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INTERNACIONAL
Bombas. Em uma rara reportagem desfavorável ao governo de Kiev, o jornal americano The 
New York Times divulgou ontem que forças ucranianas provavelmente usaram bombas de 
fragmentação contra a cidade de Husarivka, na fronteira entre as províncias de Kharkiv e Donetsk.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 19 de abril de 2022

O conselheiro do prefeito 
da cidade portuária de Mariu-
pol, Petro Andriushchenko, 
acusou a Rússia de abrir cor-
redores de evacuação falsos. 
O município é um dos locais 
onde a situação da guerra está 
pior, com a população cercada 
por tropas russas e sofrendo 
com a falta de abastecimento. 
Segundo informações publi-
cadas por Andriushchenko 
em seu canal no Telegram, a 
Rússia está tentando criar uma 

“armadilha” para aqueles que 
ainda defendem a cidade. As 
forças ucranianas rejeitaram 
o prazo oferecido pela Rússia 
para que elas se rendessem.

“De acordo com a men-
sagem deles, o corredor de 
saída segura deveria ter sido 
marcado com bandeiras ver-
melhas, mas nenhuma mar-
ca foi feita”, disse ele. “Isso 
confirma mais uma vez que 
eles estão apenas preparando 
uma armadilha para nossos 

defensores”, afirmou An-
driushchenk. Mais cedo, o 
conselheiro do prefeito de Ma-
riupol disse que a cidade seria 
fechada para entrada e saída a 
partir de hoje, com as forças 
russas emitindo passes para 
circulação. Andriushchenko 
também afirmou que os ho-
mens ucranianos estariam 
sujeitos a “filtragem”.

Informações 
O conselheiro não está em 

Mariupol, mas trabalha para 
coletar informações de pes-
soas na cidade, que está sob 
um cerco de uma semana.

“Os combates no distrito 
da Margem Esquerda (Li-
voberezhnyi) duram o dia 
todo”, disse Andriushchenko. 
“Os ocupantes continuam 
atirando e bombardeando 
Azovstal com todas as ar-
mas”, acrescentou. A Rússia 
não comentou as acusações 
de que teria aberto corredo-

res humanitários falsos.

Bombardeio 
O Ministério das Relações 

Exteriores da Ucrânia di-
vulgou ontem, no Twitter, a 
imagem de antes e depois de 
um prédio que foi bombarde-
ado em Mariupol. Segundo a 
publicação, o edifício fica na 
Avenida da Paz e sobreviveu 
às duas guerras mundiais.

Mariupol parece ‘inferno 
na Terra’, diz comandante 
em carta ao Papa Francisco. 
O major Sergiy Volyna, co-
mandante da 36ª brigada de 
fuzileiros navais ucranianos, 
enviou uma carta ao Papa 
Francisco pedindo ajuda 
para salvar a população de 

Mariupol. Na mensagem, ele 
diz que não os civis enfren-
tam uma situação desumana 
e que Mariupol “parece o in-
ferno na Terra”.

“Chegou o momento no 
qual apenas orações não bas-
tam. Ajude a salvá-los [os 
civis]. Mostre a verdade ao 
mundo, ajude a evacuar as 
pessoas e salve suas vidas das 
mãos do Satanás, que quer 
queimar todos os seres vi-
vos”, escreveu Volyna. Segun-
do Volyna, Francisco já “viu 
muita coisa” em sua vida, mas 
“nunca viu aquilo que está 
acontecendo em Mariupol”. 
Mariupol parece ‘inferno na 
Terra’, diz comandante em 
carta ao Papa Francisco. 

Rússia oferece corredores de evacuação falsos 
O município é um dos locais onde a situação da guerra está pior, com a população cercada por tropas russas

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Administração, Ro-
berta Glicya de Sá Felix, Secretária, torna público o extrato do contrato resultante da Tomada 
de Preço 04.001/2022-TP: nº 04.001/2022-01SEAD - Valor global: R$60.000,00 - Contratada: 
Instituto Consulpam Consultoria Público - Privada, através de seu representante legal, o Sr. 
José Vinicio de Sousa Silva. Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços 
especializados de planejamento, organização e realização de processo seletivo de provas 
para seleção de candidatos para provimento de vagas em cargo de nível superior, nível médio 
e de nível fundamental da Prefeitura, bem como o processo seletivo para o preenchimento 
dos cargos de Agente Comunitário de Saúde e de Agente de combate as Endemias. Prazo de 
vigência: 12 meses, a partir da data de assinatura. Data da assinatura do contrato: 07/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - A Secretária Municipal de Saúde, torna público que a partir 
do dia 20/04/2022, das 08h às 12h, na Sede da Secretaria, localizada na Rua Dr. Rui Maia, 
784, bairro Centro, Quixadá/CE, estará realizando Chamamento Público nº 13.001/2022-CHP, 
para o credenciamento de empresa especializada em cirurgia oftalmológica, incluindo con-
sultas pré e pós-operatório e exames diagnósticos, para os usuários atendidos nas unidades 
de saúde do município. o edital e seus anexos poderão ser adquiridos junto à Secretaria no 
endereço já citado, a partir da publicação deste aviso, no horário das 08h às 12h, ou no portal 
da transparência: www.tce.ce.gov.br. Lady Diana Arruda Mota.

