valor for confirmado, 
esse será o quarto ano 
seguido sem aumento 
real. Os números estão 
no PLDO (Projeto de Lei 
de Diretrizes Orçamentá-
rias) de 2023, enviado na 
última quinta-feira (14) ao 
Congresso. A previsão é 
de mais um ano de rombo 
nas contas públicas.

Caminhoneiros: Caravana para lugar nenhum  
Entidades que reúnem caminhoneiros organizam 
uma caravana para protestar contra a política de 
preços da Petrobras. A intenção é percorrer diversas 
cidades do Brasil, onde carreatas serão organizadas, 
a partir de 20 de maio. Uma carreta que vai "puxar" 
a caravana já está quase pronta, segundo a ANTB 
(Associação Nacional de Transporte do Brasil). Sob 
uma lona verde e amarela, pedem o fim do PPI e a 
reestatização de empresas estratégicas. A lista de 
cidades está sendo definida de acordo com os locais 
onde lideranças da categoria conseguirem mobilizar 
outros protestos. Apenas fogo de palha.

Balcão Único agiliza abertura de empresas no CE  
Uma solução tecnológi-
ca lançada pelo Gover-
no Federal, chamada de 
Balcão Único, permite 
abertura de empresa de 
forma rápida, simplifi-
cada e automática, sem 

sair de casa e sem burocracias, por meio de um formulário 
digital. O Ceará e outros seis estados já integram a expan-
são da iniciativa no Brasil, que agora abrange 24 unidades 
federativas. Segundo o Governo, o tempo médio de abertu-
ra de empresas, no final de março, foi de 1 dia e 19 horas.

Redes varejistas já faturam 
mais na internet do que na rua
Vendas pela internet chegam a representar 76% do faturamento
das redes. Online já vinha crescendo antes mesmo da pandemia

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ AVISO DE PROSSE-
GUIMENTO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 3003.01/2022. A Comissão de Pregão da Prefeitura 
Municipal de Senador Sá, localizada na Avenida 23 de Agosto, s/n, Bairro Centro, torna público 
que às 09:30 horas do dia 19 de abril de 2022, na sede da Comissão de Pregão, dará pros-
seguimento ao Pregão Presencial Nº. 3003.01/2022, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PARA O ANO LETIVO DE 2020) DESTINADOS AO ATENDIMEN-
TO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DO MINICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, DE RESPONSABILIDADE 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS. Informações na sede da Comissão de Licitação/Pregão, na 
Avenida 23 de Agosto, s/n, Bairro Centro, Senador Sá/CE. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2022-PERP. A Comissão de Licitação do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 04/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é seleção da me-
lhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais de 
copa e cozinha destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do município 
de Araripe-CE. Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastra-
mento das Propostas a partir do dia 20/04/2022 até 29/04/2022 às 08:00h (horário de Brasília) 
no site bll.org.br. Abertura das propostas 29/04/2022 às 08h10min (horário de Brasília),  e 
a fase de disputa de lance no dia 29/04/2022  às 09h:30min (horário de Brasília), maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Av José Loiola de Alencar, n° 440, 
Centro, Araripe/CE, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site: www.tcm.
ce.gov.br/tce-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no 
site: bll.org.br. Araripe-(CE), 13 de abril de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - PUBLICAÇÃO DE 
RESULTADO - CHAMADA PÚBLICA N.º 05.01/2022-CHP. A Prefeitura de Araripe vem 
divulgar o Resultado da Chamada Pública n.º 05.01/2022-CHP, Processo nº 05.01/2022-
CHP para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação es-
colar, destinados a suprir as necessidades da secretaria de educação, nas suas unidades 
da rede pública de ensino do município de Araripe, conforme §1º do art.14 da Lei n.º 
11.947/2009 e Resoluções CD/FNDE n.º 26, de 17 de junho de 2013, nº 04, de 02 de abril 
de 2015 e nº 01, de 08 de fevereiro de 2017, durante o período de 2022. Fornecedores In-
dividuais: JOSÉ CLAUDIO ALVES DA SILVA, CPF n° 610.706.633-01 – ST. SERRA DOS 
MALAQUIAS; FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA, CPF n° 011.442.843-33 – ST. NASCEN-
TE; ANTONIA ISIDORIO DE LIMA, CPF n°698.119.033-87 – ST. MULUNGU; TEMOTEO 
BARRETO DE ALENCAR, CPF n° 037.356.063-00 – ST. UMBUZEIRO GRANDE; MARIA 
CLAILCE DOS SANTOS NASCIMENTO, CPF n° 038.836.773-37 – ST. AGUA BRANCA; 
CICERO ARAUJO DE SOUSA CPF n° 998.461.283-04 – ST. ASSENTAMENTO SÃO VI-
CENTE; JOSELINA DE AMORIM LIMA RODRIGUES CPF n° 026.972.223-83 – ST. CAM-
PINA DE FORA; CICERA NONATO DA SILVA CPF n° 038.630.763-62 – ST. ESTRADA 
DO BREJO; ROBSON ALEXANDRE DOS SANTOS CPF n° 060.803.813-03 – ST. SERRA 
DOS ALEXANDRE; ANTONIO DE ARAUJO SOUSA CPF n° 960.920.253-53 - ST. ASSEN-
TAMENTO SÃO VICENTE; EDMAR DE OLIVEIRA LIMA CPF n° 012.619.853-54 - ST. MU-
LUNGU; ANTONIO EDIMILSON FIRMINO DA SILVA CPF n° 865.432.533-04 ST. MORRO 
DO CEDRO; MARIA APARECIDA DE SOUSA SANTOS CPF n° 913.718.723-68 - ST. 
SERRA DOS ALEXANDRE; ANTONIO FERNANDES DE OLIVEIRA CPF n° 010.143.893-
13 – ST. TEIXEIRA; GERALDA MARIA DA SILVA FERREIRA CPF n° 938.623.263-49 - ST. 
AGUA BRANCA; MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA SILVA CPF n° 950.649.233-68 – 
ST. PORCO GORDO; RIVANDA OLIVEIRA DOS SANTOS CPF n° 030.370.473-05 – ST. 
PORCO GORDO; IVANEIDE DE ANDRADE SILVA CPF n° 064.246.133-31 - ST. LAGOA 
D’AGUA; CICERA SANTOS DE OLIVEIRA CPF n° 048.712.933-43 - ST. LAGOA D’AGUA. 
Araripe-CE, 13 de abril de 2022. Aurélio Ribeiro da Silva Lira. Secretaria Municipal 
de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação.

