
Entre os fatores que explicam a mudança de patamar dos preços no país estão o mega-reajuste anunciado pela Petrobras no início de março
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Gasolina no Brasil está 
entre as mais caras

O preço do litro da gasolina no Brasil está cerca de 15% acima da média praticada em 
170 países, segundo levantamento feito no site da consultoria Global Petrol Prices

RANKING MUNDIAL

Tendo como base com dados da segunda-feira da semana passada (11), o litro do combustível nos postos brasileiros custava R$ 7,192, 
valor coletado pela consultoria junto à ANP (Agência Nacional do Petróleo) até aquela data - atualmente, está em R$ 7,22. A média 

mundial era de R$ 6,29. Na média de preços de 3 de janeiro a 11 de abril, o valor foi de R$ 6,78 no Brasil. ÚLTIMAS8
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indica apoio 
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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO – PREGÃO ELETRONICO Nº 19.04.01/2022 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. 
A comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe, localizada 
na Rua Cônego Climério Chaves, 307, torna público que se encontra à disposição dos interessados 
o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19.04.01/2022 – Secretaria de Educação, cujo objeto 
é a Aquisição de Gêneros Alimentícios destinados a merenda para os programas de alimentação 
escolar da rede ensino pública do Município de São João do Jaguaribe-CE, sendo o recebimento 
das Propostas até o dia 05/05/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa 
de preços no dia 05/05/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe - CE, 19 de 
abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – PREGÃO 
ELETRONICO Nº 19.04.02/2022 – TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19.04.02/2022, cujo 
objeto é Aquisição de equipamentos comuns, móveis, eletrodomésticos/eletrônicos, informática 
e refrigeração para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças e de 
Infraestrutura do Município de São João do Jaguaribe, sendo o Recebimento das Propostas até 
o dia 06/05/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa de preços no 
dia 06/05/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: www.tce.
ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe - CE, 19 de abril de 
2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da Comissão de Licitação.



POLÍTICA

EDMIL CONSTRUÇÕES S/A CNPJ: 03.382.356/0001-25
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE
Caixa e Equivalentes de Caixa  11.375.763,54   866.054,73 
Clientes  971.098,68   1.189.903,78 
Adiantamentos a Fornecedores  755.853,97   898.433,60 
Adiantamentos a Sócios  7.166.237,29   5.437.857,44 
Impostos a Recuperar  177.627,18   279.898,52 
Dividendos de Consórcios a Receber   1.310.744,64   5.592.960,81 
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE  21.757.325,30   14.265.108,88 
NÃO CIRCULANTE
IMOBILIZADO  5.944.249,85   5.312.859,85 
Bens Utilizados na Prod e/ou
 Prest de Serviços  5.944.249,85   5.312.859,85 
Máquinas e Equipamentos  3.600.915,52   3.212.813,09 
Móveis e Utensilios  41.056,27   38.491,27 
Veiculos  1.183.052,47   1.103.762,89 
Outras Imobilizações  1.169.343,40   1.007.910,41 
(-) Depreciação Acumuladas -50.117,81  -50.117,81 
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE  5.944.249,85   5.312.859,85 
TOTAL DO ATIVO  27.701.575,15   19.577.968,73 
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE  
Fornecedores  6.217.395,17   2.507.251,85 
Obrigações Sociais e Trabalhistas  526.687,00   306.500,90 
Adiantamentos de Clientes  388.250,00   -   
Empréstimos e Financiamentos  9.828.536,32   9.630.340,52 
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE  16.960.868,49   12.444.093,27 
NÃO CIRCULANTE  
Creditos de Pessoas Ligadas
 Fisicas / Juridicas  1.147.000,00   -   
TOTAL DO PASSIVO
NÃO CIRCULANTE  1.147.000,00   -   
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  
Capital Social  4.200.000,00   4.200.000,00 
Reservas de Lucros   2.213.875,46   1.772.483,70 
Lucros/Prejuizos do Exercício  3.179.831,20   1.161.391,76 
TOTAL DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO  9.593.706,66   7.133.875,46 
TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  27.701.575,15   19.577.968,73 

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.
Henrique Jorge Nogueira Pimentel - Diretor Administrativo

Carlos Iran Maciel - Contador CRC-CE 4616

C A R T Ó R I O DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Santa Rosalia, 27 - Messejana

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:

Edital n° 30433 -  MIGUEL ARCANJO DE OLIVEIRA NETO e CARLA DA SILVA SOUSA;
Edital n° 30439 - ANTONIO SERGIO LEITE FERREIRA e MARIA SANDRA SOUSA DA SILVA;
Edital n° 30441 - FRANCISCO ALVES DA SILVA e ANA NAIR DA SILVA GOMES;
Edital n° 30435 - FRANCISCO BEZERRA FELICIANO e FRANCISCA VERDINILDE SILVA RODRIGUES;
Edital n° 30436 - FRANCISCO JOSE PONTES DE CASTRO e FRANCISCA KEYLE ABREU DE ANDRADE;
Edital n° 30440 - ISRAEL SILVA e VALDENIZE DE SOUSA;
Edital n° 30442 - JOSÉ OCELITO DOS SANTOS DANTAS e SARA MARIA MACIEL MACHADO COSTA;
Edital n° 30434 - RICHARDSON MOREIRA DE OLIVEIRA e FRANCISCA RAYANA DOS SANTOS LEMOS;
Edital n° 30438 - RONNIELIO DA SILVA e KALINY MONTEIRO COSTA;
Edital n° 30437 - WILSON FACUNDO DE AGUIAR e FRANCISCA ROSIMEIRE SALES DE LIMA;
Edital n° 30448 - ANTONIO CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO e ANTONIA HELOISA GONÇALVES DE SOUSA;
Edital n° 30452 - ANTONIO FERNANDO ALEXANDRE DO NASCIMENTO e SONIA BALBINO COURA;
Edital n° 30451 - GENILSON BARBOSA DE SOUSA e MARIA AURILENE DE MESQUITA;
Edital n° 30443 - JEISON FAGNER ALVES DA SILVA e ANTONIA VLADIA SERPA DA SILVA;
Edital n° 30445 - JOÃO DARIO DE SOUSA GOMES e MARIA RAVELY SILVA FERNANDES;
Edital n° 30446 - LUCAS DA SILVA e REBEKA GOMES DE CASTRO;
Edital n° 30449 - MANOEL ALVES DO NASCIMENTO FILHO e GEOVANIA BARBOSA REBOUÇAS;
Edital n° 30450 - PAULO HENRIQUE FACUNDO DE SOUSA e JOSIMEIRE SILVA DA COSTA;
Edital n° 30453 - PEDRO ERNESTO VERAS JUNIOR e GRAZIELI FRANCO ALVES;
Edital n° 30444 -TALLES BARBOSA DA SILVA e DILMARA SOUSA DO NASCIMENTO;
Edital n° 30447 - THIAGO FELIX RIBEIRO e RENATA LOPES MESQUITA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 19 de Abril de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.04.11.01PE. 
OBJETO: Aquisição de materiais destinados ao núcleo integrado de apoio a 
crianças e adolescentes autistas (NIAACA) com objetivo de prestar 
atendimento terapêutico especializado, multidisciplinar e contínuo às crianças 
e adolescentes diagnosticados com transtornos do espectro autista (TEA) de 
interesse da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social e Direitos 
Humanos de Barroquinha/CE. Tipo: menor preço por lote. da forma de disputa: 
aberto e fechado. a comissão de pregão comunica aos interessados que a entrega das 
propostas comerciais será até o dia 05.05.2022 ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE 
BRASÍLIA). Os horários referem-se ao horário local. Referido EDITAL poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: http:// 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes, a partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L., 
situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, Barroquinha-CE. 13 de Abril de 2022. 
Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO À ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (Continuação).
AOS FILIADOS DO SINDICATO DOS NOTÁRIOS, REGISTRADORES E DISTRIBUIDORES DO ESTADO DO 
CEARÁ - SINOREDI/CE. Ilmos.(as) Srs.(as): O Presidente do Sindicato dos Notários Registradores 
e Distribuidores do Estado do Ceará – SINOREDI-CE, entidade sindical de 1º grau, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social (art. 20), convoca todos os cartórios 
pertencentes à categoria econômica dos serviços notariais e registrais do Ceará, a participarem 
virtualmente da Assembleia Geral Extraordinária, que será realizada, em caráter excepcional nesse 
formato em razão dos Decretos de isolamento social para enfrentamento da pandemia de COVID-19 em 
vigor no nosso Estado, no dia 22 de abril de 2022, sexta-feira, às 08:00hs, em primeira convocação 
e, não havendo quórum, às 09:00hs, em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes/conectados, e transmitida ao vivo através do aplicativo Zoom, Google Meet ou outro 
similar que será divulgado com antecedência, a fim de se deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1. 
Conclusão do processo de negociação coletiva 2022/2023, com debate da pauta de reivindicações do 
SINDICART/CE, discussão das cláusulas da Convenção Coletiva e aprovação da minuta posta em votação; 
2. Assuntos Correlatos. Os cartórios poderão ser representados por seus titulares ou substitutos, ou ainda, 
por procuradores com poderes específicos de deliberação munidos do respectivo instrumento de 
procuração. Para que todos os filiados tenham conhecimento do presente, este Edital será publicado em 
jornal de grande circulação, bem como será afixado na Sede Social, além de ser publicado imediatamente 
no Boletim Eletrônico do SINOREDI, para que seja dado conhecimento amplo, geral e total do presente. 
Fortaleza/CE, 18 de abril de 2022. Denis Anderson da Rocha Bezerra --  CONVOCANTE
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Bancada. A cúpula do PL avalia que será muito difícil reeleger a atual bancada na Câmara, de 80 
deputados, após as recentes migrações. A avaliação de interlocutores de Valdemar da Costa Neto é 
de que alguns dos puxadores de votos de 2018 não devem ter o mesmo desempenho este ano.NACIONAL

Olha o que a esquerda está fazendo na Argen-
tina

Fábio Faria (Comunicações) sobre a inflação de 55% e 
metade da população com fome

C resce no PDT a sensação de que tam-
bém não será desta vez que o pré-
-candidato Ciro Gomes será eleito 
presidente da República. Munidos 

de coleção de pesquisas, pedetistas consta-
tam que os resultados nunca mostram Ciro 
realmente competitivo, sempre patinan-
do entre o 3º e o 4º lugar. Na reta final de 
abril, contavam que, com a desistência de 
Sérgio Moro (UB) e o início das inserções 
eleitorais na TV, o cenário iria melhorar. 
Mas Ciro não herdou votos, nem subiu nas 
intenções de voto.

Estático
Os pededistas que mais reclamam dizem até 

que nas pesquisas só muda o topo: Lula (PT) e 
Bolsonaro (PL). Ciro nunca chega perto.

Sem coelho na cartola
Sobrou até para João Santana, o ex-marque-

teiro de Lula e Dilma, queimado com os pede-
tistas, por não fazer Ciro decolar.

Canoa furada
Aliados já pulam do barco. No Rio, o PSD vol-

tou atrás na aliança. Pedetistas de Pernambuco, 
Sergipe e Maranhão querem palanque duplo.

Boquinhas
Aliados e pedetistas dizem que apoiar logo 

um candidato mais competitivo garante melho-
res cadeiras no rateio da Esplanada. 

Começo
Hubner escreveu no Twitter que Aras “ignora 

o MPF da Constituição” e chamou o PGR de “a 
própria sala da desfaçatez e covardia jurídicas”.

Insistiu
O professor da USP depois escreveu na Folha 

que Aras fazia parte do “bando servil” do presi-
dente, além de listar possíveis crimes de omissão.

Há mais
O ministro Nunes Marques, do STF, é autor 

de duas ações contra Hubner por razões seme-
lhantes.

Estranhas alegações
Órgão de secretários estaduais de Saúde, o 

Conass faz alegações excêntricas ao pedir pra-
zo para “adaptação” para o fim da emergência 
por causa da covid. Querem mais três meses 
de contratações sem licitação. E para se “adap-

Ciro não empolga e pedetistas podem virar casaca 

O PODER SEM PUDOR

Esperidião Amin se aliou a Leonel Brizola 
em l986, quando ambos sofriam com o êxito do 
Plano Cruzado. Ao visitar colega governador no 
Rio, Amin contou uma fábula árabe para explicar 
como via o quadro: “O urubu queria se vingar da 
cobra e contou seu plano à raposa: ‘Quando a cobra 
sair do buraco, dou uma bicada em cada olho e ela 

acaba morrendo’. A raposa ponderou que havia ris-
co e sugeriu: “Vá à cidade, roube uma jóia da moça 
mais bonita e uma multidão vai atrás de você. Voe 
para o buraco da cobra, atire a jóia lá dentroe a tur-
ba vai matá-la para você”. Brizola fez cara de quem 
nada entendeu e Amin contou a moral da história: 
“Você está mais para cobra, neste momento”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Brizola e a cobra de Amin

tar” à ausência dos holofotes, faltou dizer.

Médicos para índios
O Médicos pelo Brasil pagará incentivo adi-

cional de R$6 mil mensais se o médico escolher 
atuar em distrito indígena. O detalhe tem sido 
omitido do noticiário, talvez por demonstrar 
preocupação do governo com índios.

Vai faltar gente
Para atrair doações para a campanha do ex-

-corrupto Lula, o PCO lançou uma “promoção”. 
Quem doar R$50 para a causa concorre a uma 
viagem paga pelo partido para... Cuba. Passa-
gem só de ida?

Esses ingleses...
O premiê Boris Johnson está sob ataque pela 

presença em uma festinha com um grupo de as-
sessores, na residência oficial. No Brasil, nos anos 
2000, o presidente enchia a cara dia sim, outro 
também, e todos achavam graça. Mas continua 
valendo a máxima: se beber, não governe.

Retorno garantido
Levantamento das associações de energias 

eólica e solar revelou dado animador sobre 
investimento nesse tipo de fonte de energia. 

Segundo a Abeólica e a Absolar, foram mais 
de R$207 bilhões na última década.

Discriminação
O deputado Filipe Barros (PL-PR) disse 

que acionará SENACON e o CADE contra o 
WhatsApp por “impedir o usuário brasileiro 
de utilizar ferramenta disponibilizada para 
todos os outros usuários do mundo”.

Um dia de cada vez
Pandemia, lockdown e isolamento social 

destruíram negócios, mas as datas comemo-
rativas têm salvado a economia. Pesquisa 
Opinion Box e All iN revela que 76% dos bra-
sileiros irão às compras no Dia das Mães.

Foto e mistério
Completou 23 anos o início dos protestos 

na Praça da Paz Celestial, em Pequim, que 
produziram uma das fotos mais marcantes da 
História: um cidadão, até hoje desconhecido, 
encarando um comboio de tanques.

Pensando bem...
... o clima está tão tenso que só lembraram o 

Dia do Exército, enquanto direita e esquerda 
esqueceram o Dia do Índio.

TRF-1 aceita recurso de
Aras contra articulista
O Tribunal Regional Federal da 
1ª Região (TRF-1), em Brasília, 
acolheu recurso do procurador-
-Geral da República, Augusto 
Aras, na queixa-crime contra 
o professor da USP e colunista 
da Folha Conrado Hubner pe-
los crimes de calúnia, injúria e 
difamação. Segundo a decisão 
do juiz federal Marllon Sousa, 
relator convocado do caso, as 
expressões usadas por Hub-
ner em seus artigos e também 
posts podem configurar crime.

FOTO REPRODUÇÃO / FACEBOOK

Paulinho da Força, se reuniu com Lula e Gleisi Hoffmann nesta terça

O presidente do Solidarie-
dade, Paulinho da Força, in-
dicou que a legenda deverá 
apoiar o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
nas eleições presidenciais 
em outubro já no primeiro 
turno. Após crise gerada por 
vaias a Paulinho em evento 
na última quinta-feira (14) 
com Lula e sindicalistas, que 
deu origem a debate sobre 
possível saída do Solidarie-
dade do bloco pró-petista, o 
deputado federal se reuniu 
com o ex-presidente e a pre-
sidente do PT, deputada fe-
deral Gleisi Hoffmann (PR), 
na manhã desta terça (19).

