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País ainda precisa incluir em creches 2,2 milhões de crianças de até 3 anos para alcançar a meta de ter ao menos metade dessa faixa etária matriculada

“O único objetivo dos ataques com mísseis russos é o terror”, escreveu o ministro das Relações Exteriores ucraniano
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Emmanuel Macron 
vence Marine Le 
Pen em disputa 
acirrada na França

INTERNACIONAL7

As transferências para a compra de kits de robótica em 2022 foram 18% maior do que os investimentos em obras de educação 
infantil. A falta de vagas em creches e pré-escolas é dos maiores gargalos educacionais do país - a educação infantil foi alçada 

como prioridade no discurso da atual gestão. Até 21 de abril, o FNDE transferiu R$ 35 milhões para a compra de kits. Por 
outro lado, as transferências para obras de educação infantil somaram neste ano R$ 30 milhões. ÚLTIMAS8

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

Guerra completa 
dois meses 
com ameaças 
renovadas

A Guerra da Ucrânia 
completa dois meses sem 
uma perspectiva de fim 
e com ameaças renova-
das nos campos militar, 
nuclear e geopolítico. Nos 
últimos dias, a intensificou 
sua ofensiva no Donbass 
e em seu principal alvo no 
sul do país até agora, Ma-
riupol, voltando a atacar o 
último ponto de resistên-
cia na cidade portuária es-
tratégica para o Kremlin. 
INTERNACIONAL7

Bolsonaro gasta mais com 
“kit” do que com creche

Governo federal liberou mais dinheiro para cidades que contrataram kits de robótica com 
uma empresa de aliados do que investiu na construção de creches em todo o país neste ano

Bailarino cearense 
é selecionado 
para estudar 
dança na Suíça

GERAL12

UCRÂNIA

Saque do Fundo 
de Garantia é 
liberado; confira 
calendário

ECONOMIA10

Aumento de 
preço de legumes 
preocupa 
consumidores

ECONOMIA9

Vereadores 
analisam projeto 
da LDO, com R$ 
10,7 bi previstos

A matéria iniciou 
tramitação na Câmara 
Municipal de Fortaleza 
recentemente e começa 
a receber emendas de par-
lamentares. A LDO define 
metas e disposições orça-
mentárias para a Prefei-
tura referentes ao ano de 
2023. POLÍTICA3

VILA ISABEL 
ENCERRA DESFILES

PT: CANDIDATOS
DISPUTAM RECURSOS

CAPITAL: VACINAS 
PARA PRIORITÁRIOS
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Acidente. Uma integrante da Escola de Samba Paraíso do Tuiuti passou mal durante o desfile do 
Grupo Especial, na noite deste sábado, na Marquês de Sapucaí, e a cadeira de rodas onde ela estava 
acabou imprensada por um carro alegórico da própria agremiação. A integrante já recebeu alta.NACIONAL

FOTO AGÊNCIA BRASIL

T ribunais Regionais Eleitorais (TREs) 
como os do Distrito Federal, São Pau-
lo e Rio de Janeiro, estão impedindo 
quem ainda não tem “esquema vaci-

nal completo” de exercerem direito ao voto, 
vetando atendimento presencial para emissão 
do título de eleitor, dizem juristas. Em vez 
de facilitar a emissão, especialmente em ano 
eleitoral, o rito a dificultou. Para o cientista 
político Ismael Almeida, o fim da emergência 
sanitária elimina embasamento da “legislação 
infralegal apoiada nessa situação”

Um já é muito
Almeida alerta que exigências são “questioná-

veis”. “Mesmo que sejam poucas pessoas, pode 
configurar restrição de acesso à Justiça”, disse.

Ressalva baiana
O TRE-BA é dos poucos a liberar o acesso ao 

atendimento presencial com teste RT-PCR para 
quem não estiver imunizado contra a covid-19.    

Pode ser pior
Em alguns casos, como no Rio de Janeiro, os 

considerados “excluídos digitais” também passa-
ram a ser excluídos do exercício da democracia.

Venda casada
O TRE-RJ extinguiu emissão de título em 

papel. O título só é emitido em “aplicativo 
próprio”. Na prática, quem não tem celular, 
não tem voto.

Estadual
Santa Catarina lidera a vacinação da popu-

lação indígena: 100% já recebeu uma dose e 
96% receberam duas doses de vacinas.

Comparação internacional
No Canadá, país com grande população in-

dígena, semelhante ao Brasil, 89% receberam 
duas doses de imunizante contra a covid.

Geral
Na população geral, mais de 85% recebeu 

uma dose de vacina e 76,4% têm duas doses 
ou a dose única da vacina.

O que vale mais?
O cientista político Paulo Kramer diz 

não parecer justo “as ‘instituições’ entra-
rem em crise” após um presidente lançar 
mão de suas prerrogativas constitucionais, 

Exigência dos TREs exclui cidadãos das eleições

O PODER SEM PUDOR

O deputado estadual paraibano João 
Gonçalves (PSDB) tinha fama de fazer 
política frequentando velórios. A crônica 
política local informa que ele acompa-
nha autópsias, ajuda a vestir defuntos 
e raramente perde um enterro. Se não 
consegue ir a um velório, morre de 

desapontamento. O presidente da Assem-
bleia Legislativa da Paraíba, Artur Cunha 
Lima, também tucano, recentemente 
acompanhava um velório, quando de re-
pente percebe a chegada de João Gonçal-
ves. Foi logo avisando: “Vá embora, João, 
porque este defunto é meu...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O papa-defunto

Brasil vacinou 91%
dos indígenas até abril
O Ministério da Saúde já regis-
tra mais de 91% da população 
indígena brasileira com ao 
menos uma dose de imunizan-
te contra a covid no braço. E 
já são 86% aqueles com o ciclo 
vacinal completo, segundo 
dados do painel Vacinômetro 
Covid-19. No total são cerca de 
412 mil indígenas com mais de 
18 anos, segundo o Subsistema 
de Atenção à Saúde Indígena 
(SASISUS), dos quais quase 
380 mil foram vacinados.

enquanto poderes invadem as competên-
cias dos outros.

Esquerda de verdade
Para o PCO, “a prisão de um deputado por 

postar um vídeo expressando sua opinião é 
mais um ataque do Judiciário à liberdade de 
expressão”. E alerta que esses ataques “vão se 
voltar contra a esquerda”.

Períodos idênticos
Após o questionamento do Ministério Pú-

blico Eleitoral de São Paulo sobre o domicí-
lio eleitoral de Sergio Moro (UB), teve quem 
lembrou que Dilma, a impichada com direitos 
políticos, se lançou ao Senado pelo PT de Mi-
nas Gerais, após se mudar para o estado em 
abril de 2018. 

Volta conveniente
Depois de dois anos, a Câmara voltará a 

receber visitas do povo, mas só em locais pré-
-determinados, de segunda à sexta. A decisão 
parece calculada para aproveitar a campanha 
durante o expediente.

No Brasil é polêmica
Além de agentes sociais, nos EUA, outras 

categorias que poderiam vir a ter câmeras no 
uniforme, como policiais, que monitorariam 
todas as suas interações, são os professores 
universitários e do segundo grau.

Passo tartaruga
Rodrigo Pacheco (PSD-MG) marcou para 

esta semana o que deve ser o penúltimo esfor-
ço concentrado, este ano. A ideia ainda é lim-
par o listão de nomeações que estão paradas 
nas gavetas do Senado.

Sem querer, querendo
O Senado disponibilizou “coletânea de Di-

reito Penal” para quem quiser baixar. Código 
Penal, de Processo Penal, lei de Execução Pe-
nal, quem sabe, podem ajudar o povo a enten-
der o que acontece hoje no Brasil.

Ninguém aguenta
A discussão sobre volta da CPMF voltou 

a ser atacada pelo deputado Coronel Tadeu 
(União-SP), lembrando que já pagamos 92 
impostos e taxas. “Quem ganha R$3 mil de 
salário, devolve R$1,2 mil ao governo”.

Pensando bem...
...na política, nem um perdão é perdoado.

Países espalhados pelo mundo inteiro estão enfrentando crises econômicas com aumento da inflação, disse Sachsida

Países espalhados pelo 
mundo inteiro estão en-
frentando crises econô-
micas com aumento da 
inflação. De acordo com 
o assessor de Assuntos 
Estratégicos do Ministé-
rio da Economia, Adolfo 
Sachsida, a inflação dos 
Estados Unidos é a maior 
dois últimos 40 anos; a da 
Alemanha, dos últimos 30; 
e a Inglaterra enfrenta a 
pior crise inflacionária em 
10 anos. As declarações 
foram dadas em entrevis-
ta ao programa Brasil em 
Pauta, da TV Brasil.

Segundo Adolfo Sach-
sida, o fenômeno atingiu 
também o Brasil, que fe-
chou o ano com inflação 
oficial de 10,06%, bem aci-
ma da meta que poderia 
variar até 5,25%. Mesmo 
assim, a inflação de 2021 
ficou abaixo do índice re-
gistrado em 2016, disse o 
assessor. Segundo Sach-
sida, a inflação está nesse 
momento em seu pico, que 
deve durar até o fim de 
maio e, após esse período, 
entrará em trajetória con-
vergente para as metas.

PIB
Durante a entrevista, 

o assessor do Ministério 
da Economia também co-
mentou o crescimento do 
Produto Interno Bruto 
Brasileiro (PIB) brasileiro, 
que ficou, no ano passa-
do, em 4,6%, superando o 
de países como Coreia do 
Sul, Alemanha e Japão. Se-
gundo ele “foi uma grande 
vitória da política econô-
mica”. De acordo com o 
assessor, o resultado com-
prova a retomada em “V” 
da economia defendida 
pelo ministro da Econo-

mia, Paulo Guedes.
Adolfo Sachsida falou 

também sobre a retomada 
da geração de empregos. 
No ano passado foram 2,7 
milhões de postos criados. 
Segundo ele, o brasileiro 
está conseguindo voltar a 
trabalhar. “Nós estamos 
falando do maior desas-
tre de saúde pública dos 
últimos 100 anos. Num 
ambiente desse, o desem-
prego no mundo inteiro 
aumentou”, disse. De acor-
do com o assessor, no Bra-
sil já retornou aos patama-
res pré-pandemia. “Tudo 
isso porque tomamos o 
conjunto correto de ações 
econômicas para preservar 
empregos”. Ele citou o Be-
nefício Emergencial de Ma-
nutenção do Emprego e da 
Renda, em que o governo 
ajudava empresas a manter 

os trabalhadores, além de 
programas de crédito.

BC
O Banco Central (BC) 

está pronto para aumen-
tar os juros mais do que 
o previsto caso a inflação 
seja maior ou mais persis-
tente que o esperado, dis-
se o presidente do órgão, 
Roberto Campos Neto. Em 
viagem aos Estados Uni-
dos, ele repetiu que o Co-
mitê de Política Monetá-
ria (Copom) deve elevar a 
taxa Selic (juros básicos da 
economia) para 12,75% ao 

ano na próxima reunião, 
em maio, mas deu a enten-
der que ajustes adicionais 
podem ocorrer.

“O Copom avalia que o 
momento exige serenida-
de para avaliar o tamanho 
e a duração dos choques 
atuais. [O comitê] persis-
tirá em sua estratégia até 
que o processo de desin-
flação e a ancoragem das 
expectativas em torno de 
suas metas se consolide”, 
declarou Campos Neto em 
apresentação a investido-
res. (todas as matérias são 
da Agência Brasil)

Vila Isabel encerra 
desfiles do Grupo 
Especial no Rio

Com uma homenagem 
a seu presidente de hon-
ra, o cantor e compositor 
Martinho da Vila, a Unidos 
de Vila Isabel encerrou, na 
madrugada deste domingo 
(24), o desfile das escolas de 
samba do Grupo Especial do 
Rio de Janeiro. O samba-en-
redo Canta, Canta, Minha 
Gente! A Vila é de Marti-
nho, tocado pelo carnava-
lesco Edson Pereira, a escola 
convidou: “Ergue a cabeça, 
então, comunidade, e pisa 
forte na avenida! Ginga, 
samba, semba! Arranquem 
do peito o grito preso e can-
tem alto com orgulho a força 
e a fé da nossa negra-alma-
-samba, deixando qualquer 
tristeza pra lá! É dia do teu 
Martinho, Vila! Incendeia a 
Sapucaí, vamos pra cima e 
sim, bora kizombar!”.

Antes da Vila Isabel, 
cinco agremiações passaram 
pela Marquês de Sapucaí. 
A primeira foi a Paraíso 
do Tuiuti, que levou para a 
avenida o enredo Ka ríba tí 
ÿe - Que Nossos Caminhos 
se Abram, do carnavalesco 
Paulo Barros. O enredo 
presta homenagem aos 
homens e mulheres pretos 
que marcaram a história 
da humanidade “porque 
escolheram os caminhos da 
determinação, da beleza, do 
conhecimento. Eles afir-

mam, em suas trajetórias, o 
poder da origem, os ensina-
mentos dos orixás e daque-
les que povoaram o mundo, 
trazendo, em suas almas, a 
diáspora africana”. As cores 
da Paraíso do Tuiuti são 
amarelo ouro e azul pavão.

Em seguida, desfilou 
a Portela, com o enredo 
também de tema africano 
Igi Osè Baobá, dos carnava-
lescos Renato Lage e Márcia 
Lage, celebrando a árvore da 
vida e da resistência, o bao-
bá. O enredo homenageia os 
fundadores da azul e branco, 
que são os antepassados, a 
velha guarda, “os guardiões 
de suas memórias.” As baia-
nas, a herança das antigas 
festas, profanas e sagradas. 
Ao som do batuque da 
bateria, o suor dos passistas 
verte nossa ancestralidade. 
E até hoje, sempre que os 
sambistas se unem de mãos 
dadas, sentem reverberar em 
suas almas a energia pri-
mordial unindo a África e o 
Brasil, como bons filhos da 
diáspora que todos somos.