Prefeitura Municipal de Quixada - Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária, torna público o extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 10.006/2021-
02SMS, resultante do Pregão Eletrônico nº 10.006/2021-PE. Contratada: Proimagem Serviço 
de Saúde LTDA ME, através de seu representante legal, o Sr. Aristides Memória Taumaturgo 
Neto. Objeto: Contratação de serviço de realização de exames de ultrassonografia a fim de 
atender à necessidade emergente das redes de atenção secundária e primaria, de respon-
sabilidade da Secretaria Municipal de Saúde do município. O presente Termo Aditivo tem por 
objetivo o acréscimo de quantitativo dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 contratados dentro 
do percentual de 25% do valor inicial atualizado do contrato. Data da assinatura: 04/04/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe - A Secretária de Educação, Ana Cristina Lopes da Silva, 
torna público, para conhecimento dos interessados o extrato da Ata de Registro de Preços N°. 
2022.03.15.004-SRP-SME - Objeto:  Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições 
de kits do Projeto Pedagógico - Brinquedoteca para atender as necessidades da Secretaria 
de Educação do município. - Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com 
a Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações posteriores. - Valor Global: R$ 419.700,00(qua-
trocentos e dezenove mil e setecentos reais). - Dotação Orçamentária:  Projeto/Atividade: 
0801.12.365.0003.1.007, 0802.12.365.0003.1.010, Elemento de despesa: 4.4.90.52.00, Fonte 
de recursos: 1500100100, 1550000000, 1569000000, 1570000000, 1571000000, 1705000000, 
1706000000, 1710000000, 1749000000, 1540000000, 1541000000, 1542000000. - Vigência: 
13/04/2023. - Contratante: Ana Cristina Lopes da Silva, Secretária - Contratada:  L.A. Educacio-
nal Editora Comercio, Serviços e Representações Ltda, inscrita no CNPJ Nº 29.830.008/0001-
67. Assina pela contratada:  Luis Anthony Gomes dos Santos.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 04/05/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará 
realizando licitação de Pregão Eletrônico nº 13.04.07.01.22 - PERP, cujo objeto:  Registro de 
preços visando futuras e eventuais aquisições de material para manutenção de bens imóveis 
(elétrico e hidráulico) objetivando a manutenção e conservação de prédios públicos de inte-
resse da Secretaria Municipal da Saúde, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão 
de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no en-
dereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de 
licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário 
das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 05/05/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará 
realizando licitação de Pregão Eletrônico nº 14.04.08.01.22- PERP(Secretaria de Educação, 
Ciência, Tecnologia e Inovação), cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais 
aquisições de material de expediente, tudo conforme especificações contidas no Termo de 
Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão 
de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no en-
dereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de 
licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário 
das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
torna público o Resultado do Julgamento da fase de Habilitação da Tomada de Preços Nº 
00.01.27.01.22-TP. Após análise dos documentos de habilitação, foi habilitada(s) a(s) empre-
sa(s): GAP Construções e Projetos; e Metrica Arquitetura e Urbanismo. Portanto fica aberto o 
prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da Lei Federal Nº 8.666/93. 
Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Sal-
viano Pinto, 707 - CEP 63.800-000, Quixeramobim/CE no horário das 08h às 12h ou pelo site 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna pú-
blico que no próximo dia 19/05/2022 às 09h, estará abrindo licitação de Concorrência Pública 
Nº SI-CP001/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção de 
um galpão industrial no município, através da Secretaria de Infraestrutura, deste município, 
conforme Projeto Básico, parte integrante deste processo. O edital poderá ser adquirido na 
sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público 
das 08h às 12h horas ou pelos sites do TCE-CE:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, e no site do 
município: https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 06 DE 
ABRIL DE 2022, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO. I.SOCIEDADE: WMA INVESTIMENTOS S.A. 
II.CNPJ: 23.883.942/0001-60. III.NIRE (JUCEC): 23300038401. IV. LOCAL: Sede social, 
na Avenida Barão de Studart, nº 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de 
Fortaleza, Estado do Ceará. V. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: 06 de abril de 2022, 
às 09h00. VI.CONVOCAÇÃO: A convocação da assembleia foi feita mediante Edital de 
convocação publicado no jornal de grande circulação “O Estado”, nos dias 28, 29 e 30 de 
março de 2022, páginas 6, 10 e 7, respectivamente, e no Diário oficial do Estado do Ceará, 
Série 3, ano XIV, nº 070, página 246, no dia 30 de março de 2022. VII. PRESENÇA DOS 
ACIONISTAS: Estiveram presentes os usufrutuários e acionistas que detêm o direito de 
voto sobre 78,34% (setenta e oito inteiros e trinta e quatro décimos por cento) do Capital 
Social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença de Acionis-
tas. VIII.MESA DIRETIVA DOS TRABALHOS: Como Presidente da Assembleia: José Vilmar 
Ferreira, e como Secretária: Rose Marie Matos Ferreira. IX.ORDEM DO DIA: a) Homologa-
ção do aumento do capital social aprovado na Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 07/02/2022; b) Alteração do artigo 5º do Estatuto Social; c) Consolidação do Estatuto 
Social da Companhia; d) Outros assuntos de interesse social. X.DELIBERAÇÕES: Após 
análise e discussão da matéria constante da Ordem do Dia, os acionistas deliberaram e 
votaram unanimemente: (i) Homologação do aumento de capital aprovado na Assembleia 
Geral Extraordinária realizada em 07/02/2022, na qual foi deliberada a emissão de 
26.670.000 (vinte e seis milhões, seiscentas e setenta mil) novas ações ordinárias, com 
valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, no montante de R$ 26.670.000,00 (vinte e 
seis milhões, seiscentos e setenta mil reais). As ações retro citadas foram totalmente subs-
critas durante do prazo estipulado para exercício do Direito de Preferência e totalmente 
integralizadas em moeda corrente no prazo de 04 (quatro) dias após a subscrição, confor-
me determinado pela assembleia geral de 07/02/2022 e de acordo com os boletins de 
subscrição respectivos, anexos à presente ata como parte integrante da mesma. (ii) D i -
reito de Preferência – As acionistas subscritoras Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Gui-
marães e Rose Marie Matos Ferreira exerceram parcialmente o seu direito de preferência, 
enquanto o acionista e subscritor MCF Participações S/A, por ter solicitado reserva de so-
bras, exerceu integralmente o seu direito de preferência, bem como as sobras de ações não 
subscritas pelos demais acionistas. (iii) Alteração do Art. 5º do Estatuto Social, que passa 
a vigorar com a seguinte redação:“Art. 5º - O capital social é de R$ 97.179.521,00 (noven-
ta e sete milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais), dividido em 
97.179.521 (noventa e sete milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentas e vinte e uma) 
ações ordinárias, nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma.  Parágrafo Primei-
ro - A emissão de ações para aumento do capital social será feita por deliberação da As-
sembleia Geral, que, em cada oportunidade, fixará  o preço, a forma e o prazo de integra-
lização das ações a serem emitidas. Parágrafo Segundo - Na proporção do número de 
ações que possuírem, os acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de 
capital, direito que deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da 
publicação do Aviso aos Acionistas.” (iii) Consolidação do Estatuto Social, que passa a vi-
gorar doravante com a redação anexa a esta ata. (iv) Quanto aos demais “Outros assuntos 
de interesse social”, nada houve a deliberar..ENCERRAMENTO: Não mais havendo assuntos 
a tratar, a Assembleia foi declarada encerrada, lavrando-se a presente Ata, que, após lida 
e aprovada, foi assinada pelos acionistas e pela mesa diretiva dos trabalhos, como segue. 
XII.ASSINATURAS: José Vilmar Ferreira – Presidente; Rose Marie Matos Ferreira – Secre-
tária. Acionistas: MCF Participações S/A, representada neste ato por seu Diretor Presiden-
te José Vilmar Ferreira, Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães e Rose Marie Matos 
Ferreira. Confere com o original lavrado em livro próprio. MESA José Vilmar Ferreira   Rose 
Marie Matos Ferreira  ANEXO I WMA INVESTIMENTOS S/A ESTATUTO SOCIAL Capí-
tulo I Denominação – Sede – Duração – Objeto Social Artigo 1º - WMA INVESTIMENTOS 
S/A (“Companhia”), é constituída sob a forma de sociedade anônima, e reger-se-á pelo 
presente Estatuto Social, pela Lei n.º 6.404/76 (“Lei das Sociedades Anônimas”) e pelas 
demais disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.Artigo 2º - A Compa-
nhia tem sede e foro jurídico na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Barão de 
Studart, nº 300, sala 2015, Bairro Meireles, CEP 60120-000, podendo, a critério de seu 
Conselho de Administração, operar em todo o território nacional e no exterior, criando ou 
extinguindo filiais, escritórios ou representações, obedecida a legislação vigente no País. 
Artigo 3º - O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Artigo 4º - A Companhia 
tem por objetivo social: a participação e investimentos em outras sociedades. Capítulo II 
Capital Social / Ações Artigo 5º - O capital social é de R$ 97.179.521,00 (noventa e sete 
milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentos e vinte e um reais), dividido em 97.179.521 
(noventa e sete milhões, cento e setenta e nove mil, quinhentas e vinte e uma) ações or-
dinárias, nominativas, no valor de R$ 1,00 (um real) cada uma. Parágrafo Primeiro - A 
emissão de ações para aumento do capital social será feita por deliberação da Assembleia 
Geral, que, em cada oportunidade, fixará o preço, a forma e o prazo de integralização das 
ações a serem emitidas.Parágrafo Segundo - Na proporção do número de ações que pos-
suírem, os acionistas terão preferência para a subscrição dos aumentos de capital, direito 
que deverá ser exercido no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data da publicação do 
Aviso aos Acionistas. Artigo 6º - As ações poderão ser representadas por certificados ou 
títulos múltiplos, observadas as disposições do art. 24 da Lei nº 6.404/76, que terão as 
assinaturas de dois Diretores, sendo um deles, obrigatoriamente, o Diretor Presidente. 
Artigo 7º - Cada ação ordinária corresponde a um voto nas deliberações das Assembleias 
Gerais. Artigo 8º - No caso de venda de ações por algum acionista, os demais terão prefe-
rência para aquisição das mesmas, na proporção das que possuírem, devendo para isso 
manifestar a sua intenção no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que forem 
cientificados por escrito, pelo acionista que deseja vender suas ações. Capítulo III Assem-
bleia Geral Artigo 9º – A Assembleia Geral reúne-se ordinariamente nos quatro primeiros 
meses do exercício social para deliberar sobre as matérias previstas em lei e, extraordina-
riamente, sempre que os interesses sociais assim exigirem. Parágrafo Primeiro - Ressalva-
das as exceções previstas em lei, a Assembleia Geral é instalada, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, um quarto do capital social 
com direito de voto, e, em segunda convocação, com qualquer número. Parágrafo Segundo 
- As deliberações da Assembleia Geral são tomadas por maioria de votos dos acionistas 
presentes, ressalvadas as exceções previstas na Lei das Sociedades por Ações e neste 
Estatuto Social. Parágrafo Terceiro - Para participar das Assembleias Gerais, os acionistas 
deverão comprovar tal condição e apresentar à Companhia documento de identidade, ins-
trumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante e/ou atos societários 
pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso. Artigo 10 – A Assem-
bleia Geral, Ordinária ou Extraordinária será convocada pelo Presidente do Conselho de 
Administração, ou pelo Vice-Presidente, na ausência daquele, ou na forma estabelecida em 
lei, devendo ser instalada e presidida pelo Presidente do Conselho de Administração ou 
pelo Vice-Presidente, ou ainda por acionista aclamado que escolherá um dos presentes 
para Secretário, que pode ser, ou não, acionista da Companhia. Parágrafo Primeiro - A 
Assembleia Geral somente deliberará acerca dos temas propostos na Ordem do Dia, ex-
pressos no edital de convocação, excetuados os casos previstos na lei das Companhias por 
ações. Parágrafo Segundo - As atas de Assembleias Gerais serão lavradas em folhas soltas, 
impressas por meio eletrônico, que comporão o “Livro de Atas de Assembleias Gerais”, 
devendo, a cada 5 (cinco) anos, no máximo, ser procedida a sua encadernação, dando-lhes 
o formato de livro, obtendo-se a chancela oficial mediante registro junto ao órgão de Re-
gistro Público de Empresas Mercantis.Parágrafo Terceiro - As atas de Assembleias serão 
redigidas em forma de sumário dos fatos ocorridos, explicitando, resumidamente, se for o 
caso e a pedido, a razão do voto dos acionistas presentes, fazendo-se registro dos votos 
em branco, das abstenções e dos eventuais protestos, com observância dos preceitos es-
tabelecidos na lei das Companhias por ações. Artigo 11 – Compete à Assembleia Geral, 
além das demais atribuições previstas em lei: a) tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; b) eleger e destituir os membros 
do Conselho de Administração; c) fixar a remuneração global anual dos membros do Con-
selho de Administração e da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal, se 
instalado; d) reformar o Estatuto Social; e) deliberar sobre a dissolução, a liquidação, a 
fusão, a cisão, a incorporação da Companhia, ou de qualquer sociedade na Companhia, 
bem como sobre a incorporação de ações envolvendo a Companhia; f) atribuir bonificações 
em ações e decidir sobre eventuais grupamentos e desdobramentos de ações; g) deliberar, 
de acordo com a proposta apresentada pela administração, sobre a destinação do lucro lí-
quido do exercício e a distribuição de dividendos; h) eleger o liquidante, bem como o 
Conselho Fiscal que deve funcionar no período de liquidação; i) deliberar sobre qualquer 
matéria que lhe seja submetida pelo Conselho de Administração. Parágrafo Único - O Pre-
sidente da Assembleia Geral deve observar e fazer cumprir as disposições dos acordos de 
acionistas arquivados na sede social, vedando a contagem dos votos proferidos em contra-
riedade com o conteúdo de tais acordos. Capítulo IV Conselho de Administração Artigo 12 
- A Companhia será administrada por um Conselho de Administração e uma Diretoria Es-
tatutária, na forma prevista neste Estatuto Social e na legislação em vigor. Artigo 13 – O 
Conselho de Administração será composto por 06 (seis) membros, sendo 01 (um) Presi-
dente, 01 (um) Vice-Presidente e 04 (quatro) Conselheiros, eleitos pela Assembleia Geral 
e por ela, a qualquer tempo, destituíveis. Parágrafo Primeiro - Os Conselheiros serão esco-
lhidos pelos acionistas, devendo ser observado, na eleição, o disposto no art. 141 da Lei 
das Sociedades Anônimas. Parágrafo Segundo - O Presidente e o Vice-Presidente do Con-
selho serão escolhidos pela Assembleia Geral que os eleger. Nas ausências ou impedimen-
tos temporários, o Presidente será substituído pelo Vice-Presidente, e na ausência ou im-
pedimento de ambos, caberá ao Presidente indicar o substituto. Parágrafo Terceiro - o caso 
de ausências ou impedimentos temporários de qualquer outro membro do Conselho, seu 
substituto será nomeado pelos Conselheiros remanescentes. Parágrafo Quarto - No caso de 
vacância no Conselho de Administração de até 02 (dois) membros, o substituto ou substi-
tutos serão eleitos na primeira Assembleia Geral, salvo se a vacância for do Presidente, 
quando, então, o Vice-presidente assumirá, cabendo aos Conselheiros remanescentes a 
escolha, entre eles, do substituto do Vice-presidente, até a próxima Assembleia Geral que 
será convocada no prazo de 30 (trinta) dias. Parágrafo Quinto - O membro do Conselho de 
Administração deve ter reputação ilibada, não podendo ser eleito, salvo dispensa de As-
sembleia Geral, aquele que: (a) ocupar cargo em sociedade que possa ser considerada 
concorrente da Companhia; (b) tiver ou representar interesse conflitante com os da Com-
panhia. Artigo 13 - O mandato dos membros do Conselho de Administração será de 03 
(três) anos, permitida a reeleição, devendo os mesmos ser investidos nos seus cargos 
mediante assinatura de termo de posse no “Livro de Atas do Conselho de Administração”. 
Artigo 14 - O Conselho de Administração se reúne, ordinariamente, trimestralmente e, 
extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou pelo Vice-Presidente ou 
por um terço dos seus membros. Para ser válida, a convocação deve ser feita com a ante-
cedência mínima de 5 (cinco) dias, mediante aviso escrito, seja por fax, e-mail ou carta, 
contendo a pauta e correspondente documentação de suporte das matérias a tratar. Pará-
grafo Primeiro - Em caráter de urgência, as reuniões do Conselho de Administração pode-
rão ser convocadas por seu Presidente sem a observância do prazo acima mencionado, 
desde que inequivocamente cientes todos os demais integrantes do Conselho. Parágrafo 
Segundo - Independentemente das formalidades prescritas no caput, será considerada 
regular a reunião a que todos os Conselheiros comparecerem ou se declararem, por escri-
to, cientes do local, data, hora e ordem do dia, sendo, neste caso, dispensado o interstício 
mínimo previsto no caput, acima. Parágrafo Terceiro - O Conselho se instalará com no 
mínimo a maioria dos seus membros, sendo um deles, o Presidente ou Vice-presidente, e 
deliberará por maioria absoluta de votos. Ocorrendo empate nas deliberações, será eleita 
a proposta que receber o voto favorável do Conselheiro que estiver presidindo a reunião. 
Parágrafo Quarto - Em caso de ausência justificada ou impedimento temporário de um dos 
membros do Conselho de Administração, este poderá delegar os seus poderes a um procu-
rador que deverá ser, necessariamente, membro do Conselho de Administração, devendo 
a procuração conter a matéria do objeto de deliberação e a respectiva manifestação de 
voto do conselheiro outorgante. Parágrafo Quinto - As reuniões do Conselho podem ser 
realizadas por conferência telefônica, videoconferência ou por qualquer outro meio de co-
municação que permita a identificação do membro e a comunicação simultânea com todas 
as demais pessoas presentes à reunião. A respectiva ata deverá ser posteriormente assi-
nada por todos os membros participantes da reunião, dentro do menor prazo possível. 
Artigo 15 - As atas de reuniões do Conselho de Administração serão lavradas em folhas 
soltas, impressas por meio eletrônico, que comporão o “Livro de Atas de Reuniões do Con-
selho de Administração”, devendo, a cada 5 (cinco) anos, no máximo, ser procedida a sua 
encadernação, dando-lhes o formato de livro, obtendo-se a chancela oficial mediante re-
gistro junto ao órgão de Registro Público de Empresas Mercantis. Artigo 16 - Compete ao 
Conselho de Administração, por maioria de votos: a) fixar a orientação geral dos negócios 
da Companhia; b) eleger e destituir Diretores e fixar-lhes as atribuições;  c) deliberar sobre 
a distribuição: c.1) entre os membros da Diretoria, da remuneração fixada globalmente 
pela Assembleia Geral para cada um desse órgão, e; c.2) da participação nos lucros even-