“Hoje selamos nossos com-
promissos. Vamos fazer o 
evento da executiva nacional 
do Solidariedade no próximo 
dia 3, para definitivamente 
selar aliança do Solidarie-
dade com Lula. E iremos ao 
lançamento da candidatura 
do Lula no dia 7”, afirmou 
Paulinho à imprensa após 
o encontro. “Dentro do que 
a gente tinha de esperança 
aqui dessa conversa com Glei-
si e Lula foi superado. O Lula 
realmente quer fazer uma 
grande aliança para ganhar as 
eleições no Brasil, ficou mui-
to claro isso”, continuou.

Gleisi reforçou que as 
vaias a Paulinho no evento 
em São Paulo foram “muito 

localizadas”. “A gente lamen-
ta, não tem absolutamente 
nada a ver com o PT e com 
a nossa militância. Quería-
mos fazer essa reunião para 
esclarecer isso e para dizer 
a importância que tem o 
Paulinho e o Solidariedade 
estarem juntos nessa frente 
de partidos que estamos for-
mando”, disse.

Na conversa, o ex-presi-
dente Lula alegou que aquele 
não era um ato do PT, mas 
das sindicais, e, usando uma 
expressão popular, reco-
mendou que ele cobrasse 
dos dirigentes das centrais, 
citando o secretário-geral 
da Força, João Carlos Gon-
çalves, o Juruna, que partici-
pou do encontro desta terça 
(19). Além de sugerir que 

Paulinho reclamasse com os 
sindicalistas, Lula disse que 
Paulinho cumpria um papel 
importante para ampliação 
do arco de alianças e pediu 
que ele permanecesse ao seu 
lado. E afirmou que no lan-
çamento de sua candidatura 
ninguém vai vaiar o deputa-
do federal.

Articulações
Paulinho afirmou ain-

da que o papel que quer 
desenvolver na campanha 
presidencial é o de articular 
junto a partidos, lideranças e 
movimentos para ampliar as 
alianças em torno do petista. 
“Tenho feito esse papel. Ti-
nha dado uma parada nesta 
semana para ver se era real-
mente isso. Agora, vou con-

tinuar fazendo, vou procu-
rar meus companheiros para 
que a gente possa ampliar a 
aliança e ganhar a eleição”, 
continuou Paulinho.

Na segunda (18), por 
exemplo, o presidente do So-
lidariedade se reuniu com o 
ex-governador do Rio Gran-
de do Sul Eduardo Leite 
(PSDB) e o deputado federal 
Aécio Neves (PSDB-MG). 
Em post nas redes sociais, 
ele afirmou que Leite havia 
explicado o “trabalho para 
ser candidato a presidente da 
República pela terceira via”.

À imprensa, Paulinho afir-
mou ainda que há várias le-
gendas que “estão na dúvida” 
sobre apoiar Lula ou não no 
primeiro turno, e citou lide-
ranças do MDB e do PSD, 
além do Avante. “É possível 
conversar com o [Gilberto 
Kassab], o Baleia [Rossi]. Tem 
o Avante que acho possível 
trazer para a aliança”, disse.

Ainda de acordo com 
Paulinho, a conversa teria 
girado em torno da consta-
tação que as eleições serão 
definidas entre Lula e Bolso-
naro, que o presidente “não 
está morto” na corrida e que 
é preciso ampliar ainda mais 
as alianças pró-Lula. “O pre-
sidente é governo. E governo 
é igual cobra, até morto é pe-
rigoso”, afirmou.

Bivar diz que nunca 
houve promessa para 
Moro ser candidato

O presidente do União 
Brasil, Luciano Bivar, disse 
em mensagem enviada 
nesta segunda-feira (18) 
para um grupo de apoia-
dores de Sergio Moro que 
nunca houve promessa feita 
ao ex-juiz de que ele seria 
candidato a presidente pelo 
partido. “Ao tomar sua de-
cisão [de filiar-se ao União 
Brasil], ele [Moro] estava 
ciente de que em nenhum 
momento a legenda para 
a disputa presidencial lhe 
fora prometida”, diz Bivar na 
mensagem.

O ex-juiz migrou do Po-
demos para o União Brasil 
no final da janela de trans-
ferência partidária, em 31 
de março, e a princípio disse 
que seguia pré-candidato a 
presidente no novo partido. 
Houve, no entanto, resistên-
cias internas ao nome dele, 

e o próprio Bivar acabou 
lançado para o cargo.

Bivar enviou a mensagem 
após ser cobrado por filia-
dos a esclarecer a condição 
do ex-juiz no partido. No 
texto, ele diz que o papel de 
Sergio Moro na disputa des-
te ano será contribuir com a 
construção de uma alterna-
tiva de centro para a disputa 
presidencial. “O que foi 
conversado e prometido foi 
abertura para sua contribui-
ção na construção de uma 
alternativa à polarização e, 
claro, a opção de candida-
tar-se em São Paulo para 
o cargo que quiser, onde 
certamente terá sucesso”, 
afirma Bivar. O União Bra-
sil ofereceu a Moro a pos-
sibilidade de sair candidato 
a deputado federal por São 
Paulo, mas ele a princípio 
resiste à ideia.

Solidariedade indica apoio
a Lula já no primeiro turno
A legenda cogitava deixar o bloco pró-petista na eleição presidencial 
deste ano e deverá atuar na articulação com partidos hoje indecisos

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS GRÁFICAS NO ESTADO DO CEARÁ – SINDGRÁFICA/CE. ELEIÇÕES 
SINDICAIS. O Sindicato das Indústrias Gráficas no Estado do Ceará – SINDGRÁFICA/CE, faz saber 
aos interessados e associados em condições de voto que no dia 18 de maio de 2022, será realizada eleição 
para composição de suas Diretorias, Conselho Fiscal e Delegados Representante junto à Federação das 
Indústrias do Estado do Ceará - FIEC e respectivos suplentes, para o período 2022/2024, ficando, a partir 
da data de publicação deste Edital, aberto o prazo de 15 (quinze) dias para  registro de chapas, observadas 
as normas estatutárias atinentes. A Secretaria da Entidade funcionará na forma virtual através do email 
sindgrafica@sindgrafica.org.br e presencial na sede da Entidade, localizada na Avenida Barão de Studart, 
1980, 1° andar da Casa da Indústria, bairro Aldeota, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, no horário 
das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00 horas, de segunda a sexta-feira, onde poderão ser registradas 
as chapas interessadas por qualquer membro. O horário de votação, que será pelo sistema de cédulas e 
por escrutínio secreto, será das 09:00 às 12:00 e e das 13:00 às 18:00 horas e o local será a sede do 
Sindicato supra referida. Em caso de empate de chapas, será realizada nova eleição no dia 19 de maio de 
2022, no local definido para a primeira votação e no horário das 09:00 às 12:00 e e das 13:00 às 18:00 
horas, observando-se os mesmos procedimentos relativos a primeira votação. No dia 05 de maio de 2022 
será afixada na sede do Sindicato e enviada aos titulares das chapas concorrentes a relação das chapas 
registradas, ficando esclarecido, desde já, que o prazo para impugnação de candidaturas iniciará no dia 06 
de maio de 2022 e encerrará no dia 10 de maio de 2022. Havendo uma única chapa registrada, a aclamação 
dos eleitos será feita no mesmo dia marcado para a realização das eleições, no horário das 12hs. Fortaleza, 
18 de abril de 2022. Fernando Hélio Martins Brito - Presidente.

CARTÓRIO ALMEIDA 3° OFÍCIO. CNPJ/MF 03169830000135. Canindé - CE - 3° OFÍCIO. JULIO EDUARDO LIMA DE ALMEIDA -- Tabelião 
e Registrador. CAIO MAGNI ALMEIDA LIZETE T. MAGNI ALMEIDA -- Substitutos. REG. DE IMÓVEIS, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTESTOS, 
REG. DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, AUTENTICAÇÕES, RECONH. Travessa Pompilio Cruz, 257, Centro - Canindé-Ceará - Fone: 85 3343-1995 / 
Fax: E-MAIL cartorioalmeidacan@hotmail.com. EDITAL DE CITAÇÃO DE PRAZO, expedido nos autos do Procedimento Administrativo de Usucapião, 
PROCESSO No. 136/2022. O Bel. Júlio Eduardo Lima de Almeida, Ilmo, Titular do 3o. Ofício, 2a. Zona de Registro Imobiliário da Comarca de Canindé, 
Ceará, na Travessa Pompílio Cruz, no. 257, Bairro Centro, Canindé, Ceará, CEP 62.700-000, na forma da Lei. FAZ SABER aos Srs. CÍCERO TALVANIS 
LIMA GOMES, PAULO GRANJEIRO DE ARAÚJO, ALINE MACEDO DE OLIVEIRA e FRANCISCO LUCILANE PEREIRA DA CRUZ, réus certos e concordes com 
o requerimento de USUCAPIÃO, e os réus ausentes, incertos, desconhecidos, eventuais interessados e/ou titulares de eventuais direitos reais, bem como 
seus cônjuges e/ou sucessores, que o Sr. ANTÔNIO AGUIAR FILHO, solicitou a abertura do procedimento administrativo de USUCAPIÃO, visando a 
declaração de domínio sobre o imóvel: TERRENO URBANO, com formato irregular, distando cerca de 325,00 metros (m) para a esquina mais próxima, 
localizado na AVENIDA SÃO FRANCISCO, lado ímpar, BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE CANINDÉ, ESTADO DO CEARÁ, com uma área superficial total 
de 2.597,93 metros quadrados (m2) e um perímetro de divisa (limítrofe) de 238,93 metros (m); na seguinte descrição: inicia-se a descrição deste 
polígono a partir do Ponto 1 (P1) coordenadas UTM ( 466672.00mE 1 9519725.00ms), situado no limite do terreno da Avenida São Francisco, de 
propriedade do Sr. Cícero Talvanis Lima Gomes; deste segue no sentido Norte/Sul, confrontando-se com o terreno da Avenida São Francisco, de 
propriedade do Sr. Cícero Talvanis Lima Gomes, numa extensão de 89,63 metros (m) até o ponto 2 (P2) coordenadas UTM (466704.51mE/ 
9519640.75mS); deste segue no sentido Leste/Oeste, confrontando-se com a Avenida São Francisco, numa extensão de 34, 55 metros (m) até o ponto 
3 (P3) coordenadas UTM (466675.89mE 9519621.42m²); deste segue no sentido Sul/Norte, confrontando-se com o imóvel no 895 da Avenida São 
Francisco, numa extensão de 27,13 metros (m) até o ponto 4 (P4) coordenadas UTM (466666.95 / 9519647.03); deste segue no sentido Sul/Norte, 
confrontando-se com o imóvel n° 895, numa extensão de 65,62 metros (m) até o ponto o ponto 5 (P5) coordenadas UTM (466654.76mE 1 9519712.53n-
15); deste segue no sentido Sul/Norte, confrontando-se da Avenida São Francisco, de propriedade do Sr. Francisco Lucilane Pereira da Cruz, numa 
extensão 5,00 metros (m) até o ponto 6 P (6) coordenadas UTM (466654, 76mE / 9519712,53mS); deste segue no sentido Oeste/Leste, confrontando-
se com o imóvel da Avenida São Francisco, de propriedade do Sr. Cícero Talvanis Lima Gomes, numa extensão de 17,00 metros (m) até o ponto de origem 
(P1) coordenadas UTM (466672.00mE , 9519725.00mS); perfazendo desta forma uma área 2.597, 93metros quadrados . (m2) e um perímetro de divisa 
(limítrofe) de 238,93 metros (m). LIMITES E CONFRONTAÇÕES: ao SUL (FRENTE): com o largo da Avenida São Francisco, numa extensão de 34,55 
metros (m); ao NORTE (FUNDOS): com o terreno da Avenida São Francisco de propriedade do Sr. Cícero Talvanis Lima Gomes, numa extensão de 17,00 
metros (m); ao LESTE (LATERAL ESQUERDA): com o terreno da Avenida São Francisco de propriedade do Sri Cícero Talvanis Lima Gomes, numa 
extensão de 89,63 metros (m); ao OESTE (LATERAL DIREITA): com o imóvel no 895 da Avenida São Francisco, numa extensão de 27,13 metros (m); 
com o imóvel no 895 da Avenida São Francisco, numa extensão de 65, 62 metros (m); com o terreno da Avenida São Francisco, de propriedade do Sr. 
Francisco Lucilane Pereira da Cruz, numa extensão de 5,00 metros (m); perfazendo desta forma uma extensão total de 97,75 metros (m); com inscrição 
imobiliária municipal sob o no 8010, alegando posse mansa e pacífica no prazo legal. Estando em termos, expedese o presente edital para comunicação 
dos interessados incertos, ausentes e não sabidos para, no prazo de 15 (quinze) dias, a fluir a partir da data da publicação, manifestem-se sobre o pedido 
de abertura do procedimento administrativo de usucapião. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Canindé, Ceará, 07 
de abril de 2022. Francisco Chagas Barros de Sousa -- Escrevente Autorizado

Estado do Ceará - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA/CE – Aviso de Julgamento 
de Habilitação - TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE. O Presidente da CPL comunica 
aos interessados ato de julgamento da Fase de Habilitação: Ficaram Habilitadas as 
empresas: LOCAX LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 26.669.235/0001-64 e A C 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 11.685.502/0001-10. A Ata de Julgamento 
encontra-se disponível no endereço da Prefeitura Municipal. Desse modo fica estabelecido o 
prazo do art. 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93 – Fase de Recursos, caso não haja interposição 
de peça recursal, fica desde já marcada a sessão de abertura dos envelopes contendo as 
propostas de preços para o dia 29.04.2022 às 09:00 horas, Guaiuba/CE, 19 de abril de 2022. 
Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - Aviso de Licitação 
– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2022. Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS 
DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas será 
até às 08h59min do dia 04 de maio de 2022, com abertura para análise das propostas às 
09h00min e Sessão de Disputa de Lances às 09h30min. O edital poderá ser adquirido 
nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tce.ce.gov.br a 
partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Central de Licitação 
e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiuba/CE ou licitacao@guaiuba.
ce.gov.br. Guaiuba/CE, 19 de abril de 2022 – Francisco Rumennigge Praxedes da 
Silva – Presidente e Pregoeiro da CCLP.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Licitação - O 
município de Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0013103.2022. 
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA 
NA LOCALIDADE DE BALIZA E REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ALVES DA 
SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO 
DE URUOCA-CE. Abertura dia 09 de maio de 2022, às 14:00 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no edifício José Alexandro 
Silva dos Santos, Anexo I, localizada na Rua Pessoa Anta, 410, Centro, Uruoca-CE. 
Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA 
- PRESIDENTE DA CPL

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Licitação - O município 
de Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0013003.2022. OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, 
PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE RESERVATORIOS, JUNTO A 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS 
HIDRICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA- CE. Abertura dia 09 de maio de 2022, às 
09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no edifício 
José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na Rua Pessoa Anta, 410, Centro, 
Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE 
SILVEIRA - PRESIDENTE DA CPL

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruoca - AVISO DE RETIFICAÇÃO DE 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - A comissão permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Uruoca torna público a RETIFICAÇÃO da ata de 
realização de julgamento de habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 0012203.2022, 
publicado conforme Aviso no Jornal de Grande Circulação (o Estado) dia 18/04/2022, 
pag.7, Diário Oficial do Estado – DOE dia 18/04/22 serie 3, ano XIV n. 082, pág. 148, 
DOE-UR, dia 18/04/22, ANO VI, Nº 082, pág.4. Comunicamos aos licitantes e demais 
interessados, que foi retificado a ata do julgamento de habilitação. Com a seguinte 
correção: ONDE SE LÊ: JOCIEL CARNEIRO DE AGUIAR-CNPJ: 17.336.292/0001-30; 
LEIA-SE: J C DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUCOES- CNPJ: 17.336.292/0001-
30. As demais disposições permanecem inalteradas. Uruoca-CE, 19 de abril de 2022. 
Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL
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O projeto-piloto que inicia a implantação do C-Jovem na rede pública estadual de ensino capacitou mais de 200 professores
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Segurança. O Corpo de Bombeiros do Ceará resgatou 13 banhistas em praias e lagoas, durante o fim de semana - sá-
bado (16) e domingo (17). Além dos resgates de vítimas de princípio de afogamento, ainda foram realizadas 2.593 ações 
de prevenção nas praias de Fortaleza, Caucaia, Aracati e Jijoca de Jericoacoara. Nenhum óbito foi registrado no período.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 20 de abril de 2022  O ESTADO                     

O Governo do Ceará lan-
çou, nessa segunda-feira 
(18), o Projeto C-Jovem. 
A iniciativa deve englobar 
todo o estado, tendo como 
meta a capacitação de 100 
mil estudantes em até cinco 
anos no desenvolvimento de 
tecnologias, a exemplo de 
Infraestrutura 5G, Desen-
volvimento Android e Nu-
vem. Segundo o Executivo 
estadual, a ação, de caráter 
multi-institucional, nasce 
diante da necessidade de 
profissionais para o setor de 
Tecnologia da Informação 
e Comunicação (TIC) no 
Brasil e também frente aos 
entendimentos com o setor 
para o desenvolvimento do 
Ceará.