Terceira escola de samba 
a passar pela Marquês de Sa-
pucaí, a Mocidade Indepen-
dente de Padre Miguel fez 
do Batuque ao Caçador seu 
enredo para o carnaval fora 
de época deste ano, tendo 
Fábio Ricardo como carna-
valesco da escola.

Inflação entrará em trajetória 
decrescente depois de maio
Segundo assessor de Assuntos Estratégicos do Ministério da Economia, a inflação está neste 
momento em seu pico, que deve durar até o fim de maio, encaminhando-se para a meta

Há uma tentativa de amordaçar todos que têm 
críticas ao STF

Marcel Van Hattem (Novo-RS) sobre a prisão de um 
parlamentar por “crime de opinião”

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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Educação. A Escola de Moda da Juventude deu início à sua 1ª edição com aula inaugural na reitoria da Universi-
dade Federal de Fortaleza (UFC), na quarta-feira (20). Na ocasião, os selecionados fizeram suas matrículas e rece-
beram o bilhete único para as aulas presenciais, que começam nesta segunda-feira (25), no Senai Parangaba.CIDADES

O flagrante recentemente registrado por alguns se-
tores da imprensa mostra um dos últimos momentos 
de Camilo Santana ainda como Governador do Estado 
do Ceará, ao lado da então vice-Governadora Izolda 
Cela, do senador Cid Gomes e do presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado Evandro Leitão. Afirma-se 
que afora Camilo (PT), que deixou o Governo e é de-
claradamente pré-candidato ao Senado, com apoio do 
seu partido, do PDT e de vários outros, os outros da 
foto continuam cogitados para disputar o Palácio da 
Abolição, até mesmo o Cid. Também ainda incluem no 
bloco, o deputado federal Mauro Filho e o ex-prefeito 
de Fortaleza, Roberto Cláudio. Ainda sem definição, 
aguarda-se para os próximos dias uma definição a res-
peito. Já há quem admita que a possibilidade de bus-
ca por sua reeleição, deixa a Governadora Izolda Cela 
bem próxima da escolha. Vamos aguardar.

PDT busca continuidade

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 25 de abril de 2022  O ESTADO                     

Na zona Norte
O ex-prefeito de Poranga, Paulo Pinho, que dirige o 

Prós em Fortaleza e colabora de forma definitiva com 
o presidente estadual do partido, seu primo Adilson 
Pinho, para que consiga formar uma forte chapa para a 
Câmara Federal e Assembleia Legislativa, encontra-se 
em visita a mubi9s da Região Norte do Ceará. Por toda 
está semana concederá entrevista ao Política Especial 
na AM Cidade 860 sob nisso comando para anunciar 
o apoio do PRÓS à campanha política para o Governo 
Estadual. Vai valer a pena conferir.

Intransitável
São muitas as reclamações dos motoristas no que diz 

respeito à situação da estrada CE 165, rodovia de acesso 
ao Porto do Pecém, em São Gonçalo do Amarante. Ao 
que se informa, continua intransitável, principalmen-
te depois das últimas fortes chuvas. Carros pequenos 
não conseguem trafegar, só caminhões. O Governo 
Estadual através da Superintendência de Obras Públicas 
está sendo acionado para solucionar o problema com a 
maior brevidade possível

Homenagem
Depois de receber a Medalha Boticário Ferreira, a 

principal comenda da Câmara Municipal de Fortale-
za, em solenidade festiva, semana passada, agora é a 
Defensoria Pública do Estado que se manifesta para 
homenagear o presidente da Assembleia, Evandro Lei-
tão. Isso mesmo, dentro das comemorações dos sua im-
plementação no Ceará, o que ocorrerá dia 28 vindouro, 
será entregue a Medalha do Mérito Defensorial José 
Euclides Ferreira Gomes Júnior ao presidente Evandro 
Leitão e a Governadora Izolda Cela.

Cariri
A "Feira Impulsiona CE: Cariri" está confirmada para 

os próximos dias 28 e 29 no Centro de Convenções do 
Crato. Trata-se de evento gratuito e aberto ao público, 
com finalidade de impulsionar os negócios em tida a 
região. A Feira é de responsabilidade da Adece, Agência 
de Desenvolvimento do Estado do Ceará, em parceria 
com a Sedet, Secretaria do Desenvolvimento Econômi-
co e Trabalho do Governo Estadual.

Guaramiranga
Tudo certo. O município cearense de Guaramiranga, 

localizado no Maciço de Baturité, vai ganhar brevemen-
te mais um empreendimento da Brasterra, desta feita, 
exclusivo para empresários e empreendedores. Deno-
minado Boulevard Montserrat, segue em obras e deverá 
ser entregue na ainda este ano. Estamos atentos.

De acordo com dados co-
letados pelo Vacinômetro 
da Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS), em Fortaleza, 
até a última terça-feira (19), 
foram aplicadas 5.792.569 
doses - sendo 2.370.309 pri-
meiras doses, 2.177.441 se-
gundas doses, 1.231.516 ter-
ceiras doses e 13.293 quartas 
doses. Diante deste cenário, 
o desafio, conforme ressal-
ta a secretária da Saúde de 
Fortaleza, Ana Estela Leite, é 
“ampliar a cobertura vacinal 
na população fortalezense”, 
com atenção especial à dose 
de reforço (terceira dose) e 
também à vacinação infantil.

A titular da SMS aponta, 
ainda, que, atualmente, a apli-
cação da D3 na capital abran-
ge apenas 60% da população 
adulta. “Estamos trabalhando, 
ao longo desses dois anos, no 
enfrentamento da pandemia, 
há um ano e meio na vaci-
nação, mas ainda temos que 
avançar. Temos pouco mais 
de 60% da nossa população 
adulta com a dose de reforço. 
E precisamos alcançar próxi-
mo de 100%, até chegarmos 
aos 100%, para garantir que 
a gente possa manter o status 
que temos hoje, nessa condi-
ção epidemiológica que nos 
permite estar retomando to-
das as atividades econômicas, 
flexibilizando sobre o uso de 
máscara”, ponderou.

Ana Estela Leite reforça a 
atenção necessária para a imu-
nização do público infantil. 

“Nas crianças de 5 a 11 anos, 
só temos cerca de 52% que to-
maram a primeira dose, e 19% 
com esquema completo, o que 
ainda é baixo. Fortaleza sem-
pre foi exemplo para o Brasil 
de vacinação das nossas crian-
ças, com uma cobertura espe-
tacular. Os pais e as famílias 
precisam compreender a im-
portância dessa vacina, além 
de todas as outras que têm no 
calendário vacinal”, salienta.

Conforme a secretária, o 
momento epidemiológico é 
de “atenção” quanto às “do-
enças respiratórias”, devido 
aos vírus em circulação, so-
bretudo, entre as crianças, 
visto que foi registrado um 
aumento de atendimento do 
público pediátrico nas uni-

dades de saúde. “Em virtude 
desse cenário, a gente tomou 
a decisão, já em posse de do-
ses da vacina da Influenza, de 
antecipar a campanha para 
crianças de 6 meses a meno-
res de 5 anos, além dos tra-
balhadores da saúde e idosos 
acima de 60”, conclui.

Operação Inverno
Nesta temporada chuvosa, 

foi realizada, também, a Ope-
ração Inverno. Iniciativa que 
enfocou em ações de preven-
ção e controle de arboviroses, 
com cerca de 50 bairros con-
templados de dezembro de 
2021 a fevereiro de 2022, e atu-
ação de cerca de 1.100 profis-
sionais da vigilância ambiental 
de Fortaleza. Segundo a SMS, 

a expectativa das equipes da 
vigilância epidemiológica era 
realizar visitas a 490.120 imó-
veis. Durante a operação, fo-
ram visitados 662.345 imóveis. 
Além disso, conforme dados, 
foram realizados 40 mutirões 
de combate à arboviroses.

A operação antecede o pe-
ríodo da quadra chuvosa do 
ano seguinte com o objetivo 
de intensificar a “prevenção e 
o controle das doenças trans-
mitidas pelo mosquito Aedes 
aegypti”. Somadas aos muti-
rões, outras ações foram in-
tensificadas, como as visitas 
domiciliares pelos agentes 
de endemias, inspeções em 
locais estratégicos e de grande 
fluxo de pessoas, além de le-
vantamentos epidemiológicos.

FOTO ASCOM PREFEITURA DE FORTALEZA

Segundo a SMS, apenas 52% das crianças de 5 a 11 da capital receberam a primeira dose do imunizante contra o coronavírus

EM FORTALEZA
Vacinação de crianças e terceira 
dose em adultos são prioridades
Segundo dados da SMS, até o último dia 19, foram aplicadas 5.792.569 doses, sendo 
2.370.309 primeiras doses (D1), 2.177.441 D2, 1.231.516 D3 e 13.293 quartas doses 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga. O Presidente da Comissão de Licitação 
CPL da Prefeitura de Itaitinga, Estado do Ceará, torna público para cumprimento do Art. 38, inciso 
V, da Lei N. º 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas posteriores alterações que a Comissão 
concluiu o julgamento da Proposta de Preços Tomada de Preços Nº 2022.07.001-TP, cujo objeto 
é a contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca no entorno do estádio, no 
Município de Itaitinga/CE, As empresas: P(2) PM&M Engenharia LTDA, apresentou um valor 
global de R$ 191.687,22 (cento e noventa e um mil, seiscentos e oitenta e sete reais vinte e dois 
centavos); P(3) VK Construções Empreendimentos LTDA – ME, apresentou um valor global de 
R$ 209.598,44 (duzentos e nove mil, quinhentos e noventa e oito reais quarenta e quatro 
centavos);  P(7) F. Marcio de Araujo – ME, apresentou um valor global de R$ 186.282,81 (cento e 
oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais oitenta e um centavos).  Ato contínuo, constatou-
se que as planilhas de preços apresentadas está em conformidade com o edital, portanto sendo 
consideradas classificadas. Em seguida, os preços foram lidos para a confecção do mapa 
comparativo de preços e conforme apurado, foi declarada vencedora desta licitação a licitante 
P(7) F. Marcio de Araujo – ME, apresentou um valor global de R$ 186.282,81 (Cento e oitenta e 
seis mil duzentos e oitenta e dois reais oitenta e um centavos). Assim, após a publicação, fica 
aberto o prazo recursal para apresentação das possíveis razões e contrarrazões, conforme art. 
109 da Lei nº 8.666/93, estando os autos à disposição dos interessados para vistas. Itaitinga - 
Ceará, em 20 de abril de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro – Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 

Permanente de Licitações torna público que no próximo dia 11 de maio de 2022, às 09h00min, 

(horário de Brasília), estará realizando a Tomada de Preços nº 004/2022.04, cujo objeto é a 

contratação de empresa para elaboração de projetos básicos de engenharia e arquitetura junto a 

Prefeitura Municipal de Tururu – CE. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 

https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n 

– Centro. (horário comercial). Tururu, 20 de abril de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 11 de maio de 2022, às 10h00min, estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços nº 005/2022.04, cujo objeto é a contratação 
de empresa para execução dos serviços de reforma da Creche do bairro Angelim junto a Secretaria 
de Educação de Uruburetama. O edital estará à disposição dos interessados, no portal 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ após esta publicação e no Setor de Licitações, sito à Rua 
Farmacêutico José Rodrigues nº 1131 - Centro, horário de 8h00min às 12h00min. 
Uruburetama/CE, 20 de abril de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio - 
Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 2022.03.16.001AMMA. A Autarquia Municipal do Meio 
Ambiente e Controle Urbano de Eusébio-CE, por meio do Pregoeiro oficial, torna público que às 
09:00 horas do dia 09  de Maio  de 2022 na sala da Comissão Permanente  de Licitação desta 
Autarquia, situada à Av. Eduardo Sá, 51, bairro: Centro, Eusébio-Ce, fará realizar Sessão Pública 
para recebimento dos envelopes de Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, referentes 
ao Pregão Presencial Nº 2022.03.16.001AMMA, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios, para atender as 
necessidades desta Autarquia. O edital poderá ser lido e obtido junto a Comissão de Licitação, 
situada no endereço acima, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou através do site: 
www.tce.ce.gov.br. Reny Sousa Leitão - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Anulação - Processo Administrativo de Licitação: Pregão 
Eletrônico Nº. PE-03.23.1/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de leiloeiro oficial para 
realização de vistoria, avaliação e alienação de veículos apreendidos pelo Departamento 
Municipal de Trânsito, cuja responsabilidade de desfazimento está a cargo da Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. a secretária da controladoria e 
ouvidoria geral da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme orientação da comissão 
permanente de licitação, sob a égide do princípio da autotutela, que estabelece que a 
administração pública possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando 
ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou inoportunos, neste caso, mais 
especificamente por problemas técnicos junto ao sistema da Bolsa de Licitações e Leilões do 
Brasil – (BLL), onde são operados os pregões eletrônicos do município, impossibilitando assim a 
anexação/disponibilização do edital da licitação no prazo legal e, a fim de não ferir o princípio da 
ampla competitividade, torna público a anulação do processo administrativo de licitação acima 
numerado, com fulcro no Art. 50, Parágrafo único do Decreto Federal Nº. 10.024/2019. Maria 
Evânia Santos Basílio - Secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral - Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Anulação - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº PE-04.05.1/2022-
DIVERSAS. Objeto: contratação de serviços diversos para realização da manutenção 
preventiva e/ou corretiva em veículos automotores diversos, motocicletas, ônibus, caminhões e 
máquinas pesadas, para atender as necessidades da frota dos diversos Órgãos Administrativos 
(Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. A 
Secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, 
conforme orientação da comissão permanente de licitação, sob a égide do princípio da 
autotutela, que estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os seus 
próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou 
inoportunos, neste caso, mais especificamente por problemas técnicos junto ao sistema da 
Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (BLL), onde são operados os pregões eletrônicos do 
município, impossibilitando assim a anexação/disponibilização do edital da licitação no prazo 
legal e, a fim de não ferir o princípio da ampla competitividade, torna público a anulação do 
Processo Administrativo de licitação acima numerado, com fulcro no Art. 50, Parágrafo Único do 
Decreto Federal Nº. 10.024/2019. Maria Evânia Santos Basílio - Secretária da Controladoria 
e Ouvidoria Geral - Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itaiçaba - Aviso de Licitação - Pregão Presencial Nº 
001/2022-PP. Objeto: Contratação de subscrição de licenças de uso de software integrado de 
contabilidade, folha de pagamento, licitação, almoxarifado, portal de transparência e ouvidoria, 
incluindo atualização e suporte técnico. Abertura das propostas: 06/05/2022, às 09:00 AM, 
horário de Brasília-DF. Local do edital e de abertura das propostas: Sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada no endereço Av. Coronel João Correia nº 381, Centro, Itaiçaba, 
Ceará, CEP 62.820-000. Francisco Ilton Pereira de Azevedo - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região 