tualmente fixada pela Assembleia Geral; d) fiscalizar a gestão dos Diretores e manifestar-
-se sobre as contas da Diretoria e o relatório da Administração; e) convocar a Assembleia 
Geral Ordinária ou a Extraordinária; f) aprovar o Regimento Interno da Companhia e o 
Plano Básico de Organização; g) submeter à Assembleia Geral propostas versando sobre 
reforma do estatuto, dissolução e liquidação da Companhia, fusão, cisão ou incorporação 
sob qualquer modalidade de lucros e reservas, concordata e falência; h) autorizar a parti-
cipação da Companhia sob qualquer forma ou título, em outras Companhias já existentes 
ou por se constituírem, e, determinar o modo pelo qual será exercido o seu direito de voto 
nas Companhias em que participar, bem como autorizar a liquidação de investimentos em 
outras Companhias ou a venda dessa participação a terceiros; i) deliberar previamente 
sobre a constituição ou extinção de filiais, subsidiárias, bem assim sobre a aquisição, alie-
nação ou arrendamento de estabelecimentos; j) deliberar sobre a contratação e destituição 
de auditores independentes; k) aprovar e alterar os regimentos internos do Conselho de 
Administração e da Diretoria; l) eleger e destituir os membros dos Comitês previstos no 
Capítulo VII deste Estatuto Social, bem como aprovar o(s) Regimento(s) Interno(s) dos 
referidos Comitês. Artigo 17 – Compete ao Presidente do Conselho de Administração ou ao 
Vice-presidente, no exercício da função de Presidente: a) convocar e presidir as Reuniões 
Ordinárias do Conselho e as da Assembleia Geral; b) supervisionar os serviços administra-
tivos do órgão; c) receber as notificações encaminhadas ao Conselho de Administração. 
Capítulo V Diretoria Artigo 18 - A Diretoria será composta por 04 (quatro) Diretores, sendo 
01 (um) Diretor Presidente, 01 (um) Diretor Vice-Presidente Comercial e Financeiro, 01 
(um) Diretor Vice-Presidente de Operações, 01 (um) Diretor Corporativo, eleitos pelo Con-
selho de Administração e por este destituíveis a qualquer tempo. Parágrafo Primeiro - Em 
caso de vacância em qualquer cargo da Diretoria, o Conselho de Administração será con-
vocado para eleição do substituto. Parágrafo Segundo - Para fins do disposto no parágrafo 
primeiro deste artigo, ocorre a vacância com a destituição, a morte, a renúncia, o impedi-
mento comprovado, a invalidez ou a ausência injustificada por mais de 30 (trinta) dias 
consecutivos. Parágrafo Terceiro - O montante global de remuneração dos Diretores será 
fixado pela Assembleia Geral, cabendo ao conselho de Administração definir o valor da 
remuneração individual de cada um. Parágrafo Quarto - Em suas ausências temporárias, o 
Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente Comercial Financeiro ou 
pelo Diretor Vice-Presidente de Operações, nesta ordem. O Diretor Vice-Presidente Comer-
cial e Financeiro e o Diretor Vice-Presidente de Operações, em suas ausências temporárias, 
serão substituídos pelo Diretor Presidente. Parágrafo Quinto - O Conselho de Administração 
poderá decidir por deixar vago 01 (um) cargo da Diretoria. Artigo 19 - As reuniões da Di-
retoria serão previamente convocadas, sendo, entretanto, consideradas válidas as delibe-
rações, quando não formalizada a convocação e estiverem presentes todos os membros, 
considerando presentes, também, aqueles que votarem por meio de outro, por delegação 
de poderes, ou mediante voto previamente declarado, por escrito, inclusive nos casos de 
comunicar por outro meio eletrônico permita a sua impressão em papel. Parágrafo Primei-
ro - As deliberações tomadas em reunião da Diretoria que venham a produzir efeitos contra 
terceiros serão lavradas em ata e arquivadas no Registro Público de Empresas Mercantis. 
Parágrafo Segundo - As deliberações tomadas em reunião pela Diretoria serão considera-
das válidas, quando reunirem a maioria de seus membros, estando presente o Diretor 
Presidente, ou o Vice-Presidente Comercial e Financeiro ou Diretor Vice-Presidente de Ope-
rações, deliberando pelo voto da maioria absoluta dos presentes, cabendo o exercícios do 
voto de qualidade, no caso de empate nas decisões, ao Diretor Presidente ou ao Diretor 
Vice-Presidente Comercial e Financeiro, ou ao Diretor Vice-Presidente de Operações, pre-
sentes à reunião, nessa ordem. Parágrafo Terceiro - As atas de reuniões da Diretoria serão 
lavradas em folhas soltas, impressas por meio eletrônico, que comporão o “Livro de Atas 
de Reuniões da Diretoria”, devendo, a cada 5 (cinco) anos, no máximo, ser procedida a sua 
encadernação, dando-lhes o formato de livro, obtendo-se a chancela oficial mediante re-
gistro junto ao órgão de Registro Público de Empresas Mercantis. Artigo 20 - Somente 
poderão ser eleitas para membros da Diretoria pessoas naturais, residentes no país, po-
dendo ser acionistas ou não. Artigo 21 - O mandato dos Diretores será de 03 (três) anos e 
preferencialmente coincidirá com o do Conselho de Administração, permitida a reeleição, e 
se estenderá até a investidura dos novos Diretores eleitos. Parágrafo Único - Os membros 
da Diretoria serão investidos nos seus cargos mediante assinatura de termo de posse no 
“Livro de Atas da Diretoria”, o que deverão fazer no prazo máximo de 30 (trinta) dias. Ar-
tigo 22 - Compete à Diretoria:  a) a representação da Companhia, ativa e passivamente, 
judicial ou extrajudicialmente,  observadas as ressalvas previstas nesse Estatuto; b) elabo-
rar os relatórios da administração e demonstrações financeiras;  c) executar os Planos 
Operacionais e de Investimentos da Companhia e os Orçamentos Anuais e Plurianuais;  d) 
executar a política técnica, comercial e administrativa da Companhia;  e) aceitar, emitir, 
endossar títulos cambiais de qualquer natureza, receber e dar quitação, e firmar a docu-
mentação epistolar da Companhia;  f) movimentar contas bancárias, assinando, emitindo 
e endossando cheques e outros papéis necessários neste mister;  g) autorizar a aquisição, 
a alienação e a oneração de bens do ativo permanente;  h) avalizar títulos cambiais desde 
que vinculados aos interesses da empresa; e  i) outorgar procurações em nome da Com-
panhia. Parágrafo Único - Os Diretores Estatutários sem designação específica exercerão 
as funções a serem estipuladas pelo Conselho de Administração quando de sua eleição. 
Artigo 23 - Os Diretores, dentro das respectivas atribuições e alçadas que lhes forem con-
feridas pelo Conselho de Administração, têm amplos poderes de administração e gestão 
dos negócios sociais para a prática de todos os atos e a realização de todas as operações 
que se relacionem com o objeto social da Companhia, ressalvadas as hipóteses previstas 
neste Estatuto Social, de operações que somente possam ser realizadas mediante a prévia 
deliberação do Conselho de Administração. Parágrafo Primeiro - Observadas as disposições 
deste artigo, a representação da Companhia, ativa e passivamente, em juízo, perante 
terceiros e perante os órgãos e entidades da administração pública, direta e indireta, fede-
rais, estaduais e municipais compete a qualquer um dos Diretores, individualmente e/ou 
em conjunto, conforme seja definido pelo Conselho de Administração, respeitado o dispos-
to no caput deste artigo, ou a um procurador constituído pela Companhia. Parágrafo Se-
gundo - Os atos que impliquem alienação e oneração de bens moveis e imóveis, nas formas 
legais, bem assim a nomeação e a constituição de mandatários com poderes “as judicia” e 
“ad negotia”, serão praticados pelo Diretor Presidente ou Diretor Vice-Presidente Comercial 
e Financeiro ou Diretor Vice-Presidente de Operações, isoladamente. Artigo 24 - São ex-
pressamente vedados, sendo nulos e ineficazes em relação à Companhia, os atos pratica-
dos por Conselheiros, Diretores, procuradores ou empregados, em negócios estranhos ao 
objeto social, bem como a concessão, em nome da Companhia, de garantias reais ou 
pessoais, sejam avais, fianças, endossos, hipotecas, anticrese, cauções, ou de quaisquer 
outros tipos, em favor próprio ou de terceiros, excetuados os casos em que houver autori-
zação expressa do Conselho de Administração, ou quando se tratar de prestação de garan-
tias a obrigações das empresas controladas, controladoras, coligadas e interligadas. Artigo 
25 - Além dos poderes previstos no artigo 22, compete: I - Ao Diretor Presidente: a) re-
presentar a Companhia na assinatura de todo e qualquer documento que implique respon-
sabilidade ou obrigação para com a mesma; b) praticar atos de rotina administrativa; c) 
assinar os certificados ou títulos múltiplos representativos das ações emitidas pela Compa-
nhia. II - Ao Diretor Vice-Presidente Comercial e Financeiro e Diretor Vice-Presidente de 
Operações: a) representar a Companhia na assinatura de todo e qualquer documento que 
implique responsabilidade ou obrigação para com a mesma; b) substituir o Diretor Presi-
dente em suas faltas ou impedimentos eventuais; e c) praticar atos de rotina administrati-
va, na sua área de gestão. III - Ao Diretor Corporativo: a) colaborar com os demais Dire-
tores nos encargos que lhes cabem, podendo representar a Companhia em juízo; b) repre-
sentar a Companhia, nos termos deste Estatuto, em todos os negócios em que esta inter-
vir. Capítulo VI Conselho Fiscal Artigo 26 - A Companhia terá um Conselho Fiscal, de natu-
reza não permanente, que será instalado em qualquer Assembleia Geral, a pedido de 
acionistas, na forma do disposto no art. 161 da Lei das Sociedades Anônimas, e funcionará 
pelo período determinado quando da sua instalação. Parágrafo Primeiro - Quando instala-
do, o Conselho Fiscal será composto de, no mínimo, 03 (três) membros efetivos e igual 
número de suplentes, eleitos e empossados pela Assembleia Geral que o instalar, fixando-
-lhes a respectiva remuneração, respeitado o limite legal.Parágrafo Segundo - A posse dos 
membros do Conselho Fiscal nos cargos se faz por termo lavrado em livro próprio, assina-
do pelos Conselheiros empossados. Parágrafo Terceiro - O Conselho Fiscal elege o seu 
Presidente na primeira reunião e funciona de acordo com o Regimento Interno aprovado 
pelo próprio Conselho. Parágrafo Quarto - As deliberações do Conselho Fiscal são tomadas 
sempre por maioria de votos dos presentes e lavradas em forma de ata no livro próprio, 
sendo assinadas por todos os presentes. Parágrafo Quinto - Os membros do Conselho 
Fiscal são substituídos, em seus impedimentos permanentes, pelo respectivo suplente. 
Parágrafo Sexto - Ocorrendo a vacância do cargo de membro do Conselho Fiscal, o respec-
tivo suplente ocupa o seu lugar; não havendo suplente, a Assembleia Geral deve ser con-
vocada para proceder à eleição de membro para o cargo vago. Parágrafo Sétimo - Além dos 
requisitos previstos em lei, não pode ser eleito para o cargo de membro do Conselho Fiscal 
da Companhia aquele que mantenha vínculo com sociedade que possa ser considerada 
concorrente da Companhia (“Concorrente”), estando vedada, dentre outras, a eleição de 
pessoa que: (i) seja empregada, acionista ou membro de órgão da administração, técnico 
ou fiscal da Concorrente ou de controlador ou controlada de Concorrente; (ii) seja cônjuge 
ou parente até segundo grau de membro de órgão da administração, técnico ou fiscal da 
Concorrente ou de controlador ou controlada de Concorrente. Parágrafo Oitavo - O Conse-
lho Fiscal terá os poderes e atribuições na forma do disposto no art. 163 da Lei nº 6.404/76. 
Capítulo VII Comitês Artigo 27 - Os Comitês são órgãos facultativos, auxiliares à adminis-
tração da Companhia com funções técnicas e consultivas e têm por finalidade tornar a 
atuação dos órgãos de administração da Companhia mais eficiente, de forma a maximizar 
o valor da Companhia e o retorno aos acionistas, respeitadas sempre que possível as me-
lhores práticas de transparência e governança corporativa. Artigo 28 - A instalação dos 
Comitês compete ao Conselho de Administração. Parágrafo Único - A composição, o funcio-
namento e os requisitos e impedimentos para nomeação dos membros dos Comitês serão 
definidos nos respectivos Regimentos Internos, aprovados, oportunamente, pelo Conselho 
de Administração da Companhia. Capítulo VIII. Exercício Social – Balanço – Resultados 
Artigo 29 - O Exercício Social terá início em 1º de janeiro e terminará em 31 de dezembro 
de cada ano. Ao final de cada exercício social, são levantadas as demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social findo, a serem apresentadas ao Conselho de Administração e à 
Assembleia Geral, com a observância dos preceitos legais pertinentes. Parágrafo Primeiro 
- Do resultado do exercício serão deduzidos, antes de qualquer outra destinação, os prejuí-
zos acumulados, a provisão para o imposto de renda e a participação dos administradores, 
dentro dos limites da lei. Parágrafo Segundo - Aos lucros líquidos apurados no exercício 
será dada a seguinte destinação: (a) 5% (cinco por cento), no mínimo, para a Reserva 
Legal, até esta atingir 20% (vinte por cento) do Capital Social; (b) dividendo aos acionistas 
na base mínima de 5 % (cinco por cento), e na base máxima de 30% (trinta por cento); 
(c) o saldo terá a destinação que a Assembleia Geral determinar. Parágrafo Terceiro - A 
Companhia poderá levantar balanços mensais, neste caso podendo, por deliberação do 
Conselho de Administração ou da Assembleia Geral, distribuir os resultados na forma des-
te artigo .Capítulo IX Liquidação da Companhia Artigo 30 - A Companhia entrará em liqui-
dação nos casos previstos na lei, ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelece-
rá a forma da liquidação, elegerá o liquidante e instalará o Conselho Fiscal para o período 
da liquidação, elegendo seus membros e fixando-lhes as respectivas remunerações. Capí-
tulo X Juízo Arbitral Artigo 31 - A Companhia, seus acionistas, administradores e os mem-
bros do Conselho Fiscal obrigam-se a resolver, por meio de arbitragem, toda e qualquer 
disputa ou controvérsia que possa surgir entre eles, relacionada ou oriunda, em especial, 
da aplicação, da validade, da eficácia, da interpretação, da violação e de seus efeitos, das 
disposições contidas na Lei das Sociedades Anônimas, no Estatuto Social da Companhia. 
Parágrafo Único - Sem prejuízo da validade desta cláusula arbitral, o requerimento de 
medidas de urgência pelas Partes, antes de constituído o Tribunal Arbitral, deverá ser re-
metido ao Poder Judiciário, sendo escolhido para tal o Foro da Comarca de Fortaleza/CE. 
Capítulo XI Disposições Finais e Transitórias Artigo 32 - Os casos omissos no presente Es-
tatuto Social serão resolvidos por decisão do Conselho de Administração, nas áreas de sua 
competência, ou Assembleia Geral, em reunião especialmente convocada, respeitada a 
competência privativa da Assembleia Geral, nos termos da Lei de Sociedades Anônimas. 
Artigo 33 - A Companhia deve observar os acordos de acionistas arquivados em sua Sede, 
se houver, sendo vedado o registro de transferência de ações e o cômputo de voto proferi-
do em Assembleia Geral ou em reunião do Conselho de Administração contrários aos seus 
termos. (Estatuto Social alterado e consolidado pela Assembleia Geral Extraordinária, rea-
lizada em 06 de abril de 2022.) José Vilmar Ferreira Presidente da Assembleia Esta Ata foi 
protocolada na Junta Comercial do Estado do CEARÁ – JUCEC sob o nº 220496935, 
em 08/04/2022, e registrada sob o nº 5784324, em 18/04/2022.

