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Saúde. A UPA do Autran Nunes, da rede da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), completou dez anos de atividades esta semana. 
Durante a última década, a equipe de saúde do local enfrentou, assim como profissionais de outros equipamentos, grandes desa-
fios, como o surto de dengue em 2012, a epidemia de chikungunya em 2017 e, mais recentemente, a pandemia de covid-19.CIDADES

Conforme setores da imprensa vinham divulgando agora 
a notícia se confirmou: o engenheiro Emanuel Maia Mota 
(Na foto com o repórter), deu declarações aos radialistas 
dos Inhamuns e da Zona Norte, durante visitas às cidades 
de Tauá e Santa Quitéria, que agora sim é definitivo. Vai 
postular vaga à Câmara Federal. Para tal, teve que deixar 
temporariamente presidência do CREA/Ceará para cum-
prir a desincompatibilização como prevê a lei eleitoral. As-
sumiu a direção do importante órgão no Ceará o também 
engenheiro, dr. Fernando Galiza. O que não tinha ficado 
muito claro era sobre por qual partido Emanuel Maia Mota 
iria disputar, tinha convites de várias agremiações. Em con-
tato com nossa reportagem chegou a deixar dúvidas sobre 
se iria para o União Brasil ou para um outro partido. En-
tretanto, ontem revelou aos nossos espaços jornalísticos 
que aceitou o convite dos dirigentes do PSD e por referida 
agremiação já começou sua pré-campanha política.

Tauaense confirma candidatura

l Fortaleza, Ceará, Brasil l Sexta-feira, sábado e domingo, 22 de abril de 2022 l

Outras expectativas
Ainda sobre a força política de Tauá, são filhos da 

terra e postulantes ao Legislativo Estadual Cearense, 
o já deputado Audic Mota (MDB) e a jovem médica
Gabriela Aguiar (PSD). Fala-se ainda que o presidente
estadual do PSD, Domingos Filho poderá disputar as
eleições como candidato a vice-Governador ou até mes-
mo a Governador do Estado. A conversa tá no mundo.
Aguardemos.

Café do Baturité
É reconhecida como a "Cidade do café" no estado. 

Agora o município conta com o Centro de Referência 
do Café de Sombra do Ceará. A abertura oficial deu-se 
recentemente, ou precisamente, no último dia 14/04, 
tido como o Dia Mundial do Café.

Saiba mais
A Prefeitura local, à frente o jovem prefeito Herber-

lh Mota juntamente com o Sebrae-CE e Associação 
Comunitária União Serrana do Uirapuru lançaram 
também o selo comemorativo aos 200 anos da 
presença do café na Serra de Baturité. O objetivo é 
desenvolver ambiente de inovação, visando a 
divulgação e revita-lização do café de sombra, 
oferecendo suporte aos ca-feicultores, promovendo o 
turismo e desenvolvimento econômico de toda a 
região.

Quatro federais
Com a decisão de Emanuel Maia Mota, o municí-

pio de Tauá vai abrigar pelo menos quatro dos seus 
filhos como candidatos às eleições deste ano. Os 
deputados federais Domingos Neto (PSD) e Denis 
Bezerra (PSB) postulam a reeleição e ao lado de 
Emanuel o empresário Chiquinho Feitosa (ex-DEM e 
agora no PSDB) também anunciou sua candidatura. 
Claro, todos agora vão aguardar as devidas conven-
ções partidárias.
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Nova base e Central de Monitoramento 
do Raio são inauguradas em Ipueiras

O Governo do Ceará 
inaugurou, esta semana, 
no município de Ipueiras, 
na Zona Norte do Estado, 
a sua 63ª base do Comando 
de Policiamento de Rondas 
e Ações Intensivas e Os-
tensivas (CPRaio). A Base 
do Raio na cidade contará 
com o efetivo de 23 poli-
ciais militares, dez moto-
cicletas e uma viatura Raio 
caracterizada, fazendo o 
patrulhamento ostensivo 
no município, bem como 
nas localidades mais pró-
ximas. Nova unidade que 
será comandada pelo te-
nente Célio Júnior Gomes 
Lourenço.