ESTADO DO CEARÁ - SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO - SAAEC 
- AVISO DE LICITAÇÃO PROSSEGUIMENTO - PREGÃO Nº 2022.03.15.2. O Pregoeiro Oficial 
da SAAEC, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará dando prosseguimento ao procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial 
no dia 19 de abril 2022, às 08:00 horas. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, 
localizada à Av. Teodorico Teles, nº 30 - Centro, fone (88) 3523-2044, no horário de 08:00 às 
11:30 e 13:00 às 16:30 horas, de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@saaeccrato.com.br. 
Crato/CE - 13 de abril de 2022. Luan Pereira Maia - Pregoeiro Oficial da SAAEC.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO TO-
MADA DE PREÇOS Nº 1204.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do 
Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no pró-
ximo dia 05 de maio de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 1204.01/2022, com o seguinte objeto: 
CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CANDEIA OLHO D’AGUA, NO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas 
do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS CONCORRÊNCIA Nº 1901.01/2021 A Comissão Permanente de Li-
citação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 20 de abril de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura localizada 
à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das Propostas de 
Preços da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, critério de julgamento menor preço, 
tombado sob o nº 1901.01/2021, com o seguinte objeto: SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPOR-
TE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO URBANO), DO MU-
NICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO. Para maiores 
informações dirijam-se a Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 
12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - AVISO DE 
LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.004/2022 – PP. O CONSÓRCIO PÚBLICO DE 
SAÚDE DA IBIAPABA, Através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público que 
se encontra a disposição dos interessados o Edital na modalidade PREGÃO PRESENCIAL nº 
01.004/2022 - PP, sessão pública marcada para o dia 03 de Maio de 2022, às 09:00h, cujo objeto 
é a Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Médicos Especializados para 
Realização de Exames Cardiológicos e Gastrointestinais, destinados aos atendimentos 
de pacientes assistidos pela Policlínica Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita, de 
Responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - CPSI. O referido Edital 
poderá ser adquirido no Site www.tcm.ce.gov.br/licitações conforme IN- 01/2011 e no Consórcio 
Público de Saúde da Ibiapaba, localizado na Rua Capitão Pedro, 540, sala 05, centro, Ibiapina-CE, 
horário de 8:00 às 12:00h. 18 de Abril de 2022. Anna Eugênia Freire Lima - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ - CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA - AVISO DE 
REABERTUTA DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.003/2022 PP SRP. O 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, Através de sua Comissão Permanente de 
Licitação torna público a reabertura do certame aos interessados, referente ao Pregão Presencial 
Nº 01.003/2022 PP SRP, cujo objeto é Seleção de melhor proposta através de Registro de 
Preços para Eventual Contratação do Tipo Maior Desconto por Demanda para Serviços 
de Manutenção Preventiva e Corretiva dos Prédios e Espaços Públicos Vinculados ao 
Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba – CPSI, com Fornecimento de Mão de Obra, 
Materiais e Peças de Reposição sobre as Tabelas de Serviços e Insumos Atualizadas 
(Vigente) á Época da Contratação - Seinfra ou Tabela de Planos e Serviços e Tabela SINAPI 
(Ambas com Desoneração). A data da reabertura do certame será no dia 19 de Abril as 10:00 
horas. Para mais informações no email: cpsilicitacao@hotmail.com ou na sala de licitações do 
Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba, localizado na na Rua Capitão Pedro, 540, sala 05, centro, 
Ibiapina - CE, horário de 8:00 as 12:00h. 18 de Abril de 2022. Anna Eugênia Freire Lima - Pregoeira. 