WMA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ Nº 07.867.417/0001-03 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da WMA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL, convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, situada na Av. Barão Studart, 300 
– Meireles, 20º andar, sala 2014, município de Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 29 de 
abril de 2022, às 14:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: em 
sede de Assembleia Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discu-
tir e votar as Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, referentes ao 
exercício encerrado em 31.12.2021; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados do 
exercício findo em 31.12.2021; (c) fixar a remuneração global da Administração da Com-
panhia para o exercício de 2022 e; em sede de Assembleia Extraordinária: (a) deliberar 
sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, por meio da exclusão do parágrafo 
quarto do artigo 30 do referido documento societário.  Fortaleza (CE), 18 de abril 2022. 
José Vilmar Ferreira – Presidente do Conselho de Administração.
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Antônia Geania Vieira de Almeida / Suzana Eleni Almeida e Silva
Torna público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, 
DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS de Aquiraz/CE, a Licença de 
Instalação  para construção de residência unifamiliar localizada na Alameda das Íris - Loteamento 
jardins terra brasilis L34 Q20 no município de Aquiraz/CE, conforme resolução CONAMA 237/97. 
Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento 
ambiental na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO 
AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS de Aquiraz/CE.

CICERO AMADEU SILVA DA ROCHA MINERAÇÃO CNPJ: 45.414.032/0001-71
Torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE 
CAUCAIA-IMAC, a Licença Mineral e a Regularização da Licença de Operação, referente 
a extração de “ARGILA” na localidade de Fazenda Lagoinha, no município de Caucaia/
CE. foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento do IMAC.