Durante a entrega, a 
governadora Izolda Cela 
(PDT) enfatizou a impor-
tância do Raio para a segu-
rança no Estado. “O Raio é 
um importante reforço na 
segurança pública do Ceará. 
É uma ação de contenção, 

de repressão e também de 
prevenção. Também é um 
investimento em tecnolo-
gia, no combate ao crime, 
com uma central de vide-
omonitoramento, usando 
esse recurso para dar mais 
condições aos profissionais 
que identificam e atuam de 
forma mais rápida”, pon-
tuou.

Somada à base de poli-

ciamento, o município rece-
beu, também, uma central 
de videomonitoramento. 
Serão 15 câmeras de vide-
omonitoramento espalha-
das por Ipueiras, compon-
do conjunto com outras 61 
centrais de videomonito-
ramento em todo o estado, 
com 3.546 câmeras no total. 
Agora, além da existente em 
Fortaleza, são 14 bases do 

Raio na Região Metropoli-
tana de Fortaleza (RMF) e 
48 no Interior. Atualmente, 
o comando possui 2.803 po-
liciais militares atuando em
62 municípios do Interior,
RMF e na Capital, com au-
xílio de 1.673 motocicletas e
126 viaturas.

“Recebemos agora este 
grande reforço com homens 
capacitados e treinados 
para atender à população. 
Estamos no caminho certo e 
provando isso com os resul-
tados que estão aparecendo. 
A base do Raio faz parte de 
um conjunto de ações inte-
gradas de segurança pública 
no Ceará e que, nas cidades 
em que já foram instaladas, 
demonstra a queda nos nú-
meros da violência e aqui 
em Ipueiras não será dife-
rente”, enfatizou o titular 
da Secretaria da Segurança 
Pública e Defesa Social (SS-
PDS-CE), Sandro Caron.

O Porto Iracema das Ar-
tes, escola de formação e 
criação do Governo do Ce-
ará, instituição da Secretaria 
da Cultura do Ceará (Secult 
Ceará), está com inscrições 
abertas para a 10ª edição do 
Programa dos Laboratórios 
de Criação. As inscrições se 
dão pela ampliação de vagas 
e expansão para o interior 
cearense. Com dez anos de 
experiência, o programa for-
talece os compromissos com 
a diversidade no âmbito das 
políticas públicas de cultura, 
garantindo a cota de 50% de 
projetos para artistas do in-
terior e a destinação de me-
tade das vagas, em todos os 
Laboratórios, para pessoas 
autodeclaradas pretas, par-
das, indígenas, quilombolas, 
travestis, transexuais, trans-
gêneros, não binárias e pes-
soas com deficiência. As ins-
crições podem ser feitas pelo 
site do Governo do Ceará.

O programa dos Labora-
tórios de Criação tem uma 
metodologia inovadora e já 
consolidou-se como uma 

referência de política públi-
ca de formação em artes no 
país, qualificando, inclusive, 
projetos que seguem impor-
tantes trajetórias no grande 
mercado cultural. Roteiros 
de cinema, espetáculos de 
dança, música e teatro e pro-
jetos de artes visuais ocupa-
ram a cena artística do país, 
marcados por uma enorme 
diversidade de poéticas e 
estéticas artísticas. Ao todo, 
são sete meses de imersão, 
com orientação coletiva e in-
dividual, integrando tutores 
e artistas, num processo de 
pesquisa e criação, com ofi-
cinas específicas de aperfei-
çoamento e aulas abertas. Os 
artistas recebem bolsa pes-
quisa no valor de R$1.000, 
durante os sete meses do 
projeto.