O evento teve a participa-
ção da governadora Izolda 
Cela (PDT), de dirigentes 
das secretarias estaduais en-
volvidas, de representantes 
de instituições de ensino su-
perior cearenses, de empre-
sas parceiras neste projeto, 
e de lideranças políticas. De 
acordo com Izolda, além de 
promover o desenvolvimen-
to de tecnologias no Estado, 
o projeto tende a capacitar a 
juventude e prepará-la para 
o mercado de trabalho. 

“Há um movimento vol-
tado para construir uma so-
ciedade melhor, mais digna 
e mais justa aos cearenses. 
Nós sabemos dos desafios 
que passamos diante de 
uma transformação digi-
tal. Mas, com o C-Jovem, 
estamos seguindo o fluxo, 
para não perder a chance 
de usar essa inteligência e 
tecnologia para transformar 
e capacitar os jovens para o 
mercado de trabalho, como 
um forte vetor do desenvol-
vimento humano no Ceará”, 
destacou.

A titular da Secretaria da 
Educação do Ceará (Seduc-
-CE), Eliana Estrela, aponta 

que o projeto-piloto que ini-
cia a implantação do C-Jo-
vem na rede pública estadual 
de ensino capacitou mais de 
200 professores. Profissio-
nais que lecionam para cerca 
de 4.358 alunos dos cursos 
técnicos em rede de com-
putadores e em informática 
de 109 escolas estaduais de 
educação profissional. “A 
partir do segundo semestre 
deste ano avançaremos de 
acordo com as avaliações, 
com os alunos sendo prepa-
rados para o mercado de tra-
balho, e com um certificado 
internacional”, acrescentou.

Por sua vez, o presidente 
da Assembleia Legislativa 
do Ceará, deputado estadu-
al Evandro Leitão (PDT), 
ressalta a importância de 
se ter uma política pública 
que consiga suprir a lacuna 
ocasionada pela conjuntura 
social. “Esta ação vem ao en-
contro da implementação do 
Hub Tecnológico do Ceará. 
Estamos implantando um 
programa visionário, que 

oportuniza aos nossos jo-
vens da escola pública uma 
perspectiva de vida através 
de algo que é fundamental 
para todos nós, o trabalho”, 
enfatizou.  

Procedimento
O projeto C-Jovem será 

formado por células de atu-
ação, sendo cada uma com-
posta por um coordenador 
que apoiará jovens tutores 
provenientes do ensino su-
perior. Esses, por sua vez, 
apoiam estudantes do en-
sino médio. O programa 
será executado por meio de 
projeto de extensão das IES 
e terá duração de um ano, 
considerando um “perío-
do de imersão em empresas 
parceiras para que o estu-
dante utilize os conhecimen-
tos na prática”.

Segundo o Governo do 
Estado, por intermédio da 
iniciativa, a expectativa é 
alcançar resultados como 
“retenção de talentos pelo 
aumento da qualidade das 

oportunidades de emprego 
e empreendedorismo”; me-
lhor oferta por profissionais 
de TIC, em quantidade e 
em formação curricular, de 
forma conectada com a de-
manda de um setor estraté-
gico para o país; inclusão 
do jovem em políticas de 
empreendedorismo colabo-
rativo e desenvolvimento 
socioeconômico; e governo-
-academia-empresas alinha-
dos para contribuir com o 
fortalecimento do empreen-
dedorismo e da inovação.

Para isso, serão ofertadas 
seis trilhas de conhecimen-
to: Nuvem, Infraestrutura 
5G, Fullstack, Inteligência 
Artificial, Java e Desenvol-
vimento Android. Além 
disso, a formação inclui ra-
ciocínio lógico; inglês para 
TIC; empreendedorismo e 
inovação; comunicação e re-
lacionamento interpessoal; 
e Tecnologia da Informação 
e Comunicação, sendo que 
nesta última o jovem poderá 
escolher uma área específica.

A ex-primeira-dama do Ceará, Onélia Leite de Santa-
na, que presidiu e realizou muito pela cearenses à fren-
te do Programa Ceará Primeira Infância, vai continuar 
protegendo a todos aonde quer que estejam (capital ou 
interior). Onélia (Foto), acaba de aceitar convite para 
assumir a Secretaria de Proteção Social, em substitui-
ção a Dra. Socorro França, que deixou a pasta, confor-
me em relado a imprensa, para efeito de desimcompa-
tibilização. Ou seja, Socorro França deverá disputar as 
eleições de outubro vindouro, como candidata à Câma-
ra Federal ou Assembleia Legislativa, ao que se diz, ela 
vai decidir dentro de poucos dias. Aguardemos.

Proteção do Estado

Palanque
A crônica política especializada tem divulgado com 

frequência que vai ser bem maior o número de mulhe-
res candidatas nas eleições deste ano. Afora as detento-
ras de mandatos, na sua maioria candidatas a reeleição 
ou a outros postos, fala-se em muitas novidades. Sem 
dúvida, algumas chamam mais a atenção, como a pre-
tensão de Lia Ferreira Gomes irmã dos meninos (Ciro, 
Cid, Ivo ) que já são estão na política há muitos anos. 
Lia quer ser deputada federal.

Também repercute
Sim, igualmente, a Lia, vem repercutindo bastante 

em Tauá e nos Inhamuns, a pré-candidatura já lançada 
ao Legislativo Estadual Cearense da jovem médica 
Gabriela Aguiar, que é filha da prefeita Patrícia Aguiar 
(do Tauá), portanto, filha de Domingos Filho, que já foi 
deputado estadual, presidente da Assembleia e vice-go-
vernador do Estado, portanto, irmã do deputado federal 
e candidato a reeleição, Domingos Neto. E existem 
vários outros casos.

Vice sobralense
Nas últimas horas circulou a notícia nos meios de 

comunicação da zona norte e nas redes sociais, de que 
a vice-prefeita de Sobral, Christianne Coelho, tem seu 
nome divulgado como pré-candidata à Câmara Federal 
pelo Partido dos Trabalhadores (PT). Ao que se comen-
ta, a decisão da sua vice não o incomoda, teria revelado 
a amigos o prefeito Ivo Gomes, que é do PDT.

Obras suspensas
Foi publicada liminar da 1a Vara Cível da Comarca 

de Caucaia, determinando a suspensão imediata das 
obras de desassoreamento e dragagem na Lagoa de 
Cauipe, que fica em área de Proteção Ambiental (APA), 
do município. A decisão da Justiça atendeu a uma Ação 
Civil Pública movida pelo MPCE, Ministério Público do 
Ceará, que apontou risco de danos irreversíveis ao meio 
ambiente. Estamos atentos.

Repercussão inigualável
O prefeito Herberlh Mota e seu primo, deputado 

estadual Audic Mota continuam divulgando e espalhan-
do a alegria com que a população de Baturité recebeu 
semana passada a governadora Izolda Cela. Conforme 
já foi amplamente divulgado, a Governadora entregou 
o Centro de Línguas, oportunidade em que também 
se comprometeu a viabilizar recursos para construção 
de areninhas e obras no setor de estradas. Aliás, há 
informações de que no setor rodoviário o Governo do 
Estado do Ceará tem muito o que fazer para uma me-
lhor ligação da capital com os municípios do Maciço de 
Baturité e a comunicação entre eles. Vai Izolda!

FOTO FELIPE ABUD

DESENVOLVIMENTO
Projeto capacitará alunos a atuarem

no mercado de novas tecnologias 
Por meio do Projeto C-Jovem, a expectativa é alcançar resultados como retenção de 

talentos pelo aumento da qualidade das oportunidades de emprego e empreendedorismo

A Secretaria da Cultura 
do Ceará (Secult Ceará) rea-
liza, neste mês de abril, uma 
programação voltada para 
valorização da cultura, me-
mória e luta dos povos indí-
genas no Ceará por meio de 
eventos em sua rede pública 
de equipamentos culturais, a 
exemplo da Casa de Saberes 
Cego Aderaldo, em Quixa-
dá, a Vila da Música, no Cra-
to, o Cineteatro São Luiz e o 
Theatro José de Alencar com 
atividades nos próximos 
dias. Nesta quarta-feira (20), 
será exibido o documentário 
“Rito de Passagem”, dirigido 
por Angela Pappiani e Silvio 
Cordeiro, no canal do You-
Tube da Vila da Música do 
Crato.

Já na Casa de Saberes 
Cego Aderaldo, em Quixadá, 
será realizada também nesta 
quarta, uma programação 
inteiramente voltada à cul-
tura indigena. Às 7 horas, 
acontece uma visita técnica à 
Escola Indígena Kanindés de 
Aratuba, com mediação de 
Angelo Oliveira. A atividade 
acontece presencialmente, 
com vagas limitadas. Infor-

mações pelo Instagram do 
equipamento: @casadesabe-
res.ca. Pela tarde, às 14h, é 
a vez da oficina “História e 
memória dos povos indíge-
nas cearenses: uma interven-
ção artístico cultural” com o 
historiador João Paulo Viei-
ra e mediação de Joyce Cus-
tódio de Freitas. À noite, às 
19h, acontece a palestra ” 
Povos indígenas, territórios 
e tradições: existências e re-
sistências”, com as lideranças 
indígenas Weibe Tapeba e 

Ailton Krenak, com media-
ção de Aterlane Martins.

No dia 23 de abril, o Ci-
neteatro São Luiz abre a 
exposição virtual “Mecunã 
Kérupi Ané - Imagens de 
Povos Indígenas do Ceará”, 
para prestigiar as artes vi-
suais dos povos indígenas 
do Ceará. É uma exposição 
sonho, uma maneira de tra-
zer o exercício do sonhar de 
artistas indígenas pelo esta-
do do Ceará. Os trabalhos e 
o onírico por trás dele que 

dão sustentação ao céu, à 
espiritualidade, à vida e 
ecologia que nos cerca, em 
diversas linguagens que vão 
desde o desenho até a foto-
grafia, passando pela ma-
quiagem como expressão da 
moda em que esses artistas 
têm moldado novas utopias. 
Para conferir, basta acessar o 
site do Cineteatro São Luiz: 
https://www.cineteatrosao-
luiz.com.br/exposicoes.

Por fim, no dia 29, o The-
atro José de Alencar realiza 
uma programação especial 
intitulada “TJA e os povos 
indígenas do Ceará”, com 
atividades infantis e home-
nagem ao líder indígena e 
artista cearense Benício Pi-
taguary, falecido em mar-
ço aos 29 anos. Além disso, 
a programação conta com 
atrações artísticas e culturais 
da comunidade dos povos 
indígenas no Ceará: Jeni-
papo Kanindé e Pitaguary. 
Participam da atividade a 
Escola Brolhos da Terra dos 
Tremembés de Itapipoca, a 
Escola dos Jenipapo Kanin-
dé de Aquiraz e a Escola Ín-
dios Tapebas de Caucaia.

Secretaria de Cultura do Ceará realiza 
programação em referência ao Abril Indígena
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WMA Investimentos S.A. 
CNPJ/MF nº 23.883.942/0001-60

A Companhia informa aos seus Acionistas e ao mercado que, em decorrência das alterações dos incisos I e II do art. 289 da Lei nº 6.404/76, as publicações obrigatórias realizadas pela Companhia deixarão de ser efetuadas no Diário Oficial do Estado do Ceará. As demonstrações financeiras apresentadas a 
seguir são demonstrações financeiras resumidas em decorrências das alterações do art. 289 da Lei nº 6.404/76 e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas, 
elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. As demonstrações financeiras completas, estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico: https://oestadoce.com.br/digital/20-04-2022-

Balanços patrimoniais 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

                              Controladora                              Consolidado        
   Notas 2021 2020 2021 2020
Ativo     
Circulante     
Caixa e equivalentes de caixa 5 3.250 4 26.549 253.888
Aplicações financeiras 6 - - 225 225
Contas a receber de clientes 7 - - 345.956 281.908
Estoques 8 - - 3.003.494 784.303
Impostos a recuperar 9 7 - 408.859 206.364
Pagamentos antecipados  133 - 28.672 9.968
Dividendos a receber 12 33.262 14.998 - -
Operação com derivativos  - - - 3.165
Outras contas a receber 10                    - - 14.645 13.808

Total do ativo circulante           36.509 15.002 3.828.400 1.553.629
Não circulante     
Realizável a longo prazo     

Aplicações financeiras 6 - - 46.916 44.909
Impostos a recuperar 9 - - 142.215 2.557
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 - - 312 125
Depósitos judiciais  - - 4.117 4.232
Partes relacionadas 12 - - 583 583
Outras contas a receber 10 - - 55.758 55.713

Investimentos 13 3.402.811 1.366.330 106.844 101.559
Propriedades para investimento 14 - - 55.553 68.967
Ativo biológico 15 - - 105.093 79.573
Imobilizado 16 - - 927.731 892.132
Intangível 17                    - - 72.754 69.646

Total do ativo não circulante       3.402.811 1.366.330 1.517.876 1.319.996 
Total do ativo      3.439.320 1.381.332 5.346.276 2.873.625 

Demonstrações dos resultados Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

                             Controladora                                Consolidado       
   Notas           2021 2020 2021 2020
Receita operacional líquida 24 - - 5.385.205 3.027.113
Custos dos produtos e mercadorias vendidas 25                 - - (2.851.408) (1.946.959)
     
Lucro bruto  - - 2.533.797 1.080.154
     
Receitas e despesas operacionais     
Vendas 25 - - (335.344) (263.684)
Administrativas e gerais 25 (2) - (129.794) (103.726)
Resultado de equivalência patrimonial 13 1.939 570.109 - -
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas 25                 - - 91.849 68.043

Lucro antes do resultado financeiro e impostos  1.939.001 570.109 2.160.508 780.787
Receitas financeiras  26 38 - 72.060 43.732
Despesas financeiras  26 (2) - (105.148) (70.061)
Variações cambiais e MtM, líquidas  26                 - - (35.530) (58.301)
Resultado financeiro             (36) - (68.618) (84.630)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social  1.939.037 570.109 2.091.890 696.157
Imposto de renda e contribuição social 11    
   Corrente  (8) - (202.697) (58.280)
   Diferidos                  - - 51.407 (29.569)
                 (8) - (151.290) (87.849)
Lucro líquido do exercício   1.939.029 570.109 1.940.627 608.308
Resultado atribuível aos acionistas     
Acionistas controladores  1.939.029 570.109 1.939.029 570.109
Acionistas não controladores                  - - 1.598 38.199
     1.939.029 570.109 1.940.627 608.308

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos resultados abrangentes Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

                                        Controladora                               Consolidado      
               2021 2020 2021 2020
    
Lucro líquido do exercício  1.939.029 570.109 1.940.627 608.308
Outros resultados abrangentes                    - - - -
Resultado abrangente do exercício     1.939.029 570.109 1.940.627 608.308
Resultado abrangente total atribuídos aos:    
   Controladores  - - 1.939.029 570.109
   Não controladores                    - - 1.598 38.199
                      - - 1.940.627 608.308
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações dos fluxos de caixa Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

Demonstrações do valor adicionado Exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Valores expressos em milhares de reais)

                                                                                                                                                               Controladora                                Consolidado        
                   2021 2020 2021 2020
Receitas    

Vendas de mercadorias, produtos e serviços - - 6.240.236 3.559.190
Outras receitas - - 32.129 153.993
Receitas relativas à construção de ativos próprios - - 73.081 33.518
Perdas esperadas com créditos  - - (6.317) 4.424

Insumos adquiridos de terceiros   
Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos - - (2.553.917) (1.697.509)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros - - (430.722) (361.362)
Perda/recuperação de valores ativos - - (55.710) (26.900)
Outros insumos                        - - 17.567 (11.595)