DERLAN DAMASCENO DE VASCONCELOS
Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente de Pacatuba - AMAPA a Licença 
de Operação para armazenamento e ensacamento de resíduos de trigo, no município de 
Pacatuba - Ceará, localizado à Rua Francisco Rodrigues, n.º 350, Boa Esperança. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMAPA.

NF&G INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA
Torna público que requereu a Secretária do Meio Ambiente e Urbanismo – SEMURB, a licença LAU 
para a atividade de fabricação de cosméticos, localizada na Rua Capitão José Marques Nº112 CEP 
61988-000 Bairro Centro/Itapebussu no Município de Maranguape Estado Ceará. A presente publicação 
é parte integrante do procedimento de Licenciamento Ambiental junto à SEMURB, no município 
de MARANGUAPE, e seus efeitos só serão validados com a devida emissão da licença requerida.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 

O Presidente do Sindicato dos Policiais Rodoviários Federais no Estado do Ceará - 
SINDPRF-CE, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os associados em gozo 
de seus direitos sociais para participar da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 
sua Sede Social, sita na Rua Margarida Queiroz, 7 - Cajazeiras, Fortaleza - Ceará, no dia 28 de 
abril de 2022, quinta-feira, presencialmente, às 16h00min em primeira convocação com a 
maioria dos associados e, em segunda e última chamada, às 16h30min com qualquer número 
de associados presentes, para deliberar sobre a seguinte Valorização da ordem do dia: I - 
carreira policial e estado de alerta da categoria. 

Fortaleza, 18 de abril de 2022. 
Francisco Erivaldo da Silva - Presidente.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH - CONVO-
CAÇÃO. Em conformidade com o disposto no art. 124 da Lei nº 6.404/76 e no 
Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e 11, IV, bem como para atender o 
disposto na Lei nº 13.303/16, convocamos os acionistas da Companhia de Gestão 
de Recursos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Ordinária; a qual se reali-
zará, às 10h do dia 28/04/2022, a ser transmitida por videoconferência a fim de 
deliberarem sobre os seguintes assuntos: I – Tomar Conta dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis financeiras do exercício de 
2021; II – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-
ção de dividendos. João Lúcio Farias de Oliveira. Diretor Presidente / COGERH.

QUINTAS DO CAMPO INCORPORAÇÕES SPE LTDA. torna público que re-
quereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA 
– IMAC, a LI para Construção de um Empreendimento no Município de 
Caucaia no endereço Rua Maria A. de Lurdes, 70 – Esquina com Rua Gua-
rujá – Camurupim. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

QUINTAS BOTÂNICO INCORPORAÇÕES SPE LTDA. torna público que re-
quereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – 
IMAC, a LP para Construção de um Empreendimento no Município de Cau-
caia no endereço Rua 03 S/N, esquina com a Rua Pereira Valente – Padre 
Romualdo. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, DA COOPERATIVA
DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ.

CNPJ Nº 04.494.283/0001-26 - NIRE Nº 2340001070-3 
O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ, 
no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, bem como o art. 38, §2Q da Lei nQ 5.764/71, 
convoca todos os senhores cooperados para Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 29 
de abril de 2022, em primeira convocação às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
cooperados presentes; em segunda convocação às 09:00 horas, com a presença de metade mais um 
dos cooperados presentes; e em terceira e última convocação às 10:00 horas, com a presença mínima 
de 50 (cinquenta) cooperados ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de cooperados, prevale-
cendo o menor número. Para efeito de quórum conta a cooperativa com 1.530 (um mil quinhentos e 
trinta) cooperados em condições de votar. Serão deliberados os seguintes assuntos ORDEM DO DIA: 
1- Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhado do Parecer do Conselho Fiscal, com-
preendendo: a) Relatório da Gestão do Exercício de 2021; b) Balanço Patrimonial do Exercício de 2021; 
c) Demonstração do Resultado do Exercício de 2021, acompanhado do parecer Conselho Fiscal; 2 - Rateio 
das perdas, proporcional a operação de cada cooperado, decorrentes da insuficiência das contribuições 
para a cobertura das despesas da sociedade; 3 - Plano de atividades da Cooperativa para o Exercício de 
2022; 4 - Eleição para os membros do Conselho Fiscal; 5- Outros assuntos de interesse da cooperativa, 
os quais serão objeto de deliberação na próxima Assembleia Geral. NOTAS: 1 - A presente Assembleia 
Geral Ordinária será realizada no endereço sito à Av. Humberto Monte, 2929 - Torre Norte - 1º andar 
– Auditório - Condomínio Harmony; 2 - Os documentos referentes a esta Assembleia Geral estão dispo-
níveis para visualização e download através do site www.coosaude.com.br. 

Fortaleza/CE, 18 de abril de 2022. 
Jose Rogerio Gomes Pereira Presidente da COOSAÚDE. 