A ASSOCIAÇÃO JUVENTUDE DA PROMESSA, registrada no 1º Registro de Títulos e Documentos 
e de Pessoas Jurídicas Cartório Pergentino Maia, sob o microfilme “REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS 
JURIDICAS” SOB Nº 158527 em 22/06/2020, inscrita no CNPJ 37.499.859/0001-05, com sede na 
Rua Doutor Gilberto Studart, 3101, Bairro Manoel Dias Branco CEP 60191-365 - Fortaleza/CE, 
representada por seu Diretor Presidente, o Sr. NEFISSON RABELO VIEIRA PINHEIRO, brasileiro, 
casado, empresário, inscrito no CPF sob o n° 265.278.388-24, portador do passaporte n° FG054332 
DPF/CE, com endereço na Rua Bento Albuquerque, nº 3300, apt. 1402, Manoel Dias Branco, Edifício 
Torre Mykonos, Fortaleza/CE, CEP: 60191-355, vem comunicar a sua DISSOLUÇÃO, por meio da 
Ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 7 dias do mês de março do ano de 2022, às 
10:00hs da manhã. Nefisson Rabelo Vieira Pinheiro - Diretor Presidente.
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Vice. A seleção brasileira de parataekwondo se sagrou vice-campeã do primeiro campeonato pan-americano 
Open da modalidade. Os atletas verde e amarelos faturaram 14 medalhas no torneio ocorrido nesta sexta-feira 
(15), na Arena Carioca 1, no Rio de Janeiro. O título geral ficou com o México, que teve quatro medalhas de ouro.ESPORTES

FOTO DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

 O próximo jogo 
do Grêmio será na 
quinta-feira (21), 
contra o Guarani, 
em casa. A Cha-
pecoense encara 
o Vasco, sexta-
-feira (22), em 
Santa Catarina

Carlos Pereira

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Entre os seus verdadeiros amigos o empresário 
Carlos Pereira comemorou na quarta-feira que passou 
o seu aniversário.

PEDRO JORGE Ele já comandou o Náutico e teve uma 
gestão das mais diguas. Na semana que passou recebeu os 
cumrprimentos de seus amigos e familiares porque aniversa-
riou. Pedro Jorge Medeiros é o seu nome.

EM CAMPANHA O cel Aginaldo aqui está ao lado do 
comodoro Licínio Correa e de sua esposa deputada por São 
Paulo, Carla Zambelli. O cel está em campanha para deputado 
federal, ele que é o chefe da segurança nacional.

TIN GOMES Quando da solenidade de entrega da Me-
dalha da Abolição à nossa grande atleta Amandinha  o que 
foi destaque internacional no futsal, o deputado estadual 
Tin Gomes lá estava e aqui com o colunista.

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

Santos e Coritiba se en-
frentaram ontem, 17, pela 
segunda rodada do Cam-
peonato Brasileiro. Na Vila 
Belmiro, o time de Fabián 
Bustos venceu por 2 a 1 para 
um público de 13.052 pa-
gantes. Léo Baptistão abriu 
o placar aos 12 minutos do 
primeiro tempo, Léo Gama-
lho empatou em cobrança 
de pênalti aos 26 e Henri-
que, contra, deu a vitória à 
equipe paulista aos 31. Com 
o resultado, o Peixe chega ao 
primeiro triunfo no torneio 
e alcança os quatro pontos, 
ficando momentaneamente 
na vice-liderança da tabela. 
Já o Coxa permanece com 
três pontos, na quinta posi-
ção da tabela.