Metropolitana B - Extrato de Contrato Nº 2022.04.19.002. O Consórcio Público de Manejo 

dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 

CNPJ/MF sob o n.º 31.164.621/0001-34, Rua Tabelião José Gama Filho, 540, Sala 10, Centro, 

Pacajus, Ceará, torna público o extrato do Contrato de nº 2022.04.19.001, decorrente do 

processo licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 2021.10.22.001 - TP, cujo objeto é o 

contratação de empresa para construção das Centrais Municipais de Resíduos – CMRS do 

Município de Itaitinga (construção de uma central municipal de resíduos com área de 15.000 m² 

com um galpão de compostagempara 1,5t / dia - no Município de Itaitinga - CE). Contratada: 

Tomaz Contratada: Tomaz Construções EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 20 de abril de 

2022. Valor Global: R$ 595.746,08 (quinhentos e noventa e cinco mil, setecentos e quarenta e 

seis reais e oito centavos). Recursos Orçamentários: repasses advindos das receitas do 

ICMS/IQM, em função da participação dos municípios no Índice Municipal de Qualidade do Meio 

Ambiente sob a dotação orçamentária: 18.541.0002.1.001.0000.4.4.90.51.00. Assina pela 

Contratada: Eduardo Cortez Tomaz. Assina pela Contratante: Bruno Pereira Figueiredo.
Estado do Ceará - Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana B - Extrato de Contrato Nº 2022.04.19.003. O Consórcio Público de Manejo 
dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 31.164.621/0001-34, Rua Tabelião José Gama Filho, 540, Sala 10, Centro, 
Pacajus, Ceará, torna público o extrato do Contrato de nº 2022.04.19.003, decorrente do 
processo licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 2021.10.22.001 - TP, cujo objeto é a 
contratação de empresa para construção das Centrais Municipais de Resíduos – CMRS do 
Município de Chorozinho (construção de uma central municipal de resíduos com área de 7.500 
m² com um galpão de compostagem para 1,5t / dia - no Município de Chorozinho - CE). 
Contratada: Tomaz Contratada: Tomaz Construções EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 
20 de abril de 2022. Valor Global:  R$ 563.456,58 (quinhentos e sessenta e três mil, 
quatrocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e oito centavos). Recursos Orçamentários: 
repasses advindos das receitas do ICMS/IQM, em função da participação dos municípios no 
Índice Municipal de Qualidade do Meio Ambiente sob a dotação orçamentária: 
18.541.0002.1.001.0000.4.4.90.51.00. Assina pela Contratada: Eduardo Cortez Tomaz. 
Assina pela Contratante: Bruno Pereira Figueiredo.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Manejo dos Resíduos Sólidos da Região 
Metropolitana B - Extrato de Contrato Nº 2022.04.19.001. O Consórcio Público de Manejo 
dos Resíduos Sólidos da Região Metropolitana B, pessoa jurídica de direito público, inscrita no 
CNPJ/MF sob o n.º 31.164.621/0001-34, Rua Tabelião José Gama Filho, 540, Sala 10, Centro, 
Pacajus, Ceará, torna público o Extrato do Contrato de nº 2022.04.19.001, decorrente do 
processo licitatório na modalidade Tomada de Preços Nº 2021.10.22.001 - TP, cujo objeto é a 
contratação de empresa para construção das Centrais Municipais de Resíduos – CMRS do 
Município de Horizonte (construção de uma central municipal de resíduos com área de 20.000 
m² com um galpão de compostagem para 15 T/DIA, no Município de Horizonte – CE. 
Contratada: Tomaz Contratada: Tomaz Construções EIRELI. Data da Assinatura do Contrato: 
20 de abril de 2022. Valor Global:  R$ 657.881,62 (seiscentos e cinquenta e sete mil, oi tocentos 
e oitenta e um reais e sessenta e dois centavos). Recursos Orçamentários: repasses advindos 
das receitas do ICMS/IQM, em função da participação dos municípios no Índice Municipal de 
Q u a l i d a d e  d o  M e i o  A m b i e n t e  s o b  a  d o t a ç ã o  o r ç a m e n t á r i a : 
18.541.0002.1.001.0000.4.4.90.51.00. Assina pela Contratada: Eduardo Cortez Tomaz. 
Assina pela Contratante: Bruno Pereira Figueiredo.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - Aviso 
da Sessão de Abertura e Julgamento dos Documentos de Habilitação da Chamada Pública 
Nº 2021.10.01.01/CPSMJN. A Comissão de Licitação, através de sua Presidente, torna público 
para conhecimento dos interessados que no dia 18 de abril de 2022, às 10h na sede do CPSMJN, 
foi realizada sessão para análise e julgamento da documentação de habilitação objetivando 
Chamamento Público Nº 2021.10.01.01/CPSMJN, para fins do Credenciamento de pessoas 
jurídicas especializadas para a Prestação de Serviços de realização de consultas e exames 
médicos nas especialidades: anestesiologia, angiologia, cirurgia vascular, cardiologia, 
dermatologia, endocrinologia, fonoaudiologia, gastrenterologia, ginecologia, obstetrícia, 
mastologia, neurologia adulto, neurologia pediátrica, oftalmologia, otorrinolaringologia, ortopedia, 
ultrassonografia e urologia para atender as necessidades da Policlínica João Pereira dos, através 
do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, onde a 
Comissão decidiu, de forma unânime, pela Habilitação das empresas: Rayssa Siqueira Vieira – RS 
MEDIC, inscrita no CNPJ sob o nº 35.673.302/0001-05, na especialidade de Neurologia Pediatra e 
a empresa Centro Especializado na Visão LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 14.661.986/0001-55, na 
especialidade de oftalmologia, por atender integralmente às exigências do item 4 do Edital. A ata da 
sessão encontra-se disponível no endereço acima, nos dias úteis, das 08h às 12h e das 14h às 17h. 
Por fim, fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei 8.666/93 a partir 
do dia útil seguinte à lavratura da 3ª Ata de abertura e julgamento dos documentos de habilitação do 
Chamamento Público Nº 2021.10.01.01/CPSMJN. Barbalha/CE, 18 de abril de 2022. Maria 
Juscilene Rodrigues da Silva - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Secretaria de Saúde - Resultado de 
Habilitação e Abertura de Propostas de Preços - Tomada de Preços Nº 23.02.01/2022-
07/TP. Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar reforma de UBS de Garças, no 
Município de Amontada, com recursos do Ministério da Saúde, conforme Proposta Nº 
11872.4040001/221-007.  As empresas que atenderam todas as exigências editalícias foram as 
seguintes: CNT Construtora Nova Terra EIRELI, Incorporadora e Construtora Nordeste LTDA, 
Construtora e Serviços JRS EIRELI, JJ Locações e Construções EIRELI, ML Empreendimentos 
Assessoria e Serviços EIRELI, Ramilos Construções EIRELI, Pro Limpeza Serviços e 
Construções EIRELI, RSM Consruções, F Airton Victor ME, portanto habilitadas. Diante do 
exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a”, a contar desta data. 
Findo o prazo recursal e não havendo interposição de recurso, designa-se o dia 03 de maio de 
2022, às 09h00min, para abertura e julgamento dos envelopes de propostas de preços. 
Amontada-Ce, 20 de abril de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL.
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Abstenções. O segundo turno da eleição presidencial na França, que ocorreu neste domingo (24) 
e opõe o presidente de centro-direita Emmanuel Macron, 44, à ultradireitista Marine Le Pen, 53, 
ficou ainda mais incerto com a divulgação dos primeiros números de comparecimento às urnas.INTERNACIONAL

Iraquiano de 88 anos 
de idade ensina 
inglês de graça

“Não é bem mais fácil 
em inglês?”, pergunta 
Hikmat Daoud Hanna para 
o aluno Hudson Franklin 
Novak, sobre as diferenças 
entre pronomes posses-
sivos na língua inglesa e 
na portuguesa. Na ampla 
sala da Biblioteca Pública 
do Paraná, em Curitiba, 
Hikmat é reconhecido por 
uma família, que tira fotos 
da aula: “Podem continuar, 
não queremos atrapalhar 
o senhor”. No início de 
março, uma publicação nas 
redes sociais da fotógrafa 
Francielle Machoski em 
que o iraquiano de 88 anos 
oferecia aulas na feira do 
largo da Ordem, na capital 
do Paraná, viralizou. Em 
seus cartazes, liam-se 
frases como “Ensino inglês 
gratuitamente” ou “Refor-
ço de inglês gratuito”.

A repercussão transfor-
mou a vida dos dois: Fran-
cielle pausou a vida profis-
sional para atender a todos 
que procuram o professor, 
que não tem celular. Em 
menos de um mês, o perfil 
no Instagram criado por 
ela para Hikmat beira os 
25 mil seguidores. “Algu-
mas publicações chegaram 
a 8.000 visualizações. Tem 
bom engajamento orgânico 
e sempre muitas mensa-
gens de carinho”, conta.

Apelido
Devoto de Nossa Senho-

ra, “Seu Henrique” –apeli-

do surgido da abreviação 
“Hik”– encontrou na 
Parábola dos Talentos a 
inspiração para ensinar 
inglês de graça. A passa-
gem bíblica ensina que 
não se deve desperdiçar 
os recursos disponíveis e 
que há formas de multipli-
cá-los. Ele conta que teve 
alunos em muitos lugares: 
de colégios estaduais a 
associações de moradores 
e igrejas na Bahia –onde 
morou por 15 anos, até o 
fim de 2021– e no Paraná.

Hudson Franklin foi um 
dos primeiros interessados 
nas aulas oferecidas no lar-
go. Os encontros ocorrem 
como preparação para a 
prova de proficiência que o 
mestrando em bioética fará 
em um ano e meio. Não é 
a primeira vez que Hudson 
busca dominar a língua 
inglesa. “Tive experiências 
com outros professores, in-
clusive pagos, mas não me 
identifiquei. Ele faz com 
que eu reviva tudo de uma 
maneira diferente, é como 
um bate-papo”, conta.

“Henrique” conta ter 
criado um método para 
fixar as regras gramaticais, 
o que permitiria a cons-
trução de frases de forma 
mais natural. A regra é 
lecionar por uma hora, 
uma vez por semana. Ele 
garante que, se o aluno se 
esforçar, é capaz de con-
versar em inglês em não 
mais que quatro meses.

A Guerra da Ucrânia com-
pleta dois meses neste domin-
go (24) sem uma perspectiva 
de fim e com ameaças reno-
vadas nos campos militar, 
nuclear e geopolítico. Nos úl-
timos dias, a Rússia presidida 
por Vladimir Putin intensifi-
cou sua ofensiva no Donbass, 
região no leste ucraniano do-
minada em parte por separa-
tistas pró-Moscou, e em seu 
principal alvo no sul do país 
até agora, Mariupol, voltando 
a atacar o último ponto de re-
sistência na cidade portuária 
estratégica para o Kremlin.

Os movimentos se alinham 
com os objetivos que a Rússia 
admitiu ter para sua “operação 
militar especial”, eufemismo 
usado por Moscou para se re-
ferir à guerra: conquistar todo 
o Donbass, conectá-lo com a 
península já anexada da Cri-

meia e capturar inteiramente 
o sul da Ucrânia, até a fron-
teira com Moldova. A decla-
ração sobre essas metas foi 
dada na sexta-feira (22) pelo 
general Rustam Minnekaiev, 
vice-comandante do Distri-
to Militar Central, a agên-
cias estatais. O porta-voz do 
Kremlin, Dmitri Peskov, re-
cusou-se a comentar o tema, 
e a Ucrânia reagiu, afirmando 
que a afirmação desmente as 
alegações de que não há am-
bições territoriais em jogo.

Tese
O presidente Volodimir Ze-

lenski repetiu sua tese de que 
Putin pretende invadir outros 
países: “Nós somos os pri-
meiros da fila. E quem virá a 
seguir?”, disse, em mais um de 
seus tradicionais discursos no-
turnos, na sexta-feira. Se con-

firmada pelo Kremlin, a nova 
estratégia da ofensiva russa 
também poderia, na práti-
ca, extrapolar o território da 
Ucrânia ao chegar à Transd-
nístria, enclave separatista 
em Moldova cuja maior parte 
da população é formada por 
russos étnicos.

A chancelaria do pequeno 
país convocou o embaixador 
de Moscou para expressar 
preocupação com as falas do 
general. “A declaração é infun-
dada. Moldova é um Estado 
neutro, e esse princípio deve 
ser respeitado por todos os 
atores internacionais, inclusive 
a Federação Russa”, disse o ór-
gão em comunicado. Moldova 
pleiteia, assim como Kiev, a 
adesão na União Europeia.

