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Bolsonaro concede indulto
a Silveira após condenação
O presidente Jair Bolsonaro concedeu, ontem, graça (espécie de perdão) ao deputado 
Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a 8 anos e 9 meses de prisão

CE: “Corredômetro” denuncia 
206 pacientes em corredores

GERAL12

Segurados que recebem auxílio-acidente poderão ter o bene-
fício revisado e cancelado no pente fino do INSS. A novidade faz 
parte da MP (Medida Provisória) 1.113, publicada em edição extra 
da última quarta-feira (20). ECONOMIA10

GOVERNO ABRE CAMINHO PARA AUXÍLIO SEM PERÍCIA
MP abre caminho para a retomada da concessão de auxílio por incapacidade temporária

PENTE FINO DO INSS TIRE DÚVIDAS SOBRE O 
SAQUE DE ATÉ R$ 1.000 
DO FUNDO DE GARANTIA
A Caixa Econômica está liberando em 2022 uma mo-
dalidade especial de retirada dos valores do FGTS: o 
saque extraordinário de até R$ 1.000. ECONOMIA9
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Carnaval: criança 
tem perna 
amputada no RJ
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Lira quer garantir ao 
Congresso decisão 
em cassações

NACIONAL5

Vereadores de Fortaleza 
fecham contra 
aumento da Enel
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Em declaração transmitida nas redes sociais, o presidente argumentou que a liberdade de expressão é “pilar essencial da so-
ciedade” e que a sociedade encontra-se em “legítima comoção” por causa da condenação. “A graça de que trata esse decreto 

é incondicionada e será concedida independente do trânsito em julgado [da ação]”, disse Bolsonaro. ÚLTIMAS8

Deputado iria cumprir pena em regime inicial fechado, por ataques aos ministros da corte. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial

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

 

1. Contexto Operacional: A Empresa TERPA 
CONSTRUÇÕES S/A, legalmente constituída 
em 20 de Agosto de 2012, sob a forma de 
sociedade anônima fechada, com sede na 
cidade de Fortaleza, no estado do Ceará, tem 
por objetivo social principal a exploração do 
ramo de construção civil e prestação de serviços 
decorrentes de faturamento.
2.Elaboração e Apresentação das 
Demonstrações Contábeis: a) Aspectos 
gerais: As demonstrações contábeis e as 
notas explicativas foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais abrangem a legislação societária 
brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações 
e as Interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC, em especial 
ao aplicável às pequenas e médias empresas 
(CPC-PME). A Demonstração de Fluxo de Caixa 
(DFC) foi elaborada no ano de 2021 pelo método 
indireto. Os ativos e passivos são classificados 
como circulantes quando sua realização ou 
liquidação é provável que ocorra nos próximos 
doze meses. Caso contrário, são demonstrados 
como não circulantes.
3. Sumário das Principais Práticas Contábeis: 
a) Caixa e Equivalentes de Caixa: Incluem 
os saldos de caixa, banco conta movimento, 
Aplicações financeiras em Renda Fixa e 
Impostos a Recuperar. b) Imobilizado:  Está 
demonstrado ao custo de aquisição. c) Passivos: 
Reconhecidos no balanço quando a Empresa 
possui uma obrigação legal ou constituída como 
resultado de um evento passado e, quando 
aplicável, acrescidos dos correspondentes 
encargos. d) Apuração dos Resultados: As 
receitas e as despesas são reconhecidas 
com observância ao regime de competência. 
e) A entidade apura o Imposto de Renda e 
Contribuição Social relativo ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 pelo Regime de 
Tributação do Lucro Presumido de forma a 
garantir os efeitos tributários decorrentes dos 
métodos e critérios contábeis regidos pela Lei nº 
9.718, de 1998.

Especificação	 31/12/2021	 31/12/2020
A T I V O
Circulante	 15.014.226,14		 10.858.553,28
Disponibilidades Imediatas 2.191.120,79 2.923.729,40
 Caixa 27.149,61 13.580,97
 Banco c/movimentos 1,00 1,00
 Aplicações Financeiras 2.163.970,18 2.910.147,43
Realizável a curto prazo 12.823.105,35 7.934.823,88
 Titulos a receber 7.946.743,09 5.642.655,57
 Adiantamentos a fornecedores 4.854.405,14 2.255.006,71
 Tributos a Recuperar 461,38 45,62
 Adiantamentos a empregados 21.495,74 37.115,98
Não	Circulante	 23.217.526,12	 19.919.441,48
Realizável a longo prazo 493,20 21.362,09
 Depósitos judiciais 493,20 21.362,09
Investimentos 5.567,68 5.567,68
 Consorcio de veiculos 5.567,68 5.567,68
Imobilizado 22.211.465,24 18.892.511,71
 Imoveis 16.653.155,43 15.031.476,93
 Veiculos Pesados 2.141.053,18 1.170.053,18
 Maquinas, aparelhos e equipamentos 3.333.009,77 2.610.388,74
 Equipamentos de informática 9.979,86 9.979,86
 Moveis e utensilios 74.267,00 70.613,00
Intangivel 1.000.000,00 1.000.000,00
 Acervo Tecnico 1.000.000,00 1.000.000,00
Total	do	Ativo	 38.231.752,26	 30.777.994,76

TERPA		CONSTRUÇÕES		S/A	-	CNPJ:  16.726.866/0001-14

Demonstração	dos	Fluxos	de	Caixa	-	Método	Indireto
			 	 2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais
 Lucro líquido  7.677.673,76
 Ajuste de Exercicio anteriores  0,00
   	 7.677.673,76
Variações nos ativos e passivos
 Aumento em títulos a receber  -2.304.087,52
 Aumento nos tributos a recuperar  -370,76
 Aumento em adiantamentos a fornecedores  -2.562.909,30
 Aumento despesas antecipadas  0,00
 Aumento em fornecedores  1.454.569,06
 Aumento de tributos a pagar  -645.606,83
   	 -4.058.405,35
Disponibilidades	líq.	geradas	pelas	ativ.	operacionais	 	 3.619.268,41
Fluxos de caixa das atividades de investimento 
 Aquisição de imobilizado  -3.292.023,76
 Aquisição de intangivel  
 Emprestimos a pessoas ligadas  -227.819,45
	Disponibilidades	líq.	geradas	pelas	ativ.	de	investimentos	 -3.519.843,21
Fluxos	de	caixa	das	atividadesde	financiamento
 Emprestimos  1.671.283,96
 Distribuição de Lucros  -1.803.317,77
 Aumento ou redução de capital social  
 Pagamentos de lucros e dividendos  -700.000,00
	Disponibilidades	líq.	geradas	pelas	ativ.	de	financiamentos	 0,00
    -832.033,81
Demonstração	do	aum.	(redução)	nas	disponibilidades	 	 -732.608,61
No início do exercício  2.923.729,40
No fim do exercício  2.191.120,79
Aumento (redução) nas disponibilidades  -732.608,61

Demonstração	das	Mutações	do	Patrimônio	Líquido	-	Em	Reais
		 	 Capital	social	 Reservas	 	 Reserva	 Lucros	(prej.)	 Total	do	patri-
Descrição	 	 integralizado	 de	Capital	 Ajustes	 Legal	 acumulados	 mônio	liquido
Saldo em 01 de janeiro de 2.021  3.200.000,00  - 640.000,00 16.585.783,81 20.425.783,81
Transferencia para Reserva Legal     - - 
Distribuição de Lucros   - - - (1.803.317,77) (1.803.317,77)
Devolução de Afac  - (130.000,00)   - -
Resultado do Período    - - 7.677.673,76 7.677.673,76
Saldo em 31 de dezembro de 2.021 	 3.200.000,00	 (130.000,00)	 -	 640.000,00	 22.460.139,80	 26.300.139,80

4.	Ativo	Circulante:	4.1	Caixa	e	Equivalentes	de	
Caixa: Os saldos de caixa e equivalentes de caixa 
em moeda nacional estão relacionados a seguir:
			 	 2021
Caixa e Bancos  27.150,61
Aplicações Financeiras  2.163.970,18
TOTAL	 	 2.191.120,79
4.2	Realizável	a	Curto	Prazo	 	 2021
Clientes  7.946.743,09
Adiantamento a Fornecedores  4.854.405,14
Adiantamentos a Empregados  21.495,74
TOTAL	 	 12.822.643,97
4.3	 Tributos	 a	 Recuperar:	 A Empresa possui 
valores de natureza tributária, passíveis de 
recuperação por meio de compensação, são 
créditos decorrentes de retenções s/serviços 
prestados.
Abaixo segue a discriminação:
  	 	 2021
Impostos a Recuperar  461,38
TOTAL	 	 461,38
5 Ativo não Circulante:
5.1	Investimentos	 	 2021
Consorcio de Veículos  5.567,68
TOTAL	 	 5.567,68
5.2	Realizável	a	Longo	Prazo	 	 2021
Depósitos Judiciais  493,20
TOTAL	 	 493,20
5.3	Imobilizado	 	 2021
Máquinas e Equipamentos  3.333.009,77
Veículos  2.141.053,18
Equip. de processamento de dados 9.979,86
Moveis e Utensílios  74.267,00
Imóveis  16.653.155,43
TOTAL	 	 22.211.465,24
5.4	Intangível	 	 2021
Acervo Técnico  1.000.000,00
TOTAL	 	 1.000.000,00
6	Passivo	Circulante:	6.3	Passivo	Circulantes: 
São obrigações sociais e fiscais provisionadas em 
dezembro de 2021	 	 2021
Fornecedores  2.848.091,94
Impostos e Contribuições  1.493.920,83
Empréstimos e Financiamentos  488.798,44
Total 	 4.830.811,21

Notas	Explicativas	às	Demonstrações	Contábeis	em	31	de	Dezembro	de	2021

Demonstração de Resultado do Exercício
Receita Bruta Operacional
 Receita de Serviços  53.193.008,21
Encargos de Vendas
 Pis faturamento (353.931,76) 
 Cofins faturamento (1.633.531,19) -
 Iss (1.870.604,81) (3.858.067,76)
Receita	Operacional	Líquida	 	 49.334.940,45
 Custo dos Serviços - (29.668.642,26)
Lucro	operacional	bruto	 	 19.666.298,19
Receita	(Despesas.)	operacionais	 	 (10.282.125,73)
 Vendas
	Financeiras	 (564.342,92)
  Despesas (771.021,23)
  Receitas 206.678,31 
  Variações cambiais e monetárias,
   líquidas - 
 Gerais	e	administrativos	 (9.623.271,59)	
  Vendas
  De administração (9.623.271,59) 
	Tributárias	 (94.511,22)	
 Perda na recuperação de ativos
 Outras receitas e despesas
		operacionais	liquidas	 -	
Participações em subsidiárias
	e	coligadas	 	 -
 Resultado de participações em investimentos  
Lucro	Operacional	antes	da	CSLL	e	IR	 	 9.384.172,46
 Contribuição social  (602.208,28)
 Imposto de renda  (1.104.290,42)
Lucro	líquido	do	exercício	 	 7.677.673,76

Especificação	 31/12/2021	 31/12/2020
P A S S I V O
Circulante	 4.830.811,21	 4.460.042,47
 Fornecedores 2.848.091,94 1.392.608,66
 Impostos e contribuições 1.493.920,83 1.764.531,47
 Emprestimos e financiamentos 488.798,44 1.302.902,34
Não	Circulante	 7.100.801,25	 5.892.168,48
 Emprestimos de
  pessoas ligadas 2.180,55 230.000,00
 Obrigações Fiscais 2.196.825,33 2.571.821,52
 Adiantamentos de clientes 1.024.432,74 1.025.346,96
 Lucros e dividendos
  a pagar 1.365.000,00 2.065.000,00
 Emprestimos e Financiamentos 2.512.362,63 
Patrimônio	Líquido	 26.300.139,80		 20.425.783,81
 Capital social 3.200.000,00 3.200.000,00
  Capital Social 3.200.000,00 3.200.000,00
   Capital social 3.200.000,00  3.200.000,00
 Reservas 23.100.139,80 17.225.783,81
  Reserva de Capital - -
   Adiantamento para futuro
    aumento de Capital - -
  Reservas de Lucros 23.100.139,80  17.225.783,81
   Reserva legal 640.000,00 640.000,00
   Reservas de lucros 22.460.139,80 16.585.783,81
Total	do	Passivo	 38.231.752,26	 30.777.994,76