Santos e Coritiba se enfren-
tam novamente na próxima 
quarta-feira, desta vez pela 
terceira fase da Copa do Brasil, 
às 19h30 (de Brasília), Couto 
Pereira. Na rodada seguinte 
do Brasileirão, o Peixe recebe 
o América-MG, no domingo 
(24/04), às 16 horas (de Bra-
sília), enquanto o Coxa visita 
o Atlético-MG, no sábado, às 
21 horas (de Brasília).

O jogo
No primeiro tempo, logo 

no início, o Coxa quase abriu 
o placar. Andrey, livre de 
marcação, recebeu cruza-
mento na área e finalizou de 
cabeça, mas João Paulo fez 
boa defesa e mandou para 
para escanteio.

O Peixe respondeu aos cin-
co minutos. Ângelo trouxe 
para o meio, acionou Marcos 

Leonardo no pivô, que tocou 
para Leó Baptistão finalizar, 
mas a bola foi para fora.

Aos nove, o Santos chegou 
em nova jogada de Ângelo. 
O jovem avançou pela direi-
ta e assistiu Léo Baptistão, 
que girou sobre a marcação 
e finalizou, parando em Alex 
Muralha.

Até que, aos 12, os donos 
da casa abriram o placar. Ân-
gelo lançou Léo Baptistão em 
profundidade, que tentou 
ajeitar para Marcos Leonar-
do, e a bola voltou para o ata-
cante apenas empurrar para 
o fundo das redes.

Aos 26, Andrey pegou 
uma sobra na área, foi der-
rubado por Zanocelo e o ár-
bitro assinalou a penalidade 

máxima. Léo Gamalho foi 
para a cobrança e empatou 
para os visitantes.

O Santos não tardou a res-
ponder. Aos 31, Após recu-
perar a bola no meio-campo, 
Marcos Leonardo avançou 
e acionou Lucas Pires na es-
querda, o lateral cruzou para 
a área e Henrique mandou 
contra o próprio gol.

Segundo tempo 
Nos primeiros 15 minutos 

da segunda etapa, as equipes 
não tiveram grandes opor-
tunidades de gol. O Coriti-
ba, atrás do placar, teve mais 
posse de bola, mas pouco 
chegou ao gol de João Paulo. 
O Santos teve problemas para 
conseguir contra-ataques.

Aos 22, o Peixe teve uma 
grande chance. Após cobran-
ça de falta, Lucas Braga pres-
sionou a marcação e a bola 
sobrou para Bryan Angulo 
que, livre de marcação, bateu 
por cima. O assistente mar-
cou impedimento da jogada.

O Coxa teve a oportu-
nidade do empate aos 27. 
Robinho recebeu na inter-
mediária e acionou Egídio 
na esquerda. O lateral bateu 
forte para o gol, obrigando 
defesa de João Paulo.

Aos 31, Alex Muralha im-
pediu o terceiro gol do San-
tos. Lucas Braga recebeu cru-
zamento dentro da pequena 
área, e parou em grande de-
fesa do goleiro da equipe pa-
ranaense.

Léo Baptistão (centro) foi o nome do jogo marcando um dos gols e tendo participações efetivas

Tempos bons
O tênis com o cel Elisio Aguiar à frente. O voleibol com 

o professor João Lima no comando. A natação com Fer-
nanda Bastos e o xadrez de Luiz Gentil e Ronald Câmara.

Vias de fato
Por pouco, muito pouco aquele ex-craque de nosso 

futsal não foi às vias de fato com aquele técnico.

Fagner empolgou
A praia de Iracema viveu na quarta-feira passada uma 

noite histórica na comemoração dos 296 anos de nossa 
capital. E mais uma vez Fagner empolgou com suas can-
ções que são verdadeiros hinos de louvor.

Só lembrando
Nem tudo que balança cai e nem tudo que reluz é ouro.

Maratona internacional
A meia maratona internacional ja movimenta o mundo 

esportivo local com uma programação que vai empolgar 
a cidade.

Roberto Pessoa
Coube a este jornalista fazer a entrega do troféu que levou o 

nome de Roberto Pessoa, esta admirável figura humana.