Valor adicionado bruto                        - - 3.316.347 1.653.759
Depreciação, amortização e exaustão                        - - (57.815) (62.491)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade                        - - 3.258.532 1.591.268
Valor adicionado recebido em transferência    

Resultado de equivalência patrimonial 1.939.003 570.109 - -
Receitas financeiras                     38 - 54.359 59.543

Valor adicionado total a distribuir         1.939.041 570.109 3.312.853 1.650.811
Distribuição do valor adicionado    
Pessoal    

Remuneração direta - - 197.202 163.892
Benefícios - - 71.886 39.076
FGTS                        - - 14.720 12.744
                         - - 283.808 215.712

Impostos, taxas e contribuições    
Federais 8 - 675.688 472.932
Estaduais 2 - 252.778 200.290
Municipais - - 874 705
Outros impostos, taxas e contribuições                        - - 4.855 (23.933)
                      10 - 934.195 649.994

Remuneração de capitais de terceiros    
Juros, variações cambiais e despesas de financiamentos 2 - 119.357 151.667
Aluguéis                        - - 34.904 25.130
                        2 - 154.261 176.797

Remuneração de capitais próprios    
Lucros retidos do exercício 1.939.029 570.109 1.939.029 570.109
Lucro atribuído aos acionistas não controladores                        - - 1.598 38.199
          1.939.029 570.109 1.940.627 608.308

Distribuição do valor adicionado         1.939.041 570.109 3.312.891 1.650.811

                                                                         Controladora                                Consolidado         
   Notas 2021 2020 2021 2020
Passivo     
Circulante     
 Fornecedores 18 - - 341.328 164.884
 Financiamentos e empréstimos 19 - - 485.825 50.773
 Debêntures 20 - - 18.502 19.503
 Subvenções governamentais  - - - 54
 Adiantamento de clientes  - - 130.411 89.932
 Impostos a recolher  11 - 60.777 59.374
 Dividendos propostos 12 12.468 - 12.548 2
 Operação com derivativos 28 - - - 849
 Outras contas a pagar 21                    - - 87.051 52.667

Total do passivo circulante           12.479 - 1.136.442 438.038
      
Não circulante     
 Fornecedores 18 - - 102.133 158.271
 Financiamentos e empréstimos 19 - - 144.962 161.314
 Debêntures 20 - - 199.669 217.672
 Subvenções governamentais  - - 2.950 1.269
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 - - 245.540 296.760
 Impostos a recolher  - - 10.381 11.556
 Partes relacionadas 12 - - 26.891 29.465
 Provisões para contingências 22 - - 39.574 39.028
 Outras contas a pagar 21                    - - 7.100 7.577

Total do passivo não circulante                     - - 779.200 922.912

Patrimônio líquido 23    
 Capital social  70.510 46.510 70.510 46.510
 Reserva de capital  136.610 8.774 136.610 8.774
 Ajuste de avaliação patrimonial  29.948 29.896 29.948 29.896
 Reservas de lucros      3.189.773 1.296.152 3.189.773 1.296.152
 Patrimônio líquido atribuível aos controladores  3.426.841 1.381.332 3.426.841 1.381.332
 Patrimônio líquido atribuível aos não controladores                     - - 3.793 131.343

Total do patrimônio líquido      3.426.841 1.381.332 3.430.634 1.512.675 
Total do passivo e patrimônio líquido      3.439.320 2.168.816 5.343.029 2.873.625

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)

Notas explicativas às demonstrações contábeis individuais e consolidadas 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em milhares de reais)
1. Contexto operacional
A WMA Investimentos S.A. - (“Companhia”) é uma sociedade anônima fechada, domiciliada no Brasil, na cidade de Fortaleza, estado do Ceará. Foi 
constituída em 23 de dezembro de 2015 e tem por objetivo social a participação e investimentos em outras sociedades.  A WMA Investimentos S.A. - é uma 
holding em que estão centralizadas as participações societárias do Grupo Aço Cearense (controladas diretas e indiretas). Grupo empresarial e empresas 
controladas- A Companhia e suas controladas, integrantes das demonstrações contábeis consolidadas, operam sob controle comum e têm como objeto 
social a industrialização, comercialização, importação e exportação de ferro, ferro-gusa, aços planos e laminados, materiais de construção dentre outros e 
podem ser identificadas como segue: • WMA Participação S.A. - Em recuperação judicial, sociedade constituída em 30 de janeiro de 2006, que tem como 
objetivo social a participação em outras sociedades, administração de bens próprios e aluguel de imóveis próprios (holding). • Aço Cearense Comercial 
Ltda. - Em recuperação judicial (ACC), sociedade constituída em 20 de agosto de 1984, que tem como objetivo social o comércio varejista e atacadista de 
ferro e aço. • Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial (ACI), sociedade constituída em 13 de novembro de 1995, que tem por objetivo a 
industrialização, comercialização e representação de conformados de chapas de aço, barras mecânicas, chatas, quadradas, cantoneiras, perfis, ferro para 
construção civil, e outros derivados de aço, bem como importação e exportação de produtos ferrosos. • Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação 
judicial (SINOBRAS), sociedade constituída em 8 de novembro de 1986, tem por objetivo a indústria siderúrgica integrada, bem como a comercialização 
de ferro-gusa, tarugos de aço, laminados longos de aço, semiacabados de aços, laminados, trefilados e perfilados de aço, inclusive a exportação de seus 
produtos. • Sinobras Florestal Ltda. - Em recuperação judicial, constituída em 4 de novembro de 2013, tem como objetivo social o cultivo de eucalipto 
para ser utilizado como insumo na produção de carvão vegetal com a finalidade de abastecer a Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial.
• Simara Participações e Empreendimentos Ltda., constituída em 15 de maio de 1986, tem como objetivo social investimentos e participações de gestão 
societária (holding). Recuperação judicial - Em 4 de maio de 2017, a Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em Recuperação Judicial, em conjunto com a WMA 
Participações S.A. - Em recuperação judicial e as outras empresas do grupo: Aço Cearense Comercial Ltda. - Em recuperação judicial, Aço Cearense 
Industrial Ltda. - Em recuperação judicial e Sinobras Florestal Ltda. - Em recuperação judicial ajuizaram pedido de recuperação judicial, na Comarca de 
Fortaleza, Estado do Ceará, distribuído ao Juízo da 1ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências (Processo nº 0131447-76.2017.8.06.0001). O Plano 
de Recuperação Judicial, originalmente proposto em 21 de julho de 2017, e posteriormente alterado pelo substitutivo apresentado em 09 de novembro de 
2018, foi objeto de apreciação pelos Credores na Assembleia Geral de Credores ocorrida no dia 09 de novembro de 2018, tendo sido aprovado em todas 
as Classes pelos Credores presentes, restando aprovado o Plano de Recuperação Judicial da totalidade dos créditos sujeitos na forma dos arts. 49 e 58 
da Lei 11.101 de 2005.
2. Base de preparação
2.1. Declaração de conformidade - As demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Companhia e suas controladas foram elaboradas e estão 
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, 
pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). As demonstrações contábeis consolidadas 
estão identificadas como “Consolidado” e as demonstrações contábeis individuais da controladora estão identificadas como “Controladora”.  2.2. Base 
de mensuração - As presentes demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram preparadas com base no custo histórico com exceção de 
certos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, bem como alguns ativos que sofreram reavaliação e custo atribuído, 
as propriedades para investimentos e ativos biológicos que estão mensurados a valor justo por meio do resultado. 2.3. Moeda funcional e moeda de 
apresentação - Essas demonstrações contábeis individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia e de 
suas controladas. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado 
de outra forma. 2.4. Aplicação de julgamentos, estimativas e práticas contábeis críticas na elaboração das demonstrações contábeis individuais 

e consolidadas  - As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram elaboradas com apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas 
estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram apoiadas em fatores 
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. 
3. Principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas.
3.1. Consolidação - a) Controladas - Controladas são todas as entidades cujas políticas financeiras e operacionais são controladas e conduzidas pela 
Companhia. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Companhia. Na elaboração das 
demonstrações contábeis consolidadas, foram utilizadas demonstrações encerradas na mesma data-base e consistentes com as políticas contábeis da 
Companhia. b) Companhias incluídas nas demonstrações contábeis consolidadas - As demonstrações contábeis consolidadas incluem as demonstrações 
da Companhia e suas controladas, a seguir relacionadas, cuja participação percentual em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é assim resumida:
                                                                                                                                                                                          2021                               2020               
     Direta Indireta Direta Indireta
WMA Participação S.A. – Em recuperação judicial 99,99% - 99,99% -
Aço Cearense Comercial Ltda. - Em recuperação judicial - 99,99% - 99,99%
Aço Cearense Industrial Ltda. - Em recuperação judicial - 99,99% - 99,99%
Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial - 99,84% - 90,10%
Sinobras Florestal Ltda. - Em recuperação judicial - 99,99% - 99,99%
Simara Participações e Empreendimentos Ltda. - 99,94% - 99,94%
4. Demonstrações contábeis consolidadas 
As políticas contábeis foram aplicadas de forma uniforme em todas as empresas consolidadas e consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior 
com observâncias às normas da NBC TG 36 e ITG 09 (R1).

Composição do Conselho de Administração
José Vilmar Ferreira – Presidente

Maria Rosemeire Matos Ferreira – Vice-Presidente
Wander Jean Matos Ferreira – Conselheiro

Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães – Conselheira
Rose Marie Matos Ferreira – Conselheira

Maria de Jesus Ferreira Corrêa – Conselheira
Composição da Diretoria

José Vilmar Ferreira – Presidente
Francisco Ian de Vasconcelos Corrêa – Vice-Presidente de Operações

Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães – Vice-Presidente Comercial e Financeira
Responsável Técnico
Renan Lacerda Lima 

CPF nº 618.990.973-68 - Contador CRC-CE13516/O-0

RDA

Senhores Acionistas: 
De acordo com as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 01 de janeiro a 31 de dezembro de 2021, permanecendo à disposição de V.Sas para quaisquer esclarecimentos que julgue necessários.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

                                                                                                                                                              Controladora                                   Consolidado        
                   2021 2020 2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais    
Lucro líquido do exercício   1.939.029 570.109 1.940.627 608.308
Ajustes ao lucro líquido do exercício:    

Depreciação e amortização   - - 57.815 56.455
Juros de financiamentos e empréstimos   - - 8.419 13.029
Deságio na homologação da recuperação judicial - - 6.625 (45.736)
Perdão de dívida    - - - (3.637)
Perdas diversas    - - - 7.339
Operações com derivativos   - - - (2.316)
Juros de debêntures   - - 16.002 9.273
Crédito extemporâneo de PIS/Cofins   - - (152.354) -
Juros e encargos sobre mútuos financeiros   - - 14.621 4.467
Rendimentos de aplicações financeiras   - - (1.920) (1.199)
Resultado de equivalência patrimonial   (1.939.003) (570.109) - -
Baixa de ativo imobilizado   - - 871 1.292
Variação de valor justo de propriedades para investimentos - - 3.008 (4.077)
Exaustão custo histórico do ativo biológico   - - 12.071 13.085
Ajuste a valor justo de ativo biológico   - - (6.206) (7.049)
Perdas apuradas no inventário   - - 687 5.515
Provisão para perdas esperadas com clientes - - (3.299) 3.547
Provisão para perdas esperadas com outras contas a receber - - (3.018) 877
Provisão para contingências   - - 546 35.555
Imposto de renda e contribuição social diferidos                     - - (51.407) 29.569
                     26 - 1.843.088 724.297

Variações nos ativos circulantes e não circulantes    
Contas a receber de clientes   - - (65.224) (26.471)
Estoques    - - (2.219.061) (88.689)
Impostos a recuperar   (7) - (187.942) 122.761
Pagamentos antecipados   - - (18.704) (488)
Depósitos judiciais    - - 116 2.494
Outras contas a receber   - - 4.803 2.713

Variações nos passivos circulante e não circulantes    
Fornecedores    - - 113.680 7.972
Impostos a recolher    11 - (14.593) 13.953
Adiantamentos de clientes   - - 40.479 10.618
Operações de desconto de duplicatas   - - 418.727 (321.162)
Outros passivos                        - - 33.911 (3.444)

Caixa gerado pelas (usado nas) atividades operacionais                  30 - (50.720) 444.554
Pagamento de encargos financeiros relacionados a financiamentos e empréstimos 13.326 - (5.463) (12.281)
Pagamento de encargos financeiros relacionados a debêntures                     - - (7.938) (6.886)
Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades operacionais           13.356 - (64.121) 425.387
 Fluxos de caixa das atividades de investimento    

Aplicações financeiras    - - (29.780) (554)
Resgates de aplicações financeiras   - - 29.693 638
Investimentos em outras sociedades   - - (4.988) (26.349)
Aquisição de propriedades para investimentos - - (597) -
Aquisição de imobilizado   - - (78.619) (37.730)
Aquisição intangível    - - (6.096) (2.203)
Investimentos em ativo biológico   - - (32.072) (26.022)
Outros investimentos permanentes                       - - (296) -

  Caixa líquido usado nas atividades de investimento                     - - (122.755) (92.220)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento    

Captação de financiamentos e empréstimos - - 25.984 10.000
Pagamento de financiamentos e empréstimos - - (28.967) (124.140)
Pagamento de debêntures   - - (27.068) (3.247)
Captação de empréstimos de partes relacionadas - - 4.071 3.352
Pagamento de empréstimos a partes relacionadas - - (6.679) (1.440)
Liquidações de operações com derivativos   - - 2.316 -
Aumento de capital    8.005 - 8.005 -
Pagamento de dividendos           (18.125) - (18.125) -

Caixa líquido gerado pelas (usado nas) atividades de Financiamento         (10.120) - (40.463) (115.475)
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa           (3.236) - (227.339) 217.692
Caixa e equivalentes de caixa    
No início do exercício    4 4 253.888 36.196
No final do exercício                3.240 4 26.549 253.888

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa             3.236 - (227.339) 217.692
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Consolidado                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                        Controladora                                                                                                                                                
                                                                                 Reservas de lucros                                                                                                   
          Patrimônio  
     Reserva de Lucro a    líquido
  Reserva   dividendos disposição Ajustes de Lucros  atribuível aos Total do
 Capital de Reserva Reserva de não da avaliação (prejuízos)  acionistas não patrimônio
          social capital legal lucro a realizar distribuídos assembleia patrimonial acumulados Subtotal controladores líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2019 46.510 - 9.302 698.156 14.998 - 33.527 - 802.493 123.285 925.778
Deságio em transação de capital em Controlada – reflexo - 8.774 - - - - - - 8.774 (8.774) -
Dividendos prescritos - - - - - - - (44) (44) 2.072 2.028
Realização do custo atribuído - - - - - - (3.631) 3.631 - (440) (440)
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 570.109 570.109 38.199 608.308
Destinação do lucro líquido do exercício:           
Constituição de reserva de retenção de lucros - - - 563.600 - - - (563.600) - - -
Constituição de reserva de dividendos não distribuídos - - - - 10.096 - - (10.096) - - -
Aquisição de participação de não controladores                  - - - - - - - - - (22.999) (22.999)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 46.510 8.774 9.302 1.261.756 25.094 - 29.896 - 1.381.332 131.343 1.512.675
Deságio em transação de capital em Controlada – reflexo  127.836 - - - - 1.232 - 129.068 (129.068) -
Dividendos distribuídos - - - - (14.998) (31.590) - - (46.588) (80) (46.668)
Realização do custo atribuído - - - - - - (1.180) 1.180 - - -
Redistribuição de reservas de lucro - - - (1.261.756) (10.096) 1.271.852 - - - - -
Aumento de capital 24.000 - - - - - - - 24.000 - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - - 1.939.029 1.939.029 1.598 1.940.627
Destinação do lucro líquido do exercício:           
Constituição de reserva legal - - 4.800 - - - - (4.800) - - -
Constituição de reserva de lucros a realizar - - - 483.826 - - - (483.826) - - -
Constituição de reserva de dividendos não distribuídos - - - - 26 - - (26) - - -
Constituição de reserva de lucro a disposição da assembleia                  - - - - - 1.451.557 - (1.451.557) - - -

Saldos em 31 de dezembro de 2021        70.510 136.610 14.102 483.826 26 2.691.819 29.948 - 3.426.841 3.793 3.430.634
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.