Balanço Patrimonial

6.4	Passivo	Não	Circulante	 	 2021
Empréstimos de Pes. Ligadas  2.180,55
Obrigações Fiscais  2.196.825,33
Adiantamentos de Clientes  1.024.432,74
Lucros e Dividendos a Pagar  1.365.000,00
Empréstimos e Financiamentos  2.512.362,63
Total 	 7.100.801,25
7.	 Patrimônio	 Líquido:	 7.1	 Capital	 Social: 
O Capital Social subscrito e Integralizado de 
R$ 3.200.000,00 (Três Milhões e Duzentos Mil 
Reais) está representado por 3.200.000 ações,  
com valor nominal de R$ 1,00 (Um Real) cada 
uma. Segue detalhamento do percentual de cada 
sócio:
Sócio  Percentual (%)
WLADIMIR MOREIRA DA
 SILVA  50,00
MARCELO DOS SANTOS
 CARVALHO  50,00
8	Receitas: As receitas operacionais da Empresa 
TERPA CONSTRUÇÕES S/A apresentadas na 
demonstração do resultado pelo valor deduzido 
dos impostos, conforme quadro abaixo:  
			 	 2021
Venda de Serviços  
Receitas  53.193.008,21
(-) DEDUÇÕES  (3.858.067,76)
Receitas 	 49.334.940,45
9	Despesas	com	Tributos	sobre	o	Lucro: As 
provisões para o Imposto de Renda Pessoa 
Jurídica e para a Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido são calculados de acordo com a 
legislação específica. As alíquotas utilizadas são:
    Alíquotas em %
Imposto de Renda Pessoa
 Jurídica  15%
Adicional de Imposto de Renda
 Pessoa Jurídica  10%
Contribuição Social sobre o
 Lucro Líquido  9%

Fortaleza - CE, 31 de dezembro de 2021
Wladimir Moreira da Silva - Diretor

Francisco Edson Santos Farias - Diretor
Valdenio Barros do Couto
Contador	-	CRC CE 9653



O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), entrou 
com um recurso no Supremo 
Tribunal Federal (STF) para 
que fique definido que é do 
Congresso a última palavra 
sobre a cassação de um man-
dato parlamentar. A peça foi 
levada à corte no mesmo 
dia em que o STF condenou 
o deputado Daniel Silveira 
(PTB-RJ) a uma pena de 8 
anos e 9 meses de prisão, em 
regime inicialmente fecha-
do, e decidiu cassar o man-
dato do bolsonarista.

O agravo foi apresentado 
dentro de uma ação de 2018 
impetrada por Rodrigo Maia 
(PSDB-RJ), então presidente 
da Câmara. Na época, o STF 
condenou o ex-deputado 
Paulo Feijó (PP-RJ) e deter-
minou a perda do cargo no 
Congresso, com a devida 
comunicação da decisão à 
Casa Legislativa para fins de 
mera declaração.

Feijó encerrou o mandado 
em janeiro de 2019, e a con-
trovérsia não foi a julgamento. 
No último dia 5, o relator da 
matéria, ministro Luís Rober-
to Barroso, declarou a perda 
de objeto, sem análise de mé-
rito. É contra essa decisão de 
Barroso que Lira recorre, para 
que o assunto seja deliberado 
pelo Supremo.

Lira avalia que a ação 
deve prosseguir por ir além 
do caso específico e para 
“impedir que prerrogativas 
constitucionais da Câmara 
dos Deputados sejam sub-
traídas”. Diz um trecho do 
pedido: “O objeto da ADPF 
[nome dado à ação] perma-
nece enquanto não reconhe-
cida a impossibilidade de 
impor-se à Mesa da Câmara 
dos Deputados a mera de-
claração de reconhecimen-
to da perda de mandato de 

Parlamentar em virtude de 
sentença penal transitada 
em julgado”.

Com o julgamento de Sil-
veira, o assunto volta à tona. 
Parte dos integrantes da corte 
entende que a perda do man-
dato é automática, cabendo 
à Câmara apenas cumpri-la. 
Uma vertente, no entanto, 
avalia que compete ao Legis-
lativo autorizá-la. Alexandre 
de Moraes, autor do voto que 
levou à condenação de Silvei-
ra a 8 anos e 9 meses de pri-
são em regime inicialmente 
fechado, defendeu a cassa-
ção automática do mandato. 
As duas alternativas, no en-
tanto, só se efetivam após o 
trânsito em julgado do caso 
– ou seja, assim que estive-
rem esgotados todos os recur-
sos possíveis ao parlamentar.

Histórico
Quando a ação que interes-

sa ao presidente da Câmara 
ainda tramitava no Supremo, 

a Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR) chegou a se 
manifestar sobre a polêmica. 
Em parecer de fevereiro de 
2019, a então procuradora-ge-
ral da República, Raquel Dod-
ge, analisou o caso concreto e, 
embora tenha também indi-
cado a perda de objeto, anali-
sou o mérito. Dodge foi con-
tra o pedido que buscava dar 
à Câmara a palavra final sobre 
Feijó: “O Poder Judiciário não 
precisa de licença para execu-
tar sua função de julgar e de 
aplicar penas”, afirmou.

Se a pena imposta acarre-
ta prisão em regime fechado 
por prazo que se projete além 
de um terço das sessões ordi-
nárias de 120 dias, afirmou a 
então chefe do Ministério Pú-
blico Federal, “é efeito consti-
tutivo automático do decreto 
condenatório que o apenado 
se ausente da respectiva Casa 
por período superior a cento 
e vinte dias por sessão legis-
lativa”. “À Casa Legislativa, de 

modo vinculado, resta apenas 
a declaração desta perda”, dis-
se a ex-procuradora-geral da 
República.

Em outra ação que trami-
tou no Supremo, relativa ao 
caso do ex-deputado Natan 
Donadon, Barroso fez con-
siderações sobre o tema, se-
gundo decisão de setembro 
de 2013. Donadon, então re-
presentante de Rondônia na 
Câmara, ficou preso por me-
ses no presídio da Papuda, em 
Brasília, após ser condenado a 
13 anos, 4 meses e 10 dias em 
regime fechado por peculato 
e formação de quadrilha. Ele 
perdeu o mandato em feverei-
ro de 2014 com o apoio de 467 
deputados – 210 a mais do 
que o mínimo necessário, que 
é 257 –, e nenhum pela absol-
vição. A discussão foi levada 
ao tribunal porque a Casa, em 
votação secreta realizada me-
ses antes, havia preservado o 
mandato do então deputado 
condenado e preso. 
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Títulos. A Justiça Eleitoral registrou um recorde no alistamento de eleitores de 15 a 18 anos. O 
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Desânimo e decepção
Deputado José Medeiros (Pode-MT) sobre o resulta-

do do julgamento de Daniel Silveira

E m 22 de abril de 2016, 195 países das Na-
ções Unidas (ONU) assinaram o Acor-
do de Paris para combater as mudanças 
climáticas e o aquecimento global com 

compromissos para a redução da emissão de 
gases de efeito estufa. De lá para cá, o Brasil se 
tornou um dos líderes na redução da emissão 
de gases poluidores, entre grandes economias 
mundiais: -2,1% entre 2015 e 2020, segundo 
dados do JRC, órgão da União Europeia que 
produz o relatório anual “Fossil CO2 emissions 
of all world countries”, que acompanha esse ce-
nário no planeta.

Exemplo mundial
O Brasil é apenas o 14º maior poluidor, res-

ponsável por 1,3% dos gases de efeito estufa, 
enquanto contém quase 3% da população mun-
dial.

Nº 1 dos Brics
Entre os países do BRICS (China, Índia, Rús-

sia, e África do Sul), só o Brasil reduziu emissões 
perigosas ao meio-ambiente, desde Paris.

Outros países
A Austrália aumentou as emissões de gases 

de efeito estufa em 1,8% desde 2015, o Irã em 
3%, a Índia em 3,2% e a Turquia, em 3,5%.

Reduziu menos
Os Estados Unidos reduziram as emis-

sões em 0,7% e a União Europeia em 1,4%. 
O moderno Japão também reduziu menos 
que o Brasil: 1,5%.

Outra marcha
O PLS 449/16 virou PL 2721/21 na Câmara, 

passou por três comissões, incluindo uma exclu-
siva ao tema. No Senado, não houve movimen-
tação.

Ainda é absurdo
O projeto de lei cria 32 exceções ao limite do 

teto salarial imposto pela Constituição, incluindo 
o “auxílio-fardamento”.

Não entram no teto
Licenças-prêmio, auxílios diversos, como mo-

radia, alimentação, funeral etc., e ajudas de custos 
de mudança e transporte continuam intocados.

Sem paz e amor
O clima de ‘já ganhou’ levou o PT a falar em 

‘revogaço’, descriminalizar o aborto e até regular a 
mídia. Para o publicitário Janiel Kempsaers é um 
erro falar apenas para seus eleitores, deixando de 
lado os indecisos. “Abriu precedente para recupe-

Acordo de Paris faz 6 anos com Brasil mais ‘verde’

O PODER SEM PUDOR

Costa Rêgo governou Alagoas, nos anos 
50, e não dava confiança a ninguém, exceto ao 
garotinho Renato, filho do amigo e senador 
Fernandes Lima, que ganhou um olho de vidro 
após um acidente doméstico. Certo dia passou 
a morar em Maceió uma bela francesa, por 
quem Costa Rêgo se apaixonou, exercitando 
seu francês. As visitas a ela eram frequentes e o 
falatório ganhava as ruas. Fernandes Lima deci-

diu advertir o amigo: “O povo já está falando e 
isso não fica bem para o senhor”.“Ora, senador, 
o Renatinho não tem um olho de vidro?...”, 
perguntou Costa Rêgo. “Tem...”, respondeu o 
amigo. “Ele tem um olho de vidro porque gosta 
ou por necessidade?”. “Por necessidade, é claro”, 
respondeu Fernandes Lima. O governador 
olhou o amigo fixamente e sentenciou: “Deixe a 
francesa em paz. Ela é o meu olho de vidro”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O olhinho do governador

Fim dos supersalários públicos 
‘paralisou’ no Senado
O projeto de lei criado pelos 
próprios senadores da Comissão 
Especial do Extrateto, em 2016, 
que limitaria os supersalários no 
serviço público, foi aprovado na 
Câmara dos Deputados em julho 
do ano passado e remetido de 
volta ao Senado. Desde então 
está dormindo nas gavetas da 
Comissão de Constituição de 
Justiça (CCJ) do roda-presa 
Davi Alcolumbre (UB-AP), sem 
sequer ter relator designado 
para a matéria.

ração substancial de Jair Bolsonaro”, diz.

Vacinação-sucesso
O governo federal já disponibilizou mais de 

102% das doses de vacinas necessárias para imu-
nizar toda a população brasileira contra a covid 
com duas doses. São 163 milhões (85,5%) com o 
esquema vacinal completo.

Rapidez incomum
O julgamento de Daniel Silveira durou cerca 

de cinco horas, mas impressionou mesmo a ra-
pidez de oito ministros, que costumam levar até 
dias nos seus votos. De Edson Fachin a Luiz Fux 
foram 63 minutos.

Da PF à Câmara 
Virou pré-candidato a deputado federal no 

Rio o ex-diretor da Abin Alexandre Ramagem 
(PL), cuja nomeação à direção da Polícia Federal 
foi o pivô para a ação de “interferência na PF” do 
presidente Bolsonaro.

