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Pastores estão no centro do escândalo do balcão de negócios do MEC; mesmo sem cargos no governo, os dois negociavam com prefeitos a distribuição de recursos
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Pastores lobistas foram 
127 vezes ao MEC

Pivôs do escândalo do balcão de negócios do Ministério da Educação visitaram 127 vezes o MEC e o FNDE durante o governo Jair Bolsonaro (PL)
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O caso levou o pastor Milton Ribeiro a pedir demissão do cargo de ministro. Os religiosos também estiveram 35 vezes no 
Palácio do Planalto desde 2019. O principal destino dos pastores foi a sede do MEC. Arilton esteve 90 vezes na pasta -o 

equivalente a uma vez por semana, considerando todo o período em que Ribeiro esteve no cargo. Já o pastor Gilmar, que é 
chefe de Arilton, esteve 13 no ministério. Os dados foram obtidos por meio da Lei de Acesso à Informação.. ÚLTIMAS8
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Descrição
Dez/21

IRPJ CSLL
Resultado antes do Imposto de Renda e 
 da Contribuição Social 19 19
(+ ou –) Adições e Exclusões – –
= Lucro Real 19 19
Imposto de Renda - Alíquota de 15% (3) –
Imposto de Renda - Alíquota Adicional de 10% – –
Contribuição Social - Alíquota de 20% – (4)
Total Imposto de Renda e Contribuição Social (3) (4)
Despesas Tributárias –
Descrição Dez/21
 PIS 1
 COFINS 4
Total 5
Outras Despesas Administrativas
Descrição Dez/21
 Despesas de Serviços do Sistema Financeiro 5
 Despesas de Serviços Técnicos Especializados 85
Total 90

Somapay Sociedade de Crédito Direto S.A.
CNPJ nº 44.705.774/0001-93
Demonstrações Financeiras

Balanço Patrimonial Dez/2021
Ativo 3.122
Circulante 3.122
 Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivados 3.122
  Livres 3.122
   Letras Financeiras do Tesouro 3.122
Passivo 3.122
Circulante 110
 Outras Obrigações 110
  Fiscais e Previdenciárias 12
  Provisão para Pagamentos a Efetuar 90
  Credores Diversos 8
Patrimônio Líquido 3.012
 Capital Social 3.000
 Reservas de Lucros 12

Demonstração de Resultado Dez/2021
Receitas da Intermediação Financeira 114
 Resultado de Operações com Títulos e Valores Mobiliários 114
Despesas da Intermediação Financeira –
Resultado Bruto da Intermediação Financeira 114
Outras Receitas/Despesas Operacionais (95)
 Despesas de Pessoal –
 Outras Despesas Administrativas (90)
 Despesas Tributárias (5)
Resultado Operacional 19
Resultado antes da Tributação sobre o Lucro e Participações 19
Imposto de Renda e Contribuição Social (7)
 Imposto de Renda (3)
 Contribuição Social (4)
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período 12
 Lucro/(Prejuízo) por ação - R$3.000.000 0,00405

Demonstração do Resultado Abrangente Dez/2021
Resultado Líquido do Período 12
 (+/–) Outros Resultados Abrangentes da Instituição: –
 (+/–) Outros Resultados Abrangentes de Participações 
  Societárias para Equivalência Patrimonial –
Resultado Abrangente do Período 12

Mutações do Patrimônio Líquido Capital Lucros Acumulados Total
Saldos em 13 de Dezembro de 2021 – – –
Capital Inicial 3.000 – 3.000
Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período – 12 12
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 3.000 12 3.012

Demonstração dos Fluxos de Caixa Dez/2021
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
 Lucro/(Prejuízo) Líquido do Período 12
Variações nos Ativos e Passivos
 Títulos e Valores Mobiliários (3.122)
 Outras Obrigações 110
Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais (3.000)
Caixa Líquido Gerado pelas Atividade Operacionais (3.000)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Capital Integralizado 3.000
Caixa Líquido Aplicado nas Atividades de Financiamento 3.000
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes a Caixa Fonte –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Começo do Período –
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período –
Aumento Líquido no Caixa e Equivalentes a Caixa Fonte –

Descrição Categoria Quantidade Dez/21
 Títulos de Renda Fixa - Livres

  Letras Financeiras do Tesouro
 Negociáveis  
   Competitivos 281 3.122

Contador 

Luiz Fernando Messias Bispo
CRC: 1SP105235/O-6
CPF: 882.798.208-68

Diretoria
  Fernando Soares Gurgel  

CPF: 738.024.923-15 
 Drauz Candido dos Reis Filho  

CPF: 573.654.152-15



POLÍTICA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 13.22.04.19.001. 
Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, Através da SECRETARIA de Saúde e Adamo 
Vasconcelos de Oliveira EIRELI. Objeto: Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 
equipamentos de academia e playground, mobiliário urbano para atender as necessidades das 
diversas secretarias do município de Itaitinga. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na 
modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 00.21.08.12.001-PERP, em conformidade com a 
Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto 
Federal nº 7.892/2013. Valor do Contrato: O valor global da presente avença é de R$ 14.353,00 
(quatorze mil e trezentos e cinquenta e três reais). Origem dos Recursos: As despesas 
decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de Saúde do 
Município, sob a seguinte dotação orçamentária: 13.01.10.122.0111.2.089.0000 - Gestão 
Administrativa da Secretaria de Saude - SMS. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de 
Recursos: 1500100200. Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a 
partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 
26 de Abril de 2022. Signatários: Dulce Viana Machado e Adamo Vasconcelos de Oliveira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público que a partir das 16:00 horas do dia 27 de abril de 2022 estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 00.007/2022, 
cujo objeto é o Registro de Preço visando futuras e eventuais aquisições de materiais de copa 
e cozinha para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Novo 
Oriente/CE, conforme especificações em anexo. Data de Abertura das Propostas: 10 de maio 
de 2022 das 09:00 às 09:30 horas (Horário de Brasília-DF). Data da Disputa de Preços: 10 de 
maio de 2022 às 09:30 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias 
úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo 
Oriente/CE, ou através do site:  www.bll.org.br. Novo Oriente, 27/04/2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 

Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 

documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.009/2022, cujo 

objeto versa sobre pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE. Licitantes 

Habilitados: 01 - T Americo de Souza EIRELI; 02 – M5 Construtora & Serviços Urbanos EIRELI; 03 

– G7 Construcoes e Servicos EIRELI; 04 – R Construcoes e Servicos EIRELI ME; 05 – N.R 

Construcoes e Servicos EIRELI; 06 – Apla Comercio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI; 07 

– Medeiros Construcoes e Servicos LTDA; 08 – Conjasf – Construtora de Açudagem LTDA; 09 – 

WU Construções e Serviços EIRELI; 10 – Construtora Vipon EIRELI; 11 – Sertão Construções 

Serviços e Locacoes LTDA; 12 – Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI; 13 – 

Construtora Moraes LTDA-EPP; 14 – IPN Construções e Serviços EIRELI; 15 – S & T Construcoes 

e Locacoes de Mao de Obra LTDA; e 16 – Marfhys Construcoes e Servicos de Edificacoes EIRELI. 

Licitante Inabilitado: 02 – M5 Construtora & Serviços Urbanos EIRELI, por deixar de apresentar 

Qualificação técnica-operacional, deixando de atender ao item 4.2.4.2 do edital. Fica aberto o 

prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão em 

ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de 

atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 

https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov .br/>. Novo Oriente 

- Ceará, 25 de abril de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu. A Prefeitura Municipal de Tururu, através 
da Sec. de Educação divulga o resultado dos Projetos de Venda da Chamada Pública nº 
001/2022, cujo objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da agric. familiar, destinados a 
alimentação escolar dos alunos da rede pública municipal de Tururu. A Comissão declara 
classificada o Grupo Formal Territorial Coop. dos Agric. Familiares de Itapipoca – Coopeagri, 
CNPJ nº 29.270.418/0001-09. 01. Abóbora Caboclo, vr. unit. R$ 4,60 (quatro reais e sessenta 
centavos) 1.220 kg; 02. Alface Hidropônica, vr. unit. R$ 23,00 (vinte e três reais), 2.800 kg; 03. 
Banana Prata, vr. unit. R$ 4,67 (quatro reais e sessenta e sete centavos) 16.625 kg; 04. Batata 
Doce, vr. unit. R$ 4,90 (quatro reais e noventa centavos)16.625 kg; 05. Bolo Caseiro, vr. unit. 
R$ 17,67 (dezessete reais e sessenta e sete centavos) 2.215 kg; 06. Cheiro Verde, vr. unit. R$ 
21,33 (vinte e um reais e trinta e três centavos) 830 kg; 07. Colorífico, vr. unit. de R$ 16,67 
(dezesseis reais e sessenta e sete centavos), 365 kg; 08. Doce Caseiro, vr. unit. R$ 20,17 
(vinte reais e dezessete centavos) 1.100 kg; 09. Farinha de Mandioca, vr. unit. R$ 8,27 (oito 
reais e vinte e sete centavos) 16.610 kg; 10. Fécula de Mandioca, vr. unit. R$ 8,83 (oito reais e 
oitenta e três centavos), 16.610 kg; 11. Frango Caipira, vr. unit. R$ 22,33 (vinte e dois mil e 
trinta e três centavos), 4.000 kg; 12. Macaxeira, vr. unit. R$ 5,83 (cinco reais e oitenta e três 
centavos), 1.590 kg; 13. Mamão Formosa, vr. unit. R$ 4,55 (quatro reais e cinquenta e cinco 
centavos), 1.500 kg; 14. Peixe, vr. unit. R$ 62,33 (sessenta e dois reais e trinta e três centavos), 
2.160 kg; 15. Pimentão Verde, vr. unit. R$ 8,67 (oito reais e sessenta e sete centavos), 870 kg; 
16. Polpa de Fruta, vr. unit. R$ 11,50 (onze reais e cinquenta centavos) 16.625 kg; 17. Tomate, 
vr. unit. R$ 10,13 (dez reais e treze centavos) 920 kg. Tururu – CE, 26 de abril de 2022. 
Raimundo P. Ferreira – Sec. de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 10 de maio de 2022, às 
09h00min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 028/2022.02, cujo objeto é a aquisição de combustível para atender as 
necessidades das diversas Secretarias do Município de Tururu-CE. O edital poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/  e no Setor de Licitações. 
(horário comercial). Tururu, 26 de abril de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. O Município de Umari/CE, 
realizará certame licitatório na modalidade Pregão n° 2022.04.26.1, do tipo Eletrônico, cujo objeto é 
a aquisição de materiais permanentes (impressoras e eletrônicos) destinados ao atendimento das 
necessidades das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do Município de Umari/CE. Abertura: 10 de 
maio de 2022, a partir das 9h00min. Início de acolhimento das propostas: 28 de abril de 2022, às 
9h00min. Maiores informações e acesso ao edital nos sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br 
e/ou bllcompras.com. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3578-1161. 
Umari/CE, 26 de abril de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Adiamento de Licitação. A 
Comissão de Pregão, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, Alcântaras/CE, 
torna público o Adiamento do Edital de Pregão Eletrônico Nº 1804.01/22- PE, cujo objeto é a 
seleção de melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
alimento para nutrição enteral, suplementos nutricionais, fórmulas infantis e demais inerente a 
categoria, destinados a pessoas reconhecidamente carentes ou por determinação judicial, 
através da Secretaria de Saúde do Município de Alcântaras/CE, conforme termo de referência, 
com abertura prevista para o dia 29.04.2022, às 08:00 horas. Fica Adiado para o dia 09 de Maio 
de 2022, às 08:00 horas, motivado por razões de Ordem Administrativa. Maiores informações na 
Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro, 
Alcântaras/CE, das 09:00h às 17:00h pelo telefone (88) 3640-1033 e/ou no sítio 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-Ce, 27 de Abril de 2022. Charllys Alcântara 
Soares - Pregoeiro Oficial do Município. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Saúde da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 11 de Maio de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 25.04.01/2022.05/SRP, para o seguinte objeto: Registro de 
Preços visando futura e eventual aquisição de ambulâncias de simples remoção para atender as 
demandas da Secretaria de Saúde do Município de Amontada, conforme Termo de Ajuste N° 
21/2022 – Estado do Ceará, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min 
às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 26 de 
Abril de 2022. Felipe Jacinto de Oliveira Sousa - Secretário de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 
Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento final do 
Pregão Eletrônico nº 2022.04.06.1, Sendo o seguinte: Empresas Vencedoras - Cearense 
Comércio de Produtos Hospitalares EIRELI-EPP vencedora junto aos lotes 1, 3, 5, 6, 9 e 10, Liz 
Hospitalar Comercio Atacadista LTDA vencedora junto ao lote 2 e Sao Miguel Saude, Comercio 
de Material Hospitalar LTDA vencedora junto aos lotes 4, 7, e 8 por apresentarem melhores 
preços na fase de disputa, estando os em conformidade com os praticados no mercado, sendo 
ainda, declaradas habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. 
Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua José Leite Cabral, n° 246, Centro ou 
ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com.br. Barro/CE, 26 de abril de 2022. 
Heitor Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
n° 2022.04.26.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, 
cujo objeto é a aquisição de material odontológico destinado as Unidades Básicas de Saúde, por 
intermédio do Fundo Municipal de Saúde de Barro/CE. Abertura: 10 de maio de 2022, às 09:00 
horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 28 de abril de 
2022, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço eletrônico: 
www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 26 de abril de 2022. Heitor 
Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 

Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº TP-04.26.1/2022-SEDUB. Objeto: 

contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de construção do C.E.I – 

(Centro de Educação Infantil) do Bairro Morro Dourado, na rua Raimundo Jacinto Ferreira, Sede 

do Município De Brejo Santo-CE, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma 

físico-financeiro. Tipo: menor preço global. Regime de execução: indireta. A Comissão 

Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 13 de maio de 

2022, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo 

Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". 

Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-

1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton 

George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Pregão 
Presencial N° 2022.04.04.01. A Prefeitura Municipal de Cariús torna público a prorrogação do 
Pregão Presencial N° 2022.04.04.01, para a contratação de pessoa jurídica para a realização de 
exames laboratoriais, nos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária.  
Onde se lê:  com data de abertura para o dia 27 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura 
Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Leia-se: com data de abertura para o dia 
29 de abril de 2022, às 08:00h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, 
s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 26 de abril de 2022. 
Francisco Edideus dos Santos Santana – Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.15.001 - TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 
dia 16 de Maio de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – 
Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a Contratação 
de serviços técnicos especializados de assessoria Administrativa ao quadro de servidores do 
Fundo Municipal de Previdência de Itaitinga conforme projeto básico em anexo. O Edital e seus 
anexos já se encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 
26 de Abril de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro. Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 

Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 

interessados, que do dia 28 de abril de 2022 a 16 de maio de 2022 até às 08h (Horário de 

Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 

00.22.04.12.001PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 

para futura e eventual aquisição de pneus para atender as diversas Secretarias do Município de 

Itaitinga/CE no Endereço Eletrônico “Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de Mercadorias - 

BBMNET, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas acontecerá no 

dia 16 de maio de 2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances 

ocorrerá a partir das 10h do dia 16 de maio de 2022 (Horário de Brasília). Quaisquer informações 

serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h), e poderão ser 

solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Extrato da Ata de Registro de Preços - 
Ata de Registro de Preços Nº 1201.05/2022. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através 
da Secretaria de Educação e a empresa: Comercial Rodrigues Contrucao e Materiais Diversos 
EIRELI CNPJ: 31.435.975/0001-76 vencedora com valor global R$ 159.633,60 (cento e 
cinquenta e nove mil e seiscentos e trinta e três reais e sessenta centavos). Objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de absorvente higiênico para institui o programa de 
fornecimento de absorventes higiênico nas escolas públicas da Rede de Ensino do Município de 
Itaitinga, conforme processo licitatório Pregão Eletrônico nº 1201.05.01/2022-PERP, no qual 
restaram classificados em primeiro lugar os licitantes signatários. Fundamentação legal: 
Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 1201.05.01/2022-
PERP, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas 
alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002. Vigência: 12 (doze) meses. Data: Itaitinga-Ce, 26 de 
abril de 2022. Signatários: Maria Goretti Martins Frota e Patrícia Bastos de Melo.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, 
que do dia 28 de abril de 2022 a de 10 de maio de 2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 1301.22.04.23.001PERP, 
tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de material e equipamento para o centro cirúrgico e obstétrico do hospital e maternidade 
Ester Cavalcante Assunção, no Endereço Eletrônico “Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de 
Mercadorias - BBMNET, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas 
acontecerá no dia 10 de maio de 2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de 
lances ocorrerá a partir das 10h do dia 10 de maio de 2022 (Horário de Brasília). Quaisquer 
informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h), e poderão 
ser solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. Itaitinga/CE, 26 de abril de 2022. À Pregoeira.
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YouTube. O YouTube anunciou nesta terça-feira (26) um programa de bolsas para jornalistas 
e organizações que queiram desenvolver projetos de combate à desinformação eleitoral para o 
Brasil. Trata-se do programa “Jogo Limpo”, iniciativa voltada para a eleição brasileira de 2022.NACIONAL

Resumo da terceira via: muita estrela pra 
pouco céu...

Paulo Kramer, cientista político, sobre a dificuldade para 
definir candidato desse campo

S omente desde o ano de 2019, o Sena-
do acumula em suas gavetas boloren-
tas 62 pedidos de impeachment contra 
ministros do Supremo Tribunal Fede-

ral (STF). São pouco mais de três anos. O líder 
absoluto nesse ranking não é uma surpresa: mi-
nistro Alexandre de Moraes. Ele é alvo de 29 pe-
didos de impeachment, impetrados por vários 
brasileiros, que vão de cidadãos comuns e sena-
dores até o presidente da República. 

Barroso é vice
Alexandre Moraes tem quase o triplo dos 13 

pedidos de impeachment de Luís Roberto Barro-
so, que está na vice-liderança desse triste ranking.

Curiosidade
Rodrigo Pacheco já mantém 28 pedidos 

de impeachment “sob análise”, à exceção do 
pedido feito por Bolsonaro contra Moraes, 
arquivado na hora.

Logo atrás
Dias Toffoli, é o terceiro ministro com 

mais pedidos de impeachment, onze no to-
tal. Quase todos durante seu período na pre-
sidência do STF. 

O engavetador
Foram arquivados 35 pedidos de impeach-

ment contra ministros do STF , sendo 34 na 
gestão de Davi Alcolumbre na presidência 
do Senado.

Brasil na contramão
Em artigo no Diário do Poder, a presidente do 

Podemos, Renata Abreu, diz que o revisionismo 
do STF colocou o Brasil na contramão do mundo.

Corruptos fortalecidos
Para Renata Abreu, isso enfraquece o combate 

à corrupção: “anulação de condenações da Lava 
Jato, enfraquecimento da Ficha Limpa”, etc.

Mecânica
A PEC 199/19 altera o artigo 5º da Constituição 

e acaba com os recursos extraordinário e especial 
(STF e STJ), que virariam “ações revisionais”.

STF agasalhou
O ex-presidente nacional da OAB e jurista 

Reginaldo de Castro lembrou que Lula assi-
nou decreto indultando o terrorista italiano 

Senado barra 62 pedidos de impeachment do STF

O PODER SEM PUDOR

A política sempre produziu malucos. O ex-
-governador de Alagoas Silvestre Péricles, certa 
vez, recebia uma comissão que pretendia a 
criação de uma Faculdade de Filosofia quando 
resolveu puxar conversa com um dos presentes, 
padre Teófanes de Barros, educador emérito: 
“Veja, padre, que blasfêmia: meus inimigos 

espalham por aí que eu coloco os retratos deles 
no quintal do Palácio e fico treinando tiro ao 
alvo.” Homem gentil, o padre lamentou: “Que 
calúnia, governador!”. Silvestre emendou: “Que 
besteira! Se fosse para atirar eu não ia ficar 
gastando munição em retratos. No dia que 
resolver, saio é atirando na bunda deles!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sem desperdiçar balas

Cesare Battisti, assassino de quatro pessoas 
em seu país, logo após o STF autorizar sua 
extradição. Mesmo beneficiando um facíno-
ra, o ato foi acatado pelo STF.

Ladrões de casaca
A Polícia Federal cumpriu 14 mandados con-

tra ladroagem no Consórcio Nordeste, reunin-
do governos estaduais liderados pelo petista da 
Bahia. Prometeram respiradores, vacinas etc e 
entregaram apenas corrupção.

Lorotas ao vento
Ciro Gomes (PDT-CE) e Danilo Cabral (PSB-

-PE) precisam definir no “par ou ímpar” quem 
é o mentiroso: em menos de 24h, disseram ao 
canal da TV BandNews que seus Estados seriam 
os de menor evasão escolar.

Defensor da graça
O perdão do deputado Daniel Silveira ganha 

defensores. Para o advogado Alexander Barro-
so, o STF não tem alternativa senão validar a 
graça. “É perfeitamente legal, é constitucional e 
moralmente legítima”.

Que horror
Vivemos tempos muito estranhos: o bilioná-

rio Elon Musk, que comprou o Twitter, tem sido 
atacado e desqualificado na imprensa brasileira 
por haver prometido garantir a liberdade de ex-
pressão na rede social.

Vale o esforço
Lasier Martins (Pode-RS) quer o ministro 

Barroso (STF) se explicando no Senado por 
suas frequentes declarações políticas. Mas o re-
querimento dormirá eternamente na gaveta de 
Rodrigo Pacheco como tantos outros.

Demorou demais
O secretário-geral da ONU, António Gutér-

res, levou 60 dias para ir a Moscou. Recebeu 
humilhação básica, acomodado a 5 metros de 
Putin, e saiu cuspindo marimbondos de fogo. 
Vai chorar nos braços de Biden.

Debaixo da cama
Além desta coluna, que há dois meses cobra 

iniciativas pela paz da ONU e de governos, um 
documento de 200 personalidades, dirigidos a 
António Gutérres, interpelou o português secre-
tário-geral a ONU: “cadê você?”

Pensando bem...
...ninguém pode dizer que política não tem graça.

Prisão em 2ª instância ‘dorme’ 
na Câmara há 900 dias
A proposta que prevê prisão 
após a condenação em segunda 
instância completou 900 dias na 
gaveta do presidente da Câmara 
dos Deputados, desde que Ro-
drigo Maia o meteu ali e trancou 
a sete chaves. A ideia foi apre-
sentada ao Legislativo após o 
Supremo Tribunal Federal mu-
dar pela quarta vez, em 2019, o 
entendimento para beneficiar 
Lula e viabilizar sua candidatura 
presidencial. O Brasil é o úni-
co dos 194 países da ONU que 
impede prisão após condenação 
em segunda instância.

FOTO PEDRO GONTIJO/SENADO FEDERAL

Rodrigo Pacheco argumenta que mandato eleito por voto popular só pode ser retirado pela própria casa legislativa

O presidente do Senado e 
do Congresso Nacional, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
afirmou que decisões sobre 
cassação de mandato de par-
lamentares cabem em última 
instância sempre à Câmara 
dos Deputados ou ao Sena-
do, e não ao judiciário. O 
senador mineiro ainda com-
pletou que “mandato outor-
gado pelo voto popular só 
pode ser retirado pela pró-
pria casa legislativa”.

Pacheco participou na 
manhã desta terça-feira (26) 
de evento do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) para co-
memorar os 20 anos do Có-
digo Civil. Ao deixar o local, 
foi questionado por jornalis-
tas sobre o caso do deputado 
Daniel Silveira (PTB-RJ) e se 
considerava que a decisão de 
cassar seu mandato caberia 
ao Parlamento ou seria auto-
mática, após a determinação 
do Supremo.

“A minha opinião, e eu re-
puto mais a questão jurídica 
do que propriamente políti-
ca, uma situação de decre-
tação de perda de mandato 
por parte do Judiciário há a 
necessidade de se submeter 
à casa legislativa para que a 
casa legislativa decida sobre 
isso”, afirmou o presidente 
do Senado. “Então, conside-
ro que a melhor inteligência 
da Constituição é nesse sen-
tido quando se exige a apre-
ciação da maioria dos pares. 
Mandato outorgado pelo 
voto popular só pode ser re-
tirado pela própria Casa le-
gislativa através da votação 
de seus pares”, completou.

A posição do presiden-
te do Senado se choca com 
o entendimento de alguns 
ministros do Supremo, que 
consideram que a cassação 
determinada pelo Judiciário 
deveria ter efeito automático 

e que caberia ao legislativo 
apenas cumpri-la.

Por outro lado, Pacheco se 
alinha com o presidente da 
Câmara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL). Na noite 
de quarta (20), mesmo dia 
que o STF condenou Daniel 
Silveira a uma pena de 8 anos 
e 9 meses de prisão, Lira en-
trou com um recurso junto ao 
Supremo para que fique defi-
nido que é do Congresso a úl-
tima palavra sobre a cassação 
de um mandato parlamentar.