CARTÓRIO BRASILEIRO PONTES - 2º OFÍCIO DE NOTAS E REGISTROS PÚBLICOS. RUA SANTOS DUMONT, 167 - ARACOIABA - CE CNPJ nº 06 
580 195/0001 - 72 - TEL: (85) 3337 1252. EDITAL DE CITAÇÃO. A Bela. REGINA CELY BRASILEIRO PONTES, Oficiala do Registro de Imóveis da 
Comarca de Aracoiaba, do Estado do Ceará, por nomeação, etc. FAZ SABER a quantos o presente Edital de Citação, virem ou dele conhecimento 
tiverem que, perante esta serventia do 2o Ofício de Notas e de Registros, esta processando um requerimento para RECONHECIMENTO 
EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, promovido por ORGANIZAÇÃO SOCIAL DE LUTO CEARENSE LTDA., CNPJ/MF sob o nº 07.383.466/0001-62, 
com sede na Rua Barão do Rio Branco, 1463 e 1459, Centro, na cidade de Fortaleza/CE; IMOBILIARIA LOPIELLO LTDA., CNPJ sob o nº 
22.440.243/0001-83, com sede na Av. Dom Luis, n° 1200, Sala 1705, Torre 1, Bairro Meireles, município de Fortaleza/CE, no qual as requerentes 
pretendem que lhes seja declarado o domínio do imóvel seguinte: “Um (1) terreno de plantar e criar, situado no lugar denominado Olho D’Agua, distrito 
sede, neste município e comarca de Aracoiaba/CE, à margem esquerda da Rodovia CE-060, com área total de 52,49 ha. e um perímetro de 3.733m., 
dentro do contorno seguinte: Inicia-se a descrição do perímetro no ponto do P1 de coordenadas E 527184,74 e N 9521404,32, e Az. de 39,71678387, 
segue extremando com a faixa de Domínio da CE - 060, com dist. de 804,00m até o P2, de coordenadas E 527698,51 e N 9522022,79 e Az, de 
110,2130418, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 65,00m até o P3, de coordenadas E 527759,91 e N 9522000,18 e Az. de 
123,2947734, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 173,00m até o P4, de coordenadas E 527904,16 e N 9521905,44 e Az. de 
47,96818499, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 55,00m até o P5, de coordenadas E 527945,38 e N 9521942,60 e Az, de 
78,00731774, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 63,00m até o P6, de coordenadas E 528007,04 e N 9521955,69 com Az. 
de 159,2358343, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 123,00m até o P7, de coordenadas E 528050,55 e N 9521840,95, com 
Az. de 145,4009158, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 164,00m até o P8, de coordenadas E 528143,75 e N 9521705,84, 
com Az. de 204,9620729, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 122,00m até o P9, de coordenadas E 528092,22 e N 
9521595,13, com Az. de 132,4490158, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 78,00m até o P10, de coordenadas E 528149,45 
e N 9521542,78, com Az. de.193,5847135, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 69,00m até o P11, de coordenadas E 
528133,30 e N 9521475,97, com Az. de 148,4086589, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 67,00m até o P12, de coordenadas 
E 528168,35 e N 9521418,98, com Az. de 106,435212, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 73,00m até o P13, de coordenadas 
E 528238,69 e N 9521398,23, com Az. de 131,8831257, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 79,00m até o P14, de 
coordenadas E 528297,68 e N 9521345,34, com Az. de 80,5893348, segue extremando com o Riacho das Carnaúbas, com dist. de 159,00m até o P15, 
de coordenadas E 528454,77 e N 9521371,37, com Az. de 151,7744095, segue extremando com terras de Antônio Jacinto da Silva, com dist. de 
236,00m até o P16, de coordenadas E 528566,35 e N 9521163,50, com Az, de 279,887632, segue extremando com terras de Maria de Fátima Ferreira 
Nogueira, com dist. de 1.402,00m até o P1. Levantamento planimétrico procedido por Francisco Wagner Pinheiro Viana, Técnico em Agropecuária, 
Registro CFTA: 22100997300.” Assim em cumprimento ao parágrafo 4o do Art. 216-A da Lei 6.015/73 (LRP) e Art. 770-H do Prov. 08/2014 - CGJ/CE, 
alterado pelo Prov. nº 17/2017/CGJ-CE, mandou expedir o presente Edital, por meio da qual ficam citados os eventuais interessados, para todos os 
termos do presente processo, inclusive contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia, caso em que se presumirão como verdadeiros 
os fatos articulados pelos requerentes no requerimento, estando os documentos à disposição dos interessados neste Cartório, durante às horas 
regulamentares. Dado e passado nesta cidade de Aracojaba/CE, aos treze (13) dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois (2.022).  Beld. 
REGINA CELY BRASILEIRO PONTES -- OFICIALA DE REGISTRO DE IMÓVEIS.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE, HERBENE ALVES DE CASTRO, Titular 
Interina do Ofício de Registro  de Imóveis Trairi/CE, faz saber a quem interessar e aos 
que tiverem conhecimento do presente edital que AUDRAN SAMPAIO  MOURA, CPF/MF 
318.065.973-49, REQUEREU o reconhecimento extrajudicial de usucapião de um 
terreno urbano, situado na Rua  Paulo Cazuza, s/n, Flecheiras, município de Trairi/CE, 
processado nos termos do artigo 216-A da Lei 6.015/73, para resguardar direitos  de 
terceiros interessados, bem como dos confrontantes, fica o confrontante abaixo 
indicado NOTIFICADO do inteiro teor dos  trabalhos técnicos que se encontram 
arquivados neste serviço registral, especialmente a planta e memoriais, podendo, caso 
queira,  impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 
dias. A falta de impugnação resulta na presunção legal de  anuência do confrontante ao 
pedido. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são:1)impugnar  
fundamentadamente;2)anuir expressamente; ou 3)deixar transcorrer o prazo aceitando 
os trabalhos tacitamente. Decorrido o prazo  legal sem impugnação, contado da 
publicação deste edital, o silêncio do notificando será interpretado como concordância. 
Edital para  notificação do confrontante: PETER STEPHEN HAMPTON, inscrito no CPF/MF 
671.732.093-15. Trairi - Ceará, 24 de março de 2022.

Coopernectar - Cooperativa dos Apicultores da Região do Semiárido Ltda  
“EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA da 
Cooperativa dos Apicultores da Região do Semiárido – COOPERNECTAR. CNPJ: 03.462.960.0001-
61. O Presidente da Coopernectar - COOPERATIVA DOS APICULTORES DA REGIÃO DO 
SEMIÁRIDO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 25 senhores 
cooperado em condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA 
a realizar-se no dia 24 04 2022, no Centro Cultural Negro Cazuza, localizado á Rua Chagas 
Bento, n° 124, Alto Alegre, Horizonte – Ceará, endereço deferente d local da sede da 
cooperativa, para melhor comodidade dos mesmos. A assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária ocorrerão, em primeiro convocação ás 17:00 horas com a presença de 2/3 (dois 
terços) dos cooperados em condição de votar; ás 18:00 horas em segunda convocação com a 
presença de metade mais um dos cooperados em condições de votar; e ás 19:00 horas em terceira 
e ultima convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados em condições de votar, 
para deliberação em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA, a seguinte ORDEM DO DIA: 1- 
mudança no estatuto; em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA será deliberada a seguinte ORDEM 
DO DIA : 1 - Prestação de contas, compreendendo Relatório de Gestão do ano de 2021 , Balanço 
patrimonial de 2021e Demonstração do resultado apurado em 2021 - Destinação das sobras apuradas 
ou rateio das perdas do exercício 2021; 3 – Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 
2022 e 2024; 4 – Eleições dos membros da diretoria; 5 – Eleição dos componentes do Conselho Fiscal; 
6 – Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença da Diretoria e dos membros 
da diretoria e do Conselho Fiscal; 7 – Outros assuntos de caráter informativo e não deliberativo. 
Horizonte, Ceará, 23 abril 2022.
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ECONOMIA Sorte. A Caixa Econômica Federal vai lançar uma nova modalidade de loteria, a +Milionária, que terá sorteios semanais 
com aposta mínima de R$ 6. A autorização do Ministério da Economia para a nova loteria foi publicada ontem (18/04) no 
DOU. Segundo o texto, a liberação entra em vigor em 2 de maio, mas é a Caixa quem vai definir a data do primeiro sorteio.

Os valores, autorizados pelo Ministério da Economia, serão usados para bancar 
o impacto futuro de uma revisão geral das remunerações ainda em 2022

O Ministério da Econo-
mia incluiu no projeto da Lei 
de Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) uma reserva de R$ 
11,7 bilhões para a concessão 
de reajustes salariais ao fun-
cionalismo federal. A LDO foi 
enviada ao Congresso Nacio-
nal para aprovação. Os valo-
res serão usados para bancar 
o impacto futuro de uma re-
visão geral das remunerações 
ainda em 2022, ou então um 
reajuste dado no primeiro ano 
de gestão do próximo presi-
dente da República.

O presidente Jair Bolsona-
ro decidiu conceder um rea-
juste linear de 5% para todas 
as carreiras, com a inclusão de 
militares das Forças Armadas 
e integrantes do Judiciário e 
do Legislativo. Os benefícios 
serão concedidos a partir de 
1º de julho deste ano.

O secretário especial de Te-
souro e Orçamento, Esteves 
Colnago, explicou que não 
houve nenhum comunicado 
oficial sobre qualquer deci-
são do Palácio do Planalto. “O 
reajuste de 5% é só uma das 
propostas que está na mesa. 
Não houve decisão tomada 
nesse sentido. Há um conjun-
to de propostas sobre a mesa. 
Não há nenhum comunicado 

que nos dê a clareza de que 
houve essa decisão”, disse.

Ainda segundo Colnago, 
um reajuste linear de 5% a 
partir de 1º de julho para todo 
o Executivo, inclusive milita-
res das Forças Armadas, teria 
um impacto de R$ 6,3 bilhões 
em 2022. Com isso, o custo 
chegaria a R$ 12,6 bilhões por 
ano a partir de 2023.

Na prática, a reserva de R$ 
11,7 bilhões teria de ser até 
reforçada em mais R$ 900 mi-
lhões para abrigar o impacto.
Para os demais poderes, o 
reajuste linear teria custo de 
aproximadamente R$ 1,5 bi-
lhão neste ano e cerca de R$ 3 
bilhões em 2023.

O governo também incluiu 

na proposta de LDO uma 
autorização para ampliar os 
valores de benefícios pagos a 
servidores, como auxílio-a-
limentação e auxílio pré-es-
colar, mas apenas quando o 
valor estiver abaixo da média 
por pessoa na União. O crité-
rio, no entanto, deixa brecha 
para aumentos nos valores 
dos benefícios apenas no Po-
der Executivo, já que Legisla-
tivo e Judiciário pagam valo-
res bem acima dos praticados.