Musk é o problema?
Jeff Bezos (Amazon) é dono do Washington 

Post. A revista Time é do bilionário Marc Benioff 
(Salesforce) e o bilionário mexicano Carlos Slim, 

conhecido de Zé Dirceu e cia., é o maior acionista 
do New York Times.

Sem trégua
A gasolina quase dobrou nos últimos dois anos 

e a escalada do preço continua. Levantamento 
TicketLog mostra que o valor do litro subiu mais 
2% em relação a março, apenas na primeira quin-
zena de abril.

Hipocrisia é assim
A deputada norte-americana Cori Bush, prin-

cipal defensora da campanha para acabar com a 
polícia, gastou mais de US$300 mil (R$1,4 mi-
lhão) com seguranças particulares desde 2021. 
Incluindo dois… xerifes.

Inflação é chave
Para o ex-ministro do governo Temer Morei-

ra Franco, a inflação será tema chave da eleição. 
“Candidatos a presidente devem dizer como a 
inflação será contida. E como teremos emprego 
e renda novamente”, diz.

Pergunta na campanha
Pré-candidato a presidente que perde até para 

a margem de erro pode fazer exigências?

FOTO ZECA RIBEIRO/CÂMARA DOS DEPUTADOS

 O ex-governador 
paulista venceu as 
prévias do PSDB 
para se lançar a 
presidente, mas sua 
candidatura tem 
sido minada por
colegas tucanos

Arthur Lira (PP-AL) agiu após a decisão do STF de condenar o deputado Daniel Silveira (PTB-RJ)

Doria já foi avisado 
que não é candidato, 
diz Paulinho da Força

O deputado federal 
Aécio Neves (PSDB-MG) 
afirmou ao presidente do 
Solidariedade, o deputado 
federal Paulinho da Força, 
que João Doria (PSDB-SP) 
já foi avisado que não será 
candidato a presidente da 
República. Os dois esti-
veram juntos na segunda 
(18), em uma reunião em 
que também estava presen-
te o ex-governador do Rio 
Grande do Sul Eduardo 
Leite (PSDB-RS). “Eles me 
falaram que já avisaram o 
Doria que ele não será can-
didato a presidente 
da República”, disse 
o parlamentar.

Segundo ainda 
Paulinho, Aécio 
afirmou que esse 
era “o único jeito 
de salvar a candi-
datura” do tucano 
Rodrigo Garcia 
(PSDB-SP) ao go-
verno de São Paulo. 
De acordo com o 
Datafolha, dois em 
cada três (66%) 
paulistas com 16 
anos ou mais não vota-
riam de jeito nenhum em 
um candidato ao governo 
estadual apoiado por João 
Doria, e apenas 8% opta-
riam com certeza por esse 
nome. Há ainda 23% que 
talvez escolhessem um can-
didato que tivesse o apoio 
do tucano, e 3% que não 
opinaram ou responderam 
de outra forma.

Em novembro de 2021, 
o ex-governador de SP 
venceu as prévias do PSDB 
para ser indicado candidato 
à Presidência da Repúbli-
ca. Desde então, ele vem 
sendo bombardeado por 
seus adversários no par-
tido, liderados por Aécio 
Neves. O grupo defendia 
que Eduardo Leite era um 
nome mais palatável para a 
disputa e teria mais chances 

de vencer as eleições presi-
denciais. O ex-governador 
paulista, no entanto, mante-
ve até agora a candidatura, 
numa queda de braço com 
os correligionários que se 
opõem a ele.

Até mesmo o presidente 
do PSDB, Bruno Araújo, 
tem investido contra Doria. 
No decorrer desse período, 
Araújo vem afirmando a 
empresários reunidos pelo 
grupo Esfera em SP que na 
semana passada que o pac-
to do partido com a terceira 
via era maior do que as pré-

vias da legenda, vencidas 
por Doria. Por esse acordo, 
Cidadania, União Brasil, 
MDB e PSDB vão definir 
um candidato único para 
disputar a sucessão de Jair 
Bolsonaro.

Bruno Araújo afirmou 
que, caso o escolhido não 
seja Doria, ele teria que 
abrir mão da candidatura, 
no que foi lido pelos pró-
prios empresários presentes 
ao encontro como uma fri-
tura do tucano a céu aberto.

Em outro movimen-
to, Aécio declarou em 
entrevista a Tales Faria, 
no UOL, que o comando 
nacional do partido deci-
diu priorizar a eleição de 
Garcia para governador. E 
para isso o PSDB teria que 
abrir mão de ter candidato 
a presidente.

Lira tenta dar ao Congresso a 
palavra final sobre cassações
O presidente da Câmara dos Deputados entrou com um recurso no STF 
para que o Legislativo decida em definitivo sobre deputados cassados
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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

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

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.

Ceará junino
depois de dois anos de restrições a eventos públicos, 

o Governo do Estado do Ceará está garantindo a volta à 
normalidade, obedecendo as regras que ainda precisam 
ser cumpridas. Uma das certezas é a volta dos festejos 
juninos na capital e interior já a partir do próximo do-
mingo (24/04/2022) estarão abertas as inscrições para 
o XXII Ceará Junino para a realização das Quadrilhas e 
outros empreendimentos no período.

Tin bem otimista
Isso mesmo. De tradicional família política e com 

a experiência de vários mandatos, inclusive sempre 
em cargos de destaque na Assembleia Legislativa, o 
deputado Tin Gomes (PDT), ressaltou ontem a setores 
da imprensa que está muito otimista quanto ao sucesso 
eleitoral em 2022. Através de uma coligação ampla, TG 
admite a eleição de pelo menos 17 deputados estaduais. 
Vamos conferir.

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.

FOTO TIAGO STILLE

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.



O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, afirmou nes-
ta quinta-feira (21) que suas 
tropas tomaram o controle da 
cidade portuária de Mariu-
pol após dois meses de cerco, 
apesar de centenas de solda-
dos ucranianos ainda resis-
tirem dentro de uma grande 
siderúrgica. “O fim do traba-
lho de libertação de Mariupol 
é um sucesso”, afirmou Putin, 
recorrendo a um eufemismo 
acerca da ação russa na cida-
de no sudeste da Ucrânia, ao 
ministro da Defesa, Serguei 
Choigu. O encontro foi exibi-
do pela TV russa.

Após quase dois meses de 
cerco e bombardeios, as últi-
mas tropas ucranianas estão 
escondidas no complexo de 
siderúrgicas Azovstal. Ma-
riupol é estratégica no plano 
de Moscou de unir os territó-
rios pró-russos do Donbass 
e a península da Crimeia, já 
anexada em 2014.

Os ultimatos lançados pela 
Rússia não levaram à rendição 
dos soldados ucranianos. Um 
de seus comandantes, Sviatos-
lav Palamar, pediu aos países 
ocidentais “garantias” de segu-
rança para deixar o complexo 
onde, segundo Kiev, também 
há cerca de 1.000 civis. A Ucrâ-
nia não diz quantos militares 
permanecem nas instalações. 
O Ministério da Defesa russo 
afirma que são quase 2.000.

Putin ordenou nesta quinta 
o cerco à fábrica, mas sem um 
ataque, indicando que uma 
ofensiva provocaria muitas 
mortes. “Considero que o ata-
que proposto na zona indus-
trial não é apropriado. Ordeno 
o cancelamento”, disse.

“Precisamos pensar na vida 
de nossos soldados e oficiais. 
Não há necessidade de entrar 

nestas catacumbas e rastejar 
no subsolo através das insta-
lações industriais. Bloqueiem 
toda a área industrial para 
que nem mesmo uma mosca 
possa escapar”, continuou o 
presidente.

Putin também prometeu 
salvar a vida dos que se ren-
derem. “Proponho mais uma 
vez a todos aqueles que não 
entregaram as armas que o 
façam. O lado russo garante a 
vidas e que serão tratados com 
dignidade.” Por sua vez, Oleksi 
Arestovich, assessor da Presi-
dência da Ucrânia, disse que a 
Rússia decidiu bloquear a side-
rúrgica porque não consegue 
tomá-la à força.

“Eles fisicamente não po-
dem tomar Azovstal, eles 
entenderam isso, sofreram 
grandes perdas lá. Nossos 
defensores continuam se-
gurando”, disse. “Também 
pode ser explicado pelo fato 
de terem deslocado parte de 
suas forças [de Mariupol] 
para o norte, a fim de re-
forçar as tropas que tentam 
cumprir seu objetivo princi-
pal: avançar para os limites 
administrativos das regiões 
de Donetsk e Lugansk.”

Na terça (19), o coman-
dante da 36ª Brigada de Fuzi-
leiros Navais da Ucrânia, força 
remanescente em Mariupol, 
afirmou que eles não iriam 
se render. “Vamos continuar 
conduzindo e completando as 
operações militares que nos 
forem enviadas e não vamos 
depor nossas armas”, afirmou 
Sergi Volina ao jornal ameri-
cano The Washington Post.

Ele argumentou que sua 
brigada não poderia repetir o 
erro de outras tropas ucrania-
nas que acreditaram nas ga-
rantias de cessar-fogo de Mos-

cou. “Ninguém acredita nos 
russos”, disse. Volina foi envia-
do para Mariupol no início da 
invasão russa.

A pressão sobre a cidade no 
sudeste da Ucrânia é o símbolo 
de uma nova fase da guerra e 
compõe o que Kiev já chama 
de Batalha do Donbass, em re-
ferência à ofensiva de Moscou 
para tomar as duas províncias 
no leste do país das quais reco-
nheceu a independência dias 
antes do início da invasão.

Carestia
Praticamente desde o início 

do conflito, em 24 de feverei-
ro, Mariupol é um dos lugares 
onde se concentra a ofensiva 
russa. As autoridades locais 
temem a morte de mais de 20 
mil pessoas na cidade -devido 
aos bombardeios, mas tam-
bém a falta de água, comida e 
eletricidade. O Exército russo 
controla grande parte de Ma-
riupol há dias e até permitiu a 
entrada de alguns jornalistas 
ocidentais que puderam ver 
suas ruas devastadas.

Durante o cerco, as retira-
das de civis eram raras e mui-
tas vezes perigosas. Mesmo 
assim, nesta quinta-feira a vi-
ce-primeira-ministra ucrania-
na, Irina Vereschuk, disse que 
quatro ônibus com moradores 
conseguiram deixar a cidade. 
A prefeitura afirmou que 200 
pessoas aguardavam para sair, 
mas nenhum ônibus havia 
chegado até o meio da tarde.

Desde o final de março, 
quando a Rússia retirou suas 
tropas do norte e ao redor de 
Kiev, o leste e o sul da Ucrânia 
se tornaram o principal cená-
rio da guerra. As forças russas 
“mantêm seu fogo de artilharia 
em toda a linha de frente”, dis-
seram autoridades ucranianas 

na manhã desta quinta-feira.
Os combates são particu-

larmente intensos em torno 
de Izium (nordeste), há “in-
cessantes bombardeios” em 
Popasna e Rubijne, na região 
de Lugansk (leste), e novos 
ataques em Mikolaiv (sul), 
na estrada para Odessa, que 
deixaram um morto e dois 
feridos, segundo o gover-
nador Vitali Kim. “A situ-
ação está se tornando mais 
complicada a cada hora”, 
escreveu o governador de 
Lugansk, Serguei Gaidai, no 
Telegram. “Saiam em segu-
rança. Saiam!”, alertou.

Ajuda
Também nesta quinta, o 

presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden, autorizou o 
envio de mais US$ 800 mi-
lhões (R$ 3,6 bilhões) em 
ajuda militar para a Ucrânia, 
citando uma “janela crítica” 
no conflito, enquanto a Rús-
sia prepara o terreno para a 
próxima fase da guerra.

A Casa Branca informou 
que o novo pacote incluirá ar-
tilharia pesada, 144 mil cartu-
chos de munição e drones táti-
cos, e acrescentou que o russo 
Vladimir Putin “nunca terá 
sucesso” na ocupação da Ucrâ-
nia. No dia 13 de abril, Biden já 
havia anunciado outro auxílio 
militar no mesmo valor para 
o governo ucraniano, com o 
envio de veículos blindados, 
artilharia e helicópteros.