Indulto
Um dia após a condena-

ção de Daniel Silveira, o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
concedeu perdão de pena 
ao parlamentar e aliado. Em 
declaração transmitida nas 
redes sociais, o presidente 
argumentou que a liberdade 
de expressão é “pilar essen-
cial da sociedade” e que a so-
ciedade encontra-se em “le-
gítima comoção” por causa 
da condenação. “A graça de 
que trata esse decreto é in-
condicionada e será conce-
dida independente do trân-
sito em julgado [da ação]”, 

disse Bolsonaro.
No mesmo dia, Pacheco 

havia divulgado nota afir-
mando que a decisão de Bol-
sonaro era constitucional e 
não poderia ser questionada. 
No entanto, sinalizou que o 
legislativo poderia discutir 
a imposição de limites ao 
indulto presidencial. Nesta 
terça (26), durante o evento, 
sem comentar o caso Daniel 
Silveira ou nenhum outro, 
Pacheco disse que é preciso 
ter responsabilidade ao se al-
terar leis e que essas mudan-
ças não devem ser feitas “ao 
sopro do vento” ou em razão 
de um fato concreto que por 
vezes desperta paixões”.

Ele disse que deve haver 
uma colaboração entre os 
poderes legislativo e judiciá-
rio para que se possa evitar 
erros na elaboração de novas 
leis. “Essa responsabilidade 
legislativa de não mudar a 

legislação ao sopro do vento, 
não mudar a legislação em 
razão de um caso concreto 
que por vezes desperta pai-
xões ou aparente necessida-
des de mudança, essa é uma 
lógica que temos de ter mui-
to firmemente para atingir 
aquilo que é mais importan-
te quando se edita uma lei, 
quando se edita um código 
dessa natureza: conferir pre-
visibilidade para a socieda-
de, conferir segurança jurí-
dica de que as relações são 
pautadas em uma lei que seja 
cumprida, que sirva para a 
sociedade”, afirmou. “Por-
tanto, a nossa responsabi-
lidade como parlamento 
é fazer modificações que 
sejam equilibradas, úteis, 
importantes e que não sejam 
vulgarizadas, banalizadas, 
repito, por uma vontade de 
minoria, ou por interesses 
não republicanos.”

STF: Em meio a crise, 
ministros se reúnem 
fora do plenário

O presidente do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Luiz Fux, convidou todos 
os ministros para um al-
moço na Corte nesta terça 
(26). Os convites foram dis-
parados na noite anterior, e 
o pretexto para o encontro 
era celebrar o aniversário 
do magistrado, que com-
pletou na data 69 anos.

A reunião de todos os 
ministros juntos, fora do 
plenário, é rara e ocorrerá 
justamente em um dos 
momentos de maior tensão 
na relação entre o tribunal 
e Jair Bolsonaro (PL). Na 
semana passada, o presi-
dente concedeu indulto ao 
deputado federal Daniel 
Silveira (PTB-RJ), que ha-
via sido condenado a uma 
pena de 8 anos e 9 meses 
de prisão pelo STF por 
ataques aos integrantes do 
tribunal. O ato do presi-
dente da República pegou 
o Supremo de surpresa e 
os ministros ainda discu-
tem que reação tomar.

É a primeira vez, desde 
a Nova República, que um 
presidente faz desafio tão 
explícito ao tribunal. Embo-
ra previsto na Constituição 
Federal, o perdão, na práti-
ca, desmoralizou a decisão 

anterior dos ministros. De 
acordo com magistrados 
convidados por Luiz Fux, 
a delicadeza do momento 
fatalmente leva o almoço a 
virar um fórum de discus-
são sobre os ataques do pre-
sidente ao tribunal e a seus 
ministros individualmente. 
Até agora, os magistrados 
apenas trocaram telefone-
mas sobre o assunto, sem 
discutir presencialmente 
que posição tomar diante de 
uma atitude tão inesperada 
do presidente da República.

Indígenas
Na última segunda-feira 

(25), Bolsonaro declarou 
que o indulto concedido 
por ele é constitucional e 
será cumprido. Na mesma 
ocasião, ele reforçou a in-
vestida contra o Supremo, 
ao sugerir que poderá des-
cumprir ordens do tribunal 
superior sobre o marco 
temporal para a demarca-
ção de terras indígenas.

Segundo a tese, que ainda 
se encontra em discussão no 
STF, indígenas só podem ter 
direito sobre terras que já 
estavam ocupadas por eles 
até 5 de outubro de 1988, 
data da promulgação da 
Constituição Federal.

Cassação: Última palavra é 
do Legislativo, diz Pacheco
O presidente do Senado ecoou a opinião do presidente da Câmara, Arthur 
Lira, de que a cassação de André Silveira deve ficar a cargo do Congresso

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.

SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2022

Data, Horário e Local: Realizada em 18 de março de 2022, às 16:00 horas, na sede social da 
Siderúrgica Latino-Americana S.A. - SILAT (“Companhia”), na Cidade de Caucaia, Estado do 
Ceará, na Rodovia BR-222, km 32, AGC Primavera, Centro, Localidade de Guararú. Convocação 
e Presença: Foram dispensadas as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade 
dos membros do Conselho de Administração. Composição da Mesa: Sr. Marcos Eduardo Faraco 
Wahrhaftig - Presidente; Sr. Raul Fernando Schneider - Secretário. Ordem do Dia: deliberar sobre 
as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. 
Deliberações: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração, por unanimidade e sem quaisquer restrições, tomaram a seguinte deliberação: (i) 
Aprovadas as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro 
de 2021 e sua consequente publicação nos jornais habituais da Companhia Encerramento e 
Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrados os trabalhos e 
determinou a lavratura desta ata, que, após lida, achada conforme e aprovada, foi assinada por 
todos os presentes. Caucaia, Ceará, 18 de março de 2022. Assinaturas: Mesa: Marcos Eduardo 
Faraco Wahrhaftig - Presidente, Raul Fernando Schneider - Secretário. Conselheiros Presentes: Raul 
Fernando Schneider, Clemir Uhlein, Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig e Francisco José Rabelo 
do Amaral. Certifico que a presente ata foi lavrada em forma de sumário e retrata exatamente a 
ata original lavrada no Livro de Registro de atas do Conselho de Administração. Marcos Eduardo 
Faraco Wahrhaftig - Presidente. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 
5784533 em 18/04/2022. Protocolo 220517819 - 14/04/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - 
Secretária-Geral. 
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Os interessados podem apresentar o requerimento da autorização até o próximo dia 16 de maio 
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Segurança. Segue até esta sexta-feira (29) o Curso de Manuseio Tático de Espingarda Calibre .12 GA 
para servidores das Guardas Municipais da Região Metropolitana de Fortaleza. A capacitação é promovi-
da pela Academia de Segurança Cidadã (Amsec) da Secretaria Municipal da Segurança Cidadã (Sesec).CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 27 de abril de 2022  O ESTADO                     

A Prefeitura de Fortaleza 
divulgou, ontem, um edi-
tal de Chamamento Público 
para a realização de estudos 
de viabilidade e soluções 
para modernização dos equi-
pamentos pertencentes ao 
Sistema de Transporte Pú-
blico do Município. O obje-
tivo é atrair investimentos e 
melhorias para os terminais 
abertos, fechados e corredo-
res estruturados.

Os estudos se referem 
tanto a terminais de ônibus 
fechados, entre eles o do An-
tônio Bezerra, do Conjunto 
Ceará, da Lagoa, de Messeja-
na, do Papicu, da Parangaba 
e do Siqueira e quanto aos 
terminais abertos da Praça 
Coração de Jesus, Washing-
ton Soares, José Walter, além 
da implantação de um equi-
pamento anexo à Praça José 
de Alencar, no Centro. Já 
entre os corredores de ôni-
bus, serão avaliadas as pos-
sibilidades para as estações 
do Antônio Bezerra-Centro e 
Messejana-Centro.

As propostas devem abran-
ger estudos de modelagem 
operacional, engenharia e 
arquitetura, urbanístico-am-
biental, econômico-financei-
ra e jurídica. O vencedor da 
licitação deve receber ressar-
cimento dos estudos aprovei-
tados no valor limite de R$ 
2.985.792,34. A Prefeitura di-
vulgou ainda, que os serviços 
a serem executados incluem 
a construção, administração, 
manutenção, conservação, 
requalificação e exploração 
comercial dos terminais.

É válido ressaltar que as 
soluções devem ser financei-
ramente viáveis e que de-
vem priorizar o conforto e 
a satisfação dos usuários. 
A Prefeitura informou que 
o Sistema de Transporte de 
Fortaleza movimenta cer-
ca de 675.550 pessoas por 
dia nos terminais. De acor-
do com a coordenadora de 
Parcerias Público-Privadas, 
Sávia Erma, os terminais 
de Fortaleza não são apenas 
locais de transferência de 
passageiros entre linhas, mas 
na verdade são espaços de 
convivência que contam com 
áreas comerciais exploradas 
por permissionários, através 
da venda de produtos e ali-
mentos, bem como a oferta 
de serviços. “Certamente os 
estudos apontarão que, com 
uma futura concessão, o ser-
viço público pode ser mais 
eficiente e, em paralelo, mui-

tos serviços podem ser agre-
gados aos passageiros que ali 
circulam”, pontua.

O secretário do Desenvol-
vimento Econômico, Rodrigo 
Nogueira, acredita que existe 
potencial para uma melhor 
exploração dos terminais e 
que é possível aumentar a efi-
ciência e qualidade dos ser-
viços prestados à população. 
“Justifica a realização de estu-
dos para aliar a expertise da 
iniciativa privada com o inte-
resse público, unificando em 
cada um dos equipamentos, 
serviços públicos e privados 
de alta qualidade.

Até o próximo dia 16 de 
maio os interessados podem 
apresentar o requerimen-
to da autorização das 8h às 
12h e das 13h às 17h, na 
sede da Central de Licita-
ções de Fortaleza (CLFor), 
localizada à Avenida Herá-
clito Graça, 750, no Centro.

Em nota, o Sindiônibus 
afirmou que espera que os 
investimentos signifiquem 
melhorias nas estruturas 
dos terminais e ainda mais 
avanços na gestão destes 
equipamentos, proporcio-
nando um impacto positivo 
nas experiências dos passa-
geiros. “O Sindiônibus res-
salta, ainda, que está à dispo-
sição para colaborar em prol 
da qualificação do transporte 
coletivo de Fortaleza”.

"É justo e legitimo que o PSD ocupe a Vice-gover-
nadoria”, afirmam Domingos Neto e o ex-prefeito de 
Ipu. Dando sequência aos grandes encontros regionais 
do PSD, a sigla reuniu, no dia de Tiradentes (21/04, 
Feriado Nacional), deputados, prefeitos, ex-prefeitos, 
vereadores, ex-vereadores correligionários e lideranças 
no município de Ipu. Capitaneado pelo presidente esta-
dual do partido, o ex-vice-governador Domingos Filho 
o PSD recebeu grande apoio dos presentes para figurar 
na chapa majoritária no próximo pleito, posição de-
fendida e abraçada.  “É assim que venho dirigindo o 
PSD: com entusiasmo, lealdade, garra, trabalho. Somos 
o partido que mais tem participação feminina. Vamos 
para, no mínimo, cinco deputados federais e no míni-
mo 8 estaduais. Estou pronto, preparado, pra ir para o 
desafio que o partido me der. Estivemos juntos. Esta-
mos juntos”, classificou Domingos Filho. 

PSD quer vice na chapa do PDT

Discurso montado
O ex-prefeito de Ipu e pré-candidato a deputado 

estadual Sávio Pontes pontuou que “já estão definidas 
vagas no Governo e no Senado e o PSD tem que estar 
na vice-governadoria”. “Nós temos no nosso partido um 
líder. Foi o maior presidente da Assembleia Legislativa 
e digo isso porque eu era deputado à época. Domingos 
Filho (Foto) tem preparo para ser governador do Estado 
e cabe à sigla, com humildade, a vaga de vice”, defendeu.

Tem história
Toim Abençoado, presidente da União dos Vereado-

res do Ceará (UVC), afirmou que “a história será muito 
injusta se Domingos Filho não for um dia Governador 
do Ceará”. “Estamos caminhando para a chapa majoritá-
ria com competência e liderança”, disse.  Ainda na últi-
ma quinta-feira, foi realizado mais um encontro do PSD 
,desta feita em Tianguá, a partir das 16h, onde também 
compareceram lideranças e futuros eleitores do PSD.