1º LEILÃO: 04/05/2022  - 11:10h       -        2º LEILÃO: 05/05/2022  - 11:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO  
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, devidamen-
te autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia 
Maria de Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 
9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online o 
imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Casa residencial situada a Rua 438, nº 
61, Lote 05, Quadra 140, Tipo B, área construída de 40,57m² (quarenta metros cinquenta e sete centíme-
tros 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 Fortaleza/CE. “Tramita em desfavor do Inter a ação autuada sob o nº 
062413990.2021.8.06.0000, perante o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará”. Dispensa-se a descri-
ção 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. Obs.: Imóvel ocupado. 
Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 
DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 04/05/2022, às 11:10 horas, e 2º Leilão dia 05/05/2022, às 11:10 
horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizon-
te/MG. DEVEDORES FIDUCIANTES: FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, brasileiro, aposen-
tado, nascido em 15/08/1947, RG 2002010159549, CPF 046.725.773-68 e VERA LÚCIA LOPES NASCI-
MENTO, 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 Nascimento, 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 par-
cial de bens, residentes e domiciliados a Travessa Nossa Senhora das Graças, nº 167, Altos, Bairro Farias 
Brito, Fortaleza/CE, CEP 60.011-240. CREDOR FIDUCIÁRIO: Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/000101. 
DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% 
do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado em até 24 horas, mediante depósito 
via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal dado. 
Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante.  DOS VALORES:1º 
Leilão: R$ 614.824,71 (Seiscentos e quatorze mil, oitocentos e vinte e quatro   reais e setenta e um 
centavos) 2º leilão: R$ 307.412,35 (Trezentos e sete mil, quatrocentos e doze reais e trinta e cinco 
centavos), calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os va-
lores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO 
DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por 
cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) 
devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) fi duciante(s) será(ão) 
comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de interesse, exercer(em) 
o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017.Os 
interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão cadastrar-se no site www.francoleiloes.
com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do 
leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, quan-
do se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o 
imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágra-
fo 2º-B, do artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da 
preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas 
providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. 
O(s) imóvel(i)s será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter 
“ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação 
são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, ha-
vendo divergência de metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum 
complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo 
responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condi-
ções, eventuais irregularidades, características, compartimentos internos, estado de conservação e locali-
zação, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. 
Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, 
alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. 
Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos 
condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematan-
te. A concretização da Arrematação será exclusivamente via Ata de Arrematação. Sendo a transfe-
rência da propriedade do imóvel feita por meio de Escritura Pública de Compra e Venda.  Prazo de 
Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante será responsável por realizar a devida 
due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que 
não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa ao  imóvel arrematado, distribuída 
antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões públicos 
promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamen-
te rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a 
comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas 
de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou deci-
são judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência da arrema-
tação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro, cor-
respondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente vence-
dor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do 
lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e 
da comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da 
comissão do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, confi gu-
rará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o 
valor da comissão devida o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo 
a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, desti-
nado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para 
a cobrança de tais valores, encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem preju-
ízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel 
por meio do presente leilão, fi cará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições esti-
puladas neste edital. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro 
de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a 
profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores informações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.
com.br. Belo Horizonte/MG, 11/04/2022.

ESTADO DO CEARÁ - SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC 
– EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A Sociedade 
Anônima de Água e Esgotos do Crato – SAAEC, com endereço na Av. Teodorico Teles, nº 30, 
Centro, Crato, Ceará, CEP 63.100-161, CONVOCA seus acionistas para a Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada em 29 de abril de 2022, às 10h00m, em primeira chamada 
e às 10h30m, em segunda chamada, na sede da empresa, com a seguinte pauta a ser tra-
tada: apreciação e deliberação das contas do exercício de 2021, bem como a destinação do 
resultado do exercício, seguindo com outros assuntos que forem sugeridos na ordem do dia. 
Crato/CE, 20/04/2022. José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal do Crato (Acionis-
ta Controlador). Maria do Rosário Pinheiro. Presidente Substituto da SAAEC.

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.

EDITAL. Procedimento administrativo – Prenotação nº 117.884 . RUBÊNIA MARIA MOURA 
FERNANDES, na qualidade de Oficiala Interina do Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-
CE, FAZ PUBLICAR o presente edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei n° 6.015/73, com 
redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, para tornar público que tramita neste Registro de Imóveis, 
um pedido de RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL requerido por QUINTAS DO CAMPO 
INCORPORAÇÕES SPE LTDA, CNPJ nº 40.454.411/0001-71, referente a um terreno urbano de 
forma irregular, com frente para a Rua Maria A. de Lourdes e esquina com a Rua Guarujá, constituído 
pelos Lotes 01 a 08 e 12 a 16, da Quadra 13, do Loteamento Parque Vilani, Caucaia-CE, com uma área de 
6.380,00m² objeto da Matrícula nº 52.646, deste Ofício Imobiliário, o qual após a retificação passará a 
ser constituído por uma área de 6.079,36m², e NOTIFICAR do inteiro teor do processo de retificação 
de área extrajudicial as pessoas indicadas como confinantes, a saber: ANANIAS ALEXANDRE SILVA, 
EDILSON ALVES DO NASCIMENTO e MANOEL AUGUSTO DO NASCIMENTO, bem como TERCEIROS 
INTERESSADOS, ficando Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADO (S) do inteiro teor do procedimento de 
retificação de área extrajudicial, para, se houver interesse, apresentar impugnações fundamentadas, 
pessoalmente ou através de seu(s) representante(s) legal(is) devidamente constituído(s), no prazo de 
15 (quinze) dias, quando ao fim deste, caso não venha a manifestar-se presumir-se-á a sua anuência 
nos termos do Art. 213, II § 4° da Lei 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, 
considerando-se assim verdadeiros os dados informados no pedido inicial. Tudo conforme memorial 
descritivo e planta, assinados por Antônio Carlos Rodrigues Lima técnico em agrimensura, RNP n° 
93379170330, que fazem parte do presente processo de retificação de área extrajudicial - prenotação 
nº 117.884, estando os mesmos arquivados nesta Serventia. O presente edital deverá ser publicado 
por duas vezes em jornal local de grande circulação, nos termos do Art. 213, § 3° da Lei 6.015/73. 
Cumpra-se o determinado na  legislação em vigor. Caucaia, 11 de abril de 2022. A Oficiala Interina, 
Rubênia Maria Moura Fernandes.

ALCEU DE CASTRO GALVÃO JUNIOR - CPF: 377.922.533-68
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Ayrton Sena, 719, Autódromo, 
Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações para o 
licenciamento ambiental na AMMA.

CMM INCORPORAÇÕES VILLA SOLIS SPE LTDA - CNPJ: 20.346.245/0001-82
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção um condomínio residencial multifamiliar, Rua Carlos Albuquerque 
Lima, 555, Pires Façanha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual 
de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 
Edital de Tomada de Preços Nº 2004.01/2022 – cujo objeto é a(o) construção de pavimentação 
asfaltica na via que liga o Distrito de Santa Rosa a Sede do Município de Alcântaras-CE, 
conforme MAPP N 5209, celebrado entre a Secretaria das Cidades e a Prefeitura Municipal de 
Alcântaras-CE , que realizar-se-á no dia 06 de Maio de 2022, às 09:00 horas. Referido edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 
17:00 horas ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-Ce, 20 de Abril  de 
2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 
Edital de Tomada de Preços Nº 2004.02/2022 – cujo objeto é a(o) iluminação da Avenida Antônio 
Rocha Freire, Mosenhor José Furtado, Rua Pedro Caetano e Rua Roberto Ximenes do Município 
de Alcântaras, de acordo com o MAPP 511, celebrado entre a Secretaria de Infraestrutura do 
Estado do Ceara E A Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, que realizar-se-á no dia 09.05.2022, 
às 09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente 
ao público, das 08:00 as 17:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-
Ce, 20 de abril de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Saúde - Aviso de 
Reabertura de Sessão de Licitação - Processo Administrativo de Licitação: Pregão 
Eletrônico Nº. PE-02.28.1/2022-SMS. Objeto: Aquisição de 01 (uma) ambulância e 02 (dois) 
veículos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo Santo-
CE, no âmbito do Termo de Ajuste nº. 072/2021, referente ao projeto MAPP–4654, conforme 
especificações constantes no termo de referência. Em decorrência do recurso administrativo 
interposto pela empresa licitante Nacional Veículos e Serviços LTDA, em face da decisão do 
Pregoeiro que declarou a empresa Saint Land Motors Comércio de Veículos LTDA como 
habilitada e arrematante do item 02 no Pregão Eletrônico acima numerado, ter sido julgado 
parcialmente procedente, sendo reformado o julgamento inicial, para, consequentemente, 
considerar a empresa Saint Land Motors Comércio de Veículos LTDA como Inabilitada, o 
Pregoeiro Oficial do Município de Brejo Santo-CE, Torna público, para conhecimento dos 
interessados, que a partir das 09h:00m. (Horário de Brasília) do dia 22 de abril de 2022, no 
endereço eletrônico: (www.bll.org.br), realizará a Reabertura da sessão pública do Pregão 
Eletrônico supra. Maiores informações na sala da comissão de licitação, situada na Rua José 
Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 
08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

 CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé – Aviso de 
Resultado de Proposta de Preços. A CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão dos 
Servidores de Itapajé/CE através da Comissão permanente de Licitação torna público o resultado 
da abertura dos envelopes das proposta de preços do Processo nº 2022.01.13.01 – na modalidade 
Tomada de Preços, tendo por objeto a Contratação de prestação de serviços especializados de 
assessoria jurídica administrativa, na área de benefícios previdenciários e pareceres correlatos na 
administração pública de interesse da CAPESI – Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores 
Municipais de Itapajé-Ce. Sendo declarada Vencedora Haná & Timbó Advocacia, com valor 
mensal de R$ 4.100,00. Itapajé/CE. 18 de abril de 2022 – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Salitre - Termo de Ratificação. O Excelentíssimo 
Senhor Ordenador de Despesas da Câmara Municipal de Salitre do Município de Salitre/CE, 
Estado do Ceará, o Sr. Carlos Antônio de Souza, no uso de suas atribuições legais e de acordo 
com o que determina o artigo 26 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, bem 
como considerando o que consta do Processo Administrativo de Inexigibilidade de Licitação nº 
0202001/2022 vem ratificar a declaração de Inexigibilidade de Licitação fundamentada no Art. 25, 
inciso II, c/c o art.13, inciso III e V da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores 
alterações, assim como, de acordo com o Art. 1° da Lei n° 14.039/20, objetivando a contratação 
de serviços técnicos especializados de revisão e auxílio para elaboração da minuta de 
atualização da Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Salitre/CE, em favor de Ione Advogados Associados S/S, inscrito no CNPJ sob o nº 
07.262.161/0001-00. Forma de execução: A execução se procederá conforme Projeto 
Básico/Termo de Referência e com a Proposta de Preços apresentada Valor global estimado: R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). Despesa a ser custeada com recursos devidamente alocados no 
orçamento municipal para o exercício de 2022 da Câmara Municipal de Salitre, classificados sob 
os códigos: 01.031.0001.2.001-0000. Determinando que se proceda à publicação do devido 
extrato na forma da Lei. Salitre/CE, 18 de abril de 2022. Carlos Antônio de Souza  - Ordenador 
de Despesas da Câmara Municipal de Salitre.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Extrato de Revogação de Licitação. 
No uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 49 da Lei n° 8.666/ 93 e justificativa 
que consta nos autos do processo administrativo N° 026/22-PE-FMAS, determinou a 
Revogação da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico N° 026/22-PE-FMAS, cujo objeto é a 
aquisições de materiais de construção para distribuição gratuita para pessoas com extrema 
vulnerabilidade, junto à Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município de Ipueiras-
CE. Maiores informações pelo e-mail: cpl.ipueiras@gmail.com. Telefone para 
contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e das 13hs00min às 
17hs00min. Ipueiras/CE, 18 de Abril de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 04 
de Maio de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, menor preço, N° 027/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: 
www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preços para 
futura e eventual fornecimento de refeições tipo quentinhas a fim de atender às diversas 
Secretarias do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, 
das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 19 de Abril de 2022 
Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Abertura e Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de 
Preços Nº 05.005/2022, cujo objeto é a pavimentação em pedra poliédrica na zona rural do 
Município de Novo Oriente-CE, conforme PT 1079793-00 e Convênio Nº 918446, tendo como 
Vencedora a Empresa: C B Construção de Edificio EIRELI, com valor de R$ 936.762,62 
(novecentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos). O 
Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de recurso administrativo contra as 
decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 
8.666/93. Novo Oriente, 19 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Tomada de Preço Nº 2022.04.19.01. A 

Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós-CE torna público, para conhecimento 

dos interessados, que, no próximo dia 09 de maio de 2022, às 08:00 horas, na sede da 

Comissão Permanente de Licitação, localizada na Praça Anastácio Maia, Nº 40, Centro, Orós-

CE, estará realizando licitação  na modalidade Tomada de Preço, do tipo menor preço,  com fins 

a contratação de empresa especializada na prestação de serviços técnicos para a estruturação 

e implantação do cadastro técnico municipal, atualização da base cartográfica urbana, sistema 

de administração tributária e sistema emissor de nota fiscal eletrônica, objetivando a 

modernização da gestão tributária do Município de Orós/CE, conforme anexo I, o qual encontra-

se na íntegra na sede da comissão de licitação, localizada na Rua Praça Anastácio Maia, Nº 40, 

Centro, Orós-CE, no horário de 08:00h ás 12:00h. Orós/CE, 19 de abril de 2022. José 

Kleriston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Julgamento das Propostas de 
Preços – Tomada de Preços Nº 2022.02.14.01. O Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação do Município de Penaforte, comunica o julgamento das propostas de preços da licitação 
em epígrafe na qual a empresa Construtora Êxito EIRELI - EPP, CNPJ Nº 03.147.269/0001-93, 
foi vencedora pelo menor valor global apresentado a proposta de R$ 713.095,78 (Setecentos e 
treze mil, noventa e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme Mapa Comparativo de 
Preços e ata que estão disponíveis no site do TCE/CE. E tendo em vista a renuncia das licitantes 
ao prazo recursal preconizado no art. 108, inciso I, “b” procedeu-se à Adjudicação e posterior 
Homologação do processo de licitação Tomada de Preços Nº 2022.02.14.01, regido pela Lei nº 
8.666/93. Objeto: serviços de engenharia na execução de recuperação de diversas Escolas de 
Penaforte - CE, por meio de Convênio Nº 014/2021, celebrado com o Estado do Ceará. Empresa: 
Construtora Êxito EIRELI - EPP, CNPJ Nº 03.147.269/0001-93, vencedora do objeto, pelo menor 
preço Global, R$ 713.095,78 (Setecentos e treze mil, noventa e cinco reais e setenta e oito 
centavos). Penaforte/CE, 19 de Abril de 2022. Valdilânio Sobral Gonçalves Pereira – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Habilitação. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços 
n° 2022.03.10.14-TP-ADM, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para 
execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Bairro Renascer no 
Município de Pentecoste. Empresa Inabilitada :  01- Everest Construções e Locações EIRELI. 
Foram habilitadas para fase subsequente do procedimento licitatório as empresas: 01- LC 
Projetos e Construções LTDA; 02- Construtora Nova Hidrolândia EIRELI; 03- Isabella 
Magalhães Andrade; 04- M K Serviços em Construção e Transporte Escolar EIRELI; 05- Abrav 
Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI – EPP; 06- Engercon Construtora e 
Serviços LTDA; 07- Tomaz Construções EIRELI; 08- Seg-Nort Construções e Serviços EIRELI. 
Fica aberto o prazo recursal, previsto no art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. 
Maiores informações na Sala da comissão de licitações, pelo telefone (85) 3352-2617 / (85) 
991046246 e no site www.tcm.ce.gov.br. Pentecoste (CE) 19 de abril 2022. Ivina Kagila 
Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Retificação – Pregão 
Presencial Nº 2022.04.07.01. Para Aquisição de eletrodoméstico, mobiliário, equipamentos 
de informática e utensílios diversos, para funcionamento dos Programas de Aquisição de 
Alimentos (PAA) e Compra com Doação Simultânea (CDS), junto à Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário do Município de Cariús. Onde se lê: Aquisição de eletrodoméstico, 
mobiliário, equipamentos de informática e utensílios diversos, para funcionamento dos 
Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Compra com Doação Simultânea (CDS), junto à 
Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Município de Cariús. Leia-se: Aquisição de 
eletrodoméstico, mobiliário, equipamentos de informática e utensílios diversos, para 
funcionamento dos Programas de Aquisição de Alimentos (PAA) e Compra com Doação 
Simultânea (CDS), de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Agrário e para uso 
na Secretaria do Meio Ambiente do Município de Cariús, conforme edital e anexos. 