No campo diplomático, o 
Kremlin disse nesta quinta que 
Moscou aguarda a resposta 
da Ucrânia à última proposta 
escrita da Rússia nas negocia-
ções de paz entre os dois lados 
e questionou por que o presi-
dente ucraniano disse não ter 
conhecimento do documento.
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INTERNACIONAL
EUA. O prisioneiro Richard Bernard Moore, 57, condenado à pena de morte na Carolina do Sul, optou 
por ser executado pelo pelotão de fuzilamento em vez da cadeira elétrica. Ele é apenas o quarto 
americano a escolher esse método desde 1976, quando Justiça restabeleceu a pena de morte.

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

Uma explosão em uma 
mesquita xiita na cidade 
afegã de Mazar-e-Sharif, 
nesta quinta-feira (21), 
matou pelo menos 11 
pessoas e deixou 32 feridas, 
informou uma autoridade 
de saúde do Afeganistão, no 
que foi uma de uma série 
de explosões em todo o 
território do país. O Estado 
Islâmico reivindicou a au-
toria do atentado, segundo 
um comunicado no canal 
de Telegram do grupo. Eles 
afirmaram terem colocado 
uma bolsa com explosivos 
dentro da mesquita e acio-
nado o dispositivo quando 
o local estava cheio de fiéis.

Imagens publicadas nas 
redes sociais, das quais não 
foi possível comprovar a au-
tenticidade, mostram feridos 
sendo retirados da mesquita 
de Seh Dokan e levados para 
hospitais. Moradores da área 
tentavam ajudar as vítimas 
e equipes de emergência 
atendiam os sobreviventes 
do lado de fora da mesqui-
ta. Outra explosão causou 
pelo menos mais 11 vítimas 
em Kunduz, no norte do 
Afeganistão, de acordo com 
Najeebullah Sahel, uma 
autoridade de saúde da 
província.

Ramadã
As explosões acontecem 

durante o mês sagrado islâ-
mico do Ramadã, e somente 
dois dias depois de explosões 
destruírem uma escola de 
ensino médio em uma área 
predominantemente xiita do 
bairro de Hazara, no oeste de 
Cabul, a capital, matando pelo 
menos seis.

A comunidade xiita, uma 
minoria religiosa no Afega-

nistão, é frequentemente alvo 
de grupos militantes sunitas 
como o Estado Islâmico. A 
explosão de Kunduz teve 
como alvo uma van de me-
cânicos militares numa rua, 
informou o Ministério do In-
terior, acrescentando que uma 
terceira explosão numa rua 
da capital deixou três feridos, 
incluindo uma criança.

Richard Bennett, relator 
especial das Nações Unidas 
para o Afeganistão sobre 
direitos humanos, conde-
nou os ataques. “Hoje, mais 
explosões abalam o Afega-
nistão. Ataques sistemáticos 
direcionados a escolas e 
mesquitas lotadas exigem 
investigação imediata, res-
ponsabilização e fim das vio-
lações de direitos humanos”, 
escreveu ele em um tweet.

Uma moradora de Mazar-
-e-Sharif contou que estava 
fazendo compras com sua 
irmã em um mercado quando 
ouviu uma grande explosão 
e viu fumaça subindo da área 
ao redor da mesquita.

“O vidro das lojas estava 
quebrado e estava muito 
lotado e todos começaram a 
correr”, disse a mulher, que 
não quis ser identificada. Os 
governantes do Talibã no 
Afeganistão afirmam terem 
aumentado a segurança do 
país desde que assumiram o 
poder, em agosto, depois da 
saída total das tropas america-
nas do território.

Mas autoridades e analistas 
internacionais dizem que o 
risco de um ressurgimento da 
militância permanece e, desde 
então, o grupo extremista 
reivindicou vários ataques. 
O Talibã tenta minimizar a 
ameaça do Estado Islâmico e 
luta contra o grupo há anos.

Estado Islâmico
ataca mesquita
no Afeganistão

Vladimir Putin diz ter tomado 
Mariupol, mas há resistência
Presidente russo afirmou que suas tropas tomaram o controle da cidade portuária 
de Mariupol após dois meses de cerco; centenas de soldados ucranianos resistem

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 tratada: 
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, 
22/04/2022. José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal do Crato (Acionista Controla-
dor). Maria do Rosário Pinheiro. Presidente Substituto da SAAEC.

Prefeitura Municipal de Ico - Aviso de Errata Tomada de Preço Nº 21.01/2022 – TP. A Presidente da 
Comissão de Licitação torna público para conhecimento dos interessados a Errata do certame em 
epígrafe cujo objeto: Contratação de pessoa jurídica, para prestação de serviços profissionais espe-
cializados advocatícios, destinados a atender a demanda do Serviço Autônomo de Água e Esgoto 
do município, ONDE SE LÊ: Data de abertura marcada para o dia 26/04/2022, às 08:30h, LEIA-SE: 
Data de abertura marcada para o dia 13/05/2021, às 08:30h, na sala da comissão de licitação, 
situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE . Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna público 
Resultado da Fase de Habilitação referente à Tomada de Preços nº SI-TP002/2022, que objetiva a 
contratação de empresa especializada para recuperação das estradas vicinais do município com 
adição de materiais, junto a Secretaria de Infraestrutura, do município. Empresas Habilitadas: 1. G7 
Construções e Serviços Eireli – EPP; 2. Sertão Construções Serviços e Locações Ltda-EPP; 3. Real 
Serviços Eireli-EPP, inscrito no CNPJ nº 37.452.665/0001-46; 4. Apla Comércio, Serviços, Projetos 
E Construções Eireli-ME; 5. WU Construções e Serviços Eireli EPP; 6. TF Locações e Construções 
Pinheiro Ltda; 7. T.C.S. da Silva Construções Eireli-ME; 8. FENIX – Locações e Empreendimentos 
Eireli; 9. Medeiros Construções e Serviços Eireli-ME; 10. A.I.L. Construtora Ltda - ME; 11. Momen-
tum Construtora Ltda-ME; 12. M Joseneide Lima Melo Eireli-ME; 13. ABRAV Construções Serviços 
Eventos e Locações Eireli-EPP; 14. M Josineide Lima Melo Eireli-ME; 15. PRO Limpeza Serviços 
e Construções Eireli. Empresas Inabilitadas: 1. C.R.P Costa Construções e Prestadora de Serviços 
Eireli; Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93. Maiores informa-
ções: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1011.01/2021/SRP - PE, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO, juntamente com a empresa: FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - 
ME, inscrita no CNPJ nº 21.628.642/0001-00, com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE 
AOS ITENS 01 A 05: R$ 673.200,00 (setecentos e setenta e três mil e duzentos reais). MODA-
LIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1011.01/2021/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR 
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 al-
terado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas 
alterações. DATA DE ASSINATURA: 05/01/2022. VIGÊNCIA: de 05/01/2022 à 05/01/2023. SIG-
NATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Gerenciador do Registro 
de Preços e pela a empresa: FRANCISCO OLIVALDO DA SILVA OLIVEIRA - ME, o Sr. Francisco 
Olivaldo da Silva Oliveira (Sócio Administrador). 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1105.01/2021/SRP - PE, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E 
PLANEJAMENTO, juntamente com a empresa: TAIANE MELO LIMA 07569379306, inscrita no 
CNPJ nº 37.213.712/0001-07, com o VALOR TOTAL REGISTRADO DO ITEM 01: R$ 57.285,00 
(cinquenta e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais); ITEM 02: R$ 43.200,00 (quarenta e 
três mil e duzentos reais); ITEM 03: R$ 47.355,00 (quarenta e sete mil trezentos e cinquenta 
e cinco reais); ITEM 04: R$ 44.850,00 (quarenta e quatro mil oitocentos e cinquenta reais); 
ITEM 05: R$ 35.035,00 (trinta e cinco mil e trinta e cinco reais); ITEM 06: R$ 39.750,00 (trinta 
e nove mil setecentos e cinquenta reais); ITEM 07: R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos 
reais) e ITEM 08: R$ 56.100,00 (cinquenta e seis mil e cem reais), perfazendo o valor global de 
R$ 338.975,00 (trezentos e trinta e oito mil novecentos e setenta e cinco reais). MODALIDA-
DE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1105.01/2021 - PE - SRP: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR 
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS E ACESSÓRIOS, DESTINADOS A SUPRIR AS DE-
MANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 
23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 30/06/2021. VIGÊNCIA: de 30/06/2021 à 30/06/2022. 
SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Gerenciador do Re-
gistro de Preços e pela a empresa: TAIANE MELO LIMA 07569379306, a Sra. Taiane Melo Lima 
(Sócia Admistradora). 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2408.01/2021/SRP - PE, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS 
E PLANEJAMENTO, juntamente com as empresas: C M DIAS DE SOUSA EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 30.894.103/0001-03, com o VALOR TOTAL REGISTRADO NO LOTE I: R$ 576.382,46 
(quinhentos e setenta e seis mil trezentos e oitenta e dois reais e quarenta e seis centavos); 
KILIMPA COMÉRCIA E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
13.150.780/0001-06, com o VALORES TOTAIS REGISTRADOS NOS LOTE II: R$ 69.999,34 (ses-
senta e nove mil novecentos e noventa e nove reais e trinta e quatro centavos); LOTE III: R$ 
135.739,22 (cento e trinta e cinco mil setecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos); 
LOTE IV: R$ 480.792,36 (quatrocentos e oitenta mil setecentos e noventa e dois reais e trinta 
e seis centavos); LOTE V: R$ 123.322,60 (cento e vinte e três mil trezentos e vinte e dois reais 
e sessenta centavos) e LOTE VII: R$ 299.997,92 (duzentos e noventa e nove mil novecen-
tos e noventa e sete reais e noventa e dois centavos); T SOARES RODRIGUES COMERCIO 
VAREJISTA, inscrita no CNPJ nº 30.946.397/0001-03, com o VALOR TOTAL REGISTRADO NO 
LOTE VI: R$ 283.978,12 (duzentos e oitenta e três mil novecentos e setenta e oito reais e 
doze centavos).  MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2408.01/2021/SRP - PE: OBJE-
TO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMEN-
TO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 
23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 19/10/2021. VIGÊNCIA: de 19/10/2021 à 19/10/2022. 
SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Gerenciador do Regis-
tro de Preços e pelas empresas: C M DIAS DE SOUSA EIRELI, o Sr. Cícero Marcio Dias de Sousa 
(Sócio Administrador); KILIMPA COMÉRCIA E INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 
ME, o Sr. José Juarez Soares Filho (Sócio Administrador) e T SOARES RODRIGUES COMERCIO 
VAREJISTA, o Sr. Thiago Soares Rodrigues (Sócio Administrador) 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 1804.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE torna 
público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastramento 
de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO, 
na forma ELETRÔNICA, do tipo MAIOR PERCENTUAL, critério de julgamento POR LOTE, 
tombado sob o nº 1804.01/2022, que será realizado no dia 09 de maio de 2022, às 9h, no 
portal: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR 
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS), DE “A a Z”, CONTIDOS NAS TABE-
LAS DA CMED/ANVISA/PMVG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comis-
são Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no 
horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira. 

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. Ficam 
convidados os acionistas da Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios Irmãos Pinto - 
CIMAIPINTO - CNPJ/MF 07.199.466/0001-07 - situada na Rua Senador Pompeu 1867 (Parte) 
bairro Jose Bonifácio, CEP 60025-001 em Fortaleza - CE, para participar na sede da empresa 
das AGO/E a realizar-se próximo dia 30 de Abril 2022 às 14hs horas; para a seguinte ordem do 
dia: A) Em AGO: A1) Exame demonstrações contábeis; Relatório Administração e destinação 
resultado referentes exercício findo em 31 de Dezembro 2021. B) Em AGE: Exame Plano Negócio 
em indulgente endemia; B2) Referendar termo de aceite e acordo entre devedor credor analisado 
em assembleias anteriores. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. O livro de 
presença dos acionistas estará à disposição a partir das 12hs. Fortaleza, 14 de Abril de 2022. 
Wilson Saboia de Alencar Pinto - Diretor.

REGINA AGROINDUSTRIAL S/A - CGC(MF) 07.209.331/0001-85. Edital de Convocação - Senhor 
Acionista, convidamos-lhe a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de realização 
cumulativa, desta Empresa, que se realizará no dia 30 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede 
social na Estrado do Aquiraz, nº 801 - Messejana - Fortaleza-CE., a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. A.G.O - 1.1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 a 31/12/2021; 
1.2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 1.3. Eleição da Diretoria 
para o triênio 2022 a 2025. 1.4. Fixação da remuneração mensal dos membros da Dretoria. 2.  
A.G.E - 2.1. Decisão de abertura e/ou fechamento de filiais; 2.2. Outros assuntos de interesse da 
Sociedade. Fortaleza, 20 de abril de 2022. Ass. Antonio Edmilson Lima Junior - Dir. Presidente.

REGINA ALIMENTOS S/A - CGC(MF) 11.665.114/0001-77. Edital de Convocação - Senhor 
Acionista, convidamos-lhe a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de realização 
cumulativa, desta Empresa, que se realizará no dia 30 de abril de 2022, às 9:00 horas, na sede social 
no Sítio Quintas, Estrada da Caponguinha, s/nº - Cascavel-CE., a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. A.G.O - 1.1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 a 31/12/2021; 
1.2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 1.3. Eleição da Diretoria 
para o triênio 2022 a 2025. 1.4. Fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria. 2. A.G.E - 2.1. Decisão de abertura e/ou fechamento de filiais; 2.2. 
Outros assuntos de interesse da Sociedade. Fortaleza, 20 de abril de 2022. Ass. Antonio Edmilson 
Lima Junior - Dir. Presidente.

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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ECONOMIA

Cada um dos brasileiros com CPF negativado deve, em 
média, mais de R$ 4 mil, segundo dados levantados pela Se-
rasa Experian no mês de março. O valor teve um leve au-
mento de 0,1% em relação a fevereiro e de pouco mais de 3% 
no comparativo com abril de 2020, pico da inadimplência 
durante a pandemia de Covid-19. O levantamento de março 
deste ano mostra que equilibrar o orçamento doméstico está 
tão difícil quanto no início da disseminação do coronavírus, 
quando o País ficou praticamente parado por conta da ne-
cessidade de isolamento social. Pelo segundo mês seguido, 
o número de inadimplentes passou dos 65 milhões, índice 
só ultrapassado em abril e maio de 2020. São 65,69 milhões 
com o ‘nome sujo’, um aumento de 0,81% em relação a feve-
reiro deste ano.

Já a soma das dívidas chegou a R$ 265,8 bilhões, R$ 7,5 
bilhões a mais do que o registrado no pico da pandemia e 
uma alta de 0,91% em relação ao mês anterior. Segundo o 
levantamento, os maiores responsáveis por essas dívidas são 
os empréstimos e os cartões de crédito, responsáveis por 
28,17%, seguidos pelas contas básicas como de água e luz, 
com 23,21%. Em terceiro lugar vêm as lojas de departamen-
to, de roupas, o varejo em geral, com 12,62%. As mulheres 
representam 50,2% dos endividados e os homens, 49,8%. Em 
relação à faixa etária, a mais presente se concentra entre os 26 
e 40 anos (35,2%), seguida pela entre 41 e 60 anos (49,8%).

Negativados: R$ 4 mil em dívidas

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Abono salarial
Trabalhadores que 

não foram contemplados 
pelo abono salarial PIS/
Pasep, ano-base 2020, mas 
entendem que têm direito 
ao benefício já podem 
entrar com recurso no 
Ministério do Trabalho e 
Previdência para tentar 
receber o dinheiro. Os 
questionamentos devem 
ser feitos via e-mail, por 
meio das superintendên-
cias regionais do Trabalho 
– no Ceará, o endereço é 
trabalho.ce@economia.gov.
br. O endereço eletrônico 
é praticamente o mesmo 
para todos os estados, 
sendo apenas necessário 
acrescentar a UF.

Abono salarial II
Neste ano, os pagamen-

tos do abono começaram 
a ser feitos em fevereiro. 
O último grupo a receber 
foram os trabalhadores 
da iniciativa privada 
nascidos em dezembro, 
contemplados a partir de 
31 de março. Todos os 
beneficiários podem sacar 
o dinheiro até o dia 29 de 
dezembro. No e-mail a 
ser enviado à Superin-
tendência Regional do 
Trabalho, o trabalhador 
deve incluir: nome com-
pleto; data de nascimento; 
CPF; se possível, número 
de inscrição no PIS (setor 
privado) ou Pasep (servi-
dores públicos).

Pix vem tornando boleto opção obsoleta
A evolução do e-
-commerce brasileiro 
está, pouco a pouco, es-
trangulando o mercado 
de boletos. Isso porque 
as transações via Pix no 
País crescem de forma 
acelerada. Uma das 

maiores fintechs de boletos bancários, a Conta Simples, 
afirma que apenas em março o Pix representou 40,57% 
do total de pagamentos na web. Sobre março de 2021, 
quando a modalidade foi implantada na fintech, apenas 
11,09% dos pagamentos foram feitos por Pix.

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

Segurados que recebem 
auxílio-acidente poderão ter 
o benefício revisado e cance-
lado no pente fino do INSS. 
A novidade faz parte da MP 
(Medida Provisória) 1.113, 
publicada em edição extra da 
última quarta-feira (20). A MP 
também abre caminho para a 
retomada da concessão de au-
xílio por incapacidade tempo-
rária (antigo auxílio-doença) 
sem perícia médica do INSS -o 
benefício é liberado após o tra-
balhador apresentar atestado 
ou laudo médico. Esse mode-
lo, que já foi utilizado em 2020 
e 2021 por causa das restrições 
de atendimento durante a pan-
demia, depende ainda de deta-
lhes que deverão ser apresen-
tados pelo MTP (Ministério 
do Trabalho e Previdência).

Para ser convertida em lei, 
a MP precisa ser aprovada 
em 120 dias na Câmara e no 
Senado, onde pode sofrer al-
terações. O texto final ainda 
precisará ser sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL).

Pente fino
O auxílio-acidente é de-

vido ao segurado que sofre 
acidente e apresenta seque-
las definitivas que diminuem 

sua capacidade de trabalho, 
o que também pode ocorrer 
devido a doenças do traba-
lho. O benefício funciona 
como uma espécie de indeni-
zação, pois não impede a pes-
soa de continuar trabalhando 
-ao contrário da aposentado-
ria por incapacidade perma-
nente (antiga aposentadoria 
por invalidez). É o caso, por 
exemplo, de trabalhadores 
que, após o afastamento, não 
podem mais atuar na mesma 
função, mas ainda têm con-
dições de trabalhar em outra 
área da empresa. O advoga-
do previdenciário Rômulo 
Saraiva afirma que o auxílio-
-acidente costumava ter um 
caráter permanente e seu 
pagamento era interrompido 
apenas com a morte ou a apo-
sentadoria do beneficiário.

Com a nova MP, esse tipo 
de auxílio poderá ser revisado 
no Programa Especial para 
Análise de Benefícios com 
Indícios de Irregularidade, 
conhecido como pente fino 
do INSS. Adriane Bramante, 
presidente do IBDP (Instituto 
Brasileiro de Direito Previ-
denciário), afirma que, prova-
velmente, todos os segurados 
que recebem auxílio-acidente 

serão chamados para passar 
por perícia, com o objetivo de 
analisar se o trabalhador con-
tinua com a incapacidade par-
cial que motivou o benefício.

O texto publicado nesta 
quarta também altera a lei do 
pente fino, para acrescentar que 
a análise de indício de irregula-
ridade pode ser feita durante a 
concessão, em fase de recurso 
ou na revisão do benefício do 
INSS. O segurado poderá re-
correr do resultado da avaliação 
em 30 dias. O recurso deverá 
ser apresentado à Secretaria de 
Previdência do Ministério do 
Trabalho e Previdência e será 
julgado por integrantes da car-
reira de perito médico federal.

Segundo Francisco Alves, 
presidente da ANMP (Asso-
ciação Nacional dos Médicos 
Peritos), o pente fino não sendo 
feito pelo INSS. Alves diz que a 
categoria, que está em greve, é 
contra a realização de revisão 
de benefícios “nesse momento 
que o país está vivendo”.

Segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência, a MP 
inclui o auxílio-acidente dentre 
os benefícios que podem passar 
por revisão periódica, por meio 
de exame médico da perícia. O 
órgão diz que um ato deve es-

tabelecer os critérios e as datas 
para a convocação.

Sem perícia
Em 2020 e 2021, por causa 

da pandemia, o INSS ado-
tou a chamada perícia docu-
mental para a concessão do 
benefício por incapacidade 
temporária (auxílio-doença). 
Em alguns casos, o segurado 
poderia receber o benefício 
sem passar por perícia mé-
dica presencial, após o envio 
de atestados, exames e laudos 
médicos. O benefício libera-
do era uma antecipação, no 
valor do salário mínimo. Pos-
teriormente, se comprovado 
que o segurado tinha direito 
a um valor maior, o segurado 
receberia a diferença.

Na opinião de Bramante, a 
experiência de análise docu-
mental durante a pandemia 
foi positiva. “Funcionou muito 
bem. Em caso de dúvida, o se-
gurado podia passar pela perícia 
presencial depois”, diz. A MP 
1.113 abre essa possibilidade no-
vamente, mas deixa os detalhes 
em aberto. A regulamentação 
deverá acontecer por meio de 
ato do ministro do Trabalho 
e Previdência, cargo ocupado 
hoje por José Carlos Oliveira.

Varejo: Dia das Mães deve injetar R$ 28 bi
Considerada pelos varejistas como o “Natal 

do primeiro semestre”, sendo a segunda melhor 
data do ano em termos de faturamento, o Dia 
das Mães deve aquecer as vendas pelos próxi-
mos dias. Levantamento da CNDL e SPC Brasil, 
em parceria com a Offerwise, revela que 79% 
dos consumidores devem realizar pelo menos 
uma compra no período — o dado fica bastante 
próximo dos 77% observados em 2021. Em nú-
meros absolutos, a expectativa é de que aproxi-
madamente 127,2 milhões de brasileiros presen-
teiem alguém este ano, movimentando R$ 28,16 
bilhões em comércio e serviços.

Começou hoje
Entrou em vigor o novo 

aumento nas contas de luz, 
promovido pela Aneel e 
Enel Ceará. O reajuste para 
consumidores de imóveis 
residenciais com baixo 
consumo é de 24,26%. Para 
os clientes de média e alta 
tensão, em geral indústrias 
e grandes comércios, o índi-
ce é de 24,18%. E de 25,12% 
para consumidores de baixa 
tensão, em geral residências 
e pequenos negócios. Lem-
brando que o Ceará é quem 
detém o maior reajuste do 
País, entre as dez distri-
buidoras que já definiram 
seus aumentos.

Por falar nisso...
Segundo a Abih Nacio-

nal, no caso específico do 
Ceará, que teve o maior re-
ajuste, a tarifa aplicada na 
conta de luz saltou 31 po-
sições, saindo de R$ 588,80 
por megawatts (MW) a 
cada hora, para R$ 731,60. 
A entidade, que representa 
o setor hoteleiro nacional, 
afirma que esse aumento 
na energia elétrica afeta 
recuperação do turismo no 
Nordeste. Além disso, o re-
ajuste dificulta a retomada 
do turismo, que foi um dos 
imediatamente impactados 
com a covid-19, e impacta 
muitos outros.

Reajuste policiais. Delegados da Polícia Federal decidiram, em assembleia realizada nesta terça (19), que 
vão realizar uma manifestação no próximo dia 28 contra o governo Jair Bolsonaro em meio ao impasse em 
relação ao reajuste de salários. Outras associações de policiais também vão realizar manifestação no dia 28.

Governo amplia pente fino do INSS e 
abre caminho para auxílio sem perícia
Medida Provisória prevê revisão de auxílios em pente fino do INSS. Já os auxílios 
por incapacidade temporária poderão ser concedidos sem perícia médica

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2022 - Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE GUAIUBA/CE. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até às 
08h59min do dia 06 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, Guaiúba/CE ou licitacao@guaiuba.ce.gov.br. Guaiuba/CE, 20 de Aabril de 2022 – 
Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente e Pregoeiro da CCLP.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato de Contrato - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Educação, torna 
público o Extrato de Contrato do Pregão Eletrônico n°. 0012202.2022, cujo objeto 
AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS PARA USO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA 
MUNICIPAL DE ENSINO DE URUOCA-CE. Contratada DX COMPUTADORES LTDA-
EPP CNPJ: nº 11.182.175/0001-83, contrato n°. 0012202.2022-01, R$ 3.234.591,60. 
Dotação: 0801.12.122.0110.2.010. Elemento de gasto do contrato: 3.3.90.32.00. 
Vigência do contrato: 18/04/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.
com.  FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE – AVISO 
DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO – A Comissão de Licitação torna público que foi adiada a 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO Nº 05.04.01/2022, cujo objeto é a Aquisição de 
Equipamentos, Móveis, Eletrodomésticos/Eletrônicos, Informática e Refrigeração e Material de 
Consumo para atender as necessidades da Secretaria de Educação junto ao Município de São 
João do Jaguaribe marcado para ocorrer da seguinte forma: Cadastramento das Propostas até o 
dia 25/04/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa no dia 25/04/2022, 
a partir das 09:00 (horário de Brasília). O motivo do adiamento é a conveniência da Administração 
devido ao surgimento de fato superveniente. A nova data do processo licitatório em questão será: 
Cadastramento das Propostas até o dia 05/05/2022, às 13:00; abertura das propostas e início 
da sessão de disputa no dia 05/05/2022, a partir das 14:00 (horário de Brasília), O referido 
Edital e seu adendo poderão ser adquiridos na Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe, 
situada à Rua Cônego Climério Chaves, 307, Centro, São João do Jaguaribe - Ceará a partir da data 
desta publicação ou 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, 
20 de abril de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA – RESULTADO DE JUL-
GAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, 
torna público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento das PROPOSTAS 
DE PREÇOS da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO N° 2022022501-TP, cujo objeto é 
a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL, REFORMA DAS INS-
TALAÇÕES ELÉTRICAS, SERVIÇOS DE IMPERMEABILIZAÇÃO E PINTURA DA ESTRUTURA 
DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE JAGUARIBARA/CE. Ficaram CLASSIFICADAS as empresas: 
1. CLEZINALDO S. DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES, inscrita com o CNPJ nº 22.575.652/0001-97; 
2. PILARTEX CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 41.211.559/0001-48; 3. ITAPAJE CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 10.933.035/0001-37; 4. G 7 CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – ME inscrita no CNPJ: 10.572.609/0001-99; 5. MAIS PRO-
JETOS – CONSTRUÇÕES E IMOVEIS LTDA inscrita no CNPJ: 22.579.920/0001-49; 6. EDIFICA 
CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 38.160.389/0001-05; Ficaram INABILI-
TADAS as empresas: 1. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVIÇOS LTDA 
inscrita no CNPJ: 13.997.118/0001-88; item 2.4 foi especificado custo unitário no projeto básico/ 
executivo de R$ 5,60 reais, sendo que o preço unitário na proposta apresentada foi de R$ 3,55 
reais, o que dar uma diferença de 36,61% para menos, sendo que a legislação só permite valores 
abaixo do preço ate 30%. 2. SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA inscrita 
no CNPJ: 21.181.254/0001-23; faltou descriminar a composição de custo dos itens 2.1; 2.2; 2.3; 
3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 4.8 e 6.1, conforme projeto básico/executivo. 3. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO 
CAVALCANTE CONSTRUÇÕES – ME inscrita no CNPJ: 44.159.038/0001-87; itens do orçamento 
que estão com as descrições ilegíveis: 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 4.4 e 4.5. 4. MOMENTUM CONSTRU-
TORA LIMITADA inscrita no CNPJ: 26.754.240/00001-75; faltou assinatura com identificação do 
responsável técnico na proposta apresentada. Os itens 4.5 e 4.6 na composição de custos estão 
com as descrições ilegíveis. Itens 1.1; 2.5; 4.1; 4.2; 4.3; 4.6; 4.7; 5.1 e 5.2, estão com o descon-
to no valor apresentado na proposta superior a 30%, sendo que a legislação só permite valores 
abaixo do preço até 30%. 5. MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 
44.460.479/0001-14; não tem como identificar os valores dos itens 2; 2.1; 2.2, valor do BDI; valor 
do orçamento e valor total da proposta apresentada. 6. ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA inscrita no CNPJ: 03.077.025/0001-81; item 2.4 foi especificado custo unitário no projeto 
básico/ executivo de R$ 5,60 reais, sendo que o preço unitário na proposta apresentada foi de R$ 
3,42 reais, o que dar uma diferença de 38,93% para menos, sendo que a legislação só permite 
valores abaixo do preço ate 30%. Item 4.3está R$ 0,01 centavo a menos, provavelmente faltou o 
arredondamento com duas casas decimais. Item 4.6 está R$ 0,01 centavo a menos, provavelmente 
faltou o arredondamento com duas casas decimais. Item 5.1 está dando R$ 0,01 centavo a menos 
conforme calculo, provavelmente faltou o arredondamento com duas casas decimais. Obs: devido 
a falta de arredondamento os valores do orçamento, BDI e valor total da proposta ficaram inadequa-
dos com o calculado. 7. A.I.L CONSTRUTORA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 15.621.138/001-85; 
faltou descriminar a composição de custo dos itens 2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 3.1.1; 3.2.1; 3.2.2; 4.8 e 6.1, 
conforme projeto básico/executivo. Os itens 1.1; 4.2 e 4.3 estão com o valor apresentado na propos-
ta de desconto superior a 30%, sendo que a legislação só permite valores abaixo do preço até 30%. 
8. D & P CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 72.121.809/0001-82; item 3.1 – chapim e 3.3 
calha estão com valores zerados induzindo ao erro. Valores apresentados na planilha de orçamento 
divergem dos valores apresentados na composição de custos. Os valores apresentados de todos 
os itens na proposta estão superiores ao especificado no orçamento do projeto básico/ executivo. 9. 
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA inscrita no CNPJ: 07.191.777/0001-20; o valor apresenta-
do no BDI so orçamento da proposta apresentada de R$ 20.599,71 reais, diverge do valor calculado 
que era pra ser de R$ 20.597,87 reais, dando uma diferença de R$ 1,84 reais pra mais, induzindo 
ao erro e alterando o valor do BDI e valor total da proposta. 10. CMN CONSTRUÇÕES E LOCA-
ÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 05.930.208/0001-23; o valor do preço total referente a cada item 
da proposta apresentada foi calculado pela quantidade vezes o preço unitário com BDI, divergindo 
assim do orçamento do projeto básico/executivo, que faz o cálculo da quantidade vezes o preço 
unitário sem BDI, desta forma a planilha apresentada está induzindo ao erro. O valor apresentado 
no BDI do orçamento da proposta apresentada foi de R$ 21.851,44 reais, o que diverge do valor cal-
culado que era pra ser de R$ 21.850,97 reais, dando uma diferença de R$ 0,47 centavos pra mais, 
induzindo ao erro e alterando o valor do BDI e o valor total da proposta. 11. C V TOME SERVIÇOS 
– ME inscrita no CNPJ: 23.834.673/0001-42; o valor do preço total referente a cada item da propos-
ta apresentada foi calculado pela quantidade vezes o preço unitário com BDI, divergindo assim do 
orçamento especificado no projeto básico/executivo, que faz o cálculo da quantidade vezes o preço 
unitário sem BDI. Desta forma a planilha apresentada está induzindo ao erro. O valor apresentado 
no BDI do orçamento da proposta apresentada foi de R$ 21.797,38 reais, o que diverge do valor 
calculado que era pra ser de R$ 21.795,24 reais, dando uma diferença de R$ 2,14 reais pra mais, 
induzindo ao erro e alterando o valor do BDI e o valor total da proposta apresentada. A Presidente 
da Comissão comunica que fica aberta o prazo recursal de 05 dias úteis previsto no art. 109, I alínea 
“b” da Lei 8.666/93 para manifestação dos licitantes interessados, obedecendo os prazos legais 
para continuidade do processo. Mais informações encontram-se disponíveis na sede da Comissão 
na Av. Bezerra de Menezes, 350 – Centro – Jaguaribara/CE, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Ja-
guaribara – CE, 20 de abril de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO 
A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022041801PE, tipo menor preço por item, 
cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS DA 
REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUA-
RIBARA-CE. O início da sessão será às 09 horas do dia 05 de maio de 2022, no site compras.
m2atecnologia.com.br. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site 
acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. 
Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara 
- CE, 20 de abril de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - EXTRATO DE JULGAMEN-
TO FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.03.01 RESULTA-
DO E JULGAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS da TOMADA DE PREÇOS Nº 
2022.03.03.01 Objeto: é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR 
SERVIÇOS EM CONTABILIDADE PÚBLICA, PLANEJAMENTO, JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS 
CONTÁBEIS E ELEBORAÇÃO DO BALANÇO CONSOLIDADO, PARA ATENDER A LRF, TCE 
E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE DE 
INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. EMPRESA CLASSIFI-
CADA: (1) CONTATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME- Por ter cumprido as normas editalí-
cias EMPRESA DESCLASSIFICADA: (01) JP LOPES DE ALCANTRA-ME, por ter descumprido as 
normas editalícias nos seguintes itens: 6.2.1 c/c 6.3.6 e 6.3.8. EMPRESA VENCEDORA: (1) CON-
TATE CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA-ME, com o valor Global de R$ 579.222,00 (Quinhentos 
e setenta e nove mil duzentos e vinte e dois reais). Portanto fica aberto o prazo recursal, confor-
me preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores informações na sede 
da comissão de licitação. Antônia Elza Almeida da Silva – Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JUL-
GAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.02.01/2022. A 
Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do 
julgamento das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DA AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBE/CE, apresentadas pelas licitantes habilitadas. Após a análise das propostas de preço 
e julgamento, constatou-se que foram CLASSIFICADAS: 1. WM CONSTRUCOES LTDA; 2. ARN 
CONSTRUCOES LTDA. Em seguida foi feito o mapa comparativo do preço proposto e chegou-
-se ao seguinte resultado: WM CONSTRUCOES LTDA, vencedora com o Valor Global de R$ 
19.819.592,34 (Dezenove milhões, oitocentos e dezenove mil, quinhentos e noventa e dois 
reais e trinta e quatro centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme 
determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 20 de abril de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - RESULTADO DO JULGAMEN-
TO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO PROCESSO Nº 010/2022 CONCORRÊNCIA Nº 
2022.02.09.01 O Município de Icapuí-CE, através da Comissão Permanente de Licitação (CPL), tor-
na público o resultado da análise e julgamento da documentação de habilitação da licitação acima 
referenciada que tem por o objeto a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos 
especializados de engenharia consultiva para modernização da gestão territorial e dos serviços 
fiscais do município, promovendo o aumento da capacidade de análise e de gestão urbana do mu-
nicípio de Icapuí-CE. A CPL decidiu pela habilitação da empresa EGL ENGENHARIA LTDA., inscrita 
no CNPJ nº. 05.275.061/0001-85, estabelecida no Setor Q SMAS Trecho 3, s/n – Conj. 03 Bloco 
A – Sala 215 e 216 – CEP: 70.610-635 – Setores Complementares – Brasília - DF, única participante 
do certame, por apresentar na íntegra toda a documentação exigida no Item 7 do Edital. Abre-se 
o prazo recursal de 05 (cinco) dias uteis, contados do primeiro dia útil seguinte à publicação deste 
aviso no Diário Oficial do Estado e jornal de grande circulação, nos termos do Art. 109 da Lei Fe-
deral 8.666/93. Em não havendo interposição de recurso, o Envelope Nº 2 - Proposta Técnica será 
aberto no dia 02 de maio de 2022, as 08h:30min., na sala da Comissão de Licitação, localizada à Av. 
22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administração e Finanças. Icapuí-CE, 20 
de abril de 2022. Edinardo de Oliveira Pereira -Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - RESULTADO DE JULGAMEN-
TO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 - PRO-
CESSO LICITATÓRIO Nº 018/2022 O Município de Icapuí, através da Comissão Permanente de 
Licitação, em conformidade com a Lei Federal n.º 8.666/1993 e disposições do Edital de Licitação, 
torna público aos interessados que após a análise da documentação de habilitação apresenta-
dos na Tomada de Preços em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia 
para continuação da execução da obra de urbanização e pavimentação da estrada de acesso 
a Praia da Requenguela e Porto da Barra Grande, neste município, conforme Convênio Nº 113/
CIDADES/2019/MAPP:4576. Decidiu declarar HABILITADAS as empresas CONSTRAM – CONS-
TRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA., CNPJ nº 72.432.727/0001-59; CLPT CONSTRU-
TORA EIRELI EPP, CNPJ nº 25.165.699/0001-70; CONFAHT CONSTRUTORA HOLANDA LTDA. 
EPP, CNPJ nº 07.501.407/0001-41; AMV PROJETOS & CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP, CNPJ 
nº 10.480.822/0001-70; JETA ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. – EPP, CNPJ nº 
25.157.262/0001-95 e FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. – ME, CNPJ nº 
23.492.879/0001-31, por cumprir com todos os critérios e exigências definidos no edital. A licitante 
FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. – ME apresentou Certidão Conjunta 
Negativa de Débitos Relativos ao INSS, Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida 
pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil vencida (05.03.2022), no 
entanto, considerando que a empresa comprovou através da Certidão Simplificada, a condição de 
Microempresa, caso seja declarada vencedora do certame, terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, para 
a regularização da documentação, conforme previsto no item 7.2 do edital. E julgou INABILITADA 
a licitante ALPHA2 CONSTRUÇÕES LTDA. – EPP, CNPJ nº. 44.489.008/0001-39, por descumprir 
o subitem 9.2.4.5 do Edital. Os interessados, querendo, terão vistas dos autos, podendo, eventual-
mente, interpor recursos, pertinentes a essa fase, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data 
da efetiva publicação do extrato deste julgamento na Imprensa Oficial. Não havendo interposição 
de recurso, a abertura do envelope nº. 2 - Proposta dar-se-á em sessão pública a se realizar às 11h 
do dia 02/05/2022 na sala da Comissão de Licitação, localizada à Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, 
Icapuí, Ceará – Secretaria de Administração e Finanças. Icapuí-CE, 20 de abril de 2022. Edinardo 
de Oliveira Pereira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE– PUBLICAÇÃO DO 
RESULTADO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 05.02/2022-TP. A Comis-
são de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habi-
litação referente à Tomada de Preços Nº 05.02/2022-TP, cujo objeto é a contratação dos 
serviços de reforma na escola E.E.F. Luiz Guedes Alcoforado, no Distrito de Brejinho 
no município de Araripe-CE, declarando: Habilitadas: CONSTRUTORA REIS E SERVI-
ÇOS EIRELI; G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP; S&T CONSTRUÇOES 
E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME; ELO CONSTRUÇOES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI; ID CONSTRUTORA LTDA-ME; EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EI-
RELI; ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; REAL SERVIÇOS EIRELI; SERTÃO 
CONSTRUÇOES SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA; RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS-
-ME; J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; TELES SOLUÇÕES EM IMOVEIS EI-
RELI – ME; HMF EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇOES – ME;EMPRESAS 
INABILITADAS: V. F DA SILVA CONSTRUÇÕES; GJS CONSTRUTORA EIRELI; META 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI – ME; 
SL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS 
LTDA – ME, ficando declarado aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso 
I, alínea “a”. Maiores informações junto a Comissão de Licitação. Araripe - CE, 20 de 
abril de 2022. Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.
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Empate. O São Paulo arrancou um empate de 2 a 2 com o Juventude nesta quarta-feira (20), em pleno estádio 
Alfredo Jaconi, pela ida da terceira fase da Copa do Brasil. Este foi um resultado importante para a equipe comandada 
pelo técnico Rogério Ceni, que agora decide a vaga para as oitavas da competição no dia 12 de maio no Morumbi.ESPORTES

FOTO VITOR SILVA/BOTAFOGO 

FB 87 anos        
O torneio qure aunalmente promove reunindo ex-alu-

nos do Colégio São João, teve o nome FB gravado no tro-
féu que foi conferido ao vencedor e que tem o patrocínio 
do Farias Brito  nos seus 87 anos.

Totolec
Todo dia é dia de sorte para quem aposta na Loteria 

dos Sonhos e no Totolec.

Cláudio Freire
Além de um excelente papo, meu amigo Cláudio Freire man-

tém no toca fitas do seu carro um formidável conjunto de can-
ções que nos trazem alegrias de tempos que não voltam mais.

Nos dias passados
1 - Nunca entrem num ônibus. 2 - Nunca comeu 

um pastel com caldo de cana. 3 -Nunca foi ao merca-
do São Sebastião. 4 - Não sabe como é esperar numa 
fila para se vacinar. 5 - Nunca comeu carne moída 
com pão. 6 - Nunca comungou. 7 - Nunca se confes-
sou. 8 - Nunca chutou uma bola. 9 - Nunca rezou uma 
Ave Maria. 10 - Nunca agradeceu.

Andre Bloc

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Ainda sobre o episódio do argentino jogando uma 
banana para os torcedores do Fortaleza que estavam em 
Buenos Aires, vejam este pequeno trecho assinado por 
André Bloc. “Quem sempre esteve ao lado das minorias, 
Rivalidade faz parte e provocações também. Fico com o 
futebol da solidariedade e das boas histórias. Aquele em 
que rivais não hesitam em estender a mão em solidarie-
dade". E eu também, acrescento.

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

Em noite artilheira do 
zagueiro Kanu, o Botafogo 
estreou na Copa do Brasil 
com vitória sobre o Ceilân-
dia, nesta quarta-feira (20), 
abrindo vantagem na luta 
por vaga nas oitavas de fi-
nal. A equipe alvinegra do-
minou a partida no Mané 
Garrincha, em Brasília, e 
confirmou o favoritismo 
com o triunfo por 3 a 0, 
com dois gols do camisa 4 
e um de Lucas Piazon, que 
fez o primeiro pelo clube.

Os comandados de Luís 
Castro ainda tiveram chan-
ce de ampliar, mas pararam 
na trave duas vezes, e no 
travessão. A partida de vol-
ta acontece em 12 de maio, 
no Nilton Santos, no Rio de 
Janeiro. Não há gol qualifi-
cado como critério de de-
sempate.

O Botafogo volta a cam-
po no domingo, contra o 
Atlético-GO, pelo Campeo-
nato Brasileiro. No sábado, 
o time do Distrito Federal 
terá o Grêmio Anápolis 
pela frente, na Série D do 
Brasileiro. O Ceilândia não 
conseguiu repetir as atua-
ções das fases anteriores. A 
equipe iniciou o jogo com 
proposta de tentar marcar 
mais em cima e diminuir 
os espaços, mas demons-
trou grande fragilidade e 
errou demais, dando mui-
tos espaços e falhando nas 
transições. Um dos poucos 
bons momentos no jogo foi 
próximo ao fim da etapa 
inicial, mas sem grandes 
oportunidades.

Apesar das mudanças 
no time titular, o Botafogo 
confirmou a esperada su-
perioridade e ditou o ritmo 
da partida. A equipe cario-
ca conseguiu ter boa pre-
sença no campo de ataque 
e criar boas oportunidades. 
No setor defensivo, porém, 
ainda há necessidade de 
acertos. Houve falhas de 
movimentação que fizeram 
o Ceilândia achar espaços.

Na volta do intervalo, o 
time carioca demonstrou 
outra formação, tendo Lu-
cas Piazon na vaga de Pa-
trick de Paula. E não de-

morou para as alterações 
surtirem efeito. Logo nos 
primeiros minutos, a equi-
pe de Luís Castro ampliou 
a vantagem no placar e pas-
sou a fazer um jogo tran-
quilo.

O Botafogo iniciou o 
jogo buscando pressionar 
o adversário e ter forte pre-
sença no campo de ataque. 
Logo nos primeiros minu-
tos, chegou a assustar em 
lance que Kanu quase con-
seguiu desviar para o gol, 
mas já seria um indício. no 
começo do jogo, Barreto 
sentiu um problema e dei-
xou o gramado para a en-
trada de Tchê Tchê, que fez 
a estreia. Titular, Gustavo 
Sauer também atuou pela 
primeira vez com a camisa 
alvinegra.

O Botafogo abriu o pla-
car com Kanu. Após co-

brança de escanteio, o za-
gueiro subiu sozinho e, sem 
dificuldade, mandou para o 
fundo da rede. O Ceilândia 
quase marcou gol quando 
Tchê Tchê falhou, Filipinho 
roubou a bola na interme-
diária e viu Diego Lourei-
ro adiantado. Ele buscou 
mandar por cobertura, mas 
a bola não saiu tão forte e 
o goleiro do Glorioso con-
seguiu voltar a tempo para 
fazer a defesa.

Após o momento em que 
o jogo ficou meio morno, 
o Ceilândia, no fim do pri-
meiro tempo, foi à frente. 
Thiago recebeu na entrada 
da área e bateu forte, mas 
Philipe Sampaio bloqueou 
na hora certa. Matheus 
Nascimento recebeu lança-
mento pouco após o meio 
de campo, avançou em ve-
locidade, driblou um ad-

versário e entrou na área, 
mas bateu desequilibrado 
e mandou em cima do go-
leiro.

Logo no início do segun-
do tempo, em cobrança de 
falta ensaiada, Kanu apare-
ceu nas costas da defesa e 
fez o segundo dele no jogo. 
A torcida ainda celebrava o 
segundo gol do time e já viu 
outro. O Ceilândia saiu mal, 
o time alvinegro carioca 
avançou e Lucas Piazon fez 
o terceiro. Lucas Fernandes 
entrou na vaga de Romildo 
e foi mais um reforço a es-
trear pelo Botafogo.

Erison ganhou da zaga, 
ajeitou o corpo e bateu cru-
zado, mas a trave, de novo, 
apareceu no caminho do 
clube carioca. Pouco de-
pois, em cobrança de falta, 
Daniel Borges mandou no 
travessão.

DESTAQUES O ex-presidente do Náutico Pedro Jorge aqui 
está com a esposa quando de seu aniversário. EvelinMedeiros, Pedro 
Jorge Filho, Natasha Medeiros e Marina Medeiros.

PEDALANDO O avanço da bicicleta como transporte e 
lazer faz lembrar de meu amigo ex-vereador Evaldo Lima que 
quando esteve na câmara foi um grande líder dos que usam 
este econômico meio de transporte.

BENIGNO JUNIOR Sua imagem é sempre lançada e ele 
continua brilhando a frente de uma regional do município.

O Botafogo voltará a campo próximo domingo, em confronto com o Atlético-GO, pelo Campeonato Brasileiro 

Com três gols de Diego 
Souza, o Grêmio desencan-
tou na Série B do Campeo-
nato Brasileiro, ao derrotar 
o Guarani por 3 a 1 na noite 
desta quinta-feira, na Arena 
do Grêmio, pela terceira ro-
dada. Além de deixar o time 
campineiro na zona de rebai-
xamento, a equipe gaúcha se 
aproximou do G-4. Com o 
resultado, o Grêmio se apro-
ximou da zona de acesso, com 
quatro pontos. O Guarani, 
por outro lado, ficou estacio-
nado na 18ª colocação, com 
apenas um, na frente apenas 
de Ponte Preta e Náutico.