Alano Maia
A presença maciça de grandes nomes de nossa imprensa 

esportiva na noite inesquecível que a Apcdec promoveu 
no Amuarama Hotel evidenciou outra vez o prestígio que 
Alano Maia tem junto a todos nós. O kitt que cada cronista 
recebeu tinha uma linda camisa alusiva ao evento.

Totolec
Este concurso de palpites está inserido nas equipes de 

esporte de diversas emissoras de rádio e tem a credibilida-
de de todos nós cearenses.

Sempre brilhando
Meu amigo e ex-comandante maior do Fortaleza conti-

nua brilhando na política com pronunciamentos atuali-
zados e uma postura marcada pela dignidade que é a sua 
marca. Bom dia Eduardo Girão, senador da República.

Zé Carlos Mota
Pense num tricolor verdadeiro e que nunca deixa 

escapar sua paixão. Um bom dia ao José Carlos Mota. E 
por falar nele o papo do final de semana no Flórida era 
ressaltada a visão futurista do grande Ribamar Bezerra 
que dá seu nome ao CT do Leão.

O Botafogo correu e con-
seguiu acertos ainda antes 
do encerramento da janela 
de transferência, com al-
guns nomes a serem anun-
ciados de forma oficial. 
Com tais movimentos no 
mercado, o Alvinegro inicia 
uma nova rodada de avalia-
ções no elenco, e o futuro 
de alguns jogadores ainda é 
incerto.

Da última terça-feira 
(12) até aqui, o Glorioso 
anunciou o zagueiro Victor 
Cuesta, o lateral-esquerdo 

Niko Hämäläinen e os ata-
cantes Gustavo Sauer e Se-
bastian Joffre. Além disso, 
há negociações encaminha-
das com os meias Tchê Tchê 
e Lucas Fernandes.

Os acordos superaram, 
em número, até mesmo 
uma projeção inicial de 
John Textor, investidor da 
SAF. No fim do mês passa-
do, após a coletiva de apre-
sentação do técnico Luís 
Castro, ele havia indicado 
a procura por mais "dois 
ou três nomes" ainda nes-

te período. À época, o foco 
era lateral-esquerdo, meia e 
centroavante.

As modificações já vi-
nham acontecendo. No fim 
do mês, alguns atletas fo-
ram comunicados que esta-
vam fora dos planos, assim 
como membros da comis-
são técnica.

Desta forma, há nomes 
que podem ir para o Time B, 
projeto implementado por 
Textor e que terá Lúcio Flá-
vio, então interino no profis-
sional, como treinador.

Há setores que, atual-
mente, contam com opções 
entre jovens promovidos 
da base, remanescentes do 
grupo e reforços. O olhar 
também dependerá da for-
mação e estilo de jogo que 
a comissão pretende im-
plantar. No material distri-
buído pelo clube na estreia 
no Campeonato Brasileiro, 
contra o Corinthians, cons-
tavam 33 jogadores, o que já 
supera o número dito pelo 
treinador e pode apontar por 
alterações ainda maiores.

A Chapecoense sur-
preendeu o Grêmio em 
Porto Alegre. 
Nesta sexta-
-feira (15), o 
time catari-
nense apos-
tou numa 
defesa for-
te e contou 
com o con-
t r a - a t a q u e 
para vencer 
por 1 a 0, na 
Arena, pela 
segunda ro-
dada da Série 
B. O gol foi 
de Matheus 
Bianqui.

Com quatro pontos, a 
Chape assume a liderança 
da segunda divisão. O ce-

nário pode mudar com a 
conclusão da rodada. Já o 

Grêmio co-
nhece a pri-
meira derro-
ta e chega ao 
segundo jogo 
sem vencer 
ou mesmo 
marcar gols 
no campeo-
nato. O Tri-
color tem um 
ponto e está 
em 15º. O 
próximo jogo 
do Grêmio 
será na quin-
ta-feira (21), 
contra o Gua-

rani, em casa. A Chapecoen-
se encara o Vasco, sexta-fei-
ra (22), em Santa Catarina.

O Grêmio apresentou, 
durante boa parte do jogo, 
um problema que já este-
ve presente na estreia pela 
Série B: a dificuldade ofen-
siva. O time gaúcho sofreu 
sem espaços e criou pou-
cas opções na frente. Com 
Ferreira, teve sua principal 
chance na etapa inicial gra-
ças a uma falha individual 
do rival, mas o goleiro Vag-
ner evitou o gol. Defensi-
vamente, o time de Roger 
Machado tinha sido pouco 
exigido até um dos poucos 
ataques mais fortes do ad-
versário acabar em gol.