Segundo a diretora de 
Formação e Criação do Ins-
tituto Dragão do Mar e da 
Porto Iracema das Artes, Eli-
sabete Jaguaribe, esse é um 
momento de comemoração. 
“A longevidade do programa 
já sugere a importância da 

experiência. Os laboratórios 
de criação são a esfera em 
que os conceitos estruturan-
tes do Porto Iracema se ma-
terializam em sua plenitude. 
Falo das ideias de partilhas 
e experiências, movidas pe-
los encontros e trocas entre 
artistas, que geram extra-
ordinárias poéticas, marca-
das pela diversidade, pela 
invenção e por políticas de 
existência”, observa a pro-
fessora. Ela acentua que os 
laboratórios formam “uma 
esfera de conhecimento e 
sensibilidade, configurando 
novas pedagogias de vivên-
cia e criação”.

Histórico
Em dez anos de projeto já 

passaram pelos Laboratórios 
de Criação 506 artistas, fo-
ram 191 projetos desenvol-
vidos, com investimento de 
R$ 2.465.400,00 reais conce-
didos em bolsas de pesquisa 
artística. As ações dos Labo-
ratórios ainda foram vistas 
por mais de 40 mil especta-
dores em mais de 800 ações 

abertas ao público, além de 
17 mil horas de tutoria de-
senvolvidas com 147 tutores 
de todo o Brasil. 

Na produção artística, 
desenvolvida no âmbito dos 
Laboratórios de Criação, 
identifica-se, ainda, uma 
enorme pluralidade de po-
éticas, com variadas provo-
cações, engajando questões 
como ancestralidade, me-
mória social, encantarias, 
resistências femininas, di-
versidade, etarismo, africa-
nidades, etnocídios etc. Um 
conjunto de obras artísticas 
que constitui um rico uni-
verso simbólico, que pode 
alimentar a reflexão sobre 
formação artística. “Esse 
rico diretório de criações ar-
tísticas, que se constituiu a 
despeito de todos os desafios 
que o país vem enfrentando 
nos últimos anos, é precio-
so, especialmente para con-
tribuir com a compreensão 
das realidades deste país tão 
contraditório”, analisa a di-
retora de Formação e Cria-
ção do IDM.

Porto Iracema das Artes abre
inscrições para Laboratórios de Criação
As atividades contarão com orientação coletiva e individual, integrando tutores e artistas, num 
processo de pesquisa e criação, com oficinas específicas de aperfeiçoamento e aulas abertas

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura Municipal 
de Cariús torna público a prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.04.04.01, para a contratação 
de pessoa jurídica para a realização de exames laboratoriais, nos pacientes atendidos pela 
Secretaria Municipal de Saúde deste Município, com fornecimento de todos os materiais, 
equipamentos e mão de obra necessária.  Onde se lê:  com data de abertura para o dia 25 de abril de 
2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. 
Leia-se: com data de abertura para o dia 27 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura 
Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. 
Cariús-CE, 20 de abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos Santana – Pregoeiro Oficial.

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT/ Bela Cruz-CE 
a Licença Prévia (LP), Licença de instalação (LI) e regularização de Licença de Operação-LO, 
atividade 24.02 (Fabricação de artefatos de Cimento/Concreto) disposta na resolução COEMA 
nº 07, de 12 de Setembro de 2019. Logradouro: Rodovia-CE 179 KM 25, Lagoa Seca, zona rural, 
Bela Cruz/CE, 62570- 000. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