Neste sábado (23), a Rússia 
retomou o ataque ao último 
bastião da resistência ucrania-

na em Mariupol, um comple-
xo siderúrgico onde se escon-
dem milhares de combatentes 
e civis. Dois dias antes, Putin 
havia declarado vitória na 
captura da cidade e disse que 
suas tropas não precisariam 
tomar a usina de Azovstal. 
Mas, segundo o assessor da 
Presidência da Ucrânia Oleksi 
Arestovitch, as forças de Mos-
cou voltaram a lançar bom-
bardeios e a tentar invadir o 
complexo siderúrgico para 
“estrangular a resistência final 
dos defensores de Mariupol”.

Arestovitch disse que as 
tropas ucranianas ainda estão 
resistindo, “apesar da situa-
ção muito difícil”, e tentando 
contra-atacar. Putin e outras 
autoridades russas, por sua 
vez, têm dito que aqueles que 
se renderem pacificamente 
serão poupados por Moscou.

Ucrânia: guerra completa 
dois meses entre tensão
A guerra completa dois meses neste domingo (24) sem perspectiva de fim e com ameaças 
renovadas nos campos militar, nuclear e geopolítico, enquanto cresce o número de vítimas

1. O Hospital Geral de Fortaleza (H Ge F), através do seu Diretor torna 
público, para conhecimento dos interessados, que realizou alteração no 
Anexo II do Edital de Credenciamento 01/2020, para Credenciamento de 
Organizações Civis de Saúde (OCS) e de Profissionais de Saúde Autônomos 
(PSA), incluíndo o item: 35. serviços de UTI móvel terrestre e serviços de 
remoção extra-hospitalar em ambulância de suporte avançado em UTI móvel.

2. O Edital completo poderá ser baixado no site: http://www.hgef.eb.mil.br.

Fortaleza-CE,  25 de abril de 2022
PEDRO LEOPOLDO ROUQUAYROL  Ten Cel

Diretor do H Ge F

AVISO DE EDITAL DE CREDENCIAMENTO 
Nº 1/2020 - ALTERAÇÃO

EXÉRCITO BRASILEIRO
HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA
(H MIL DE FORTALEZA / 1942)
HOSPITAL CAPITÃO MÉDICO 
METON DE ALENCAR

MINISTÉRIO DA 
DEFESA

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Agricultura Familiar e De-
senvolvimento Rural, Raimundo Ribeiro Damasceno, Secretário, torna público o extrato do contrato 
resultante do processo de Adesão nº 09.001/2022-ARP: nº 09.001/2022-01SAFDR - Valor global: 
R$ 832.300,00 - Contratada: 7Serv Gestão de Benefícios EIRELI, através de seu representante 
legal, o Sr. Francisco Evandro de Souza Júnior. Objeto: Contratação de empresa para o geren-
ciamento do fornecimento de combustíveis de veículos por meio de cartão magnético micro pro-
cessado (com chip ou magnético). Prazo de vigência: 12 meses a contar da data da assinatura do 
contrato. Data da assinatura do contrato: 31/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº 2022.04.18.01. O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que às 09:30h do dia 11/05/2022, 
na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho - Quixadá/CE, receberá 
propostas para a Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar pro-
jeto de construção de pavimentação em pedra tosca, na Avenida Plácido Castelo no município, 
pt: 107.5487-76, conforme projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Tipo: Menor Preço Global. O Edital e seus anexos 
poderão ser adquiridos junto à Comissão Permanente de Licitação no endereço já citado, a partir 
da publicação deste Aviso, no horário de 08h às 12h, ou no portal da transparência: www.tce.ce.gov.
br, e no portal do município: www.quixada.ce.gov.br. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Secretária, torna público o extrato dos contratos resultantes 
do Tomada de Preços nº 16.001/2021-TP: nº 16.001/2021-01SDS - Valor global: R$ 70.588,07. Obje-
to: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de projeto de reforma 
da praça da estação com gibiteca do município de acordo com o projeto básico. Prazo de vigência: 
12 meses, a partir da data da assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 09/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da Tomada de Preços Nº 07.01.27.01.22-
TP. Após análise dos documentos de habilitação, foram habilitadas as empresas: VAP Construções 
Ltda; Seg-Norte Construções e Serviços Eireli; L C Projetos e Construções Ltda; Karlos Bruno Barros 
Figueiredo; T C S da Silva Construções Eireli; V K Construções e Empreendimentos Ltda; APLA 
Comercio, Serviços, Projetos e Construções Eireli ME; WU Construções e Serviços Eireli EPP; C 
R P Costa Construções e Prestadora de Serviços Eireli; Copa Engenharia Ltda; CMN Construções 
e Locações Ltda; Duvale Projetos e Construções Eireli; F Marcio de Araujo Medeiros; Aguia Cons-
truções e Incorporações Ltda EPP; Nascente Construções Ltda EPP; Dantas e Oliveira Limpeza 
Conservação e Construções-ME; Sertão Construções, Serviços e Locações Ltda; Vetor Obras de 
Engenharia Eireli EPP; Martins e Carneiro Construção Civil Ltda; Real Serviços Eireli; Clezinaldo S 
de Almeida Construções; Construtora Moraes Ltda; Aleb Construtora & Locação de Automóveis Ltda; 
Emilio Marcos Franco Alves ME; J S Sindeaux Neto Eireli; Medeiros Construções e Serviços Ltda ME; 
Construtora e Imobiliária Brilhante Ltda; HB Construções e Serviços Ltda; Joao Evangelista de Sousa 
Arcturo; Helialdo & Vanderlete Combustíveis Ltda; Eletrocampo Serviços e Construções Ltda; e Monte 
Sião Empreendimentos Ltda.; e foram inabilitada(s) a(s) empresa(s): Confaht Construtora Holanda 
Ltda; Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante Construções Me; Conjasf Construtora de Açudagem Ltda; 
Construtora Moreira E Melo Ltda; CNX Construções e Incorporações Eireli; e Limpax Construções e 
Serviços. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da 
Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no horário das 08h às 12h ou 
pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 09/05/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 13.04.12.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços visando 
futura e eventual contratação de serviços de lavagem dos veículos pertencentes a frota da Secretaria 
Municipal da Saúde, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos 
Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br 
–“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  
Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Maria da Conceição Sabino da Silva, CNPJ Nº 42.463.203/0001-64. Torna público que recebeu da 
Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Autorização Ambiental - AUTAMB, com a 
finalidade de atividade recreativa e lazer, localizado no município, na Rua José Apolônio da Silva, Nº 
19 - Salviano Carlos - Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

Helio Victor Almeida de Oliveira, CPF: 021.661.423-62 - Torna público que recebeu da Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Mudança de titularidade de pessoa física para jurídica no 
nome de Adna Almeida de Oliveira, CNPJ: 45.836.967/0001-46, para: Atividades recreativas para di-
versos tipos e eventos; aniversários; casamentos e lazer; localizada no município, na Rua Monsenhor 
Salviano Pinto Nº 227 - Centro - Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

Balanço Patrimonial
Exercícios Findos em

31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de reais)

Demonstração do Resultado
do Exercício

Exercícios Findos em 31
de Dezembro de 2021 e 2020

(Valores em milhares de reais)A T I V O Exercício Exercício
  Atual Anterior
CIRCULANTE 2.195 2.164
Caixa 4 4
Bancos 77 77
Créditos c/Dirigentes
 e Acionistas 179 152
Créditos c/Terceiros 1.646 1.642
Estoques 289 289

NÃO CIRCULANTE 3.108 3.108
Investimentos 97 97
Imobilizado 4.044 4.044
(-) Depreciação (1.033) (1.033)

TOTAL DO ATIVO 5.303 5.272

P A S S I V O Exercício Exercício
  Atual Anterior
CIRCULANTE 3.089 2.826
Fornecedores 60 59
Obrigações Trabalhistas
 e Previdenciárias 164 164
Obrigações Fiscais 225 224
Empréstimos e Financia-
 mentos/Bancos 81 81
Outros Empréstimos/
 Terceiros 83 83
Débitos c/Dirigentes e
 Acionistas 304 272
Débitos c/Terceiros Contas
 Correntes 2.172 1.943
NÃO CIRCULANTE 33 53
Obrig. Fiscais - L. Prazo 33 53
Créditos Proprietários  -
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2.181 2.393
Capital Social 3.178 3.178
Ajuste de Avaliação
 Patrimonial 2.034 2.034
Reservas de Lucros 204 204
Lucros ou Prej. Acum. (2.931) (2.719)
Ações em Tesouraria (305) (305)
Outras - 
TOTAL DO PASSIVO +
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 5.303 5.272

  Exercício Exercício
  Atual Anterior
Receita Bruta de Vendas 206 193
Vendas de Mercadorias - -
Vendas de Serviços - -
Locação de Bens Móveis
 e Imóveis 206 193
Deduções das Vendas 8 7
Impostos Incidentes 8 7
Devoluções e Abatimentos - -
Receita Operac. Líquida 198 186
Custo das Mercadorias
 e Serviços Vendidos - -
Custo Apurado - -
Resultado Operac. Bruto - 186
Despesas/Outras Receitas
 Operacionais (410) (393)
Com Vendas - -
Honorários, Ordenados e
 Encargos - -
Despesas de Administrativas (410) (393)
Despesas Financeiras - -
Receitas não Operacionais - -
Despesas não Operacionais - -
Resultado Operac. Líquido (212) (207)
Variações Monetárias - -
Despesas extra-operacionais - -
  - -
Lucro Líquido Antes da
 Contribuição Social (212) (207)
Provisão p/Contrib. Social - -
Lucro Líquido Antes
 do Imosto Renda (212) (207)
Provisão p/o Imp. de Renda - -
Prejuízo Líq. do Exercício (212) (207)
Prejuízo Líq. por Ação (0.07) (0.07)

Demonstração do Fluxo de Caixa
Método Indireto

   Jan/Dez- Jan/Dez-
   2021  2020
Fluxo das Atividades
 Operacionais
Lucro/Prejuízo Líquido  (212)  -207
Ajustes de Exerc. Anteriores -  -
(+) Deprec. do exercício    
   (212)  -207
Aum./Redução de Ativos
 Circ. e Não Circulantes
Aum./Redução Imobilizado -  0
Aumento Créditos Dirigentes
 e/ou Acionistas  (27)  5
Aum. Créd. c/procuradores -  -
Aumento/Redução Créditos
 Natureza Diversas  (4)  (33)
   (31)  (28)
Aum./Redução de Passivos
 Circ. e Não Circulantes
Aum./Red. de Fornecedores 0  (0)
Aum./Red. de Obrigações
 Trab. Prev. e Fiscais  1  (1)
Aum. Créditos Dirigentes
 e/ou Acionistas  32  26
Redução em Adiantamento
 de Clientes  -  -
Aumento/redução
 parcelamento fiscal  (20)  (25,48)
Aumento/Redução Débitos
 Naturezas Diversas  229  235
Caixa Líquido das
 Ativ. Operacionais  243  234
Fluxo de Caixa dos
 Financiamentos
Valor Exig. de Parcelamento -  -
Redução em Emprést.
 e Financiamentos  -  -
Redução em (-) Prejuízos
 Acumulados  -  -
   -  -
Aum./Redução Líquida
 das Disponibilidades  0  -0
Disponibilidade no
 Início do Período  81  81
Disponibilidade do
 Final do Período  81  81
Aum./Redução Líquida
 das Disponibilidades  -  0

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO Exercício 2021 - Assembleia 2022. Tempo em que uma pandemia chinesa e rede social tomando 
conta da comunicação cultural; social; operacional; financeira, mercantil através @app. em sua maioria em áreas informática automação 
mecatrônica CIMAIPINTO para manter integridade da MARCA PATRIMONIAL desviar-se aluguel; estabelecer termo aceite entre devedor e 
credores, ordenados por processo de dação ou venda de imóvel em pagamento; ampliar projetos de reordenação da logística e empresarial 
de suas instalações com instituição de holding hibridas deliberadas em planos negócios aprovados em Assembleias Gerais. Diretoria 
Cimaipinto agradece acionistas, fornecedores colaboradores pelo apoio sincero dado no tempo em que estávamos operando em pandemia.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
 Reservas de Lucros
   Ajustes de Reser- Reservas Lucros ou Ações
  Capital Avaliação vas de Lucros Prejuízos em Te-
  Social Patrimonial Legal a Realizar Acumulados souraria Totais
Saldos em 31/12/2019 3.178 2.034 24 180 (2.512) (304) 2.600
Ajustes de Exerc.
 Anteriores       
Const. de Reserva de
 Reavaliação      
RESERVAS DE LUCROS
Ajustes       
Prejuízo do Exercício     (207)  (207)
Saldos em 31/12/2020 3.178 2.034 24 180 (2.719) (304) 2.393
Ajustes de Exerc.
 Anteriores       
Const. de Reserva de
 Reavaliação      
RESERVAS DE LUCROS
Ajustes       
Lucro do Exercício     (212)  (212)
Saldos em 31/12/2021 3.178 2.034 24 180 (2.931) (304) 2.181