O Grêmio empatava em 
0 a 0 com a Chapecoense 
na Arena ao fim do primei-
ro tempo. E tão logo a etapa 
inicial teve fim, a torcida 

vaiou. A reação foi reflexo, 
também, do jogo de estreia, 
quando o time gaúcho fi-
cou na igualdade sem gols 
contra a Ponte Preta.

A Chapecoense aproxi-
mou suas linhas para tirar 
espaços do Grêmio. Com 
duas barreiras de quatro 
jogadores cada em frente à 
área, o time do técnico Gil-
son Kleina procurava pro-
teger sua retaguarda a cada 
momento. Aplicada tatica-
mente, a equipe catarinen-
se teve sucesso em boa par-
te do jogo. Ofensivamente, 
o time viveu de arrancada 
em contra-ataque. Num 
deles, Derek fez grandes jo-
gadas e o atacante Matheus 
Bianqui marcou o gol soli-
tário da partida.

Botafogo avalia atletas do elenco
após fim da janela de transferências 

Grêmio é derrotado pela Chapecoense 
em jogo válido pela Segunda Divisão

Léo Baptistão marca, Santos 
bate Coritiba e vence primeira
Com o resultado, Peixe chega ao primeiro triunfo no Campeonato Brasileiro 
e alcança os quatro pontos, ficando momentaneamente na vice-liderança
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A Prefeitura de Fortaleza inaugurou o ateliê do projeto Costurando o Futuro, que disponibiliza 
um espaço compartilhado com máquinas de costura para os moradores do Ancuri e bairros adja-
centes. O projeto é gratuito e voltado para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Diálogos Contemporâneos. A escritora Mary Del Priore abre nesta segunda-feira (18) o projeto literário Diálogos Contemporâneos, que promo-
ve o encontro de autores com leitores para uma conversa sobre o contemporâneo a partir de suas obras literárias. O evento acontecerá até o dia 
17 de maio, com conferências semanais sempre às 19 horas. O acesso é gratuito. Historiadora, com pós-doutorado pela EHESS, Paris, Mary Del 
Priore é autora de mais de 50 livros, entre eles “Uma breve história do Brasil”, “Histórias da gente brasileira”, “Uma breve história da mulher no 
Brasil de 1.500 a 2.000” e “D. Maria I”. É vencedora de vários prêmios nacionais e internacionais, entre os quais três Jabutis. No dia 9 de março 
deste ano a escritora carioca foi eleita para a Academia Paulista de Letras. A conferência de Mary Del Priore em Fortaleza será mediada por 
Isabel Costa, jornalista, com graduação também em Letras. Desde 2016 realiza ações no âmbito da leitura. É editora do blog Leituras da Bel.

Com período chuvoso, UPAs registram alta
nos atendimentos por síndromes gripais

De acordo com a Funceme, Fortaleza registrou 638,4 milímetros de chuva em março

FOTO REPRODUÇÃO / DANNIEL MONTEIRO / FUNCEME

Em março, houve mais de 8,6 mil ocorrências pelas doenças, um crescimento de mais de 3 mil atendimentos

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

A Universidade de Forta-
leza, instituição de ensino da 
Fundação Edson Queiroz, vai 
realizar, entre os dias 18 e 20 
de abril, o IV Simpósio In-
ternacional Multidisciplinar 
Franco-Brasileiro de Cân-
cer de Pulmão. A iniciativa 
será aberta ao público, com 
disponibilidade de 100 vagas, 
e suas atividades acontecerão 
no Auditório da Biblioteca 
Central, de 18h às 22h.

A cantora Jeovana Bar-
reto foi a escolhida para 
cantar durante a cerimônia 
de posse de Graça Bringel 
no último dia 7 de abril. Ao 
lado de Edgar De Castro 
(violão), Jeovana foi muito 
aplaudida pelos convidados.

Com a presença da 
presidente Graça Bringel, a 
reunião de terca-feira da Alfe 
foi na Tentacion para apre-
sentação da nova coleção de 
lingeries e das novas ten-
dências da moda e de cores. 

Fátima Duarte, criadora da 
marca, sócia e diretora da 
Alfe, recepcionou as alfeanas 
com um café farto.

Depois de longa tempora-
da sem vir a Fortaleza, por 
conta da pandemia, Selma 
Pagneretti desembarcou 
esta semana na terrinha e já 
rumou para Guaramiranga 
para curtir o feriado santo 
com o casal amigo, Josilda e 
Walter Belchior.