ALCEU DE CASTRO GALVÃO JUNIOR - CPF: 377.922.533-68
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção uma residência unifamiliar, Rua Ayrton Sena, 719, Autódromo, 
Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações para o 
licenciamento ambiental na AMMA.

CMM INCORPORAÇÕES VILLA SOLIS SPE LTDA - CNPJ: 20.346.245/0001-82
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
instalação – LP/LI para construção um condomínio residencial multifamiliar, Rua Carlos Albuquerque 
Lima, 555, Pires Façanha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual 
de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

PAULINO NEVES AGUIAR
Torna público que requereu à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Marco, Licença de Instalação Operação e, referente à Implantação de projeto de silvicultura, 
por meio do plantio de eucalipto, contemplando uma área de 392,00 hectares, situado na Rua Fazenda 
Lagoa, N° S/N, Localidade Baixa do Meio, no município de Marco – CE. Foi determinado o cumprimento 
da legislação ambiental em vigor.





Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 20 de abril de 2022   O ESTADO                      10
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e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Não deu nem tempo suspirar. Mal se passaram três dias da 
volta da bandeira verde, que reduz as tarifas de energia elétri-
ca – desde o último sábado (16) -, a Aneel aprovou, ontem, o 
reajuste tarifário anual da Enel Ceará, que vai promover um 
reajuste médio de apenas 24,88% já na próxima sexta-feira 
(22). O reajuste para consumidores de imóveis residenciais 
com baixo consumo será de 24,26%. Para os clientes de média 
e alta tensão, em geral indústrias e grandes comércios, o índice 
aprovado foi de 24,18%. E 25,12% para consumidores de baixa 
tensão, em geral residências e pequenos negócios. É o famoso 
seis por meia dúzia, já que esse aumento anula a tarifa menor 
anunciada com grande festa pelo Governo. E se a energia con-
tinua cara, a inflação agradece e segue firme e forte.

Coincidentemente, o reajuste foi anunciado exatamente 
após o da cobrança extra da bandeira chamada de escassez 
hídrica. Na prática, uma forma de continuar as cobranças no 
mesmo patamar. Essa alta representa mais do que o dobro do 
percentual esperado pelo Sindicato das Indústrias de Ener-
gia e de Serviços do Setor Elétrico do Ceará (Sindienergia) 
que previa 11%. No entanto, há quem questione, como é o 
caso do Conselho de Consumidores da concessionária, que 
reclama um problema de qualidade do serviço prestado e o 
aumento expressivo do lucro líquido da empresa nos últimos 
dois anos, entre outros fatores. Apesar das reclamações, mui-
to provavelmente vai ficar por isso mesmo, já que o reajuste 
inicial previsto pela Aneel era de 30,41%. Prepare seu bolso.

Energia: Sai bandeira, vem aumento

Parceria. A companhia aérea Gol e o Mercado Livre anunciaram parceria de 10 anos para a entrega de encomendas em todo 
o país, em especial nas regiões Norte e Nordeste. A parceria contempla 6 aeronaves da Gol modelo Boeing 737-800. Com isso, 
o Mercado Livre, líder em comércio eletrônico, pretende reduzir em até 80% o tempo de entrega para rotas mais longas.

FOTO ALISON NUNES CALAZANS / SHUTTERSTOCK

Insatisfação piora
A insatisfação dos em-

presários com a margem 
de lucro e a situação finan-
ceira dos negócios está pio-
rando. A sondagen da CNI 
(Confederação Nacional 
da Indústria), que mede a 
satisfação com o lucro ope-
racional caiu três pontos. 
Bateu em 44,2 pontos, se 
afastando da linha divisória 
dos 50. A descida alerta 
porque o índice vinha em 
estabilidade nos últimos 
três trimestres acima dos 
47 pontos. O novo patamar 
fica também mais próximo 
da média histórica de 42,1 
pontos, segundo a CNI.

Consumo
A Intenção de Con-

sumo das Famílias (ICF) 
registrou um crescimento 
de 2,7% na passagem de 
março para abril, conforme 
levantamento da CNC. Foi 
a quarta alta consecutiva do 
indicador, que atingiu 78,5 
pontos em uma escala de 0 
a 200 pontos, o maior nível 
desde maio de 2020 (81,7 
pontos). O indicador ainda 
continua abaixo do nível de 
satisfação (100 pontos), o 
que acontece desde o mês 
de abril de 2015. Na com-
paração com abril de 2021, 
houve uma alta de 11,1%, 
de acordo com a CNC.

Perdido no baile
O Governo avalia ceder 

mais aos servidores, 
apóso  descontentamen-
to generalizado sobre o 
reajuste linear de 5% para o 
funcionalismo. Integrantes 
do Executivo passaram a 
falar, nos últimos dias, em 
conceder, além de maiores 
salários, aumento do vale-
-alimentação e do valor das 
diárias concedidas para 
viagens. Para servidores 
das forças de segurança, 
o Governo sinalizou nesta 
semana que não descartou 
uma reestruturação nas 
carreiras policiais. Falta de 
planejamento dá nisso.

Turismo
Empreendimentos tu-

rísticos instalados na área 
de atuação do BNB podem 
captar recursos do FNE 
para investir em reformas, 
ampliações, modernização 
ou capital de giro. O BNB 
dispõe de R$ 580 milhões 
para apoiar a retomada da 
atividade turística crescente 
na região. O banco liberou 
mais de R$ 950 milhões 
nos últimos dois anos, 
em três mil operações de 
crédito. Segundo a Etene, o 
desembarque de estrangei-
ros, no Nordeste, cresceu 
206% em janeiro de 2022, 
sobre igual mês de 2021.

Operadoras podem ser multadas em R$ 15 mi
O Procon Fortaleza determinou, ontem, que as 
operadoras Claro, Oi, Tim e Vivo cumpram, imedia-
tamente, o uso do prefixo 0303 para o serviço de 
telemarketing ativo, originadas de telefonia móvel, 
em vigor desde 10 de março. As operadoras pas-
saram a ser obrigadas a identificar chamadas com 
uso do prefixo em ligações para oferta de produtos 
ou serviços. Porém, há denúncias dessas ligações 
sem a devida identificação. O Procon está acom-
panhando estas situações e alerta para sanções 
possíveis que, dentre as quais, podem resultar em 
penalidade de multa de até R$ 15 milhões.

Reforma tributária: a promessa requentada 
O ministro da 
Economia, Paulo 
Guedes, disse que, 
caso Bolsonaro seja 
reeleito, ele "tem 
a disposição" de 
realizar a reforma 
tributária no seu 
primeiro ano do 

segundo mandato – teve quatro anos e não fez. Ele apontou 
que tal mudança estrutural foi aprovada pela Câmara dos 
Deputados por mais de 400 votos, mas "ficou presa" no Se-
nado. Ou seja, promessa de 2018 requentada para outubro.

Um total de 602.192 bra-
sileiros já contrataram, até 
essa terça-feira (19/04), 
o SIM Digital, novo mi-
crocrédito da Caixa Eco-
nômica Federal.   Destes, 
82,91% são negativados. 
Os dados são do presiden-
te da Caixa, Pedro Guima-
rães. Segundo ele, o valor 
do ticket médio, ou seja, 
o valor médio de emprés-
timo a cada pessoa foi de 
R$ 771. No total, já foram 
emprestados R$ 464,29 
milhões.

Entre as pessoas que já 
contrataram o SIM Digital, 
100.384 são beneficiárias 
do Auxílio Brasil. Além 

disso, 13,7% recebem o be-
nefício e são negativadas, 
enquanto 2,97% dos que 
contrataram o microcrédi-
to recebem o Auxílio Brasil, 
mas não são negativadas.

O empréstimo SIM Di-
gital entrou em vigor no 
último dia 28 e é destinado 
a pessoas físicas interessa-
das em empreender, mes-
mo que autonomamente 

ou microempreendedores 
individuais. Para ter direito 
ao empréstimo, não pode ter 
dívidas acima de R$ 3 mil, 
exceto no caso de financia-
mentos imobiliários.

De acordo com o banco, 
o empréstimo não deve ser 
usado para pagar contas ou 
comprar itens para manti-
mentos da casa, por exem-
plo, pois é destinado para 
quem tem intenção em usar 
o dinheiro para impulsionar 
o próprio negócio. No caso 
de pessoas físicas, o emprés-
timo é de R$ 300 a R$ 1.000. 
Já para microempreendedo-
res individuais, o valor vai 
de R$ 1.500 a R$ 3.000.

602 mil brasileiros já contrataram o 
SIM Digital, novo empréstimo da Caixa

A Caixa Econômica Fede-
ral começa a pagar a partir 
desta quarta-feira (20/04) o 
novo saque do FGTS 2022 
no valor de até R$ 1 mil 
reais. Para muitos brasileiros 
endividados, o saque pode 
representar um recomeço. É 
o que mostrou levantamento 
realizado pelo Instituto Opi-
nion Box em parceria com 
a Serasa. A pesquisa identi-
ficou que 40% dos inadim-
plentes pretendem usar o 
saque emergencial do FGTS 
para limpar o nome na praça. 

Entre os destaques do es-
tudo, 26% dos entrevistados 
indicaram que pretendem 
utilizar o dinheiro liberado 
para pagar dívidas de cartão 
de crédito e que 26% dos res-
pondentes pretendem colo-
car as contas básicas, como 

água, luz e gás, em dia. Pelo 
menos 12% dos entrevista-
dos afirmam que vão pagar 
dívidas contraídas em ban-
cos e 8% pretendem quitar 
débitos feitos com fami-
liares ou amigos. Apenas 
13% afirmam que vão usar 
o FGTS para fazer compras 
em supermercados e 12% 
estão fazendo planos de in-
vestir a quantia a ser sacada 
na Caixa.

O levantamento foi rea-
lizado durante entre os dias 
12 e 14 de abril e ouviu mais 
de 1.679 usuários da Serasa. 
Desses, apenas 32% disse-
ram ter saldo disponível no 
FGTS e 33% afirmaram não 
ter saldo na conta. Para fa-
cilitar a vida dos brasileiros 
que programam quitar débi-
tos e limpar o nome usando 

o Saque do FGTS, a Serasa 
fez uma radiografia da dispo-
nibilidade de ofertas de dívi-
das com descontos especiais 
a partir da parceria que man-
tém com mais de 100 em-
presas de diferentes setores, 
como bancos, financeiras, 
securitizadoras, telefonia, va-
rejo, universidades e outros.

No estado do Ceará, por 
exemplo, são mais de 2,5 
milhões de ofertas disponí-
veis no Serasa Limpa Nome 

por até  R$ 1.000,00. Des-
tas, mais de 2,27 de ofertas 
podem ser quitadas por até 
R$ 500,00 e mais de 792 mil 
pelo valor de até R$ 100,00. 
Para verificar as ofertas dis-
poníveis em seu CPF, o con-
sumidor não precisa estar 
negativado. Basta acessar 
os canais digitais da Serasa 
para consultar as oportuni-
dades de renegociação com 
descontos especiais e op-
ções de parcelamento.

Serasa: 40% pretendem usar o 
saque do FGTS para limpar nome
O Ceará tem mais de 2,5 milhões de ofertas de dívidas que podem ser 
quitadas com até R$ 1.000, valor limite do Saque Emergencial

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
na Travessa Tiradentes, Nº 30, Centro, torna público, para conhecimento dos interessados o edital 
de Pregão Eletrônico Nº 2022.04.20.001-SAUDE(Secretaria de Saúde), cujo objeto: Registro de 
preços para futura e eventual aquisição de 01(um) Raio-X, móvel digital, que realizar-se-á no dia 
04/05/2022, às 09h. O Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data 
desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às  12h e no site http://www.tce.
ce.gov.br/licitacoes/ e ou http://www.bll.org.br. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 05/05/2022, às 
09h, realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.04.20.001 - SEINFRA(Secretaria de Infraes-
trutura), cujo objeto: Contratação de empresa para construção de um reservatório com rede de 
distribuição e adução na vila de Miranda, município, Conforme projeto em anexo parte integrante 
deste processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h, ou pelo portal do TCE: http://www.
tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão de Licitação, Através da Secretaria de 
Trabalho e Assistência Social, vem realizar Chamada Publica N° 19.002/2022-CR, para Credencia-
mento de pessoa física para ocupar funções de técnicos de nível médio, para atender os programas 
vinculados a secretaria, conforme Termo de Referência. Os interessados deverão apresentar do-
cumentação para Habilitação e Proposta de Preços a partir do dia 26/04/2022. das 09h as 11:30h. 
A contar da data desta publicação na Sala da Comissão de Licitação. O Edital de credenciamento 
estará disponível no site do Portal de Licitações do TCE. no endereço: https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Extrato do Primeiro Termo Aditivo ao Contrato N° SI-
-TP009/2021-01 SEINFRA. A Secretaria de Infraestrutura do Município, torna público o Extrato do 
primeiro aditivo ao Contrato n° SI-TP009/2021-01 SEINFRA decorrente da Tomada de Preços nº 
SI-TP009/2021, cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de engenharia 
para execução das obras de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas nas localidades 
de casas populares e Distrito de São Joaquim.  Contratada: G7 Construções e Serviços Eireli – 
EPP. Assina pela contratante: Sr. Antônio Giovani Alves da Silva. Assina pela contratada: Sr. Cicero 
George Quirino Araújo Sousa. Da Alteração Contratual: O presente termo aditivo readequou valor 
unitário constante no projeto inicial, proposta da contratada, e avençados no termo contratual, dada 
a necessidade de melhor adequação do valor praticado no projeto básico. O valor global inicial-
mente contratado a importância de R$ 495.864,64 (quatrocentos e noventa e cinco mil, oitocentos 
e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), e passou para o valor  global de R$ 
476.633,90 (quatrocentos e setenta e seis mil seiscentos e trinta e três reais e noventa centavos), 
tendo uma redução na ordem de R$ 19.230,74 (dezenove mil duzentos e trinta reais e setenta e 
quatro centavos), repercutindo uma supressão no valor global do contrato percentualmente equiva-
lente a – 3,87%. Data da Assinatura do Aditivo: 13/04/2022.

Maria Regilania Oliveira Igue ME - CNPJ: 11.489.913/0001-30. Torna público que requereu á Autar-
quia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Licença Ambiental Única - LAU, para 
Fabricação de Artefatos de cimento para uso na construção de edifícios, Rua: Maria do Carmo da 
Rocha n° S/N, bairro: Edmilson Correia de Vasconcelos, no município de Quixeramobim. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências corridas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Incessante Alimentos do Brasil Ltda, CNPJ: 22.479.615/0001-85. Torna público que recebeu da Au-
tarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a: Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC, com finalidade de Fabricação de produtos de panificação industrial, localizado 
Rua Teixeira de Freitas, n° 360, Bairro: Centro, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instituições de licenciamento da AMAQUI.