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

1 - Contexto operacional: A Companhia 
Importadora de Maquinas e Acessórios 
Irmãos Pinto - CIMAIPINTO é uma 
Sociedade Anônima de Capital Fechado, 
destinada à comercialização de veículos, 
peças e serviços mecânicos especializados, 
tendo a partir do ano 2000 operado por 17 
(dezessete)  anos em regime de concordata 
preventiva nos termos de homologação da 
Primeira Vara de Falências e Concordatas 
do Ceará, estando a moratória, já encerrada 
no exercício de 2018, conforme Sentença 
e Edital de Encerramento da 2ª Vara de 
Recuperação de Empresas e Falências, 
Comarca de Fortaleza, com suas obrigações 
quirografárias liquidadas. A Companhia 
teve seu contrato de concessão de vendas 
de veículos a motor, peças e acessórios 
genuínos com a General Motors do Brasil 
Ltda., rescindido pela montadora, após 73 
anos de parceria, estando, a 21 (vinte e 
um) anos em litígio judicial com a mesma. 
2 - Apresentação das Demonstrações 
Contábeis: As Demonstrações Contábeis 
estão elaboradas de acordo com a Lei 
das Sociedades por Ações, disposições 
complementares da Comissão de Valores 
Mobiliários que não reconhecem os 
efeitos inflacionários a partir de 1996 (Lei 
249/95 de 26/12/95) e conforme praticas 
contábeis descritas a seguir: a) Direitos 
e Obrigações: Tendo em vista o regime 
concordatário em que a empresa se 
encontrou desde o ano de 2000, ativos e 
passivos constantes das demonstrações não 
foram corrigidos; a sociedade não constituiu 
provisões para perdas e danos em ações 
judiciais. b) Estoques: Avaliados ao custo 
médio de aquisição (peças e acessórios). 
c) Investimentos: Avaliados pelo custo de 
aquisição; d) Imobilizado: Está registrado 
ao custo de aquisição (ou construção). A 

depreciação é calculada pelo método linear, 
com base nas seguintes taxas anuais: 4% 
para Imóveis - Edifícios, 10% para Móveis e 
Utensílios, Máquinas e Equipamentos e 20% 
para Veículos e Equipamentos de informática.
3 - Estoques 31/12/2021 31/12/2020
Peças, Acess. e
 Lubrificantes 289 289
4 - Permanente
Investimentos 31/12/2021 31/12/2020
Part./Ações/Outras
 Empresas 97 97
Imobilizado 31/12/2021 31/12/2020
Imóveis 3.378 3.378
Equipamentos/Peças
 e Acessórios 5 5
Máquinas e Ferramentas 177 177
Móveis e Utensílios 380 380
Veículos a Serviço 103 103
Marcas e Patentes 1 1
Deprec. Acumuladas (1.033) (1.033)
  TOTAL 3.108 3.108
5 - Capital Social: O Capital Social 
integralizado de 2.786.309 ações ordinárias, 
391.506 ações preferenciais, todas sem 
valor nominal. Cada  ação ordinária dá direito 
a voto nas deliberações das Assembléias 
Gerais. Ações preferenciais não tem direito 
a voto, mas gozam dos seguintes direitos e 
vantagens: a) Prioridade no reembolso sem 
prêmio do capital social em eventual liquidação 
da sociedade; b) Participação em igualdade 
de condições com as ações ordinárias nos 
aumentos decorrentes de capitalização de 
reservas, lucros e reavaliação do ativo; c) 
Percepção de dividendos na base de 18% 
do lucro liquido ajustado. As ações ordinárias 
tem direito a dividendos de 7% sobre o lucro 
liquido. Meton de Alencar Pinto Filho - 
Diretor. Wilson Saboia de Alencar Pinto 
- Diretor. Paulo Sergio  Araujo de Moura - 
Contador CRC-CE 12195/0-7.

Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios Irmãos Pinto - CIMAIPINTO - CNPJ/MF nº 07.199.466/0001-07

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE - 
AVISO DE LICITAÇÃO N° 2022042001-TP. A presidente de Licitação do SERVIÇO AUTÔNOMO 
DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, torna público para conhecimento dos interessados que, no 
próximo dia 12 de Maio de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na 
Rua Sete de Setembro, 440 – Centro – Jaguaribe/CE, estará realizando Licitação na Modalidade 
TOMADA DE PREÇO, cujo critério de julgamento é MENOR PREÇO POR LOTE, cujo Objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
EXECUTIVOS COMPLETOS ESPECÍFICOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E 
INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE JAGUARIBE/CE, o qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 
07:30hs às 13:30hs. Jaguaribe – CE, 20 de Abril de 2022. Janice Lopes Goes  - Presidente

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA 
–  AVISO RESULTADO HABILITAÇÃO. MODALIDADE: CONCORRÊN-
CIA PÚBLICA: Nº 2022.02.25.01CP OBJETO: CONTRATAÇÃO DOS SER-
VIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL  
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS, COM VARRI-
ÇÃO, DIAGNÓSTICOS DOS LIXÕES, CAPINA MANUAL, PODA ARBÓREA 
DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIAS NA SEDE E DISTRITOS, 
DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO BÁSICO. TIPO: 
MENOR PREÇO. REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA. A COMISSÃO DE 
LICITAÇÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA ANÁLISE 
DE HABILITAÇÃO DO CERTAME SUPRACITADO: EMPRESAS  HABILI-
TADAS: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI-ME, CNPJ nº 
22.675.190/0001-80; DTC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
nº 13.640.830/0001-25; RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES – EIRELI,  
CNPJ nº 05.610.532/0001-64; ST LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E SERVIÇOS  
EIRELI-ME, CNPJ nº 12.465.363/0001-81; JUAÇABA CONSTRUÇÕES  
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 10.898.924/0001-00; TERRA  
SANTA CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ nº 12.433.502/0001-95; LIM-
PAX  CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ nº 07.270.402/0001-55;  
TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 23.281.776/0001-22; R.A  
CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP, CNPJ nº 13.772.961/0001-66; IMCP  INS-
TITUTO DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PATRIMÕNIO  EIRLI 
CNPJ, CNPJ nº 12.333.323/0001-86; PMG CONSTRUÇÕES E  LOCAÇÃO 
LTDA, CNPJ nº 21.264.939/0001-33; URBANA LIMPEZA E  MANUTEN-
ÇÃO VIÁRIA EIRELI, CNPJ nº 13.259.179/0001-84; AVAM  SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ nº 18.640.470/0001-85. L & L SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
nº 13.370.874/0001-82; EMPRESAS INABILITADAS. F. AIRTON  VIC-
TOR-ME, CNPJ nº 97.553.390/0001-69; AOS CONSTRUÇÕES LTDA,  
CNPJ nº 40.001.303/0001-43; V SETE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, 
CNPJ nº 38.074.048/0001-17; CONSTRUMAX EDIFICAÇÕES EIRELI, 
CNPJ nº  07.226.887/0001-80; ACM DE PAULA CONSTRUÇÕES DE EDI-
FICAÇÕES, CNPJ nº 24.319.298/0001-65; ECOTEC CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ nº 39.925.178/0001-89; CONSTRUTORA 
AG EIRELI, CNPJ nº 34.326.829/0001-09. A ÍNTEGRA DA ATA ENCON-
TRA-SE NO site:  www.tce.ce.gov.br. FICA ABERTO PRAZO RECURSAL RE-
FERENTE A FASE  DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO, EM CONFORMIDADE 
O ART. 109, INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI FEDERAL 8.666/93 E SUAS AL-
TERAÇÕES, MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE (88) 3623-1137 
DAS 08:00 ÀS 11:30 HORAS. A COMISSÃO.



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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75849 - FRANCISCO WALBERG RODRIGUES DA SILVA e EMANUELE 
NASCIMENTO SILVA; Edital n° 75850 - MARIO MARLON VITOR SANTOS e ALI-
CE PEREIRA REIS; Edital n° 75851 - STANISLAW WELLINGTON CAMINHA e 
SHAYA NAYARA DA SILVA; Edital n° 75852 - EVERTON DE OLIVEIRA BARROS e 
JOSELI LOPES DE AZEVEDO; Edital n° 75853 - MATHEUS RIOS PAIVA e MARIA 
VIRGÍNIA GOMES LACERDA; Edital n° 75855 - LUCIANO RICARDO DA SILVA 
e FABÍOLA DA SILVA NASCIMENTO; Edital n° 75856 - FRANCISCO MACIANO 
TAVARES FREITAS e LEYLANE THERESINHA MOUZINHO DOS SANTOS; Edital n° 
75857 - HADRIEL PEREIRA CRUZ e ROBERTA SALES COELHO; Edital n° 75858 - 
FRANCISCO SHAIANNE GOMES DA SILVA e ANA CLAUDIA GONÇALVES DA SIL-
VA; Edital n° 75859 - MARCOS ANTONIO SILVA MACIEL JÚNIOR e FRANCISCA 
ZENEIDA DE SOUSA COSTA; Edital n° 75860 - IRINEU JOSÉ SILVA ARAUJO e 
AURENIR MARIA DAS CHAGAS; Edital n° 75861 - WILCKSON PINHEIRO BRITO 
e DANIELLE COELHO TIMBO; Edital n° 75862 - WANDERSON WERNNEICKY DE 
OLIVEIRA XAVIER e TASSIA RAYANA CERQUEIRA RAMOS;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18307 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO VIRGULINO DA SILVA e MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO CARVALHO;
Edital n° 18308 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ROBERIO FERNANDES BEZERRA e MARIA LUZINETE DOS SANTOS BEZERRA;
Edital n° 18309 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ALCI VIEIRA e JANI VIEIRA PESSOA;
Edital n° 18310 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO e EVILENA LIMA DE QUEIROZ;
Edital n° 18311 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE ANDRÉ COSTA DOS SANTOS e MARILIA VIEIRA CORREA;
Edital n° 18312 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RÔMULO BERNARDO DE SOUSA e THAIS SOUSA DA SILVA;
Edital n° 18313 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AURICÉLIO BARROS DOS SANTOS e NÉLIA MARIA ABREU FERREIRA;
Edital n° 18314 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI GURGEL DUMONT e NATALIA LIMA SANTOS;
Edital n° 18315 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA BARRETO e MARIANA DA SILVA VIRGINIO;
Edital n° 18316 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO GURGEL DO AMARAL NETO e ÉRIKA WANESSA TEIXEIRA DE SOUSA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

TEXTIL UNIÃO S.A. - CNPJ/MF N° 07.971.955/0001-35 - NIRE 23300011643 - Edital de 
Convocação - Assembleia Geral Ordinária. Ficam os Srs. Acionistas da TÊXTIL UNIÃO S.A. 
convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 04 de Maio de 2022, às 
16:00 horas, na sede social, com endereço na Rodovia Doutor Mendel Steinbruch, 10.800, Distrito 
Industrial I, Município de Maracanaú, Estado do Ceará, a fim de deliberar acerca de: 1) contas dos 
administradores, exame e aprovação do balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras 
relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; 2) destinação de resultados. 
Maracanaú/CE, 25 de abril de 2022. (a) Mário Araújo Alencar Araripe, Diretor Presidente.



  
Intersolar Summit Brasil 
Nordeste e 11º Congresso RTI 
Provedores de Internet e 13º 
Congresso RTI Data Centers
Data: 27 e 28 de abril de 
2022
Local: Centro de Eventos de 
Fortaleza

  
2º Bora! Design - 
Ideias e práticas para 
uma cidade criativa, 
inclusiva e acolhedora
Museu da Fotografia 
Fortaleza
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Com os efeitos do clima adverso e a pressão gerada pe-
los combustíveis sobre os fretes, os preços de alimentos 
tradicionais das feiras livres aceleraram no País. Até mar-
ço, a cenoura acumulou inflação de 166,17% em 12 meses, 
segundo o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumi-
dor Amplo), calculado pelo IBGE. O tomate, por sua vez, 
avançou 94,55%. Pimentão (80,44%), melão (68,95%), 
melancia (66,42%) e repolho (64,79%) também registra-
ram fortes altas no período. Mamão (54,95%), abobri-
nha (44,99%) e alface (38,92%) tampouco escaparam da 
carestia. Com tudo subindo, o salário, que permanece o 
mesmo, não acompanha esse ritmo acelerado, e o pouco 
poder de compra definha dia após dia.

O susto com a inflação de alimentos não fica restrito 
aos consumidores e atinge ainda os feirantes, que, sem 
ter mais como segurar as altas, repassam aos clientes. De 
acordo com o IBGE, a disparada de parte dos alimentos 
no início de 2022 reflete o impacto do clima. Houve chu-
vas fortes em áreas do Sudeste e do Nordeste, enquanto o 
Sul amargou seca na largada do ano. Os fenômenos extre-
mos danificaram plantações, reduzindo a oferta e pressio-
nando os preços finais. Além disso, conforme o instituto, 
o aumento dos combustíveis também gerou reflexos, já 
que eleva os custos do transporte de mercadorias diversas, 
incluindo a comida. Fácil não está.

Brasil: Alto custo da sobrevivência

Inclusão. O Banco do Brasil oferece agora atendimento em libras para clientes com deficiência auditiva nos serviços pre-
senciais e remotos. O serviço está disponível para as agências, a Central de Relacionamento, o Serviço de Atendimento ao Con-
sumidor (SAC) e a Ouvidoria.   Intérpretes em uma central especializada ajudarão os clientes por meio de chamadas de vídeo.

A partir do dia 30 de abril, 
os trabalhadores nascidos no 
mês de fevereiro poderão sa-
car até R$ 1 mil de suas contas 
do FGTS. No total, segundo 
a Caixa Econômica Federal, 
cerca de R$ 30 bilhões foram 
liberados para aproximada-
mente 42 milhões de traba-
lhadores que têm direito ao 
saque.

O pagamento vai até 15 
de junho e ocorrerá sem-
pre de acordo com o mês de 
nascimento do trabalhador. 
Desde o último dia 20, traba-
lhadores nascidos em janeiro 
já podem efetuar o saque. A 
data, no entanto, não signifi-
ca que aqueles que nasceram 
em janeiro só pode fazer o sa-
que no dia 20 de abril, porém 
a retirada e a movimentação 
do valor segue o calendário 
estabelecido pela Caixa.

Nas projeções da Caixa, 
são 3,9 milhões de pessoas 
aptas a fazer o saque nesta 
etapa, em que R$ 2,7 bilhões 
foram disponibilizados de 
um total de R$ 30 bilhões.