O Sopai Hospital Infantil 
Filantrópico foi o prestador 
escolhido para receber uma 
comitiva de Uberaba/MG 
para um intercâmbio de in-
formações no quesito Regula-
ção de Leitos.

Parceria de peso: Hugo 
& Guilherme se unem a 
Jorge & Mateus e apresen-
tam faixa inédita “Meu 
Número”. A espera acabou! 
Canção completa repertório 
do álbum “Próximo Passo” e 
chegou com clipe na ultima 

sexta-feira.
A ONG Oliveira Founda-

tion, patrocinadora do Expo 
Favela, é um projeto voltado 
para a Educação Socioemo-
cional de crianças, jovens 
e adultos, idealizado por 
Fabiane Oliveira. Hoje atua 
em 17 Estados brasileiros e já 
formou mais de 400 Líderes 
Sociais com seu Programa 
Liderança Transformacional. 
Durante sua participação 
na 1ª edição da Expo Favela 
lançará um novo projeto.

O Educa Favela é a pri-
meira Plataforma Digital 
de acesso democrático à 
Educação Socioemocional 
e de Liderança do Brasil. 
Com o mote “Aqui favela e 
asfalto tem as mesmas opor-
tunidades”, a ideia é gerar 
a mudança de mentalidade 
em moradores da periferia, 
quebrando crenças limitan-
tes e dar lugar a um pensa-
mento de crescimento.

Amiga Célia ficou em casa no fim de semana. Já Kaia 
passou Semana Santa em Canoa Quebrada. Margarida 
Borges também ficou em casa. Enquanto Terezinha Rolim, 
recebeu as amigas em casa para almoço.

Alci Porto foi agraciado durante concorrido evento com o 
troféu Carnaúba tracionalmente entregue pela ACC  - Asso-
ciação Comercial do Ceará. João Porto Guimarães no coman-
do da solenidade e da associação.

A Moura Dubeux lançou em evento que aconteceu nos 
cinemas do Iguatemi - agora bosque - o residencial Platz, 
que fica ali na Santos Dumont já nas Dunas.

A escritora Mary Del Priore abre hoje o projeto literário 
Diálogos Contemporâneos, que promove o encontro de auto-
res com leitores para uma conversa sobre o contemporâneo a 
partir de suas obras literárias. O evento acontecerá até o dia 
17 de maio, com conferências semanais sempre às 19 horas. 
O acesso é gratuito.

O  restaurante e espaço cultural Cantinho do Frango 
comemora mais um grande resultado de suas práticas de 
sustentabilidade e contribuição para preservação do meio 
ambiente.

No período de 8 meses foram economizados 55,528 kg de 
CO2;  80m³ em espaço em aterro sanitário e 112 unidades de 
bombonas enviadas para o aterro sanitário. Também nesse 
período transformou cerca de 18 toneladas de resíduos orgâ-
nicos em composto pronto para o plantio.

Vista mergulhando nas 
Pedrinhas, o rio Jordão 
de Limoeiro do Norte, 
Daniele Holanda Mendes.

Nesta segunda-feira os 
parabéns serão encami-
nhados para Thaís Aragão. 

Às voltas com o 
trabalho foi assim que 
Joyce Gondim encarou o 
feriadão.

0nde anda Marília 
Gabriela pergunta que as 
colunáveis fazem?

Tatiane Benigno 
acumula elogios por sua 
educação.

Poucas sabem agrade-
cer como Carolzita Castro. 

Tubetinho Feitosa Fi-
lho espaireceu-se nesta 
Páscoa em Tauá.

Já de volta a microem-
presária Júlia Parente.

Estes  resultados 
foram obtidos por meio do 
sistema de compostagem 
do tipo Acelerada, um pro-
cesso eletromecânico que 
transforma os resíduos 
orgânicos em composto.  

Os resíduos orgânicos, 
após o processo de se-
paração e acondiciona-
mento, são triturados e 
dispostos na  composteira 
eletromecânica com capa-
cidade de carga de 20Kg 
por ciclo de 45 minutos.

Li na matéria ontem 
no Fantástico falando 
da história emocionante 
da repórter da TV Verdes 
Mares, Marina Alves.

A coluna registra a partida 
deste plano espiritual do mú-
sico Fábio Scattone, marido 
da querida Patrícia Saboya. 
Os pêsames da coluna.