CERAMICA ROCHA E LIMA LTDA-ME 
CNPJ: 40.913.145/0001-06

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Tomada de Preços Nº 2022.03.14.01CMI. A 
Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Itapajé - Ceará torna público para 
conhecimento dos interessados que no próximo dia 25 de abril de 2022, às 08:30h, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itapajé, localizada na Rua Dom 
Aureliano Matos, 1767, Centro, Itapajé-CE, estará realizando a abertura da(s) proposta de preços 
da licitação, modalidade Tomada de Preços nº 2022.03.14.01CMI, cujo objeto é a contratação de 
prestação de serviços de consultoria na área de contratações públicas. Itapajé/CE, 20 de abril de 
2022. À Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 2022.04.18.01CMI. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Itapajé/CE, torna 
público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 09 de maio de 2022, às 
08:30h, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itapajé, 
localizada na Rua Dom Aureliano Matos, 1767, Centro, Itapajé/CE, estará realizando licitação 
na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a Prestação de serviços de assessoria em 
contabilidade pública junto à Câmara Municipal de Itapajé, tudo conforme especificações 
contidas no Projeto Básico constante do Anexo I do presente edital, o qual se encontra 
disponível no endereço acima, no horário de 8h às 12h. Itapajé/CE, 20 de abril de 2022. À 
Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pacajus - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 
2022.04.20.1-TP. Abertura: 09 de maio de 2022 às 08h00min. Julgamento: menor preço global. 
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de acompanhamento e suporte de 
comunicação junto a Câmara Municipal de Pacajus, conforme especificações contidas no projeto 
básico e Edital. Informações: Rua Raimundo Costa, nº 553, Centro, Pacajus/CE ou (85) 3348-0205 
de 08h00min às 14h00min. Léo Queiroz de Lima – Presidente da CPL.

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT/ Bela Cruz-CE 
a regularização de Licença de operação-LO, atividade 24.02 (Fabricação de artefatos de 
cimento/concreto) disposta na resolução COEMA nº 07, de 12 de Setembro de 2019. 
Logradouro, VL Araticuns, Nº 03, Setor Araticuns, Bairro: Araticuns, Bela Cruz/CE, 62570-000. 
Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

FRANCISCO ALEF SILVEIRA JOVINO – ME 
CNPJ: 20.881.996/0001-07 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato Contrato Nº 13.22.04.01.001. 

Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Saúde do Município e 

COOPBRASIL Cooperativa de Trabalho Multidisciplinar dos Profissionais de Saúde LTDA. 

Objeto: Contratação de pessoa jurídica, admitindo o formato de Cooperativa, para atender as 

necessidades complementares dos serviços técnicos especializados essenciais na área de 

saúde, junto à Rede Municipal de Saúde do Município de Itaitinga/CE. Fundamentação legal: O 

presente contrato tem como fundamento o edital do Pregão Eletrônico n° 1301.08.02/2022-PERP 

e seus anexos, os preceitos do direito público, a Lei Federal nº 10.520/02 e a Lei Federal nº 

8.666/93, com suas alterações, e, ainda, outras Leis especiais necessárias ao cumprimento de 

seu objeto. Valor global: de R$ 11.940.565,20 (onze milhões novecentos e quarenta mil 

quinhentos e sessenta e cinco reais e vinte centavos). Data: Itaitinga/CE, 01 de abril de 2022. 

Signatários: Dulce Viana Machado e Camila de Almeida Gomes Bezerra.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Homologação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 1201.05.01/2022PERP. Objeto: constitui objeto o 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de absorvente higiênico para institui o 
programa de fornecimento de absorventes higiênico nas Escolas Públicas da Rede de Ensino do 
Município de Itaitinga. Empresa vencedora: Comercial Rodrigues Construcao e Materiais Diversos 
EIRELI CNPJ: 31.435.975/0001-76 com valor global de R$ 159.700,00 (cento e cinquenta e nove 
mil e setecentos reais); Homologo a Licitação na forma da Lei Nº 8.666/93 em 15 de março de 2022. 
Maria Gorete Martins Frota - Ordenadora de Despesa da Secretaria de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 1201.05.01/2022PERP. Objeto: constitui objeto o 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de absorvente higiênico para institui o 
programa de fornecimento de absorventes higiênico nas Escolas Públicas da Rede de Ensino do 
Município de Itaitinga. Empresa vencedora: Comercial Rodrigues Construcao e Materiais Diversos 
EIRELI CNPJ: 31.435.975/0001-76 com valor global de R$ 159.700,00 (cento e cinquenta e nove 
mil e setecentos reais); Adjudico a licitação na forma da Lei Nº 8.666/93 em 15 de março de 2022. 
Eduarda Almeida Silvestre – Pregoeira Oficial.