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE   
CNPJ: 10.234.717/0001-51

TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU AO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
ITAPIPOCA – IMMI, LICENÇA DE OPERAÇÃO L.O SEDE DA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL 
DO ASSENTAMENTO NOVO HORIZONTE, COM ÁREA DE 116 m², COM ENDEREÇO NO 
ASSENTAMENTO NOVO HORIOZNTE ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE TURURU/CE. FOI 
DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES 
DE LICENCIAMENTO DO IMMI.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - N° 
2022041201-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público para conhecimen-
to dos interessados que, no próximo dia 09 de maio de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão, 
localizada na Rua Bezerra de Menezes, 350, Centro, estará realizando Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, cujo critério de julgamento é MENOR PREÇO GLOBAL, cujo Objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
NA RUA CICERO GOMES FEITOSA, CONJ. JOÃO DOS OSSOS, CENTRO, JAGUARIBARA/
CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BASICO, o qual encontram-se disponíveis 
no endereço acima, no horário de 07:30hs às 17:00hs. Jaguaribara/CE, e no Site: https://licitacoes.
tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. 19 de abril de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS 
– PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO 
- CREDENCIAMENTO N° 2022041301-CP. A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribara – CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 06 
de maio de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Jaguaribara, 
localizada na Rua Bezerra de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, estará realizando Licitação 
na Modalidade CREDENCIAMENTO, cujo Objeto é a Credenciamento de Leiloeiros Oficiais, 
para proceder leilão público de bens móveis e imóveis considerados obsoletos, sucateados, 
irrecuperáveis, inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica de propriedade da Pre-
feitura Municipal de Jaguaribara, o qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário 
de 08:00hs às 13:30hs e no Site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Jagua-
ribara – CE, 19 DE ABRIL DE 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURAL MUNICÍPIAL DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE 
– torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 05 de Maio de 2022 
às 09:30hs, na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João 
Paracampos, Nº 1410 – Alto do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTOS E MIDIAS DIGITAIS, PROCESSO DE TRANSFORMA-
ÇÃO DE ARQUIVOS E GERAÇÃO DE LOTES DIGITAIS, DE RESPONSABILIDADE DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE, o qual encontra-se disponível no endereço 
acima, no horário de 08h00min às 12h00min. Ana Paula Estevão Silva - Presidente da Comissão 
de Licitação. Choró-CE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICÍPAL DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE 
– torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 06 de Maio de 2022 
às 09:30hs, na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João 
Paracampos, Nº 1410 – Alto do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade 
TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA 
VISANDO INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMEN-
TOS DAS COBRANÇAS DA DIVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA (OFICIAL E 
JUDICIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJA-
MENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE., o qual encontra-se disponível no en-
dereço acima, no horário de 08h00min às 12h00min. Ana Paula Estevão Silva - Presidente da 
Comissão de Licitação. Choró-CE

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ- ADESÃO A ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS Nº 12.03.001/2021 PE – SRP - SMAS, VINCULADA AO PREGÃO ELETRÔNI-
CO N 12.03.001/2021 -PE- RP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804.001/2022 – CARONA O 
Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Senador Sá, em cumprimento à ratificação procedida 
pelo Sr(a). Ordenador de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde do Município de SENADOR 
SÁ/CE, faz publicar o extrato resumido do processo administrativo 1804.001/2022 - CARONA, a 
seguir: OBJETO: Registro de preço para futuras eventuais em contratação de serviço de confecção 
de prótese dentária destinado a doação a pessoas carentes, junto a secretaria de Saúde do mu-
nicípio de Martinópole. FAVORECIDAS E VALORES GLOBAIS: M VALZIRENE MARQUES- ME; 
CNPJ N° Nº 23.911.145/0001-40, Valor global R$ 130.200,00(Cento e trinta mil e duzentos reais). 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, 
Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações e legislação pertinente. Decla-
ração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Sr(a). Ordenador de Despesas da Secretaria 
Municipal de Saúde do Município De Senador Sá/Ce., Sr(a). Gabriela Lopes de Sousa. Senador Sá-
-CE, 20 de Abril de 2022. ERIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO Presidente da CPL

ESTADO DO CEARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ AVISO DE LICITAÇÃO PRO-
CESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2504.001/2022-PE. OBJETO:REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR DESTI-
NADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF´S DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.DO TIPO: 
MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Senador Sá-CE, toma público para conheci-
mento dos licitantes e demais interessados, que do dia 25 de ABRIL de 2022 a 06 de MAIO de 2022 
até às 08h30min. (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 06 de MAIO de 2022, às 08h30mn. (Horário de Brasília) e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 06 de MAIO de 2022, (Horário de 
Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de 
Licitação/Pregão, á Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, e no licitacoes-e: www.licitacoes-
-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no 
sítio da Prefeitura Municipal. Senador Sá/CE, 25 de Abril de 2022. À comissão de Pregão. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - RESULTADO DO JULGAMENTO DA HABILITA-
ÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 1901.02/2022A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados o resul-
tado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade CONCORRÊNCIA, 
tombado sob o nº 1901.02/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILU-
MINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE BATURITE/CE, DE ACORDO COM OS MAPP’S 
463 E 468 DOS PROGRAMAS DA REQUALIFICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA 
DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROJETO E ORÇAMENTO EM ANEXO. EMPRE-
SA HABILITADA: PROURBI – PROJETOS, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 
20.964.420/0001-03. EMPRESAS INABILITADAS: MS ENGENHARIA, PROJETOS E CON-
SULTORIA EIRELI - CNPJ Nº 22.045.869/0001-95; SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRU-
ÇÕES EIRELI-ME - CNPJ: 22.346.772/0001-12 e VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
- CNPJ: 31.025.807/0001-02. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua a Lei 
nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 1º, “alínea 
a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 de 
Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira 
– Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

aSite:www.serasa.com.br 

aApp Serasa no Google Play e App Store  

aLigação gratuita 0800 591 1222  
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Palmeiras está tendo o seu pior início no Brasileiro, não conseguindo três pontos em suas duas primeiras partidas

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 20 de abril de 2022

Classificação. O cearense Thiago Monteiro, atual 110º colocado no ranking mundial, assegurou presença nas 
oitavas de final do ATP 250 de Belgrado (Sérvia) ao vencer o português João Sousa (85º) por 2 sets a 0 (par-
ciais de 6/4 e 6/3). A vitória desta terça-feira (19) marcou a estreia do brasileiro na chave principal do torneio.ESPORTES

O Palmeiras terá dois clás-
sicos consecutivos para apa-
gar o início ruim no Cam-
peonato Brasileiro. Depois de 
perder para o Ceará no Al-
lianz Parque e empatar com 
o Goiás na Serrinha, o clube 
alviverde enfrentará, pela 
Série A, o Flamengo nesta 
quarta-feira (20), a partir das 
19h30, no Maracanã, em dis-
puta adiantada pela quarta 
rodada, e o Corinthians no 
sábado (23), às 19h, na Are-
na Barueri -o Allianz Parque 
receberá show “Amigos” nos 
dias 23 e 24 de abril, o que 
obrigou o Palmeiras a mudar 
o local do jogo.

Até aqui, o Palmeiras tem 
tido seu pior começo no 
Brasileiro desde 2014, quan-
do voltou à Série A. O clube 
alviverde paulista terminou 
a segunda rodada na 15ª co-
locação, com um ponto, e é 
o único clube paulista ainda 
sem vencer na competição. É 
a primeira vez, desde 2014, 
que o Palmeiras fica com 
menos de dois pontos nas 
duas primeiras rodadas.

Nas entrevistas coletivas 
depois dos dois primeiros 
compromissos no Campeo-
nato Brasileiro, o técnico 
Abel Ferreira valorizou seu 
elenco e justificou os tro-
peços de formas diferentes. 
Entre uma partida e outra 
do Brasileiro, o Palmeiras 
venceu o Independiente Pe-
trolero (BOL) por 8 a 1 pela 

Libertadores da América.
Contra o Ceará, na der-

rota por 3 a 2, o português 
alegou “cansaço físico e 
mental” dos titulares dian-
te do calendário apertado. 
Contra o Goiás, Abel la-
mentou a ineficiência ofen-
siva. O Palmeiras finalizou 
22 vezes, esbarrou no go-
leiro Tadeu e só empatou 
em 1 a 1 no último minuto. 
Outro ponto levantado pelo 
técnico foi uma suposta fal-
ta em Weverton no gol do 
Esmeraldino.

Como de costume, Abel 
Ferreira analisará o des-
gaste físico dos atletas e o 
Palmeiras dificilmente terá 
os mesmos atletas na quar-
ta e no sábado. Até porque, 
depois do clássico contra o 

Corinthians, o clube alvi-
verde terá uma verdadeira 
maratona.

O Palmeiras jogará con-
tra: Emelec, no Equador, no 
dia 27; Juazeirense, em Jua-
zeiro, em 30 de abril; e Inde-
pendiente Petrolero, em 3 de 
maio. Serão três duelos fora 
de casa e com viagens des-
gastantes pela Libertadores 
(Emelec e Petrolero) e Copa 
do Brasil (Juazeirense).

Para a partida desta quar-
ta-feira, o técnico Abel Fer-
reira deve utilizar somente 
o zagueiro Luan, que ain-
da se recupera de lesão na 
coxa, como ausência confir-
mada. Uma provável escala-
ção do Palmeiras é: Wever-
ton; Marcos Rocha, Gustavo 
Gómez, Murilo e Piquerez; 

Danilo, Zé Rafael, Raphael 
Veiga e Gustavo Scarpa (Ra-
fael Navarro); Dudu e Rony.

Já no Flamengo, a lista de 
desfalques é grande: Bruno 
Henrique, Matheuzinho, Vi-
tinho, Ayrton Lucas, Rodri-
go Caio, Gustavo Henrique, 
Fabricio Bruno e Matheus 
França estão afastados por 
razões médicas. Em com-
pensação o time pode ver 
a estreia do zagueiro Pablo, 
que já vem participando de 
atividades em grupo e deve 
estar entre os relacionados. 
Uma provável escalação do 
carioca tem: Santos (Hugo); 
Willian Arão, David Luiz e Fi-
lipe Luís; Isla (Rodinei), João 
Gomes, Thiago Maia (Andreas 
Pereira) e Lázaro; Everton Ri-
beiro, Arrascaeta e Gabigol.

SEMPRE ATUANTE Meu amigo Carlos Mesquita mantém o mesmo 
amor pelo seu Ferroviário, do que já foi seu presidente. Na festa da entre-
ga da medalha da Abolição ele lá estava e aqui com a jovem Fátima.

O MESMO TALENTO Edilmar Norões em vida so fez o 
bem e seu filho, Paulo César Norões vem acertando em cheio 
na sua participação no plenário esportivo que Renato Abreu 
comanda toda segunda-feira na TV Assembleia.

MUITO APLAUDIDO Nossa sociedade sabe valorizar o 
que é bom. A introdução do capacete de respiração implanta-
do quando da pandemia mereceu aplausos gerais e seus idea-
lizadores foram homenageados com a Medalha da Abolição.

Nome aos bois

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Um ex-presidente do Ceará vinha recebendo enormes 
críticas de um grupo de setoristas que não o poupavam. 
Certo dia ameaçou os mesmos prometendo que iria dá 
nome aos bois. Ao comunicar a ideia fiz uma observação 
que ele acatou na hora. Em vez de você dar nome aos 
bois é melhor da boi aos nomes. Ele riu, mas cumpriu a 
promessa e nunca mais foi criticado.

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

Só Deus
Esta violância que toma conta do país tem uma origem. 

A desigualdade social. E eu repito, nunca os ricos foram 
tão ricos e os pobres tão pobres como hoje.

Loteria
No Totolec todo final de semana você ganha uma moto 

zero, um carro e dinheiro. Na Loteria dos Sonhos todo dia 
tem dinheiro e uma moto.

Eduardo Girão
Não é porque ele tinha sido presidente do clube de mi-

nha paixão, mas a presença de Eduardo Girão como sena-
dor da República mostra como ele é preparado e sabe muito 
do que vai falar. Uma estrela que brilha em qualquer lugar.

Estão indo
Duas coisas estão indo embora. Uma é a chuva e a outra 

é a covid-19.

Revelação
Como ex-dirigente de clube sempre torcendo por uma 

renovação também entre dirigentes, fico feliz quando vejo 
a presença de Eduardo Arruda no comando do futebol 
alvi-negro. Suas posições e depoimentos mostram que ele 
tem visão de futuro o que é bom para nosso futebol, tão 
carente de boas ideias.

Tudo parado
Ao contrário do trem bala que não para, a Sexta-feira 

Santa parou e ninguém saiu de casa. pra onde? Com 
quem? Pra que?

O primeiro campeão
No ano de 1956 foi realizado em Fortaleza o primeiro 

campeonato oficial de futebol de salão em nosso estado. 
O campeão foi o Vargas Filho que tinha a seguinte times 
base: Paulinho, Lulú e Telmo. Nirtô e Hederon.

Chico Rocha

Com Vilar Marques ele teve uma 
passagem brilhante no nosso rádio 
esportivo. Chico Rocha hoje é um fa-

zendeiro e vive e muito bem em Canindé.

Palmeiras encara Fla tentando 
apagar início ruim no Brasileiro
O alviverde paulista comandado pelo o portugues Abel Ferreira irá 
enfrentar o clube carioca fora de casa, no maracanã, na noite de hoje 

MARIANNA PORTELA DE VASCONCELOS SILVA
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SE-
MATUR a Licença Ambiental Única para desmembramento de terreno, em 
Tianguá, na Avenida Prefeito Francisco Virgílio Filho, S/N, bairro Dom Timó-
teo. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMATUR.

A JET DERIVADOS DE PETRÓLEO, torna público que requereu ao INSTI-
TUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC a renova-
ção de Licença de Operação para a atividade de Base de Revenda de Gás 
Liquefeito de Petróleo (GLP), no município de Caucaia-CE, na Rodovia - CE 
090 Nº 8020, KM 8, bairro: Icaraí. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

LL INVESTIMENTOS E TURISMO EIRELI
CNPJ: 22.335.499/0001-20

Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM, a 
Renovação da Licença de Operação, Nº 030/2019, com validade até 08/05/2022, referente a 
uma Pousada, localizada na rua B, S/N, do loteamento Planalto do Maceió, constituído pelos lo-
tes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, da quadra 50, no município de Fortim - CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

A&AC PARTICIPACOES LTDA
CNPJ: 43.189.460/0001-12

Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM, a 
Mudança de Titularidade da Licença de Instalação de Nº 68/2021, de ALAIN BRUNO RYCKE-
BOER, CPF: 215.554.988-17 para A&AC PARTICIPACOES LTDA, CNPJ: 43.189.460/0001-12, 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licen-
ciamento da SEMMAM.

FERRAZ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo, Des. Agrário e 
Recursos Hídricos, a Licença de Instalação (LI) para construção de 01 casa residêncial 
situada no loteamento Parque Arco Iris, parte dos lotes 02 da quadra 19, no lugar 
Jacundá, TERRENO 57, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução 
CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências normais necessárias 
para o licenciamento ambiental na SEAMP.

FERRAZ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo, Des. Agrário e 
Recursos Hídricos, a Licença de Instalação (LI) para construção de 01 casa residêncial 
situada no loteamento Parque Arco Iris, parte dos lotes 02 da quadra 19, no lugar 
Jacundá, TERRENO 59, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução 
CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências normais necessárias 
para o licenciamento ambiental na SEAMP.

FERRAZ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo, Des. Agrário e 
Recursos Hídricos, a Licença de Instalação (LI) para construção de 01 casa residêncial 
situada no loteamento Parque Arco Iris, parte dos lotes 02 da quadra 19, no lugar 
Jacundá, TERRENO 56, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução 
CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências normais necessárias 
para o licenciamento ambiental na SEAMP.

FERRAZ INCORPORAÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente Urbanismo, Des. Agrário e 
Recursos Hídricos, a Licença de Instalação (LI) para construção de 01 casa residêncial 
situada no loteamento Parque Arco Iris, parte dos lotes 02 da quadra 19, no lugar 
Jacundá, TERRENO 58, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução 
CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências normais necessárias 
para o licenciamento ambiental na SEAMP.

A TRIPLE ENGENHARIA LTDA torna público que recebeu da Autarquia do Meio Am-
biente do Município de Trairi-CE a Licença Ambiental de Instalação No. 031/2022, re-
ferente à implantação de um condomínio residencial, MANOÁ CONDOMINIUM, previsto 
para ser instalado em um terreno com área de 11.281,80 m² e com área construída 
prevista de 10.277,20 m², na Rua da Praia s/n, nos Lotes 1, 2, 3, 4 e 5 da Quadra 2 do 
Loteamento Villas do Mar, na Praia do Guajiru, no município de Trairi, Ceará.

A POLO CONSTRUÇÕES LTDA (CNPJ 16.973.969/0001-89), torna público que re-
cebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM a Licença de Instalação 
No 854.2022, com validade até 18/04/2024, para construção de 16 (dezes-
seis) blocos, sendo 4 com 10 unidades e 12 com 6 unidades cada, totalizando 
112 unidades unifamiliares, localizados na Rua Cândido Meireles, 740, Gere-
raú, município de Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o 
cumprimento das exigências constantes nos condicionantes da Licença.