Curtinhas

Quem marca folhinha hoje é a nossa diretora, Soraya de 
Palhano. Receba os merecidos parabéns da nossa coluna

O período chuvoso de 
2022 tem gerado transtor-
nos em diversos âmbitos que 
afetam diretamente a saúde 
pública. Entre outros fato-
res, as chuvas fazem com que 
haja maior aglomeração de 
pessoas em locais fechados, 
o que causa maior incidên-
cia de infecções respiratórias 
como a influenza, conhecida 
popularmente como gripe. 

Nesse contexto, em mar-
ço, as seis unidades das UPAs 
geridas pelo Instituto de 
Saúde e Gestão Hospitalar 
(ISGH) registraram juntas 
um crescimento no número 
de atendimentos por síndro-
mes gripais, foram 8.634, em 
comparação a cerca de 5 mil 
no mês anterior. Os números 
foram observados nas UPAs 
Praia do Futuro, Messejana, 
Autran Nunes, Canindezinho, 
José Walter e Conjunto Ceará.

É válido ressaltar que, 
de acordo com a Fundação 
Cearense de Meteorologia 
(FUNCEME), março foi tam-
bém o mês mais chuvoso em 
Fortaleza desde 1973, com 
638,4 milímetros. A Funce-
me informou que, na capital, 
as precipitações ficaram aci-
ma da normal climatológica, 
com um desvio de 97%, ce-
nário que pode ser explicado 
pela  proximidade da Zona 
de Convergência Intertropi-
cal (ZCIT), que é responsá-
vel por induzir de chuvas no 

Ceará nesta época do ano.
De acordo com Érica 

Guerreiro, coordenadora de 
serviços assistenciais da UPA 
Conjunto Ceará, outro fator 
que pode agravar o quadro de 
síndromes gripais é o com-
portamento da população 
que está relaxando quanto às 
medidas sanitárias como o 
uso de máscaras e álcool em 
gel.  Por isso, para prevenção, 

é fundamental manter alguns 
hábitos de higiene como lavar 
bem as mãos, utilizar lenço 
descartável para limpar o na-
riz, não compartilhar objetos 
de uso pessoal como talheres, 
copos e garrafas e manter os 
ambientes bem ventilados.

Os principais sintomas 
da doença, causada por um 
vírus, são geralmente febre 
alta, dores musculares, dor 

de garganta e de cabeça, bem 
como coriza e tosse. Porém, a 
coordenadora da UPA expli-
ca que é possível diferenciar 
sintomas de diferentes infec-
ções respiratórias. “Em ca-
sos de resfriado, os sintomas 
mais comuns são tosse seca 
e coriza. Já a influenza cos-
tuma causar febre mais alta, 
bem como dores no corpo.  
Já a covid-19 é caracterizada 

pela perda de paladar, olfato 
e falta de ar. Em geral, os sin-
tomas são parecidos, por isso 
é indicado procurar um pro-
fissional de saúde para diag-
nóstico mais preciso”, afirma.

Érica Guerreiro também 
chama atenção para os riscos 
da automedicação quando os 
pacientes acreditam ter apenas 
uma gripe comum. “Pode oca-
sionar alergia ao medicamento 

ou então o paciente pode inge-
rir doses que não correspon-
dem à quantidade adequada, 
colaborando para que ele con-
tinue doente”, pontua.

A vacinação anual tam-
bém é uma alternativa in-
dicada para determinados 
grupos populacionais. Os 
grupos prioritários na atual 
fase contemplam profissio-
nais de saúde, idosos e crian-
ças de 6 meses e com menos 
de 5 anos de idade. Destaca-
-se que as doses devem ser 
aplicadas mesmo em quem 
já as recebeu no ano ante-
rior. Na rede pública, a va-
cina é eficaz contra H1N1, 
H3N2 e o tipo B.

Érica Guerreiro alerta 
que, além da gripe, o perío-
do chuvoso coloca em evi-
dência outras enfermidades 
como a dengue. “Com as 
chuvas e as viagens em épo-
cas de feriados prolongados, 
há a tendência de a popu-
lação esquecer objetos com 
água parada, colaborando 
para a proliferação do mos-
quito”, explica. Por isso, a 
saúde merece atenção redo-
brada nessa época do ano e 
em casos de sintomas, é re-
comendado procurar a uni-
dade de saúde mais próxima.

Por Yasmim Rodrigues

Produtora Liege Xavier já garantiu 
sua Havaianas Gerando Falcões

Família na Páscoa: Maria das Gracas e Carol com os ama-
dos Roberto Cláudio - pai e filho