Macários
Importante reunião foi realizada na última semana 

no Restaurante Macários, na Serra da Meruoca, na zona 
norte do Estado, oportunidade em que profissionais do 
frade turístico, gerentes, coordenadores, secretários do 
turismo, prefeitos e seus representantes das cidades de 
Meruoca, Alcântaras, Sobral e Groairas.Estiveram dis-
cutindo as estratégias do I Seminário Regional do Trade 
Turístico para beneficiar os municípios mencionado.

Fazer o que?
As discussões giraram em torno de uma melhor 

articulação para melhor aproveitamento das potências 
ali existentes, bem como, o destino dos visitantes para o 
lazer, esportes, aventuras e para os negócios, ou turismo 
corporativo. As conversas foram muito importantes e 
representantes dos Municípios citados e os represen-
tantes do Sebrae, BNB, Sesc, Senac e Setur chegaram 
a conclusão que todos podem trabalhar juntos e sem 
dúvida os benefícios serão maiores para todos.

Saiba mais
Assim como os encontros nas regiões do Cariri, Vale 

do Salgado e Centro Sul, a abertura foi conduzida pela 
presidente do PSD Mulher, deputada Érika Amorim. A 
parlamentar, ao lado da ex-prefeita de Tianguá e pré-can-
didata a deputada estadual Natália Félix, da advogada e 
pré-candidata a deputada federal Mazé Maia, e da médica 
e pré-candidata a deputada estadual Gabriella Pequeno 
Aguiar, pontuaram a participação da mulher na política. 

  
Edital de Chama-
mento Público
Prazo: até 16 de 
maio de 2022
Horário: das 8h às 12h 
e das 13h às 17h
Mais informações: (85) 
3452-3483 ou pelo 
e-mail: licitacao@clfor.
fortaleza.ce.gov.br

Terminais de ônibus serão 
administrados por concessão
O edital de chamamento público visa atrair entes privados para investimentos 
e melhorias aos terminais abertos, fechados e corredores estruturados

Continuam abertas, até 
esta quarta-feira (27), as 
inscrições para candidatos 
a professores dos programas 
de formação e aperfeiçoa-
mento em Gastronomia e 
Cultura Alimentar na Escola 
de Gastronomia Social Ivens 
Dias Branco (EGSIDB). O 
equipamento da Secretaria 
de Cultura do Ceará (Se-
cult), gerido pelo Institu-
to Dragão do Mar (IDM), 
usará a catalogação dos 

dados como uma das fon-
tes de consulta para seleção 
de profissionais habilitados 
para ministrar cursos e ati-
vidades de formação na EG-
SIDB. No entanto, segundo 
a gestão da escola, o presen-
te cadastro não implica ne-
cessariamente em seleção.

Profissionais com forma-
ção ou experiência em Gas-
tronomia e Cultura Alimen-
tar poderão participar desta 
chamada. Contudo, para a 

contratação da pessoa que 
realizou o cadastro, quando 
solicitada pela EGSIDB, será 
necessário que possua Cadas-
tro Nacional da Pessoa Jurí-
dica (CNPJ) em titularidade 
própria (MEI ou ME) com 
CNAE de Ensino, bem como 
a situação regular da empre-
sa nas instâncias municipal, 
estadual, federal, trabalhista e 
perante o Fundo de Garantia 
do Tempo de Serviço (FGTS).

A superintendente da 

EGSIDB, Selene Penaforte, 
salienta que o cadastro rea-
lizado nos termos deste não 
impede a escola de realizar 
outras contratações para 
atendimento de suas neces-
sidades e metas propostas. 
“Nossa expectativa é formar 
um banco de dados com in-
formações de professores e 
possibilidades de novos cur-
sos para atender o público 
que busca formação na área 
da gastronomia”, explicou.

Inscrições para Escola de Gastronomia 
Social do Ceará prosseguem até hoje

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Revogação Pregão Eletrônico Nº 2022.04.01.007-SRP-
-SMS. A Secretária Municipal de Saúde torna público para conhecimento dos interessados a Revo-
gação do presente Processo Licitatório, conforme decisão administrativa, visando atender interesse 
público de acordo com a conveniência e necessidade do Município. Objeto: Registro de preços 
visando futuras e eventuais aquisições de leites especiais, dietas, suplementos nutricionais e fórmu-
las infantis visando o atendimento de processos judiciais e demandas da Secretaria. Amparo Legal 
Art. 49, Lei 8.666/93 e suas alterações. Yonara Bezerra Batista.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resul-
tado do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº. 2022.02.15.001-SEINFRA(Secreta-
ria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa para 
execução dos serviços de recuperação das quadras esportivas incluindo o reforço estrutural nas 
bases das coberturas, onde estão situadas em diversas localidades de Parambu-ce., conforme 
projeto em anexo, parte integrante deste processo, a saber HABILITADAS: Aos Construções Ei-
reli, Real Serviços Eireli, FF Empreendimentos e Serviços Ltda-Me, Hb Serviços de Construção 
Eireli, Construtora Moraes Ltda, Antônio Alexandre Ferreira Xavier, Eireli Atualves Construções e 
Serviços Eireli, Marfhys Construções e Serviços de Edificações Eireli, Nordeste Construções e In-
fraestrutura Ltda, N3 Construtora Ltda, Barbosa Construções e Serviços Ltda, V3I Construções e 
Serviços Eireli, Emilio Marcos Franco Alves, Itapajé Construção e Serviço Eireli, S&T Construções 
e Locações e Mão de Obra Ltda-ME, Daterra Construções e Serviços Eireli, Prolimpeza Serviços 
e Construções Eireli, Nova Construções Incorporações e Locações Eireli-Me, Eletroporte Serviços 
Projetos e Construções Eireli, Apla Comercio Serviços Projetos e Construções Eireli, Atl Constru-
ções e Serviços Eireli, Consjasf Construtora de Açudagem Ltda, Wu Construções e Serviços Eireli, 
Prisma Locações e Serviços Eireli, Plataforma Construções Transporte e Serviços Eireli, Marcos de 
Sousa Cedro Serviços e Locações, Construtora Vipon Eireli, Flay Engenharia Empreendimentos e 
Serviços Eireli-ME, MV&R Locação e Construção Eireli. INABILITADAS: G7 Construções e Servi-
ços Eireli, Sertão Construções Serviços e Locações Ltda, BRB Serviços e Comercio Eireli, Medeiros 
Construções e Serviços, T.C.S da Silva Construções Eireli, A.I.L Construtora Ltda, Fenix Locações 
e Empreendimentos Eireli. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto 
no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria da Educação, Secretaria de Desenvolvi-
mento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, tornam público o extrato dos contratos resultan-
tes do Pregão Eletrônico nº 00.002/2021-PERP: nº 00.002/2021-54SME - Valor global: R$ 774,00; 
nº 00.002/2021-71SME - Valor global: R$ 64,50; nº 00.002/2021-75SEDUMA - Valor global: R$ 
180,60 - Contratada: F Maia de Oliveira, através de seu representante legal, o Sr Francisco Maia 
de Oliveira. Contrato nº 00.002/2021-55SME - Valor global: R$ 96.451,70; nº 00.002/2021-56SME 
- Valor global: R$ 64.745,76; nº 00.002/2022-72SME - Valor global: R$ 7.768,16; nº 00.002/2021-
73SME - Valor global: R$ 5.109,09; nº 00.002/2021-74SEDUMA - Valor global: R$ 2.991,37 - Con-
tratada: Kilimpa Comércio e Indústria de Produtos de Limpeza LTDA, através de seu representante 
legal, o Sr. José Juarez Soares Filho. Contrato nº 00.002/2021-70SME - Valor global: R$ 2.717,60 - 
Contratada: Rosiney Filgueira Cruz - ME, através de seu representante legal, o Sr. Rosiney Filguei-
ras Cruz. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades 
diversas secretarias do município. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Assinam pelas contratantes: 
Secretários(as), Verúzia Jardim de Queiroz, Pedro Teixeira Pequeno Neto. Data das assinaturas 
dos contratos: 15, 17 e 18 de março de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixada - Extrato do 1º Termo Aditivo à Ata de Registro de Preços nº 
00.002/2021-E SRP, resultante do Pregão Eletrônico nº 00.002/2021-SRP. Contratante e signatário: 
Secretaria de Administração, Roberta Glicya de Sá Felix, Secretária. Contratada: Kilimpa Comércio 
e Indústria de Produtos de Limpeza LTDA, através de seu representante legal, o Sr. José Juarez 
Soares Filho. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessi-
dades das diversas secretarias do município. O presente aditivo tem por objetivo o reequilíbrio 
econômico financeiro nos itens 1.3, 1.4 e 1.12 de 112,75%, 33,34% e 22,73% respectivamente. 
Data da assinatura: 21/03/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Extrato do 1º Termo Aditivo dos contratos resultante do Pre-
gão Eletrônico nº 00.002/2021 SRP: Nº 00.002/2021-63SMS; Nº 00.002/2021-57SDS; Nº 
00.002/2021-65SAFDR. Contratantes: Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da Saúde, 
Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Rural. Contratada: Kilimpa Comércio e Indús-
tria de Produtos de Limpeza LTDA, através de seu representante legal, o Sr. José Juarez Soares 
Filho. Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das di-
versas secretarias do município. O presente termo aditivo tem por objetivo o reequilíbrio econômico 
financeiro aos contratos nº 00.002/2021-63SMS itens 1.3, 1.4 e 1.12 de 112,75%, 33,34% e 22,73% 
respectivamente; nº 00.002/2021-57SDS item 1.12 de 22,73%; nº 00.002/2021-65SAFDR item 1.3 
de 112,75%. Signatários Contratantes: Lady Daiana Arruda Mota, Izaura Gomes do Nascimento 
Oliveira, Raimundo Ribeiro Damasceno. Data das assinaturas: 21/03/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Educação. 
Contratadas: Verta Projetos e Serviços Eireli-ME, pelo valor de R$ 81.000,00 (oitenta e um mil 
reais). Objeto: Prestação de serviços técnicos especializados de gerenciamento de projetos com 
metodologia PMBOK e organização de processos com metodologia BPMN, conforme especifica-
ções constantes do anexo I, parte integrante deste processo. Procedimento Licitatório: Tomada de 
Preço Nº 2022.03.28.001-SEDUC. Vigência dos Contratos: 31/12/2022. Dotações Orçamentárias: 
07.07.12.122.0402.2.017. Elemento de Despesas: 33.90.39.00. Assina pela contratante: Wanderley 
Pereira Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pela Contratada: Katianna Kelly Alves 
da Silva. Data da Assinatura: 13/04/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o Resultado de Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços Nº 2022.03.17.002-TP-
-INFR, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
de muro da ampliação do cemitério municipal. HABILITADAS as empresas: Eco Tec Construções 
e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 39.925.178/0001-89; LS Serviços de Construções 
Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 21.541.555/0001-10; Prime Construções e Locação Eireli, inscri-
ta no CNPJ sob o nº 19.967.758/0001-21; Super Servs Serviços e Construções Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 19.377.230/0001-00; Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli, CNPJ sob o nº 
13.259.179/0001-48 e Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante Construções - ME.  INABILITADAS as 
empresas: GK Engenharia e Soluções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 45.022.575/0001-43, por não 
apresentar declaração expressa no item 3.5.3 do edital e JRA Construções e Empreendimentos 
Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 39.955.838/0001-74, por não apresentar certidão e/ou atestado em 
nome da pessoa jurídica expresso no item 3.4.1.2.   Através do presente, a Comissão Permanente 
de Licitação divulga o resultado da fase de habilitação, e abre o prazo recursal, previsto no art. 
109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações, e coloca os autos a disposição dos interessados. Caso 
não haja interposição de recursos, os envelopes das propostas de preços serão abertos no dia 
05/04/2022, às 14h, na sala da Comissão Permanente de Licitação. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Abertura das Propostas - O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos inte-
ressados que no dia 28/04/2022, às 09h, realizara abertura das propostas de preços referente a 
licitação de Tomada de Preço Nº. 2022.02.15.001-SEDUC (Secretaria de Educação), cujo objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de recuperação das quadras esportivas in-
cluindo o reforço estrutural nas bases das coberturas, onde estão situadas em diversas localidades 
do município. Artur Valle Pereira.

Câmara Municipal de Quixeramobim - O Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interes-
sados, que no próximo dia 10/05/2022, às 10h, estará realizando licitação de Pregão Eletrônico Nº 
19.002/2022 -PERP, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de ma-
teriais gráficos, o qual encontra-se disponível na integra da sede da Comissão de Licitação, situada 
na Rua Cônego Pinto de Mendonça, Nº 60, Centro, Quixeramobim/CE, das 08h às 12h, bem como 
no site: https://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, e no site: www.bll.org.br. Tarcízio de Almeida Coelho.