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27529 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL CRONJE MATEUS e LAURA ROCHA CYRINO;
Edital n° 27530 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CRISTELITES MARÍLIA SILVA ARAUJO GURGEL e ALESSANDRA MONTEIRO BORGES;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 19/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75830 - ITALO WENDEL AVELINO NERIS e GABRIELLY DA SILVA; 
Edital n° 75831 - CARLOS ALEXANDRE OLIVEIRA e FABIANE DA SILVA MAR-
TINS; Edital n° 75832 - PAULO SÉRGIO BELIZÁRIO e ADRIANA JORGE CHA-
GAS; Edital n° 75833 - JOSÉ WESCLEY DOS SANTOS PEREIRA e ROBERTA CAR-
NEIRO DE SOUZA; Edital n° 75834 - JOSIVAN VIANA DA SILVA e ANTONIA 
SANCHO DA COSTA; Edital n° 75835 - CARLOS EDUARDO OLIVEIRA ROCHA e 
ANA CLÁUDIA ALVES DE OLIVEIRA MESQUITA; Edital n° 75836 - FRANCISCO 
VALDERLAN SILVA FROTA e JENNIFER ARAÚJO FERREIRA; Edital n° 75837 
- ESTENIO MARQUES DA SILVA e DANIELA DA SILVA ALVES; Edital n° 75838 - 
BENJAMIM MATEUS DE ALMEIDA SILVA e NAYARA DA SILVA VIEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 19/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30787 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO TAYSON PINHEIRO LIRA e SÂMYA KARISE LOPES DA SILVA;
Edital n° 30788 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WELLINGTON RANNIERY MENDES LOPES e TALITA RODRIGUES BRILHANTE;
Edital n° 30789 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ GABRIEL DA SILVA MORAIS e GEOVANA LIMA DOS SANTOS;
Edital n° 30790 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS SILVA MONTE e LANA SILVA NUNES;
Edital n° 30791 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO BOMFIM DE CARVALHO ROCHA e INGRID COLLYER RODRIGUES;
Edital n° 30792 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ARTHUR UCHOA GOMES e KACYELLE DA SILVA MATOS;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 

Publicado no Jornal O Estado em 20.04.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: Major Facundo, 705 Centro. Fortaleza - CE
Telefone - (85) 3226-8330

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50   CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30720 EMANUEL CASSIO DIOGENES XAVIER E BEATRIZ JANUARIO DE SOUZA MONTE
N°30721 JULIO CÉSAR BARBOSA DE SOUZA E DAVID NASCIMENTO DA COSTA.

Fortaleza, 19 de abril de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9526-FRANCISCO WASHINGTON ALVES DE ARAUJO E IARA DANTAS DE MOURA
Nº9527-ANDRÉ DA SILVA RIBEIRO E JANAINA DE SOUSA DE SÁ.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 19 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339410- Pompido Augusto Nunes Ocaia e Maria das Graças Felipe Nunes; 
339411- Raul da Silva Lacerda Neto e Ariela Shamir Cavalcante de Oliveira;
339412- Cedric Thomas Hampton George e Dauriana Ferreira Escossio;
339413- Sávio Silva Pereira e Maria Naira Morais Garcia;
339414- Jonas Ernandes Gurgel Lima e Sabrina Guimarães dos Santos;
339415- Vanderson Adriano dos Santos Domingos e Ana Larissa de Sousa Jardelino;
339416- Roberto Felinto e Yonara Ketlen Fonseca da Silva;
339417- Ramon Lins de Mello e Angelica Teixeira de Sousa.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 19 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala



O feriado de Tiradentes 
acontece anualmente no dia 
21 de abril. Em 2022, a data 
acontecerá em uma quinta-
-feira, o que leva muitas pes-
soas a estenderem o período 
para o fim de semana. Nesse 
contexto, parte da população 
busca casas nas praias e serras 
próximas à capital para sair 
da rotina. Porém, de acordo 
com o Conselho Regional 
de Corretores de Imóveis do 
Ceará (Creci - CE), é nesse 

cenário que ocorrem golpes 
que acabam por dificultar o 
feriado de muita gente.

O Conselho explica que a 
situação é comum e fácil de 
acontecer, uma pessoa in-
teressada vê na internet um 
imóvel para passar o feriado e 
acaba negociando diretamen-
te com o suposto proprietário 
que apresenta a residência 
pela internet, mostrando fo-
tos e vídeos. Porém, após o 
pagamento, percebe-se que, 

na verdade, o espaço pertence 
a outra pessoa e jamais esteve 
disponível para aluguel.

Rodrigo Costa, vice-pre-
sidente do Creci - CE, acre-
dita que o feriado aumenta 
a demanda por imóveis para 
locação, por isso, pessoas mal 
intencionadas se aprovei-
tam da situação para aplicar 
golpes. “Eu peço para que as 
pessoas tomem um pouco 
mais de cuidado e sempre 
procurem uma imobiliária. 
Não tentem falar diretamente 
com o proprietário, também 
é necessário investigar a imo-
biliária para ter uma maior 
segurança”, sugere.

O vice-presidente aconse-
lha ainda que, se um imóvel 
para locação for visto na in-
ternet, é fundamental que os 
dados do imóvel sejam che-
cados da maneira mais pro-
funda possível. “Tente pegar 
o nome do condomínio ou 
tente entrar em contato com 
o síndico para saber se real-
mente é verdade. Infelizmen-
te, falsos anúncios de estelio-
natários são mais comuns do 
que a gente imagina. Com es-
ses simples cuidados pode-se 
evitar muitos dissabores em 
seus feriados”, pontua.

Uma outra situação fre-
quente acontece quando as 
fotos colocadas nos anúncios 
são meramente ilustrativas. “O 
proprietário tem um imóvel 
que está desocupado há muito 

tempo e anuncia. Porém, sem 
verificar se o chuveiro está 
funcionando, por exemplo. 
Muitas vezes, está tudo muito 
sujo. Então, é muito impor-
tante ir sempre em uma imo-
biliária, que tem todos esses 
cuidados e realiza a vistoria”, 
detalha Rodrigo Costa.

O Creci-CE chama aten-
ção para  que a população 
desconfie de preços abaixo 
do valor de mercado e aler-
ta que estelionatários costu-
mam realizar toda a negocia-
ção de maneira online. “É aí 
que o golpe acontece. É mui-
to importante que o cliente 
saiba com quem está tratan-
do, principalmente se tratan-
do de um imóvel de terceiros. 

Fazer visitas ao local também 
é fundamental”, afirma o 
coordenador de fiscalização, 
Geovano Oliveira.

De acordo com Rodrigo 
Costa, a lei do inquilinato diz 
que em até noventa dias po-
de-se fazer um contrato por 
temporada, então, o cliente 
pode fazer um contrato de 
cinco ou seis dias, por exem-
plo, regido pela lei do inqui-
linato e, neste contrato, deve 
haver uma vistoria minucio-
sa. “É necessário especificar 
no documento quantos pra-
tos, colheres têm na residên-
cia, quantos televisores estão 
funcionando, a marca de 
cada equipamento, fazer uma 
listagem e ambas as partes as-

sinam”, esclarece.
O vice-presidente apon-

ta que um contrato de curto 
período é diferente de um 
de doze meses, por exemplo, 
porque se um problema sur-
ge na locação, há tempo hábil 
para a resolução. “Se a pessoa 
for vítima desse golpe, ime-
diatamente deve comunicar 
às autoridades policiais para 
que sejam tomadas as devidas 
providências”, aconselha. Para 
realizar denúncias, a popula-
ção pode entrar em contato 
pelo telefone (85) 3031 3076.  

Por Yasmim Rodrigues
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GERAL
O Habitafor iniciou atividades do trabalho social no residencial Alameda das Palmeiras, no bairro Ancuri. 
As primeiras ações serão os plantões sociais ainda essa semana. Nos próximos meses deve haver ofici-
nas sobre uso racional de água e energia elétrica, cuidados com o imóvel, entre outras atividades.

Creci-CE alerta para o risco de “golpes do 
aluguel” durante o feriado de Tiradentes
O conselho explica que é comum a busca por locação em sites sem segurança ou preços abaixo do valor de mercado

Lexa no Colosso. No próximo dia 10 de maio, a cantora Lexa desembarca em Fortaleza para um show exclusivo que terá como palco o Colosso. Orga-
nizado pelo jornalista Edgel Joseph, nas redes sociais conhecido como (@amulherdofuturo), o evento “Colosso + Estilo” tem como objetivo reunir gran-
des nomes da moda local e empresários de segmentos variados em um ambiente voltado para networking. Entre os nomes confirmados: a empresária 
e ex-Fazenda, Mileide Mihaile, a ex BBB Kerline e a influencer Jamile Lima. A festa será apenas para convidados e terá, também,  desfiles, ativações de 
várias empresas, Djs e show do cantor local Felipim. Este não é o primeiro evento organizado por Edgel, que, inclusive, trouxe em dezembro de 2021 a 
cantora Pocah para seu primeiro show após o BBB nesse formato “privet”, apenas para convidados. Além de Pocah, Edgel já trouxe para a nossa cidade 
artistas, como Pabllo Vittar, Luísa Sonza e Anitta. E já antecipa que vai ter festão de fim de ano em 2022, só que, dessa vez, aberto ao público.

De acordo com o Creci-CE, os estelionatários costumam realizar as negociações de maneira online

FOTO CRECI-CE / DIVULGAÇÃO

1Dia 25 de abril é o dia oficial do Profis-
sional da Contabilidade e, como forma de 

demonstrar a gratidão à classe, o Conselho 
Regional de Contabilidade do Ceará - CRCCE 
lança a campanha “Mês do Profissional da 
Contabilidade”.

2A ação tem como objetivo evidenciar o papel 
essencial do contador, seja na sociedade, 

empresas ou demais órgãos, assim como divulgar 
todos os pleitos conquistados em prol do profissio-
nal da contabilidade nesses 100 dias de gestão.

3No espaço odontológico que passou 
por sensíveis reformas, a dra  Mariana  

Garcia da Ponte  Melo trabalhou priorita-
riamente naa práticas de sustentabilidade 
e  contribuição pela preservação do meio 
ambiente. 0 consultório fica na Avenida 
Desembargador Moreira 760 sala 1010.

4Difícil ir de encontro com pesquisas. Recente 
levantamento na Delegacia Regional do Tra-

balho no Ceará  a liderança absoluta alcançou 
Carlos Pimentel de Matos.

5Reunindo otimismo, celebridade e 
iconografia o escritório advocatício de 

Eduardo Barroso Colácio.

6Quem madruga Deus ajuda. Confiando nes-
sa estratégia Brunna Maia cuida da reserva 

da comemoração dos 8 anos do primogênito 
Davi Bruno dia 6 de setembro.

7Escritório contábil de Darlan Júnior 
trabalhando em regime integral nas 

preparações de inúmeras declarações de 
imposto de renda, exercício de 2022.

8Há cinco anos falecia uma das maiores su-
midades escolar do Estado  professor Rober-

to de Carvalho Rocha que nos deu o afamado 
Colégio Christus. Saudades.

9Dez crianças com deficiência auditiva 
e 10 com deficiência visual vão apren-

der técnicas do cinema de animação. A 
oficina é uma das atividades que marcam 
o lançamento do 4º Cine Miau - Mostra 
Internacional Infantil de Audiovisual, que 
anualmente abraça a acessibilidade em sua 
programação.  A atividade teve início nesta 
segunda, dia 18, e segue até o dia 22 de 
abril nas próprias escolas onde estudam. 
Pela manhã, no Instituto de Cegos do Ceará 
e à tarde, na Escola Municipal de Educação 
Bilíngue Francisco Suderland Bastos Mota.

Um pouco de muita gente

NUMERADAS

Amanhã acontece a missa da esperança do querido 
Eymard Freire. Tenho certeza que a Igreja das Missionárias 
na  Rui Barbosa vai se encher de personalidades que vão 
abraçar solidariamente toda a família ainda enlutada. 

O  Longa brasileiro ‘A Mesma Parte de um Homem’ chega 
ao Cinema do Dragão a partir de amanhã (21). Além da novi-
dade na sala física, a sala virtual do Cinema traz as estreias de 
‘Prisão Domiciliar’ e ‘L.S. Lowry – Retratos de Uma Paixão’.

Na sua 403ª cine-semana, o Cinema do Dragão, equipa-
mento da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult 
Ceará) que integra o Centro Dragão do Mar de Arte e Cul-
tura (CDMAC), gerido em parceria com o Instituto Dra-
gão do Mar, apresenta a ficção brasileira ‘A Mesma Parte de 
um Homem’, primeiro longa de Ana Johann, que rendeu à 
diretora o Prêmio Helena Ignez de Destaque Feminino na 
Mostra de Cinema de Tiradentes de 2021. 

Dia 25 de abril é o dia oficial do Profissional da Conta-
bilidade e, como forma de demonstrar a gratidão à classe, 
o Conselho Regional de Contabilidade do Ceará - CRCCE 
lança a campanha “Mês do Profissional da Contabilidade”. 

A ação tem como objetivo evidenciar o papel essencial 
do contador, seja na sociedade, empresas ou demais órgãos, 
assim como divulgar todos os pleitos conquistados em prol 
do profissional da contabilidade nesses 100 dias de gestão.

Desembargadora Iracema do Vale celebrou a nova 
idade em Miami, ao lado dos filhos amados, Cláudio e 
Paulo, da cunhada Renata e das netas Lina e Lara. Além 
dos amigos Ana e Beto Studart.

Paulo e Cláudio Vale emolduram a mãe Iracema do Vale que 
trocava de idade. Os parabéns da coluna

O RioMar Fortaleza lançou 
a 2a edição da campanha 
institucional “RioMar do seu 
Jeito”. Uma ação do marketing 
do shopping que convidou pes-
soas da cidade, referências em 
suas áreas de atuação e que 
são frequentadores, para posar 
para as fotos da campanha. 

Nessa edição, participam: 
Zuila Rodrigues, cliente assídua 
do shopping; doutora Riane 
Azevedo, superintendente do 
IJF; doutor Sulivan Mota, pre-
sidente do Iprede; o ativista do 
movimento negro e publicitário, 
Bernardo Lamparina; a empre-
sária, Vera Passos; a renomada 
cerimonialista, Alódia Guima-
rães; o cônsul, Maurício Duran; 
e o músico d’Os Transacionais, 
Dangelo Feitosa.

Idealizada pela gerente do 
marketing do RioMar Fortale-
za, Michele Ribeiro, as fotos 
contaram ainda com modelos 
adultos e infantis e já podem 
ser conferidas nos principais 
pontos do shopping (entradas, 
elevadores, escadas, corredo-
res, telões) e redes sociais. As 
sessões de fotos foram pro-
duzidas pelo estúdio Creando 
(@cre.an.do) e o fotógrafo 
João (@jooaostudio).

Campanha

Elegância tem passagem obri-
gatória por Brunna Maia

A Associação Comercial do Ceará(ACC) entregou, na ultima 
quarta-feira 13, o troféu Carnaúba, ao economista e diretor 
técnico do Sebrae, Alci Porto Gurgel. Na ocasião, a entidade 
também comemorou os seus 155 anos de criação. A solenidade 
foi presidida pelo presidente da ACC, João Porto Guimarães

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 
JUDICIAL, 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 ad-
ministradores, examinar, discutir 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 glo-
bal da Administração da Companhia 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.

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18298 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CLEBER SOUSA DA SILVA e MARIA JOCICLEIDE RABELO;
Edital n° 18299 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO SEVERINO DANTAS e ANTONIA BELCHIOR DA ROCHA;
Edital n° 18300 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADILSON BARROS DA COSTA e KELLY CRISTINA FARIAS LIMA;
Edital n° 18301 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO JHULIO DE OLIVEIRA LEAL e ANNY PRISCILA MARQUES DA SILVA;
Edital n° 18302 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
REGIS CARVALHO ARAUJO e DARCILENE SAMPAIO MOREIRA;
Edital n° 18303 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE RENAN MOURÃO PINTO e JENNIFER RODRIGUES SOUSA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 19/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente