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT/ Bela Cruz-
CE a regularização de licença de operação-LO, atividade 06.04 (Lavagem de veículos) 
disposta na resolução COEMA nº 07, de 12 de Setembro de 2019. Logradouro, Rua Nicolau 
Peixoto, Nº 820, , Bairro: Centro, Bela Cruz/CE, 62570-000. Foi determinado o cumprimento 
da legislação ambiental em vigor.

PAULO FILHO SILVEIRA - ME 
CNPJ: 97.552.688/0001-54 

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT/ Bela Cruz-CE 
a regularização de licença de operação-LO, atividade 13.04 (Serraria e Desdobramento de 
Madeira) disposta na resolução COEMA nº 07, de 12 de Setembro de 2019. Logradouro, Rua 
Antônio Jorge de Miranda, Nº 166, , Bairro: Córrego Grande, Bela Cruz/CE, 62570-000. Foi 
determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor

PK INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI 
CNPJ: 05.399.098/0001-15

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo – SEMAT/ Bela Cruz-CE 
a regularização de licença de operação-LO, atividade 19.01 (Fabricação de plástico/Artefatos 
de Material Plástico/Termoplástico/Sacos de Ráfia/Tecidos Plásticos/Produtos de Plástico tipo 
PVC e derivados) disposta na resolução COEMA nº 07, de 12 de Setembro de 2019. 
Logradouro, Rua Padre Odécio, Nº 1435, Correguinho, Bela Cruz/CE, CEP: 62.570-000. Foi 
determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

TACIMI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARTEFATOS PLÁSTICOS LTDA
CNPJ: 05.644.169/0001-06

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Intenção de Revogação. O 

Secretário municipal de Administração e Finanças, comunica a intenção de Revogação referente 

ao Pregão Eletrônico nº 004/2022.02. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 

aquisições de gás liquefeito de petróleo (GLP) em botijão de 13 kg, para atender as necessidades 

das diversas secretarias do Município de Tururu – CE. Fundamentação Legal: Art. 49 da Lei nº 

8.666/93. Fica concedido prazo para apresentação de recurso, Art. 109, I, "c". Tururu – CE, 20 de 

abril de 2022. Órgão Gerenciador – Secretaria de Administração e Finanças.

WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60

NIRE 23.300.038.401
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os senhores acionistas da WMA INVESTIMEN-
TOS S.A., a comparecerem à sede da sociedade situada na Avenida Barão de Studart, 
nº 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022, 
às 16h00min, tendo por objeto a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e votação 
das contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2021; b) Destinação do lucro líquido do exercício em pauta e distribuição de 
dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. 

Fortaleza/CE, 13 de abril de 2022. 
José Vilmar Ferreira

Presidente do Conselho de Administração

COTECE S.A. - CNPJ n° 06.054.647/0001-82 - Edital de Convocação - Assembléia  
Geral Ordinária. O Conselho de Administração, através do seu Presidente, convida os 
Srs. Acionistas a se fazerem presentes à Assembléia Geral Ordinária a se realizar às 
10:00 horas do dia 03/05/2022, na sede social, à Avenida Maria Hosana Matos Lima, nº 
200, bairro Distrito Industrial I, Maracanaú/CE, CEP 61.939-130, a fim de deliberarem 
sobre as seguintes matérias: 1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações 
financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, acompanhadas do relatório da  administração e dos auditores independentes; 2) 
Exame, discussão e aprovação da destinação  do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; e 3) Remuneração dos administradores. Maracanaú/CE, 
22/04/2022. Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho - Presidente.
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