Nayanna Cristina do Nascimento Carvalho, CNPJ: 12.226.829/0001-96. Torna público que reque-
reu à Autarquia Municipal do Meio ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC para Atividade Odontológica, localizada na Rua Bougeval Leão 844 - Bairro 
Centro, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

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° 27545 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO GALILEU LIMA GOMES e NAYARA OLIVEIRA DA SILVA;
Edital n° 27546 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIMOSCHENKO DE OLIVEIRA E SOUZA JÚNIOR e JOYCE BEZERRA PORTELA DE  DEUS;
Edital n° 27547 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO DE MELO ANGELIM e ELLEN MEDEIROS CUNHA;
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, 26/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva
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FORTALEZA ESPORTE CLUBE - CNPJ: 07.319.551/0001-61
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Diretores e Conselheiros,
FORTALEZA ESPORTE CLUBE
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis do Fortaleza Esporte Clube (“Clube”), que compreendem o ba-
lanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira do Fortaleza Esporte Clube em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fl uxos de caixa para o período fi ndo naquela data, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando também as Interpretações Técnicas 
Gerais – ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros e ITG 2003 (R1) – Entidades desportivas, 
aprovadas pelas Resoluções CFC nº 1.255/09 e 1.429/13 do Conselho Federal de Contabilidade, respectiva-
mente, assim como a OTG 2003 – Orientações sobre a Aplicação da ITG 2003.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Respon-
sabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Contábeis”. Somos independentes em relação ao 
Clube, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e 
nas normas profi ssionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é sufi ciente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Ênfase - Continuidade operacional
Chamamos a atenção para a continuidade normal das atividades do Clube, em razão da redução do capital 
circulante líquido negativo (R$ 24,4 milhões), assim como do passivo a descoberto (R$ 8,5 milhões) foram re-
fl exo das diversas medidas que a administração vem tomando para assegurar a sua recuperação fi nanceira 
e o alcance do equilíbrio econômico de suas operações. Importante destacar que em 2021 o Clube auferiu 
um resultado superavitário (R$ 15,3 milhões). As demonstrações contábeis foram preparadas no pressu-
posto da continuidade normal das atividades do Clube, no entanto, em virtude da sua posição patrimonial e 
fi nanceira, o incômodo quanto a eventual perda de continuidade de suas operações vem mostrando sinais 
de recuperação, além da perspectiva de resultados favoráveis futuros. A Administração do Clube vem fazen-
do os esforços necessários para minimizar os efeitos desfavoráveis. Nossa opinião não contém ressalva 
relacionada a esse assunto.
Ênfase - Adesão ao Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol 
Brasileiro (PROFUT)
Conforme mencionado a Nota nº 12 às demonstrações contábeis que descreve que o Clube aderiu ao 
parcelamento conferido pela Lei nº 13.155/2015 – PROFUT em novembro de 2015. O Clube atualizou o 
valor de seus débitos e já está recolhendo os tributos e contribuições incluídos no Programa de acordo com 
as condições estabelecidas na Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 1.340, sendo que a mensuração fi nal dos 
efeitos da adesão ao Programa deverá ser confi rmada através da consolidação total dos débitos pela Receita 
Federal (e Previdência Social), onde os débitos existentes na PGFN já foram consolidados. Nossa opinião 
não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Responsabilidades da administração e da governança sobre as demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades sem fi ns lucrativos (ITG 2002 (R1)) e às entidades 
desportivas (ITG 2003 (R1)) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir 
a elaboração das demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade 
de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua conti-
nuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que 
a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa 
realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Clube são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis estejam livre de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo 
nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exerce-
mos julgamento profi ssional e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso:
 Identifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independente-
mente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta 
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e sufi ciente para fundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente 
de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsifi cação, omissão ou 
representações falsas intencionais.
 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cá-
cia dos controles internos da entidade.
 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis. 
 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional 
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modifi cação em nossa 
opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade 
a não mais se manter em continuidade operacional.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as eventuais defi ci-
ências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante nossos trabalhos.
Fortaleza (CE), 31 de março de 2022. 
ACCORD AUDITORES INDEPENDENTES S/S VLADIMIR COELHO ANTERO
CRC–CE nº 001306/O-7 Responsável Técnico CRC-CE n.º 15.273/O
CNPJ/MF nº 18.316.479/0001-35 CNAI (CFC): nº 2023

BALANÇO PATRIMONIAL 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

Ativo Nota explicativa 2021 2020
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa 4   4.184.782,26    221.865,07 
Contas a receber 5   17.654.183,36    14.426.269,30 
Estoques 6   2.701.417,04    2.527.043,18 
Impostos a recuperar    129.973,31    92.237,77 
Adiantamentos diversos    543.382,31    373.347,58 
Cessão temporária a receber    150.000,00    -   
Valores a apropriar    1.447.933,34    444.444,44 
Outros créditos               1.692,09    17.677,88 
    26.813.363,71    18.102.885,22
Não circulante   
Aplicações fi nanceiras    971.540,37    935.858,94 
Contas a receber 5   10.308.600,85    651.000,00 
Impostos a recuperar/compensar    9.477,62    -   
Depósitos judiciais    307.895,17    240.482,62 
Imobilizado 7   7.700.499,33    6.801.889,43 
Intangível 8   19.920.807,58    7.272.514,11 
    39.218.820,92    15.901.745,10
Total do ativo    66.032.184,63    34.004.630,32 

Passivo e patrimônio líquido  
Nota explicativa 2021 2020

Circulante    
Fornecedores    4.066.796,17    2.659.639,53 
Direitos de imagem     2.460.333,74    2.490.329,84 
Empréstimos e fi nanciamentos 9   1.467.474,94    5.416.671,61 
Obrigações trabalhistas e previdenciárias 10   10.139.084,13    8.674.618,23 
Ações e acordos trabalhistas    257.500,00    1.136.628,21 
Cessão de atletas, comissões a agentes e luvas    6.631.684,69    4.633.594,19 
Exigibilidade com outros clubes    1.413.570,65    2.833.933,00 
Comissão s/patrocínios     -      36.000,00 
Obrigações tributárias 11   5.398.000,30    3.314.628,42 
Parcelamentos tributários 12   1.047.019,97    1.028.913,50 
Cessão onerosa de exploração de bilheteria    900.000,00    900.000,00 
Receitas a apropriar 14   6.922.557,46    8.369.827,11 
Leasing a pagar    540.925,84    314.581,20 
Assessoria esportiva a pagar    1.430.400,00    -   
Adiantamentos e antecipações de cotas    7.860.255,94    1.999.150,56 
Acordos judiciais e extrajudiciais    81.420,97    579.646,70 
Outras contas a pagar    613.741,08    814.713,38
    51.230.765,88    45.202.875,48 
Não circulante   
Empréstimos e fi nanciamentos 9   1.785.979,19    2.621.663,76 
Parcelamentos tributários 12   6.230.621,53    6.793.203,76 
Provisão para contingências 13   1.974.378,94    1.400.567,22 
Receitas a apropriar 14   9.518.000,12    651.000,00 
Comissões a agentes    1.775.200,00    408.000,00 
Leasing a pagar    795.010,08    507.779,20 
Luvas a pagar    -      300.000,00 
Exigibilidade com outros clubes    1.200.000,00    -   
Outras contas a pagar    102.083,35    -   
    23.381.273,21    12.682.213,94 
Patrimônio líquido (Passivo a descoberto) 15 
Reservas estatutárias    86.078,00    86.078,00 
Superavit (défi cit) acumulado  - 8.665.932,46  - 23.966.537,10
  - 8.579.854,46  - 23.880.459,10
Total do passivo e do patrimônio líquido    66.032.184,63    34.004.630,32

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
 Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)  

Nota explicativa 2021 2020
Receita operacional líquida  16   156.648.182,65    77.300.085,95
(-) Custos e despesas   - 139.997.355,03  - 85.123.306,43 
Custos das mercadorias vendidas  - 5.716.412,97  - 4.211.676,20 
Custos de atividades esportivas 17 - 106.789.420,94  - 60.243.309,94 
Despesas administrativas 18 - 26.512.421,67  - 20.246.018,51 
Despesas tributárias       - 979.099,45  - 422.301,78 
(=)Superávit (déficit) operacional antes do resultado financeiro   16.650.827,62  -7.823.220,48
Despesas fi nanceiras  - 3.387.097,22  - 2.425.800,44 
Receitas fi nanceiras    2.036.874,24    461.385,62 
(=) Resultado financeiro líquido 19 - 1.350.222,98  - 1.964.414,82
(=) Superávit (déficit) do exercício    15.300.604,64  -9.787.635,30

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

                            2021 2020
Superávit/(déficit) do exercício    15.300.604,64  - 9.787.635,30 
Outros resultados abrangentes                        -      -  
Total do resultado abrangente do exercício    15.300.604,64  - 9.787.635,30 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

                  2021 2020
(=) Superávit (déficit) do exercício    15.300.604,64  -9.787.635,30
Itens que não afetam o caixa operacional    
Depreciação do imobilizado    836.109,76    755.933,57 
Amortização do intangível    6.274.720,94    4.600.364,65 
Perda na venda do imobilizado    13.700,40    -   
Reversão de provisão para contingência  - 600.459,75    -   
Constituição de provisão para contingência           1.174.271,47    -   
  22.998.947,46 -4.431.337,08
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo  
(Aumento) redução em contas a receber   - 12.885.514,91  - 1.016.470,81 
(Aumento) redução nos estoques  - 174.373,86  - 45.557,93 
(Aumento) redução nos impostos a recuperar  - 47.213,16    2.091,54 
(Aumento) redução em adiantamentos diversos  - 170.034,73    44.617,85 
(Aumento) redução em comissões a apropriar  - 150.000,00    114.000,00 
(Aumento) redução nos outros créditos    15.985,79    13.699,77 
(Aumento) redução nos valores a apropriar  - 1.003.488,90  - 444.444,44 
(Aumento) redução nos depósitos judiciais  - 67.412,55    72.836,71 
Aumento (redução) em fornecedores    1.407.156,64    343.925,67 
Aumento (redução) em exibilidades c/outros clubes - 1.420.362,35    2.537.877,00 
Aumento (redução) em comissão s/patrocínio a pagar - 36.000,00  - 78.000,00 
Aumento (redução) em direito de imagem   - 29.996,10    1.588.780,04 
Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e previdenciárias   1.464.465,90    485.234,93 
Aumento (redução) em ações e acordos trabalhistas   320.871,79  - 322.599,14 
Aumento (redução) em cessão de atletas, comissões de agentes e luvas   3.365.290,50    3.016.191,84 
Aumento (redução) em obrigações tributárias    2.083.371,88    1.081.455,49 
Aumento (redução) em parcelamentos tributários  - 544.475,76  - 141.193,38 
Aumento (redução) em receitas a apropriar    7.419.730,47    3.046.550,75 
Aumento (redução) em leasing a pagar    513.575,52    432.354,60 
Aumento (redução) em premiações a pagar    1.430.400,00  - 1.376.000,00 
Aumento (redução) em adiantamentos e antecipações de cotas   5.861.105,38    284.352,67 
Aumento (redução) em luvas a pagar  - 300.000,00    -   
Aumento (redução) em cessão onerosa de exploração de bilheteria   -      900.000,00 
Aumento (redução) em Acordos judiciais e extrajudiciais - 498.225,73    579.646,70 

Aumento (redução) em outras contas a pagar        - 98.888,95    293.312,33
Caixa líquido das atividades operacionais  29.454.914,33 6.981.325,11
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aplicações fi nanceiras de longo prazo  - 35.681,43  - 904.358,94 
Aquisição e baixa de imobilizado  - 1.748.420,06  - 2.668.608,33 
Aquisição e baixa de intangível  - 18.923.014,41  - 5.779.540,32
Caixa líquido das atividades de investimentos  -20.707.115,90 -9.352.507,59
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
Captação e pagamentos de empréstimos e fi nanciamentos - 4.784.881,24    1.727.348,14 
Caixa líquido das atividades de financiamentos  - 4.784.881,24    1.727.348,14
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa   3.962.917,19  - 643.834,34
Caixa e equivalentes de caixa no início do período    221.865,07    865.699,41 
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do período    4.184.782,26    221.865,07
Aumento/(redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa   3.962.917,19  - 643.834,34  

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) (EM REAIS)
Patrimônio Reserva Ajuste de  Superávits/ Total

 social estatutária avaliação (déficits)  
                                                                                                              patrimonial acumulados
                                                                             
Saldos em 31 de dezembro de 2018   -      86.078,00  0,00 -17.623.294,61 -17.537.216,61
Superávit/(défi cit) do exercício   -      -      -    -9.787.635,30 -9.787.635,30
Saldos em 31 de dezembro de 2019   -      86.078,00    -    -14.178.901,80 -14.092.823,80
Superávit/(défi cit) do exercício    -9.787.635,30 -9.787.635,30
Saldos em 31 de dezembro de 2020   -      86.078,00    -    -23.966.537,10 -23.880.459,10
Superávit/(défi cit) do exercício    15.300.604,64 15.300.604,64
Saldos em 31 de dezembro de 2021   -      86.078,00    -    - 8.665.932,46  -8.579.854,46
As notas explicativas da Adminsitração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Nota 1 – Contexto Operacional
O Fortaleza Esporte Clube (“Clube”) é uma entidade sem fi ns lucrativos, constituída desde 18 de outubro 
de 1918, tem por objetivo a prática do desporto de participação e rendimentos, distinta de seus membros 
associados, os quais não responderão pelas obrigações contraídas pela entidade por intermédio de seus 
representantes legais, e tem por fi nalidades:
 estimular a prática da educação física e de jogos desportivos entre seus associados, proporcionando-lhes 
também recreação sócio-cultural.
 disputar competições de caráter desportivo promovidas pelas entidades de administração do desporto 
a que tiver fi liado.
 desenvolver atividade sócio-diversionais, promover ou praticar, direta ou indiretamente, de iniciativas de ca-
ráter empresarial, cujos resultados possam contribuir para a concessão dos seus objetivos e angariar recurso 
para o fomento do desporto na forma da Lei.
 estimular atividades educacionais, recreativas, sociais, culturais e cívicas de seus atletas, associados e 
terceiros.
 promover a formação esportiva e educacional dos seus atletas da divisão de base, podendo, portanto, 
realizar projetos e celebrar convênios com instituições públicas e privadas.
 comercializar produtos esportivos, souvenir e demais com a marca do Clube e/ou seus símbolos, de forma 
direta a seu consumidor ou estabelecimentos comerciais para revenda, com os resultados fi nanceiros sendo 
revertidos para as fi nalidades sociais do Clube.
Em 2021, o Clube apresenta índices de liquidez desfavoráveis como se pode verifi car no capital circulante 
líquido em 31/12/2021, com saldo negativo em R$ 24.417.402,17 (em 31/12/2020 de R$ 27.099.990,26), 
ocasionado principalmente: (a) necessidade obtenção de capital de terceiros; (b) renegociação de débitos 
com credores; (c) parte desse passivo circulante é representado por antecipações e receitas a apropriar 
oriundos de contratos de patrocínios.
Durante o ano, o Clube deu prosseguimento nas ações de contingências idealizadas em 2020 para o com-
bate aos efeitos da Pandemia da Covid-19 (declarada pela OMS em 11/03/2020), sempre em busca da 
sustentabilidade do Clube em curto, médio e longo prazo, bem como, na preservação da responsabilidade 
humana e social.
O excelente resultado obtido no Campeonato Brasileiro Série A em 2021, alcançando a 4ª colocação, bem 
como as premiações recebidas pelos desempenhos na Copa do Brasil e na Copa do Nordeste, aliados à 
retomada de receitas com venda de ingressos dos jogos e o incremento nas vendas do Programa Sócio 
Torcedor impactaram positivamente nos resultados fi nanceiros do Clube, gerando, assim, um superávit de 
R$15.300.604,64, sendo o maior obtido nos últimos 10 anos.
Nota 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis
 Base de Preparação e declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
as quais abrangem as normas brasileiras de contabilidade. Na elaboração das demonstrações contábeis 
relativas ao período fi ndo em 31/12/2021 o Clube obedeceu às normas Interpretações Técnicas Gerais – ITG 
2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros e ITG 2003 (R1) – Entidades desportivas, aprovadas pelas 
Resoluções CFC nº 1.255/09 e 1.429/13 do Conselho Federal de Contabilidade, respectivamente, assim 
como a OTG 2003 – Orientações sobre a Aplicação da ITG 2003, e legislação especifi ca aplicável. 
 Estimativas e julgamentos contábeis
A preparação das demonstrações contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e tam-
bém o exercício de julgamento por parte da Administração do Clube no processo de aplicação das políticas 
contábeis do Clube. 
As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor que, 
no caso de ativos fi nanceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, outros ativos e passivos 
fi nanceiros são ajustados para refl etir a mensuração ao valor justo.
Na Nota 3, apresentamos um resumo das principais práticas contábeis adotadas pelo Clube, deixando em 
evidência somente as informações consideradas relevantes pela Administração.
Nota 03 – Principais Práticas Contábeis
As principais práticas contábeis adotadas, para registro das operações e elaboração das demonstrações 
contábeis, podem ser sumarizadas como segue:
 Moeda funcional 
As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R$), sendo essa a moeda funcional e de apre-
sentação do clube.
 Instrumentos fi nanceiros
Os instrumentos fi nanceiros são inicialmente registrados ao seu valor justo, acrescido, no caso de ativo fi nan-
ceiro ou passivo fi nanceiro que não seja pelo valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou emissão de ativo fi nanceiro ou passivo fi nanceiro. Sua mensura-
ção subsequente ocorre a cada data de balanço de acordo com a classifi cação dos instrumentos fi nanceiros.
 Caixa e equivalente de caixa
Incluem os numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações fi nanceiras de curto prazo, 
de alta liquidez, as quais são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa sujeitas a um insig-
nifi cante risco de mudança de valor.
 Contas a Receber 
São registradas e mantidas pelo valor nominal dos títulos decorrentes das negociações de direitos fede-
rativos, direitos de transmissão e patrocínio, publicidade e royalties. As perdas estimadas com crédito de 
liquidação duvidosa (“PECLD”), quando aplicável, são constituídas com base em análise individual dos 
valores a receber
 Estoques
Os estoques, substancialmente representados por materiais de almoxarifado e esportivos das lojas, são 
avaliados pelo preço médio, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização. O custo 
desses estoques é reconhecido no resultado quando baixados.
 Outras contas a receber (circulante e não circulante)
Estas são demonstradas ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor, incluindo, quando aplicável, 
os rendimentos auferidos.
 Imobilizado 
Avaliado ao custo de aquisição e/ou construção, acrescido de juros capitalizados durante o período de cons-
trução, quando aplicável para casos de ativos qualifi cáveis, e reduzido pela depreciação acumulada e pelas 
perdas por “impairment”, quando aplicável. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as 
taxas anuais mencionadas na Nota 7.
 Intangível 
 Atletas Profi ssionais
Nessa rubrica estão registrados os gastos (luvas, comissões, direitos federativos e econômicos (quando 
aplicável), intermediação etc) com a contratação e renovação de contrato de atletas profi ssionais. A amortiza-
ção é calculada de acordo com o prazo de vigência do contrato e perdas por redução do valor recuperável, 
quando aplicável. 
 Atletas em Formação
Reconhecidos pelos valores gastos diretamente relacionados com a formação de atletas (alojamento, alimen-
tação, transporte, educação, vestuário, assistência médica, comissão técnica, etc.). Quando da profi ssiona-
lização do atleta, os custos são transferidos para a conta específi ca de “Atletas formados” e amortizados no 
resultado do exercício pelo prazo contratual fi rmado.
 Fornecedores e outras contas a pagar
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios. São inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensura-
das pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros, caso aplicável. 
 Empréstimos e fi nanciamentos
O saldo de empréstimos e fi nanciamentos corresponde ao valor dos recursos captados, acrescidos dos 
juros e encargos proporcionais ao período incorrido, quando aplicável, deduzidos das parcelas amortizadas. 
 Provisões
As provisões são reconhecidas quando o Clube tem uma obrigação presente legal ou implícita como resulta-
do de eventos passados ou expectativa de eventos futuros, sendo provável a saída de recursos para liquidar 
determinada obrigação, mensurada com base numa estimativa confi ável do valor provisionado.
Dentre as provisões levantadas pelo Clube, se encontram as provisões para riscos trabalhistas e cíveis, as 
quais são provisionadas quando os processos judiciais são avaliados como perda provável, pelos assessores 
jurídicos do Clube. Também são reconhecidas as provisões de férias e 13º salário mensalmente a razão de 
1/12 avos acrescidos dos encargos de INSS e FGTS.
 Impostos e contribuições
Em virtude de ser um Clube sem fi ns lucrativos, goza do benefício de isenção do pagamento dos tributos fe-
derais incidentes sobre o resultado, de acordo com os artigos 178 a 192 Decreto nº 9.580, de 22 de novembro 
de 2018. O recolhimento dos tributos está relacionado aos aplicáveis às entidades sem fi ns lucrativos (PIS s/ 
folha) e à atividade desportiva (INSS e FGTS), além do COFINS e ICMS sobre demais receitas.
 Outros passivos (circulantes e não circulantes) 
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis, acres-
cidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas (passivos). Os 
saldos realizáveis e exigíveis com vencimento em até 12 meses da data do balanço são classifi cados no 
ativo e passivo circulantes, respectivamente.
 Reconhecimento de receita 
As receitas são registradas pelo regime de competência tendo como principais: bilheteria, venda de atletas, 
licenciamento de produtos, royalties, direitos de transmissão de jogos, patrocínios e publicidades, sócio pro-
prietário e torcedor, contribuições do conselho deliberativo, venda de produtos, mecanismo de solidariedade, 
direitos econômicos, entre outras.
 Receita fi nanceira
A receita fi nanceira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de juros. 
Nota 04 – Caixa e Equivalente de Caixa

31/12/2021 31/12/2020
Caixa 176.920,41 61.614,95
Bancos conta movimento 34.819,65 21.768,66
Bancos conta aplicação (a) 3.973.042,20 138.481,46
Total 4.184.782,26 221.865,07
 As aplicações fi nanceiras estão representadas por Conta Max Empresarial, FIC Giro, Invest Fácil, CDB/
Letras e FI Renda Fixa, e possuem liquidez imediata. A receita bruta de rendimentos gerada por estes inves-
timentos é registrada como receita fi nanceira e os descontos de IRRF e IOF são registrados como despesas 
fi nanceiras.
Nota 05 – Contas a Receber (Circulante e Não Circulante)

31/12/2021 31/12/2020
Patrocínio e publicidade (a) 18.182.029,41 3.638.209,32
Televisionamento (a) 1.776.538,44 2.513.810,21
Sócio torcedor 4.640.422,96 800.118,19
Clientes Lojas e e-commerce 2.952.672,04 2.714.227,65
Royalties 277.121,36 145.371,60
Créditos a receber 0,00 42.259,19
Cláusula indenizatória a receber 105.000,00 105.000,00
Outros créditos 29.000,00 29.000,00
Direitos econômicos a receber 0,00 4.676.490,00
Mecanismo de solidariedade a receber 0,00 803.500,27
(-) Provisão p/ crédito e liquidação duvidosa 0,00 (390.717,13)
Total 27.962.784,21 15.077.269,30
Circulante 17.654.183,36 14.426.269,30 
Não Circulante 10.308.600,85 651.000,00
 O Clube possui contratos de longo prazo assinados com empresas para televisionamento decorrentes da 
cessão dos direitos de captação, fi xação, exibição e transmissão dos sons e imagens dos jogos dos campeo-
natos Cearense, Nordeste e Brasileiro Série A, e de patrocínio e publicidade esportiva.
Estes valores foram registrados em contrapartida da conta Receitas a Apropriar, segregado entre passivo 
circulante e não circulante. O montante registrado no ativo será amortizado de acordo com o recebimento 
das parcelas e os correspondentes valores mantidos no passivo serão reconhecidos como receita conforme 
regime de competência. 
O Clube avaliou sua carteira de contas a receber e eventuais valores incobráveis foram baixados como perda 
no resultado do exercício.
Nota 06 – Estoques

31/12/2021 31/12/2020
Mercadorias para revenda 2.701.417,04 2.527.043,18
Total 2.701.417,04 2.527.043,18

Nota 07 – Imobilizado
   31/12/2021  31/12/2020
Descrição % Taxa anual valor Depreciação Valor Valor
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 10% 1.046.107,48 (325.025,89) 721.081,59 515.219,18
Móveis e Utensílios 10% 794.965,54 (279.855,00) 515.110,54 324.289,50
Equipamentos de Proc. de Dados 20% 639.465,21 (371.572,67) 267.892,54 225.932,30
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4% 5.394.382,35 (713.670,84) 1.467.625,78 4.322.933,04
Direitos de uso de loja - 2.101.654,72 (634.028,94) 1.467.625,78 938.856,66
Aparelhos de televisão 20% 73.417,57 (25.34,21) 48.077,36 46.656,99
Obras/Reforma Loja Conceito - - - - 68.400,00
Obras/Reforma em andamento CT Maracanaú - - - 359.601,76
Total  10.049.992,87 (2.349,493,54) 7.700.499,33 6.801.889,43
O Imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, menos depreciação acumulada, com percentuais de depre-
ciação aplicados consoante as normas fi scais vigentes e por meio do método linear. A Administração efetuou 
uma revisão dos seu imobilizado e não identifi cou evidências relevantes que poderiam indicar deterioração 

ou perda de valor.
Movimentação do ativo imobilizado:
   Vendas
Curto de Aquisição 31/12/2020 Adições Alienações Transferências Baixa 31/12/2021
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos 786.372,08 318.423,65 (58.688,25) - - 1.046.107,48
Móveis e Utensílios 536.043,01 258.922,53 - - - 794.965,54
Equipamentos de Proc. de Dados 487.117,72 152.347,49 - - - 639.465,21
Benfeitorias em imóveis de terceiros 4.828.817,48 137.563,11 - - - 2.101.654,72
Direitos de uso de loja 1.219.348,00 882.306,72 - - - 73.417,57
Aparelhos de televisão 68.400,00 - - (359.601,76) - -
Obras/Reforma Loja Conceito 68.400,00 - - (68.400,00) - -
Obras/Reforma em andamento 
CT Maracanaú 359.601,76 - - (359.601,76) - -

Depreciação
Máquinas, Apar. e Equipamentos (271.152,90) (105.264,59) 34.987,85 - 16.403,75 (325.025,89)
Móveis e Utensílios (211.753,51) (71.006,30 - - 2.904,81 (279.855,00)
Proc. de Dados (261.185,42) (110.412,30) - - 25,05 (371.572,67)
Benfeitorias  (505.884,44) (207.786,39) - - -  (713.670,83)
Direitos de uso de loja (280.491,34) (353.537,60) - - -  (634.028,94)
Aparelhos de televisão (17.904,02) (7.795,21) - - 359,02 (25.340,21)
 (1.548.371,63) (855.802,39) 34.987,85 - 19.692,63 (2.349.493,54)
Imobilizado Líquido 6.801.889,43 902.617,67 (23.700,40) - 19.692,63 7.700.499,33

Nota 08 – Intangível
31/12/2021 31/12/2020

Atletas profi ssionais/formados 27.675.807,49 11.371.287,00 
    (-) Amortização (10.379.024,91) (6.259.043,44) 
Atletas em formação 2.540.520,50 1.880.574,34 
 Subtotal atletas (a) 19.837.303,08 6.992.817,90 
Marcas e patentes 62.422,00 62.422,00 
Ações sociais e trabalhistas 0,00 991.601,37 
Software - sócio torcedor 34.000,00 34.000,00 
Software – futebol profi ssional 28.110,00 28.110,00 
    (-) Amortização (41.027,50) (836.437,16) 
Subtotal outros 83.504,50 279.696,21 
Total 19.920.807,58 7.272.514,11
 A movimentação do intangível de atletas está demonstrada da seguinte forma:
Movimentação 2019 Adições Transf./Baixa Amortização 2020
Atletas Profi ssionais Formados 4.359.528,59 5.633.810,50 (302.249,96) (4.578.845,57) 5.112.243,56
Atletas em Formação     
Base Sub 23 - 243.167,74 - - 243.167,74
Base Sub 20 1.371.076,91 1.192.139,23 (1.185.308,34) - 1.377.907,80
Base Sub 17 89.627,65 197.701,69 (27.830,54) - 259.498,80
Total do Intangível 5.820.233,15 7.266.819,16 (1.515.388,84) (4.578.845,57) 6.992.817,90

Movimentação 2020 Adições Transf./Baixa Amortização 2021
Atletas Profi ssionais Formados 5.112.243,56 18.275.109,49 (1.970.589,00) (4.119.981,47) 17.296.782,58
Atletas em Formação          
Base Sub 23 243.167,74             183.866,28  (311.520,44)  - 115.513,58
Base Sub 20 1.377.907,80    1.675.830,25  (1.554.585,28)  - 1.499.152,77
Base Sub 17 259.498,80          965.192,13  (298.836,18)  - 925.854,75
Total do Intangível 6.992.817,90 21.099.998,15 (4.135.530,90) (4.119.981,47) 19.837.303,68

Os principais critérios analisados para atletas com perfi l de integração ao profi ssional são: qualidade técnica, 
evolução e adaptação aos treinamentos, característica física e evolução cognitiva de entendimento ao jogo. 
Em 2021 foi feita avaliação do perfi l dos atletas onde a conclusão foi pela manutenção do quadro de atletas na 
categoria de base. O Clube fez a avaliação determinada na ITG 2003 (R1), onde concluiu que são esperados 
benefícios econômicos futuros em relação a esses atletas. O clube apresentou a seguinte relação de participa-
ção em direitos econômicos dos atletas que integraram o quadro de futebol em 2021:

Direitos Econômicos Sintético 
Percentual      2020   2021  
 Base Profissional Total Base Profissional Total
0% 13 5 18 6 7 13
até 30% - - - 3 2 5
31% a 50% 1 - 1 4 4 8
51% a 80% 6 4 10 12 8 20
81% a 99% 1 - 1 8 - 8
100% 25 26 51 8 16 24
Total 46 35 81 41 37 78

Nota 09 – Empréstimos (Circulante e Não Circulante)
  31/12/2021 31/12/2020
Múltipla Crédito 311.379,94 311.379,94
Empréstimos de terceiros 643.941,61 4.765.043,61
Banco Daycoval 2.950.969,22 3.852.143,62
(-) Juros a apropriar (652.836,64) (890.231,80)
Total 3.253.454,13 8.038.335,37
Circulante  
Não Circulante 1.467.474,94 1.785.979,19 
 5.416.671,61   2.621.663,76
Os empréstimos estão suportados por contratos de mútuo e em sua maioria realizado por diretores e/ou conse-
lheiros do Clube, sem que haja a incidência de juros. A seguir os contratos com incidência de juros:
Mutuante Principal Taxa % Início Fim 31/12/2021 31/12/2019
Banco Daycoval 3.001.858,00 1,07%am Set/20 Set/24 2.298.132,58 2.961.911,82
     2.298.132,58   2.961.911,82 

 Circulante    835.684,57 663.779,24
 Não Circulante    1.462.448,01 2.298.132,58

Nota 10 – Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
 31/12/2021 31/12/2020
INSS a recolher 113.071,74 429.881,59
FGTS a recolher 219.963,90 328.104,04
Contribuição sindical a recolher 129.098,34 129.050,34
Salários de atletas 827.916,06 1.154.424,93
Salário de funcionários 71.061,11 419.920,75
Pensão alimentícia a pagar 53.138,85 23.604,14
13º salário a pagar 2.088.710,21 2.054.565,26
Rescisão a pagar de funcionários 612.292,97 420.318,11
Rescisão de contratos de atletas 1.008.556,24 332.992,42
Férias a pagar – outros deptos. 816.227,67 632.158,01
Férias a pagar – atletas 574.154,64 106.945,73
Provisão de férias (e encargos) 3.624.892,40 2.642.652,91
Total 10.139.084,13 8.674.618,23

Nota 11 – Obrigações Tributárias
 31/12/2021 31/12/2020
ICMS a Recolher 321.621,35 116.805,32
COFINS a recolher 192.267,59 352.412,24
PIS a Recolher 58.098,86 127.617,73
IRRF s/ Serviços 174.307,99 128.388,17
IRRF s/ Salário 1.958.865,04 1.739.207,25
CSRF a Recolher 266.583,69 222.938,59
ISS Retido 137.501,01 252.170,09
INSS Retido a Recolher 84.011,01 55.086,62
INSS S/Dir. de Transm. a Recolher 2.099.100,87 310.444,80
INSS S/ Patrocínio a Recolher 93.964,86 0,00
Outros tributos 11.678,03 9.557,61
 0,00 
Total 5.398.000,30 3.314.628,42

Nota 12 – Parcelamentos (Circulante e Não Circulante)
 31/12/2021 31/12/2020
Parcelamentos INSS 0,00 28.202,19
Parcelamento – INSS 684-8 e 685-6 14.747,46 89.581,44
Parcelamento - processo 10380-404.351/16-98 0,00 14.797,12
Parcelamento - processo 10380-403.119/17-13 36.963,30 133.709,73
Parcelamento - processo 10380-401.728/17-38 0,00 502,24
Parcelamento - processo 10380-405.524/16-95 0,00 36.720,08
Parcelamento PGFN Multa CLT ref. Nº204 19.616,77 25.652,41
Parcelamento - processo 10380-405.427/16-01 0,00 35.017,86
Parcelamento INSS 039-4 e 040-8 26.884,15 94.492,03
Pert PGFN ref. 1479162 90.813,44 102.817,88
Profut - Demais Deb-RFB 704.195,10 759.799,50
Profut - Demais Deb-PGFN 3.405.025,99 3.569.151,67
Profut - Deb.Previdenciário-RFB 593.596,60 646.158,40
Profut - Deb.Previdenciário-PGFN 3.427.983,81 3.676.470,93
Parcelamento ICMS 0,00 176.937,72
Parcelamento - Processo 10380-402.307/20-2 745.917,25 969.615,01
Parcelamento ISS Retido 184.698,11 0,00
Parcelamento INSS 638006813 139.172,42 0,00
Parcelamento Nº 04761220 72.777,90 0,00
Parcelamento INSS 639681077 130.055,30 0,00
Parcelamento INSS 640906052 35.413,31 0,00
Parcelamento PGM IPTU Nº 202100094416 64.242,76 0,00
  0,00
(-) Encargos a apropriar (2.414.462,17) (2.537.508,95)
Total 7.277.641,50 7.822.117,26
Circulante 1.047.019,97 1.028.913,50 
Não Circulante 6.230.621,53 6.793.203,76 

Nota 13 – Provisão para Contingências (Não Circulante)
 31/12/2021 31/12/2020
Cível 68.415,03 68.415,03
Trabalhista 1.895.305,44 1.332.152,19
Tributária 10.658,47 0,00
Total 1.974.378,94 1.400.567,22

Movimentação das Contingências:
                                                    Contingências
Descrição Trabalhista Cíveis Fiscais Total
Saldo em 31 de Dezembro de 2019 1.332.152,19 68.415,03 - 1.400.567,22
Constituição - - - -
Baixa - - - -
Atualização - - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2020 1.332.152,19 68.415,03 - 1.400.567,22
Constituição 1.163.613,00 - 10.658,47 1.174.271,47
Baixa (600.459,75) - - -
Atualização - - - -
Saldo em 31 de Dezembro de 2021 1.895.305,44 68.415,03 10.658,47 1.974.378,94

A provisão para contingências foi avaliada pela administração diante dos prognósticos elaborados pela asses-
soria jurídica do Clube, conforme detalhamento a seguir:
 Relação do processo com perda julgada provável (maior chance de ocorrer a perda na ação), onde a 
Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá efeito signifi cativamente diferente do 
montante provisionado. 
 Relação de processos com perda julgada possível: 
Natureza da Ação 2021 2020
Cível 1.131.073,38 3.020.869,89
Trabalhista 1.895.305,44 2.081.687,47
Tributário 1.573.431,05 1.534.502,88
Total 4.601.830,87 6.637.060,24
A avaliação dos assessores jurídicos do Clube aponta para uma probabilidade possível de perda, razão pela 
qual a Administração não registrou esse montante no balanço patrimonial. 
Nota 14 – Receitas a Apropriar (Circulante e Não Circulante)
 31/12/2021 31/12/2020
Patrocinadores (a) 15.760.412,12 2.152.750,00
Televisionamento (b) 600.000,00 6.787.931,65
Cessão de camarote 80.145,46 80.145,46
Total 16.440.557,58 9.020.827,11
Circulante 6.922.557,46 8.369.827,11 
Não Circulante 9.518.000,12 651.000,00
 Corresponde as receitas previstas com os patrocinadores, onde os valores serão apropriados à receita de 
acordo com o regime de competência.
 Referem-se, basicamente, as receitas previstas com as cessões dos direitos de captação, fi xação, exibição 
e transmissão dos sons e imagens dos jogos dos campeonatos Cearense, Copa do Brasil, Nordeste e Brasilei-
ro Série A. Os correspondentes valores serão apropriados à receita de acordo com o regime de competência 
tendo por base a fl uência da realização das competições.
Nota 15 – Passivo a Descoberto
 31/12/2021 31/12/2020
Reservas estatutárias 86.078,00 86.078,00
(-) Superávit (défi cit) acumulado (a) (23.966.537,10) (14.178.901,80)
(+) Superávit (défi cit) do exercício 15.300.604,64 (9.787.635,30)
Total (8.579.854,46) (23.880.459,10)

O Patrimônio Social do Clube está representado por cotas patrimoniais a valores simbólicos captados junto aos 
sócios da entidade além de resultados obtidos ao longo dos períodos sejam défi cits e/ou superávits.
 Na rubrica estão refl etidos os superávits (défi cits) acumulados desde a constituição do Clube, ressaltando-se 
que a administração tem adotado medidas para reverter o passivo descoberto existente em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, conforme Nota 20.