O saldo disponível já pode 
ser consultado, mas a retirada 
e a movimentação do valor 
segue o calendário estabele-
cido pela Caixa (ver abaixo).

Desde o último dia 8 os 
trabalhadores podem consul-
tar se têm direito ao benefício 
e quais são os valores e datas 
para receber o dinheiro. 

Geralmente, o dinheiro 
das contas do fundo só pode 
ser sacado em situações es-
pecíficas, como na demissão 
sem justa causa, na compra 
da casa própria ou na apo-
sentadoria. 

No site da Caixa, é preciso 
informar o NIS (PIS/Pasep), 

que pode ser consultado na 
carteira de trabalho ou em al-
gum extrato antigo que o tra-
balhador tenha, e usar uma 

senha cadastrada pelo pró-
prio trabalhador. É possível 
usar ainda a Senha Cidadão. 
A página oferece a opção de 

recuperar a senha, mas é pre-
ciso informar o NIS. Clique 
aqui e veja como consultar o 
número do PIS/NIS.

FOTO FOLHAPRESS

Consulta sobre o saque do FGTS pode ser feita via aplicativo da Caixa Econômica, pelo site ou direto na agência bancária

Cara saúde
Os planos de saúde 

individuais devem ficar 
quase 16% mais caros, 
segundo estimativas do 
setor. O reajuste oficial 
referente ao período de 
maio de 2022 a abril de 
2023 ainda não foi divul-
gado pela ANS (Agência 
Nacional de Saúde 
Suplementar), mas deve 
ser anunciado até junho. 
Se confirmada, essa seria 
a maior alta desde 2000, 
quando entrou em vigor o 
modelo atual de reajuste. 
O percentual mais alto au-
torizado pela ANS até hoje 
foi de 13,57% em 2016.

Cara saúde II
O reajuste não vale 

para planos coletivos em-
presariais e por adesão. 
A Abramge estima que 
o reajuste será de 15,8%. 
A entidade aponta que a 
inflação mundial de insu-
mos (materiais, equipa-
mentos e medicamentos) 
e a alta do dólar também 
impactaram o setor. A 
FenaSaúde projeta um re-
ajuste de 15,7%, com base 
na atual metodologia de 
cálculo e nas informa-
ções das operadoras até o 
quarto trimestre de 2021. 
No País, são 8,9 milhões 
de planos individuais.

Auxílio x empregos
Em quase metade dos 

estados brasileiros, o 
número de famílias con-
templadas com o Auxílio 
Brasil supera a quantidade 
de vínculos de empre-
go de carteira assinada 
registrados pelo Caged. Em 
fevereiro, 12 das 27 unida-
des federativas (contando 
o Distrito Federal) tinham 
mais famílias recebendo o 
auxílio do que o estoque de 
vagas formais, a partir dos 
dados do Caged. Naquele 
mês, eram 41,2 milhões de 
brasileiros com carteira as-
sinada, segundo o cadastro.

Auxílio x empregos II
A comparação considera 

o número de famílias be-
neficiadas com ao menos 
R$ 400 em cada mês e 
o estoque de empregos 
formais em igual período, 
incluindo o setor público. 
A diferença sobre o Auxílio 
Brasil é visível no Nordeste 
e Norte. Em fevereiro, pelos 
dados mais recentes, o 
número de beneficiados no 
Ceará já estava em 1,3 mi-
lhão de famílias, enquanto 
o estoque de vagas formais 
permaneceu praticamente 
estagnado ante novembro, 
com 1,19 milhão de vagas.

Conta de luz: além da conta, efeito dominó  
A polêmica em torno do aumento das contas de 
energia, em vigor desde a última sexta-feira (22) no 
Ceará, começa a ser pulverizada em vários outros 
setores. O Conselho de Economia já prevê um im-
pacto de até 1,5% na inflação de 2022. Detalhando 
esse número, só nos supermercados, para se ter uma 
ideia, os preços deverão subir mais de 10% apenas 
por conta da energia mais cara, conforme a Acesu. 
Alimentos e demais itens da cesta básica estão na 
esteira, e devem chegar a 20%. Se ainda der, aperte 
mais o cinto. O bicho vai pegar (mais ainda).

Comércio eletrônico crescente em 2022  
Turbinado na 
pandemia, o 
ecommerce se-
gue em alta. No 
primeiro trimes-
tre, o volume de 
vendas avançou 
quase 13% ante 
igual período 
do ano passado, 
conforme indi-

cador da Neotrust com o comitê de métricas da Câmara 
Brasileira da Economia Digital. De acordo com o estudo, 
17,5% dos internautas brasileiros fizeram ao menos uma 
compra não presencial. Entre fevereiro e março, o cresci-
mento das vendas do ecommerce foi de 22%.

Saque do FGTS liberado; confira 
calendário por mês de nascimento
3,9 milhões de pessoas estão aptas a fazer o saque. Um total de R$ 
2,7 bi foram disponibilizados de um total de R$ 30 bi para esta etapa

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITA-
ÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 13.04.01/2022. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 
341, Aldeota, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão 
Eletrônico 13.04.01/2022 cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATEN-
DER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JAGUARIBE/CE.. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 25 de abril 
de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 06 de maio de 2022. 
Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do 
dia 06 de maio de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 06 de maio de 
2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Bra-
sil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Pre-
feitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação 
do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no 
mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 20 de abril de 2022. Mayara Shelly Nogueira 
de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITA-
ÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 18.04.01/2022. A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, 
Aldeota, torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 
18.04.01/2022 cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICOS, INCLUINDO CIRUR-
GIAS E CONSULTAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU-
NICÍPIO DE JAGUARIBE–CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do 
dia 25 de abril de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 05 de 
maio de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 
08h59min do dia 05 de maio de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 05 de 
maio de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação 
do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no 
mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 20 de abril de 2022. Mayara Shelly Nogueira de 
Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.02/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 10 de Maio de 
2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua 
Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para re-
cebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA ETAPA DA CONS-
TRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou 
através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 20 de abril de 2022. Michelle Maria Martins de 
Barros – Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DO RESULTA-
DO DA PROPOSTA DE PREÇO – A Comissão de Licitação de Choró/Ce., comunica aos interessa-
dos o resultado da fase proposta de preço referente à CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 
- CP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA 
PÚBLICA URBANA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTI-
NAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, RESÍDUOS PÚBLICOS, VARRIÇÃO, 
CAPINAÇÃO E CAIAÇÃO DO MEIO FIO DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE. Parte integrante deste 
processo, declarando VENCEDORA do certame a empresa : (P-01) CAIO CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI, (CNPJ: 11.417.068/0001-97), com valor global R$ 600.383,52 (seiscentos 
mil, trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos), e por atender a todos os 
requisitos do edital e por ofertar preços abaixo do Orçamento Básico do Município de Choró/CE. A 
Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. 
Choró - CE, 20 de Abril de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR-SÁ – AVISO DE LICITAÇÃO 
A Comissão de Licitação/Pregão, á Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, torna públi-
co o EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 2504.02/2022- PP – cujo objeto é a(o) REGISTRO DE 
PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO A OFERTA 
DE MAIOR DESCONTO, PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A 
NECESSIDADE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA OFICIAL 
DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. que realizar-se- 
no dia 10 de Maio 2022, às 11:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, 
no horário de expediente ao público, das 08:00 as 17:00 horas ou no sítio Portal de Licitações do 
TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Senador Sá/CE, 25 de Abril de 2022. Erivando Oli-
veira de Morais Filho -Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR-SÁ– AVISO DE LICITAÇÃO - A 
COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO, Á AV. 23 DE AGOSTO, S/N, CENTRO - SENADOR SÁ-CE, 
TORNA PÚBLICO O EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 2504.01/2022- PP – CUJO OBJETO É 
A(O) REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL, PARA ATEN-
DER A NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE SENA-
DOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. QUE REALIZAR-SE- NO DIA 10 DE MAIO 
2022, ÀS 9:30 HORAS. REFERIDO EDITAL PODERÁ SER ADQUIRIDO NO ENDEREÇO ACIMA, 
NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE AO PÚBLICO, DAS 08:00 AS 17:00 HORAS OU NO SÍTIO POR-
TAL DE LICITAÇÕES DO TCE-CE: HTTP://WWW.TCM.CE.GOV.BR/LICITACOES/. SENADOR SÁ/
CE, 25 DE ABRIL DE 2022. ERIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO- PREGOEIRO 

 SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE 
ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO CEARÁ  

SESCAP-CE.
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – ELEIÇÕES 2022

Ficam os associados do SESCAP CE, convocados a comparecer no dia 15 DE JUNHO 
DE 2022, na sede própria deste Sindicato, localizado na Rua Eduardo Saboia, 399 – 
Papicu – Fortaleza – Ceará, no horário das 09 horas às 17 horas para participarem das 
ELEIÇÕES: da Presidência, Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes 
junto a Federação Nacional. As chapas que desejarem concorrer ao pleito deverão ser 
registradas no Sindicato até às 17 horas do dia 25 DE MAIO DE 2022 na Secretaria, no 
horário de 08 horas às 12 horas e das 13 horas às 17 horas, e poderão ser impugnadas 
até as 17 horas do dia 06 junho de 2022. Maiores informações sobre o Processo 
Eleitoral poderão ser obtidas na Secretaria do Sindicato. 
Fortaleza/CE; 25 de abril de 2022. 

GILSON SILVA DE CASTRO - PRESIDENTE

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.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Estado do Ceará - SIN-
DIPERITOS CEARÁ, por intermédio de seu Presidente, convoca todos os filiados em 
gozo de seus direitos sindicais para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 
2 de maio de 2022 (segunda-feira), na Av. Presidente Castelo Branco nº 901 - Mou-
ra Brasil - Fortaleza/CE (auditório da PEFOCE), às 8h, em primeira convocação, e às 
8:30h, em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberar 
sobre as seguintes questões: 1. Prestação de contas dos exercícios 2019/2020/2021; 
2. Formação da Comissão Eleitoral para eleições da gestão 2022-2025; 3. Votação pela 
manutenção ou cancelamento do repasse para Acecrim; 4. Votação sobre propostas de 
reforma estatutária; 5. Votação sobre Programa de Incentivo à Capacitação dos Peritos; 
6. Deliberar sobre o Projeto de Emenda à Constituição Estadual (situação funcional e 
previdenciária); 7. Outros assuntos de interesse da categoria. Fortaleza, 25 de abril de 
2022. Tácio Pinheiro Bezerra – Presidente.

CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA 
FAMILIAR DO BRASIL – CONFETRAF BRASIL - Cnpj 18.062.270/0001-92 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
DE II CONGRESSO PARA ELEIÇÃO E POSSE DA COORDENAÇÃO NACIONAL, DA COORDENAÇÃO 
EXECUTIVA NACIONAL E DO CONSELHO FISCAL. O Presidente da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar do Brasil – CONFETRAF BRASIL (Cnpj 18.062. 
270/0001-92), Senhor Manoel Arnoud Peixoto (Cpf 283.302.003-10), com endereço para Correspondência 
na Rua 4A, 31a, Cep 61925-030, Industrial, Maracanaú-CE, por meio deste Edital, em conformidade com o 
Capítulo VII, Artigo 40 a 46 do seu Estatuto Social, vem CONVOCAR todos os trabalhadores e 
trabalhadoras na agricultura familiar do Brasil para participarem do seu II Congresso Nacional para Eleição 
e Posse da Coordenação Nacional, da Coordenação Executiva Nacional e do Conselho Fiscal da Confetraf 
Brasil, que acontecerá no dia 09 de maio de 2022, com início às 08 horas, no auditório (Sindcont-CE) na Rua 
Pero Coelho, Nº 319, Centro, Fortaleza(CE), para discutir sobre a seguinte  Eleição e ordem do dia: 1.
Posse da Coordenação Nacional, da Coordenação Executiva Nacional e do Conselho Fiscal da Confetraf 
Brasil; Alteração da denominação da Entidade para CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHA- 2. 
DORES E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO BRASIL – CONFETRAF BRASIL; e 3. 
Outros Assuntos de interesse da Categoria dos Agricultores Familiares. Fortaleza-CE, 09 de março de 
2022. Manoel Arnoud Peixoto - Presidente CONFETRAF BRASIL.

INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE  ALIMENTOS CELY LTDA.
Torna público que requereu  a autarquia municipal de meio ambiente - AMMA a Licença 
Ambiental (LO) para Fabricação de outros produtos alimentos não especificados ante-
riormente e atividade secundária de Fabricação de alimentos e pratos prontos, localiza-
ção a Rua Eduardo Sá, 305 - Jabuti - Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMMA no qual esta 
publicação é parte integrante.

Mês de
Nascimento

Data para
o saque

CALENDÁRIO 
PARA SAQUE 

DO FGTS

Jan
Fev
Mar
Abr
Mai
Jun
Jul

Ago
Set
Out
Nov
Dez

20/abr 
30/abr 
4/mai 

11/mai 
14/mai 
18/mai 
21/mai 
25/mai 
28/mai 
1º/jun 
8/jun 

15/jun

COMO CONSULTAR?