Tricolor na frente
O Grêmio entrou em cam-

po com o retorno de Diego 
Souza. Além do atacante, 
Edilson iniciou o jogo pela 
primeira vez desde quando 
retornou ao clube. Do outro 
lado, o Guarani perdeu o za-
gueiro Ronaldo Alves minu-
tos antes de a bola rolar. Com 
um desconforto muscular, o 
defensor foi vetado do emba-

te, dando lugar a Derlan.
Quando a bola rolou, Die-

go Souza mostrou que está 
com o faro de gol apurado 
logo no minuto inicial. Biel 
encontrou o atacante den-
tro da área. Com categoria, 
chutou no canto direito do 
goleiro Maurício Kozlinski 
para fazer 1 a 0. Logo após do 
lance, Edilson, que chegou a 
ser dúvida, sentiu uma lesão e 
precisou deixar o campo.

Atrás do placar, o Guarani 

precisou sair para o ataque e 
chegou a pressionar o Grêmio. 
Brenno foi segurando o resul-
tado até que aos 25 minutos, 
Matheus Pereira deixou tudo 
igual. Bruno José cruzou, 
Rodrigo Andrade chutou e o 
goleiro tricolor rebateu. Na 
sobra, o lateral bugrinho colo-
cou a bola no fundo das redes.

Mas não deu tempo para o 
Guarani comemorar. O Grê-
mio foi para cima e Diego 
Souza resolveu decidir mais 

uma vez. Aos 39 minutos, 
Bitello cruzou na cabeça de 
Diego Souza, que mergulhou 
para colocar o time gaúcho 
novamente na frente do mar-
cador. O time campineiro ain-
da tentou uma reação, mas foi 
para o intervalo atrás do mar-
cador.

Show de Diego
No segundo tempo, o Grê-

mio voltou melhor e a noite 
era mesmo de Diego Souza. 
Aos 14 minutos, Nicolas co-
brou escanteio da esquerda. 
O atacante subiu sozinho e fez 
3 a 1. Após fazer o terceiro, o 
clube gaúcho tirou o pé, re-
cuou e anulou os espaços do 
Guarani. O time bugrino ten-
tou de toda maneira, mas não 
conseguiu superar a defesa 
do Grêmio. A melhor chance 
foi com Matheus Pereira. Ele 
recebeu de Diogo Mateus e 
pegou de primeira para gran-
de defesa do goleiro Brenno. 
Com isso, a equipe tricolor 
confirmou sua primeira vitó-
ria na competição.

Diego Souza tem noite épica, faz três, 
Tricolor vence e afunda o Guarani-SP

Botafogo vence Ceilândia
em estreia da Copa do Brasil 
Em sua primeira partida pela a competição nacional, o clube carioca 
derrotou o time brasiliense por 3 a 0 no estádio Mané Garrincha

FOTO  LUCAS UEBEL/GRÊMIO
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GERAL
Poda e recolhimento. Como parte do plano de trabalho preventivo para a quadra chuvosa, a Prefeitura 
de Fortaleza já realizou 2.903 serviços de poda e recolhimento de árvores no primeiro trimestre de 2022. 
Solicitações de serviços devem ser encaminhadas à UrbFor pelo número de WhatsApp: 98682.2269.

Quase 80 pessoas,  esse foi o 
número que compareceu ao Piano 
Bar do Ideal Clube com o objetivo de 
abraçar a querida aniversariante da 
temporada Fatima Borges Duarte. 

Cândida Portela foi a responsável 
por toda organização do almoço, que 
teve como ponto alto a apresentação 
do Dj Juvenal - marido de Fátima. 

Vivian Duarte - filha da aniversa-

riante - foi quem elaborou toda re-
quintada decoração, usando as peças 
da Cândida Portela decorações.

Os convivas se deliciaram com 
o maravilhoso bolo de Marilsa 
Pessoa, que é sempre muito sa-
boroso, feito com manteiga, faz 
com que todos saiam da dieta 
sem culpa.

Já os docinhos ficaram a cargo da 

talentosa Luciana do Palatium Buffet. 
Também quero destacar os saborosos 
pratos servidos pelo Restô do Ideal. 

No encontro compareceram 
além das amigas e de familiares, as 
integrantes da ALFE - Associação 
das Lojistas Femininas, da BPW 
Brasil  - CE e da ACAD.

Branca Pegado, Adamir Leitão, 
Marlene Cabral, Mônica Arruda, 

Cândida Figueiredo, Delane Barreto, 
Maria de Lourdes Borin, Crismene 
Bessa, Liduina Melo.

Também por lá Leda Castelar, 
Marilena Campos, Fátima e Zu-
leika Catunda, Isabel Dias, Aurize-
te Dias, Miriansinha Bastos, Marcia 
Andrea, Marilza Pessoa, Selma 
Cabral e o presidente do Ideal 
Amarílio Cavalcante.

O Sindicato sugere que os leitos efetivados para combate à pandemia sejam mantidos nos hospitais

Parceria. Com o objetivo de desenvolver competências essenciais para a gestão empresarial e atender aos desafios 
de contexto dos negócios atuais e futuros, a Barros Soluções em Gestão, em parceria com a Fundação Dom Cabral 
(FDC), lança o Programa de Desenvolvimento de Dirigentes para os empresários do município de Sobral, com início 
nos dias 26 e 27 de abril, no Instituto Cearense de Tecnologia, Empreendedorismo e Liderança (Icetel). De acordo com 
Gleidson Sousa, diretor da Barros Soluções em Gestão, essa é a primeira vez que a empresa vai desenvolver o progra-
ma na região Norte do estado. “Sobral é um município com grande potencial para o desenvolvimento de executivos. Um 
mercado crescente de grandes dirigentes à procura de ampliar a visão sistêmica e integrada da gestão”, destaca.

O levantamento mensal 
realizado pelo Sindicato dos 
Médicos intitulado “Cor-
redômetro”, que se refere a 
quantidade de pacientes en-
contrados nos corredores 
dos hospitais públicos do 
Ceará, apontou uma situação 
preocupante durante o mês 
de março. De acordo com o 
índice, havia 206 pacientes 
nos corredores de hospitais 
em todo o estado, o que re-
presenta um crescimento de 
50,3% em relação a fevereiro, 
quando havia 137 pessoas à 
espera de leito.

Os números contabiliza-
ram ainda, que em hospitais 
como o Hospital de Messe-
jana, Hospital Geral de For-
taleza (HGF) e Instituto Dr. 
José Frota (IJF) havia mais 
de 50 pessoas alocadas nos 
corredores, sendo 68, 64 e 
51, respectivamente. O cor-
redômetro é realizado desde 
2016, anteriormente era feito 
diariamente, mas atualmente 
é divulgado uma vez por mês 
com números que ilustram 
a realidade das  unidades do 
IJF, Hospital de Messejana 
Dr. Carlos Alberto Studart 
Gomes (HM), HGF, Hospital 
Infantil Albert Sabin (HIAS) 
e Hospital de Saúde Mental 
Professor Frota Pinto (HSM).

O presidente do Sindicato 
dos Médicos, Dr. Leonardo Al-
cântara, explica também que o 

corredômetro é apenas uma 
amostragem dos principais 
hospitais do Ceará. “O núme-
ro que a gente divulga lá é su-
bestimado em relação ao total 
de pessoas que, de fato, estão 
internadas em corredores de 
hospitais por todo o estado”.

Alcântara afirma também, 

que o objetivo principal do 
índice é mostrar que a as-
sistência à saúde prestada à 
população através do siste-
ma único de saúde (SUS) no 
Ceará é insuficiente. “A insu-
ficiência se dá muito pela falta 
de disponibilidade de vagas 
de leitos hospitalares. Infeliz-

mente, nos últimos meses, a 
gente tem notado um aumen-
to do número de pacientes em 
corredores”, relata.

O presidente relembra que 
quando os números começa-
ram a ser divulgados havia 
uma média de 400 pacien-
tes em corredores. “Houve 

uma queda significativa. Em 
2018 não chegava a 300, 2019 
menos de 200 e em 2020, na 
pandemia, menos de 50 pa-
cientes internados em corre-
dores. Agora a gente vê uma 
volta desse número”, conta.

De acordo com ele, pro-
vavelmente esse aumento se 

deve pela junção de dois mo-
tivos: durante a pandemia as 
unidades hospitalares esta-
vam focadas no atendimento 
à covid-19 e, no momento, 
há também uma maior pro-
cura por atendimentos a ou-
tras patologias e, aliado a isso, 
muitos dos leitos que foram 
efetivados para combater a 
pandemia estão sendo desati-
vados. “A gente vem mostran-
do há muito tempo a impor-
tância que os leitos que foram 
ativados se mantenham. Já 
que, antes da pandemia, não 
tínhamos uma situação de so-
bra de leitos”, sugere.

Segundo o presidente 
do Sindicato dos Médicos 
a internação em corredo-
res afeta tanto os pacientes, 
por não obterem a assistên-
cia mais adequada, quanto 
a equipe médica, que fica 
sobrecarregada e sujeita a 
maiores riscos no exercício 
de suas atividades.

Procurada pela reporta-
gem, a Secretaria da Saúde 
do Ceará (SESA) admitiu 
existir pacientes em corre-
dores nos hospitais, porém, 
afirmou que os números são 
flutuantes e, atualmente, não 
correspondem ao que foi di-
vulgado pelo corredômetro. 
A SESA não deu mais deta-
lhes sobre o assunto.

Por Yasmim Rodrigues

“Corredômetro” denuncia 206 pacientes em 
corredores de hospitais no Ceará em março
O levantamento demonstra um crescimento de 50,3% nos números em relação a fevereiro, quando havia 137
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Happy Birthday Fátima Duarte

Querida Fátima Duarte

Amarílio Cavalcante presidente do 
Ideal com Juvenal e Fátima Duarte

Aniversariante com a organzidora do 
evento Cândida Portela Vivian Duarte e Miriansinha Bastos

Fátima Duarte com Nicole Barbosa Fátima com a filha Vivian e as netas Gabriela e Beatriz

NUMERADAS
10 silêncio sepulcral de 

Ângelo Tuzze está nos 
preocupando. Que houve 
secretário?

2Silenciou uma das vozes 
mais ouvidas no Aeropor-

to Pinto Martins. Washington 
Saldanha da Silva, o mestre 
daquela instituição aeronáuti-
ca pertence ao mundo dos 
justos. Deixou viúva, dois 
filhos e um neto.

3Dividindo opiniões a nova 
textura capilar de Joyce 

Gomes. A maioria aprovou. 

4Brasília jamais será a 
mesma nos 16 anos do 

inteligentissimo Miguel da 
Ponte Montegro na 4a feira.

5Irreparável a saída de Ana 
Maria Santos daquele 

estabelecimento de varejo.

6Reforço na Pague Menos. 
Suiane Fialho é a nova 

integrante do corpo gerencial.

7Mestre da odontolo-
gia cearense Bill Rola 

Júnior é a matéria de capa 
(aniversariante) desta 6a 
feira. Parabéns!

8Guilherme Pegado Jr. e 
Ítalo Neves, respectiva-

mente, presidente e CEO 
da Arca Plast em viagem 
a Nova York, nos Estados 
Unidos. Eles foram visitar 
empresas ligadas ao varejo e 
ao atacado, como Amazon e 
Lego, para o reconhecimento 
de tendências com foco em 
inovação e sustentabilidade. 

9Indústria genuinamente 
cearense, a Arca Plast 

tem seu parque industrial 
localizado em Horizonte e 
produz, sob o guarda-chu-
va de seis marcas - Divina 
Plast, Arca Brink, Boob 
Baby, PegPet e Planta Flor, 
além da própria Arca Plast 
-, centenas de produtos de 
utilidades domésticas.