Atualmente, o Executivo 
paga auxílio-alimentação de 
R$ 458 mensais a todos os ser-

vidores ativos, exceto aqueles 
que estão afastados por licença-
-capacitação de longa duração 
ou por cessão a organismos in-
ternacionais. O auxílio pré-es-
colar, pago a funcionários ati-
vos com filhos de até seis anos, 
é da ordem de R$ 321 mensais. 
Na Câmara dos Deputados, os 
servidores recebem R$ 982,29 
de auxílio-alimentação e R$ 
798,42 de auxílio pré-escolar, 
segundo dados de dezembro 
de 2021. No Judiciário, esses 
valores são de R$ 910,08 e R$ 
719,62, respectivamente. O 
governo também inseriu no 
texto do PLDO a exclusão, do 
cálculo da meta fiscal, dos pa-
gamentos de precatórios.

As emendas constitucio-
nais que alteraram as regras 
dos precatórios, aprovadas 
no ano passado, já previam 
que esses valores ficariam 
fora do teto de gastos. Ago-
ra, o projeto retira os mon-
tantes também da meta. 
Apesar disso, o Ministério 
da Economia afirma que os 
valores continuarão sendo 
registrados e apresentados 
como resultado primário.

FOTO FOLHAPRESS

RUBENS FROTA

ECONOMIA

O Governo comprometeu o equivalente a 2% do PIB de 
2021 para suprir suas necessidades líquidas de financia-
mento - ante 12,1% do PIB um ano antes, segundo a Se-
cretaria do Tesouro Nacional. O dado faz parte do Boletim 
de Estatísticas Fiscais do Governo Geral, elaborado para 
apresentar os dados das contas públicas brasileiras dentro 
do recomendado pelo G-20, o grupo das maiores econo-
mias do mundo. Os dados são apurados de forma distinta 
das estatísticas tradicionais do Governo, como o Resultado 
do Tesouro Nacional, publicado mensalmente. O governo 
geral abarca as esferas federal, estadual e municipal pelo 
regime de competência, e reflete o efeito financeiro da ativi-
dade governamental sobre a economia, informa o boletim. 

Os números mostram o mesmo desempenho visto em 
outras estatísticas do Governo: a recuperação das receitas e 
a queda das despesas, na comparação com 2020. No caso, 
a receita do governo geral subiu de 38,7% para 42% do PIB 
em 2021. É o maior nível desde 2010, pelo menos. Segun-
do o Ministério da Economia, é um dado semelhante aos 
41,8% do PIB registrados em 2019. As despesas, por sua 
vez, recuaram de 50,8% para 44,1% do PIB. Dessas, o inves-
timento líquido caiu de 0,2% do PIB negativo para 0,4% do 
PIB negativo. Ainda conforme a pasta, a redução dos gastos 
com benefícios sociais (15,7% em termos nominais) foi o 
fator que mais contribuiu para esse resultado.

PIB: Demanda do Governo de 2%

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

Gasolina avança
O preço médio nacional 

da gasolina fechou a pri-
meira quinzena de abril em 
R$ 7,498, o maior já regis-
trado. Em comparação com 
março, quando a média 
nacional era de R$ 7,288, o 
valor subiu 2,9%, segundo 
a ValeCard, empresa que 
monitora preços em mais 
de 25 mil postos em todo o 
País. Nos últimos 12 meses, 
a alta da gasolina foi de 
30,7%. Em abril de 2021, 
o combustível custava em 
média R$ 5,737. Em For-
taleza, o valor médio ficou 
em R$ 7,523, segundo o 
levantamento.

Gasolina avança II
A ANP também aponta 

a gasolina voltou a subir 
nos postos brasileiros. Na 
semana passada, o produto 
custou, em média, R$ 7,219 
por litro, o maior valor 
desde a semana posterior 
ao mega-aumento da 
Petrobras - alta de 0,3% 
em relação à semana an-
terior. Isso reflete repasse 
às bombas da escalada do 
preço do etanol anidro, que 
representa 27% da gasolina 
vendida nos postos. O 
etanol hidratado também 
segue em alta: na semana 
passada, foi vendido, em 
média, a R$ 5,241/l.

Saque do FGTS
A Caixa começa a libe-

rar, amanhã (20), o saque 
extraordinário de até mil 
reais do FGTS aos traba-
lhadores com saldo no 
fundo. Os pagamentos vão 
até 15 de junho, conforme 
o mês de nascimento do 
profissional. Neste mês, 
serão feitos apenas dois 
lotes de depósitos, para 
nascidos em janeiro, que 
recebem no dia 20, e para 
nascidos em fevereiro (30 
de abril). As liberações são 
às quartas e aos sábados. 
Todos os depósitos estão 
programados para o onli-
ne, o que deve facilitar a 
vida de quem vai sacar.

13º do INSS
O INSS começa a pagar, 

na próxima segunda-feira 
(25), a primeira parcela 
do 13º para aposentados, 
pensionistas e demais se-
gurados com direito ao va-
lor, . O dinheiro é liberado 
conforme o número final do 
benefício, sem considerar 
o dígito verificador. Assim 
como em 2020 e 2021, 
a primeira e a segunda 
parcelas da gratificação 
natalina estão sendo 
adiantadas para o primeiro 
semestre do ano. Ao todo, 
31,6 milhões de segurados 
vão receber o dinheiro, 
somando R$ 56,7 bilhões 
injetados na economia.

MPEs: Demanda por crédito salta 95%
O crescimento do saldo de carteira pessoa jurídica 
entre 2020 e 2021 teve como um dos seus des-
taques o crédito destinado às micro e pequenas 
empresas, cuja expansão acumulada no período 
chegou a 94,7% segundo a Febraban. O crédito 
para as MPEs saiu de 13,2% em 2019 para 19,7% 
em 2021. O desempenho do crédito para as empre-
sas deste segmento registrou sua maior expansão 
em 2020 (77%), quando as empresas buscaram, 
com maior intensidade, capital de giro e se benefi-
ciaram dos programas governamentais. Em 2021, o 
crescimento foi de 10%.

Dólar cai com inflação e matéria-prima majorada
Expectativas de 

aperto ao crédito em 
um cenário de alta da 
inflação e a valorização 
de matérias-primas 
exportadas pelo Brasil 
ganharam ênfase nas 
escolhas de investidores 
globais que buscaram 

ganhos no mercado doméstico ontem, favorecendo uma for-
te queda do dólar em relação ao real (-1,02%), a R$ 4,6480. O 
real ficou como a segunda moeda mais valorizada frente ao 
dólar nas comparações entre as principais divisas mundiais.

Governo reserva R$ 11,7 bi para 
reajustes salariais de servidores
O custo do reajuste poderá chegar a R$ 12,6 bilhões por ano a partir de 2023. 
Na prática, a reserva teria de ser até reforçada em mais R$ 900 milhões

EDMIL CONSTRUÇOES S/A CNPJ: 03.382.356/0001-25
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO 31/12/2021 31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA  35.141.099,29   32.524.630,28 
    (-) Deduções de vendas  2.027.105,36   2.083.077,95 
RECEITA LIQUIDA  33.113.993,93   30.441.552,33 
    (-) Custos dos Serviços Vendidos  23.973.160,97   25.922.025,35 
LUCRO BRUTO  9.140.832,96   4.519.526,98 
DESPESAS E RECEITA OPERACIONAIS -6.651.744,27  -2.404.148,63 
Despesas Administrativas  -6.308.485,37  -2.401.030,37 
Despesas Tributárias  -31.890,48  -24.368,97 
Despesas Financeiras -314.586,65  -181.326,01 
Receitas Financeiras  3.218,23   2.576,72 
Outras Receitas(despesas) Operacionais Líquido  -     200.000,00 
RESULTADO OPERACIONAL  2.489.088,69   2.115.378,35 
DESPESAS E RECEITAS NÃO OPERACIONAIS  1.750.000,00   -   
Lucros Distribuídos de Consórcios  1.750.000,00   -   
RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DAS PROVISÕES  4.239.088,69   2.115.378,35 
Provisão Imposto de Renda  -679.492,30  -602.660,24 
Provisão Contribuição Social -379.765,19  -351.326,35 
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  3.179.831,20   1.161.391,76 

Quixeramobim - CE, 31 de dezembro 2021.
 Carlos Iran Maciel Henrique Jorge Nogueira Pimentel
 Contador CRC-CE 4616 Diretor Administrativo

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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