Pelo site da Caixa (www.caixa.gov.br): 

aé preciso informar o NIS (PIS/Pasep) 

apossível usar a Senha Cidadão 

apossível saber se o trabalhador tem direito ao saque 

aqual é a data de crédito na Conta Poupança Social Digital 

 

Pelo aplicativo FGTS e nas agências da Caixa: 

aqual é o valor a ser creditado 

aqual é a data de crédito na Conta Poupança Social Digital 

ainformar que não quer receber o crédito do valor 

asolicitar o retorno do valor creditado para a conta FGTS 

aalteração cadastral para criação de Conta Poupança Social Digital.
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Campeão. O Brasil conquistou o Campeonato Sul-Americano Feminino Sub-20 depois de uma combinação de resultados. Após 
vencer o Uruguai por 1 a 0 no início da noite da última quinta-feira (21), a seleção brasileira chegaria ao título caso a Venezuela não 
vencesse a Colômbia em partida realizada mais tarde. E foi justamente isso que aconteceu, as colombianas triunfaram por 3 a 0.ESPORTES

FOTO DIVULGAÇÃO/SANTOS FC

Na próxima par-
tida da competi-
ção, o Vasco irá 

enfrentar a Ponte 
Preta na próxima 
quarta no estádio 

São Januário

Gol da Assembleia

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Na quarta-feira que passou a Assembleia Legislativa 
do estado marcou um gol espetacular. O autor deste gol 
foi do seu atacante Acrísio Sena, sempre corajoso nas 
mais perigosas jogadas. A torcida vibrou e os demais 
companheiros de Acrísio o abraçaram na hora do gol. O 
parlamentar propôs a revisão da concessão da Enel sobre 
a energia elétrica do Ceará. Fazia tempo que a nossa casa 
legislativa não marcava um gol tão bonito. Valeu, Acrisio.

O CHARME 
E A BELE-
ZA Garota 
linda e char-
mosa orgulho 
de Liliane e do 
saudoso Gláucio 
de Castro hoje 
embeleza nossa 
coluna ao lado 
do rico troféu 
que conferimos 
ao vencedor 
de recente 
torneio. Liana 
é o seu nome.

JARDSON CRUZ Moraes Moreira será o homenagea-
do deste ano no Carnavald a Saudade que vai acontecer no 
Náutico no dia 11 de junho. O atual presidente aqui está ao 
lado de seu antecessor, Pedro Jorge.

CRIANÇA O Leão investiu certo ao apostar no cresci-
mento de sua torcida. Investiu na criança e hoje colhe os 
frutos com o crescimento vertiginoso de sua torcida.

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

 Chapecoense e Vasco 
empataram por 0 a 0 na 
noite da última sexta-feira 
(22). Fraca tecnicamente, a 
partida da terceira rodada 
da Série B foi 
marcada pela 
forte chuva e 
pelas quedas 
de energia na 
Arena Con-
dá. O grama-
do, castigado 
com grande 
q u a n t i d a d e 
de água, fez 
com que os 
dois clubes 
ap o s t a s s e m 
nas ligações diretas, espe-
cialmente na primeira eta-
pa. Sem criação, poucas jo-
gadas ofensivas foram feitas 
no duelo. 

A Chape ainda foi quem 
chegou mais perto do gol, 
porém Perotti parou na 
trave. A igualdade deixa a 

equipe catarinense proviso-
riamente na segunda colo-
cação, com cinco pontos ga-
nhos. Já o time carioca, que 
não vence há 11 jogos pela 

Série B, fica 
na 10ª colo-
cação, com 
três pontos.

Antes mes-
mo de a bola 
rolar, os re-
fletores da 
Arena Con-
dá apagaram 
por três ve-
zes, em de-
corrência da 
forte chuva 

que caiu em Chapecó. O 
jogo atrasou sete minutos 
para começar e, quando a 
bola rolou, demorou mais 
sete para sofrer um novo 
apagão. Rapidamente, as 
luzes foram acesas e a bola 
voltou a rolar, contudo, três 
minutos mais tarde se apa-

garam novamente. O vai e 
volta ainda aconteceu mais 
uma vez, paralisando o em-
bate cerca de dois minutos 
depois. Após isso, enfim, a 
iluminação se estabilizou e 
permitiu que o confronto 
acontecesse.

Com o gramado mui-
to pesado, as duas equipes 
abusaram dos chutões no 
primeiro tempo. Erick, aos 
16, ficou sozinho após Ra-
niel ganhar pelo alto, porém 
pegou muito mal na bola e 
mandou para fora. A outra 
chance dos visitantes antes 
do intervalo veio aos 40, 
com Zé Gabriel. Ele bateu, 
parou na poça, pegou a so-
bra, contudo parou na defe-
sa de Vagner.

Já a equipe da casa arris-
cou mais nas finalizações, 
mas também não levou 
muito perigo. Depois dos 40 
minutos, os mandantes en-
saiaram uma pressão e acer-

taram a trave. Perotti ficou 
sozinho quase na pequena 
área e tocou rasteiro, acer-
tando a trave.

O segundo tempo melho-
rou um pouco e os dois times 
tiveram mais intensidade. O 
time alviverde rondou mais 
a área adversária nos minu-
tos iniciais até que o embate 
retomou o ritmo mais lento 
de antes do intervalo.

Quando tentou sair, o 
Vasco preferiu bater de 
longe. As conclusões não 
tiveram direção, exigindo 
pouco do goleiro Vagner. O 
chute que passou mais perto 
da trave foi de Vinicius, aos 
39 minutos. As duas equipes 
voltam a campo pela quarta 
rodada do torneio. Na quar-
ta (27), às 21h30, o Vasco 
recebe a Ponte Preta em São 
Januário. Um dia antes, na 
terça (26), às 19h, a Chape 
visita o Novorizontino no 
interior paulista.

O Estado e o esporte
Se os nossos governantes soubessem como o esporte 

promove nosso estado investiriam muito mais neste seg-
mento. Vejamos: 1 - Dupla de vôlei de praia formada por 
Franco e Roberto Lopes. 2 - Time de futsal do Sumov de 
fama internacional. 3 - Fortaleza Esporte Clube na Taça 
da Libertadores.

O 24 de Maio
Ainda a respeito do primeiro campeonato de futebol 

de salão realizado no Ceará, e vencido pelo Vargas Filho, 
tinha um time muito bom que era o 24 de Maio com 
uma formação que jamais esquecerei. Hermusio, Gilson 
e Célio. Romulo e Marcos. Soube que o Romulo sempre 
é visto na Praia do Futuro.

Luiz Marques
Luizão era o nome do atleta de basquetebol que brilhou 

em nossas quadras. Sempre foi corajoso em tudo que faz 
e seu relato sobre nossa Santa Casa merece uma análise 
mais profunda e crcistã de quem está no poder. Luiz Mar-
ques não faz nada em benefício próprio e seu alerta é de 
quem pensa nos inválidos.

Sonhos
Acredite neles. Insista, persista e não desista. A Loteria 

dos Sonhos tem o respaldo da Loteria Estadual do Ceará, 
assim como o Totolec.

Ainda a Enel
De há muito que a Enel vem batendo nos seus consu-

midores, mas as palmadas não doiam tanto como última. 
Nós sofríamos com paciência e sem gritos. Desta vez a 
palmada foi maior e o nosso grito surgiu através de uma 
posição elogiável do goleador Acrisio.

Santa Casa
Luiz Marques que foi um homem de enfrentar desafios 

e escreveu aqui neste jornal um artigo em que ele mostra 
o atual estado das santas casas de todo o Brasil carecendo 
de ajuda oficial, pois podem fechar, diz ele.

Não é só nos momentos 
ruins em que Abel Ferreira 
fala das mazelas do futebol 
brasileiro. O português es-
tava contente, claro, após 
ver o Palmeiras fazer 3 a 
0 no clássico contra o Co-
rinthians, mas não apenas 
elogiou o desempenho de 
seu time na entrevista cole-
tiva. Quis expor mais uma 
vez o seu inconformismo 
com o insano calendário 
que desgasta treinadores e, 
sobretudo, jogadores.

O técnico novamente 
chamou a atenção para a 
necessidade de haver inter-
valos maiores entre as par-
tidas. Ele salientou que os 
atletas sentem muito o es-
gotamento físico e mental, 
tanto nas vitórias quanto 
nas derrotas, e voltou a di-
zer que a sua saúde está afe-
tada pela rotina de trabalho 
tão desarrazoada no Brasil.

“Eu já disse que não te-
mos tempo para treinar, 
temos tempo para recu-
perar. Minha saúde está 
completamente alterada, 
tenho de ter muito cuida-
do porque a parte física 
e mental é determinante. 
Aqui é insano para os jo-
gadores, para os treinado-
res”, apontou. Ele repetiu 
que o calendário apertado, 
com partidas a cada três 
dias, atrapalha os técnicos. 
Os comandantes não têm, 
muitas vezes, tempo para 
fazer com que os jogadores 
entendam suas ideias.

“Eu nunca disse isso, 
mas quero dar parabéns 
aos treinadores brasilei-
ros porque é muito difícil 
jogar esse campeonato, 
pela insanidade. Não dão 
tempo para que o treina-
dor brasileiro possa impor 
suas ideias”, esbravejou. 

“Felizmente, e às custas 
dos meus jogadores, fui 
ganhando e me mantendo. 
Da forma como o calendá-
rio está feito é impossível 
ver a qualidade dos treina-
dores”.

O atropelo sobre o ar-
quirrival foi motivo de 
elogios do comandante, 
satisfeito com o que viu 
em campo, principalmente 
com o repertório ofensi-
vo. “Nós temos três rotas 
de ataque. Ou vamos por 
dentro, ou por fora ou em 
profundidade. Hoje fomos 
de todas as maneiras. Fize-
mos um jogo muito bom, 
criamos oportunidades, 
fizemos três e poderíamos 
ter feito mais”.

Contrário ao ‘olé’
Abel se incomodou com 

os tradicionais gritos de 
“olé” que a torcida palmei-

rense usou para provocar 
o Corinthians quando o 
placar já marcava 3 a 0 em 
Barueri. Ele entende que 
a expressão, originada nas 
touradas espanholas, des-
respeita o rival e atrapalha 
o espetáculo.

“Para mim o ‘olé’ é falta 
de respeito com o adversá-
rio. Nós precisamos de to-
dos os adversários. Quanto 
melhor for nosso adversá-
rio mais vamos encher o 
estádio”, considerou.

“Se queremos o fute-
bol e grandes espetáculos 
é com grandes equipes. 
Se puder o Grêmio subir, 
o Cruzeiro subir, o Vasco 
da Gama subir… É melhor 
para o futebol brasileiro, 
para o jogador brasileiro, 
para o espetáculo. Isso que 
eu quero e penso, respeito 
quem pensa diferente de 
mim”, completou.

Técnico do Palmeiras volta a se irritar 
com calendário: “Saúde alterada”

Vasco e Chapecoense empatam 
em partida com fortes chuvas
Pela terceira rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o clube 
carioca empatou sem gols com a equipe catarinense na Arena Condá

O COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS O IRMÃO LTDA (ATACAREJO O IRMÃO), 
CNPJ: 15.346.045/0003-51, torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO 
MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, a (LP – LI – LO) L.O para 47.29-6-99 - Comércio varejista  
de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados 
anteriormente, no Município de Caucaia, no endereço Rua Heribaldo Rodrigues, Nº142 (Lote 05 
A 08  Quadra 29), Parque Potira (Jurema)/Caucaia/Ce. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9532-FRANCISCO WALLEMBERG FELIPE DOS SANTOS SOARES E AMANDA CAVALCANTI SANTOS
Nº9533-JOANITO RODRIGUES E ANTONIA GLEIDIANE CORDEIRO SANTOS
Nº9534-FRANCISCO UILSON DA SILVA E ERONÍCE MARIA NUNES.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 22 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
 (CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66677-LUIS DAVID PEREGRINO DE FARIAS E ANA CECÍLIA VENANCIO
66678-DENILSON FREITAS DE AZEVEDO E RITA DE CÁSSIA RODRIGUES BARBOSA
66679-JOSÉ CARLOS LIMA DE SOUSA E  AYANN VITÓRIA DE AMORIM DO CARMO
66680-GABRIEL RODRIGUES PINHEIRO DA COSTA E ANA RAQUEL DIAS DE SOUSA
66681-ANTONIO NILTON UCHOA MARTINS E FRANCINEUMA LIMA DE SOUZA
66682-MATEUS PEREIRA DE SOUZA MELO E MARIA SUYANE AGUIAR DE OLIVEIRA
66683-FERNANDO DE LIMA SIQUEIRA E ANTONIA NATALICIA BARBOSA BATISTA
66684-JOSÉ ANDRÉ DA SILVA E ELISANDRA OLIVEIRA DE LIMA
66685-MANOEL ELESBÃO DE ALMEIDA RAMOS E ROMANA DOS SANTOS PEREIRA
66686-FRANCISCO CARLOS VIEIRA DA SILVA E RAQUEL SILVA DOS SANTOS.

Fortaleza, 22 de abril de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27535 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SÁVIO BRITO DE SOUSA e REBECA CARVALHO RODRIGUES;
Edital n° 27536 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIANO FREITAS DE OLIVEIRA e MYLENA RAYANE MOURA SOUSA;
Edital n° 27537 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FÁBIO MATOS MAKARON e FERNANDA BORGES RODRIGUES DE SOUSA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 22 de Abril de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 25/04/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 3226-8330

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30724 ANTONIO VALMIR SAMPAIO DA SILVA E VÍVIAN MARIA CASTRO OLIVEIRA
N°30725 JANDIR SAMPAIO DE SOUSA E RENATA APARECIDA VOLPE MOREIRA

22 DE ABRIL DE 2022 
Maria Valsicleide de Moura

Escrevente Autorizada

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339426 - Raphael de Brito da Silva e Naara Vasconcelos de França;
339427 - João Herenilton Bezerra de Oliveira e Cintia Evelane Neves da Silva;
339428 - Antonio Guilherme de Alencar Araripe e Renata Soares Uchoa;
339429 - Alex Vieira da Silva e Barbara Martins de Souza;
339330 - João Bairton Sampaio e Suzy Helena Oliveira Gomes;
339331 - Benneton Gomes Vital Costa e Maria Ednisia Veras de Castro;
339332 - Fabio Weidder Vieira Bandeira e Crisliane Paixão de Paula;
339333 - Antonio Pablo Moraes Nunes e Maria Natalia Pereira Maciel;               
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 22 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30807 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONAS LIMA DA SILVA e HANNA GABRIELA CUSTODIO DA SILVA;
Edital n° 30800 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CARLOS MARTINS DA SILVA e SILVIA HELENA RODRIGUES DA SILVA;
Edital n° 30801 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FILIPE DE PÁDUA REBOUÇAS CRISOSTÓMO DE ANDRADE e JULIA CAMELO RIBEIRO GOMES;
Edital n° 30802 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS HUGO MENEZES PEREIRA e KARLA COJOCARÚ SANTOS DA SILVA;
Edital n° 30803 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ PEDRO MEDEIROS NETO e CAMILA DE FREITAS CÂMARA;
Edital n° 30804 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO LYRA DE ALVARENGA e LORENA DE FREITAS CÂMARA;
Edital n° 30805 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO NELCIMAR LIMA COLARES e SORAYA MARTINS DA CRUZ;
Edital n° 30806 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONAS DE ARAUJO FARIAS e MARINA BRAGA TEÓFILO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      



A educação artística cea-
rense ganhou recentemente 
mais um motivo para se orgu-
lhar. O jovem bailarino Luan 
Rodrigues, de 25 anos, acaba 
de viajar para a Suíça para 
estudar dança. Rodrigues faz 
parte do Conservatório Cea-
rense de Dança e vai partici-
par do Exchange Dance Pro-
gram Brasil/Suíça 2022.

Na Europa, o bailarino es-
tudará por 3 meses na Marce-
los Move Dance School com 
aulas de ballet clássico, dança 
moderna, contemporânea, 
composições coreográficas e 
ensaios, tendo assim, a opor-
tunidade de aperfeiçoar sua 
técnica na dança clássica, 
aprender outra língua e ser 
notado por escolas de dança 
internacionais.

O Conservatório Cearense 
de Dança é mantido pelo Ins-
tituto Compartilha e possui 
um programa chamado “Jo-
vem Aprendiz Bailarino”, que 
oferta uma bolsa auxílio para 
os jovens que participam do 
conservatório, oferece capa-
citação profissional na área 
administrativa e dá todo o 
suporte financeiro aos que 
são selecionados para estudar 
em escolas internacionais, 
como Luan.

O jovem cearense afirma 
que está vivendo um momen-
to ímpar em sua carreira, que 
vem sendo sonhado há muito 
tempo. “É uma oportunidade 

grandiosa que pouquíssimas 
pessoas conseguem e eu es-
tou aqui, consegui. É fruto 
de muita dedicação, esfor-
ço e graças a Deus também, 
pois sou muito conectado à 
espiritualidade. Além disso, 
me vem um sentimento de 
confirmação, me faz ter cer-
teza de que estou no cami-
nho certo, de que a dança é 

realmente a minha verdade, 
o que me move e o que eu sei 
fazer”, pontua.

A seleção aconteceu por 
videoconferência, compo-
sição coreográfica, uma en-
trevista e uma avaliação da 
diretoria da escola europeia, 
na qual Luan obteve nota 9,5. 
Durante o processo seletivo, 
o bailarino também conti-

nuou tendo aulas de ballet 
diárias no Conservatório 
Cearense. “Além disso, ainda 
praticava sozinho em casa, 
focando em melhorar os mo-
vimentos que possuía alguma 
dificuldade”, relembra.

Para ele, o dia de receber o 
resultado gerou muito nervo-
sismo, pois considerava esta 
a oportunidade de sua vida. 

“Quando vi que meu nome 
estava entre os selecionados 
fiquei sem reação, como se 
a ficha não tivesse caído e ao 
mesmo tempo me veio um 
medo de achar que aquilo 
era um sonho que a qual-
quer momento iria acabar e 
nada daquilo teria aconte-
cido. Afinal foram muitos e 
muitos anos de persistência e 

dedicação correndo atrás de 
realizar o meu sonho de ser 
bailarino profissional e final-
mente a oportunidade estava 
se apresentando diante de 
mim”, relata.

O sonho de viver da dan-
ça cresce no cearense desde 
criança. Sempre envolvido 
com arte, Luan Rodrigues en-
frentou diversos preconceitos 
em sua trajetória. “Eu morava 
no interior do Ceará, meus 
pais nunca gostaram que eu 
dançasse devido ao grande 
preconceito de achar que era 
coisa de menina, mas mesmo 
com as proibições, eu não con-
seguia parar, fazia tudo escon-
dido, pois a paixão pela dança 
era mais forte que tudo”.

Atualmente, Luan reco-
nhece que a arte é um refúgio 
e uma ferramenta importan-
tíssima para a sua felicidade. 
Para o futuro, o jovem deseja 
participar de audições para 
ser contratado por uma com-
panhia de dança no exterior 
e assim, trabalhar como bai-
larino profissional. “Eu sou 
muito grato por tudo que 
tem acontecido na minha 
vida e por todo apoio e su-
porte financeiro que o Insti-
tuto me deu para a realização 
da viagem”.

Por Yasmim Rodrigues
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GERAL
A Escola de Moda da Juventude deu início à sua 1ª edição com aula inaugural na reitoria da UFC. As 
aulas presenciais começam hoje no Senai Parangaba.Os alunos terão curso de 200 horas com certificação 
de extensão da UFC, além de cursos livres, oficinas, laboratórios criativos, feiras e outras intervenções.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Show beneficente. A Associação Tapera das Artes promove um show beneficente com o tenor italiano Davide Carbone e convidados 
especiais nesta segunda-feira (25), às 18h, no teatro Tapera das Artes, localizado no Centro do município de Aquiraz, região metropoli-
tana de Fortaleza. Todo o valor arrecadado com as doações será revertido para a aquisição de instrumentos musicais para os projetos 
da entidade, que atende atualmente 1500 crianças e adolescentes com ensino de música, dentre outros projetos artísticos. Os 
ingressos variam de R$ 50,00 a R$ 1.000,00 reais. Entre os convidados para abrilhantar a noite estão os cantores e músicos Philipe 
Dantas, Ricardo Maximo, Valquiria Feitosa, Graça Santos, Eloiza Morais, Itauana Ciribelim, Leandro Cavalcante e Rodrigo Rodrigues. Na 
ocasião, será celebrado o aniversário da fundadora e presidente do conselho administrativo da associação, Ritelza Cabral.

FOTO DIVULGAÇÃO

Bailarino cearense de 25 anos é selecionado 
para estudar dança em escola na Suíça

Na Europa, o bailarino estudará por 3 meses na Marcelos Move Dance School

O bailarino Luan Rodrigues participa do “Jovem Aprendiz Bailarino” no Conservatório Cearense de Dança

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

Foi aberta na vitrine do 
segundo piso do Iguatemi Bos-
que, próximo da loja Renner, a 
exposição SUBLIME do artista 
plástico Demeilson Ferreira.

A mostra tem curadoria 
da também artista plástica 
Andréa Dall’Olio e apresen-
ta aquarelas do artista que 
representam cenas do coti-
diano cearense, nordestino.

Figuras como o pipoqueiro, 
o homem da chegadinha, galos 
e galinhas, pássaros  - como o 
soldadinho do Araripe, rendei-
ra fazem parte da exposição.

Demeilson Ferreira 
além de artista, também 
é bombeiro civil e atua no 
Iguatemi, que lindamente 
abre espaço para que seus 
funcionários mostrem seu 
lado artístico. Que mais es-
paços comerciais da cidade 
adotem esse exemplo.

Ainda no aniversário de 
Fátima Duarte que aconteceu 
no Piano Bar do Ideal Clube, 
registro as presenças de Luis 
Gastão Bittencourt, Cláudia 
Brilhante, Marjorie Marshall, 

Claudia Alexandre…
E ainda Inês Cals, Graça 

Bringel, Tamires Fonseca, 
Vania Queiroz, Karina 
Sampaio, Yolanda Araújo e  
Emilse Barros de Oliveira.

Foi super prestigiada 
a sessão solene em come-
moração aos 25 anos do 
Natal de Luz, realizado pela 
Câmara de Dirigentes Lo-
jistas - CDL. Requerimento 
partiu do deputado Salmito 
Filho. Por lá, Pio Rodrigues 
Neto, Arthur Bruno, Tomás 
Figueiredo, Heitor Ferrer, 
Fátima Duarte, Graça Brin-
gel, Célia Macêdo, Nelson 
Martins, Eliomar de Lima, 
Karla Karenina, Selma 
Cabral, entre outros.

A Semana do Profissio-
nal de Eventos do Ceará, 
realizada pelo Sindicato das 
Empresas Organizadoras 
de Eventos e Afins do Ceará 
(Sindieventos-CE) irá ocorrer 
entre os dias 26 e 30 com pro-
gramação híbrida (online e 
presencial). A nova diretoria 
da entidade tomará posse no 

dia 28 de abril para a gestão 
dos próximos quatro anos.

Foi aberta neste dia 20, a 
Exposição Sublime, Cenas 
do Cotidiano, no Shopping 
Iguatemi, uma mostra 
individual de Demeilson 
Ferreira, onde são apresen-
tadas obras que retratam 
a relação do artista com o 
seu entorno, prezando as 
tradições e culturas.

Capacitar os profissionais 
do setor de produção cultural, 
possibilitando a aquisição de 
mais expertise em todo o pro-
cesso do trabalho nessa área. 
Este é o pilar dos Laborató-
rios Culturais, que entre 25 
de abril e 10 de maio realiza 
três oficinas gratuitas sobre 
Marketing Cultural, Presta-
ção de Contas e Captação de 
Recursos, com 8h/aula cada. 
As atividades vão acontecer de 
forma presencial, no Theatro 
José de Alencar. As inscrições 
são gratuitas e podem ser 
feitas através do link https://
linktr.ee/laboratoriosculturais. 
As vagas são limitadas.

Valter Ventura Vasconcelos Neto e Maria Eugênia, ele, 
procurador federal e filho de Elniro e Albaniza Vasconcelos 
Brandão se unem em cerimonia religiosa, neste dia 23. As 
famílias Brandão, Feitosa, Vasconcelos, Brito, Nunes e Bar-
reira seguem para Goiás, onde irá acontecer a celebração. O 
registro é do casamento civil.

O projeto “Quarta Cultural” da Secretaria Municipal da 
Cultura de Fortaleza (Secultfor) irá acontecer sempre às 
quartas-feiras no Teatro Municipal São José, com entrada 
gratuita mediante comprovação vacinal.

Eymard Freire, amado pai de Lia, Ane e Ira e marido da mui-
to querida Bárbara Freire, cap do Grupo Barbras Gastronomia, 
teve sua memória revisitada em oração no feriado do dia 21, na 
Capela das Irmãs Missionárias, na Missa da Esperança.

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do 
Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante, acompanhado do Vice-
-Presidente da instituição, Jaime Bellicanta, lançou o Pro-
grama e Núcleo de Governança Ambiental, Social e Corpo-
rativa, na noite de terça-feira (19), na Casa da Indústria.

As integrantes da Sociedade Amigas do Livro estiveram 
em visita guiada a exposição sobre os “100 anos da Semana 
de Arte Moderna em acervos do Ceará”, na Unifor. Com 
curadoria de ReginaTeixeira de Barros e consultoria de Aracy 
Amaral, a mostra está em cartaz no Espaço Cultural Unifor, 
com acesso grátis a toda a população.

A Secretaria do Turismo de Fortaleza lançou em evento 
no restaurante Arupemba, um novo roteiro para fomentar 
as experiências na Capital. 

A Rota da Cachaça Fortaleza oferece a moradores e turis-
tas um programa que reúne a degustação de diferentes tipos 
do destilado harmonizados com petiscos regionais.

Os participantes poderão conhecer também a história e curio-
sidades sobre a bebida, que é uma das mais populares do Brasil.

Muitas atividades nes-
tes últimos meses do 
semestre em Paracuru. 
Festival internacional 
de Circo; na praia Ronco 
do Mar, agora em maio  
atividades de futevoley, 
saltinhas, e voley, tudo 
dentro da programação 
“Tô na Praia”, movimen-
tação que está mexendo 
com a população neste 
primeiro semestre. 
Mesmo com problemas 
de infraestruturas, o  
trabalho do titular do 
Turismo, Ângelo Tuzze, é 
extraordinário.
Na reunião, mais uma, 
com o seu secretariado, a 
maioria no come-dorme, 
o prefeito Sarto anunciou  
milhões de investimentos 
na inacabada Beira-Mar e 
na operação tapa buracos. 
0s amantes do futebol, 
no entanto, ficaram frus-
trados pois em momento 
algum falou na reabertura 
do estádio Presidente 
Vargas. Novelinha, pelo 
visto, inacabada. E tome 
Castelão esburacado.
A grande revelação 
no setor educacional 
infantil municipal, sem 
dúvidas, é Flávia Rufino 
que está dando uma 
nova feição na gerência 
de educação infantil da 
Secretaria Executiva 
Regional II. 0 prefeito 
Sarto assinalou gol de 
placa. Parabéns, Flávia.
0 ínclito juiz Eduardo 
Scorsafava aniversariou 
neste sábado e foi osten-
sivamente parabenizado.

Curtinhas

Màrcia Andrea, Vânia Aldigueri, Nicolle Barbosa, Islay Rangel 
e Luiziana Esteves presenças de charme no aniversário de 
Fátima Duarte, no Ideal Clube.

Betinha Pessoa, Cláudia Mello, Salete Araújo, 
Verinha Mota e Darci Sucupira em restaurante 
da cidade celebrando a vida da cantora Fátima 
Barros. Noite de reencontro e alegrias

Em seu aniversário, comemorado durante 
almoço no Ideal Clube, Fátima Duarte recebeu 
o carinho de Claudia Brilhante e Luis Gastão 
Bittencourt