Nota 16 – Receita Operacional Líquida
 31/12/2021 31/12/2020
Receita Bruta de Futebol 148.446.735,64 66.685.149,94
Bilheteria (a) 5.689.516,87 2.027.631,00
Patrocínios 9.380.785,51 6.331.412,39
Transmissão de jogos 54.533.112,57 24.108.650,70
Sócio torcedor 14.080.081,60 11.213.353,05
Performance 34.702.470,68 0,00
Timemania 1.660.215,02 1.907.952,28
Publicidade estática 4.737.136,48 1.080.000,00
Participação em competição 18.976.311,15 6.427.309,74
Mecanismo de solidariedade 0,00 1.175.775,59
Transferência de atletas 2.409.374,95 9.613.600,00
Vendas de Atletas 1.979.841,60 0,00
Outros ingressos 0,00 485.506,19
Patrocínio futebol feminino 20.000,00 188.000,00
Patrocínio futsal 179.500,00 80.500,00
Ativação de marca 78.689,90 141.180,00
Direitos econômicos 19.699,31 1.904.279,00
Receita Bruta Diversas 9.018.191,79 5.531.070,65
Royalties 822.728,64 587.300,66
Eventos sociais 759.421,80 756.049,92
Cessão de camarotes 212.256,00 45.054,54
Outras receitas operacionais (Nota 16.1) 7.223.785,35 4.142.665,53
Receita Bruta Vendas da Loja 17.588.287,05 13.853.719,83
Vendas lojas Fortaleza 17.440.138,56 13.828.603,24
Outras receitas operacionais (Nota 16.1) 148.148,49 25.116,59
Receita Operacional Bruta 175.053.214,48 86.069.940,42
Deduções da Receita (18.405.031,83) (8.769.854,47)
Direito de arena (5.316.015,71) (1.577.869,40)
INSS s/ direito de transmissão de jogos (4.810.754,64) (1.386.367,26)
INSS s/ publicidade estática (254.406,80) (61.256,25)
INSS S/patrocínio e premiação (287.016,86) (190.608,01)
INSS S/royalties (22.055,53) (26.798,44)
Cancelamentos e devoluções (1.177.303,56) (265.125,01)
Descontos incondicionais (735.432,74) (1.473.109,60)
Impostos sobre vendas (ICMS e COFINS) (4.746.287,20) (3.788.720,50)
INSS S/ Cotas Copa Do Brasil (862.408,79) 0,00
Retenção Acessos / Programa Sócio Torc. (193.350,00) 0,00
Receita Operacional Líquida 156.648.182,65 77.300.085,95
 O Clube obteve as seguintes rendas de jogos nos exercícios de 2021 e 2020:
Competições                                                      2021                                                             2020
  Qtde Jogos R$ Qtde Jogos R$
Campeonato Cearense - 0,00 3 114.258,00
Copa do Brasil -   -
Copa do Nordeste - 0,00 3 582.494,00
Campeonato Brasileiro Série A 9 5.689.516,87  -
Copa Sulamericana -  0,00 1  1.330.879,00
Total de Receita p/Competição 9 5.689.516,87 7  2.027.631,00
Devido a Pandemia da COVID-19, o retorno de público aos estádios no Estado do Ceará com capacidade 
reduzida foi na 23ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
Nota 16.1 – Outras receitas operacionais 
 31/12/2021 31/12/2020
Outras receitas operacionais  
Recuperação de despesas 2.660.100,31 3.090.205,07
Reversão de provisões 1.932.308,92 395.903,81
Bonifi cação de mercadoria 148.148,49 25.116,59
Imagem 0,00 30.000,00
Doações de conselheiros e outros 333.777,29 346.009,34
Doações e brindes 0,00 7.709,96
Arrecadação centro de excelência 98.037,69 260.238,88
Outras receitas 2.199.561,14 12.598,47
Total outras receitas  7.371.933,84 4.167.782,12
Nota 17 – Custos de atividades esportivas
Em 2021 o Clube fez uma revisão de critério de evidenciação das contas contábeis para melhor com a criação 
dos custos de atividades esportivas e está apresentando de forma comparativa a 2020, conforme detalhado 
em seguida:

31/12/2021 31/12/2020
Salários, encargos e benefícios a funcionários            62.087.633,28             31.601.254,16 
Direito de imagem            14.104.000,22             12.661.427,86 
Gastos com atletas                  745.344,65               1.227.558,13 
Gastos com jogos e competições               5.347.704,33               3.654.413,28 
Repasse de direitos econômicos               2.314.000,00               1.555.083,76 
Cessão temporária de atletas               2.827.244,42                     55.555,56 
Amortização do intangível               6.173.685,49               4.117.463,41 
Acordos diversos                  535.848,64                   219.773,50 
Comissões               1.076.278,54                   529.592,13 
Aluguéis                     86.671,27                     44.058,46 
Fretes e transportes                     46.242,85                        6.891,48 
Serviços de terceiros               1.980.669,54               1.049.384,70 
Taxas diversas                  673.526,33                   453.846,96 
Viagens e estadias               2.270.433,49               1.790.983,36 
Multas diversas                  908.931,49                     99.200,00 
Materiais                  884.583,89                   351.176,13 
Rateio logística-CBF               2.544.677,50                   747.410,00 
Assessoria esportiva               2.145.600,00                                     -   
Bonifi cação                     13.464,00                                     -   
Doação                                    -    28.295,00
Outros gastos                     22.881,01                     49.942,06 
Total dos custos de atividades esportivas 106.789.420,94 60.243.309,94

Nota 18 – Despesas administrativas
Em 2021 o Clube fez uma revisão de critério de evidenciação das contas contábeis para melhor com a criação 
das despesas administrativas e está apresentando de forma comparativa a 2020, conforme a seguir:

31/12/2021 31/12/2020
Salários, encargos e benefícios a funcionários 10.670.135,02      6.069.056,79 
Acordos diversos 151.093,85      1.893.573,41 
Água e esgoto 64.226,58            61.309,75 
Aluguéis 895.756,39          799.941,90 
Fretes e transportes 90.430,74            25.766,05 
Honorários Profi ssionais 574.660,24            62.830,00 
Luz, telefone e internet 617.988,95          306.822,75 
Provisão para contingências 1.174.271,47                           -   
Serviços de terceiros 6.440.209,45      6.575.777,43 
Viagens e estadias 308.774,83          126.152,10 
Depreciação de imobilizado 836.109,76          755.933,57 
Amortização do intangível 188.552,65            74.019,08 
Multas diversas 0,00              3.152,15 
Materiais 3.297.075,49      2.612.314,54 
Perdas diversas 294.833,16          247.784,04 
Taxas diversas 148.500,77            51.684,60 
Doação 106.429,46            98.828,60 
Bonifi cação 360.926,88            94.136,45 
Outros gastos 292.445,98          386.935,30 
Total das despesas administrativas 26.512.421,67    20.246.018,51 

Nota 19 – Resultado Financeiro
 31/12/2021 31/12/2020
Receitas financeiras  
Descontos obtidos 64.302,17 346.687,13
Rendimentos aplicações fi nanceiras 67.846,55 14.483,75
Variações cambiais ativas 1.861.458,16 0,00
Outras receitas 43.267,36 100.214,74
Total receitas fi nanceiras 2.036.874,24 461.385,62
Despesas Financeiras   
Tarifas bancárias (214.365,94) (101.709,46)
Juros e multas (958.437,77) (1.484.621,50)
Despesas c/ câmbio fi nanceiro (214.007,32) (239.894,17)
Variações cambiais passivas (1.348.517,05) (167.894,02)
Encargos s/antecipações de crédito (202.060,75) (43.154,95)
Taxa de cartão de crédito (435.432,38) (388.275,36)
Outras despesas (14.276,01) (250,98)
Total despesas financeiras (3.387.097,22) (2.425.800,44)
Total despesas financeiras líquidas (1.350.222,98) (1.964.414,82)

Nota 20 – Resultado Operacional por Atividade
Apresentação do resultado operacional por atividade, para atendimento às diretrizes emanadas pela ITG 2003 
(R1), conforme segue:

Futebol Futebol  2021 2020
 Profissional Amador /  Total  Total
  Social /Adm
Receitas Operacionais Líquida    136.523.282,84         20.124.899,81 156.648.182,65 77.300.085,95 
Custos das atividades sociais 
e esportivas (104.824.778,79)  (1.964.642,15)  (106.789.420,94)  (60.243.309,94) 
Custos das mercadorias vendidas  (5.716.412,97) (5.716.412,97)  (4.211.676,20) 
Resultado bruto      31.698.504,05 12.443.844,69        44.142.348,74 12.845.099,81 
Despesas/receitas operacionais    
   Despesas administrativas                          -    (26.512.421,67)  (26.512.421,67)  (20.246.018,51) 
   Despesas tributárias                          -    (979.099,45)  (979.099,45)  (422.301,78 
Superávit (déficit) operacional antes do 
resultado financeiro      31.698.504,05  (15.047.676,43)         16.650.827,62  (7.823.220,48) 

Nota 21 – Continuidade Normal Objeto Social
As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal de suas atividades. O 
Clube apresentou um superávit em 2021 de R$ 15 milhões, onde houve uma redução considerável no patrimônio 
social negativo (a descoberto), assim como no capital circulante líquido negativo. A administração reconhece a situ-
ação e vem adotando diversas medidas com o objetivo de assegurar a recuperação fi nanceira e obter o equilíbrio 
econômico fi nanceiro de suas atividades, dentre elas:
 Melhoria contínua na gestão empresarial com melhor controle dos gastos e recebimentos do clube;
 Acompanhamento mensal de indicadores fi nanceiros possibilitando aos gestores realizarem avaliações e cor-
reções de forma mais rápida e precisa;
 Aumento de receita do Clube através de venda de jogadores;
 Busca de novos patrocinadores com valores de contrato que representem aumentos efetivos na receita;
 Aumento na base de sócios torcedores, viabilizando assim uma receita mensal e segura;
 Vendas de novos produtos ofi ciais do Clube;
 Recebimento de royalties e licenciamento de novos produtos;
 Aumento nas vendas de produtos ofi ciais do Clube.
Nota 22 – Gestão de riscos e instrumentos financeiros
 Gerenciamento de riscos
O Clube participa de operações envolvendo instrumentos fi nanceiros, todos registrados em contas patrimoniais, 
que se destinam a atender as suas necessidades operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos fi nan-
ceiros, principalmente de crédito e aplicações de recursos, riscos de mercado (juros) e risco de liquidez, aos quais 
entende que está exposta, de acordo com sua natureza dos negócios e estrutura operacional.
A administração desses riscos é efetuada por meio da defi nição de estratégias elaboradas e aprovadas pela Admi-
nistração do clube, atreladas ao estabelecimento de sistemas de controles e determinação de limite de posições. 
Não são realizadas operações envolvendo instrumentos fi nanceiros com fi nalidade especulativa. Adicionalmen-
te, a Administração procede com a avaliação tempestiva da posição do Clube, acompanhando os resultados 
fi nanceiros obtidos, avaliando as projeções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios 
defi nido e monitoramento dos riscos aos quais está exposto o clube.
 Instrumentos fi nanceiros
O Clube não possuía nenhuma transação em aberto, durante os exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 
e de 2020, envolvendo instrumentos fi nanceiros complexos. As transações fi nanceiras ocorridas entre ativos e 
passivos usuais são pertinentes às suas atividades econômicas, envolvendo particularmente aplicações fi nan-
ceiras, contas a receber e a pagar com vencimento de curto prazo, e empréstimos de cunho operacional ou para 
gerenciamento de caixa. Esses instrumentos, por causa de sua natureza, condições e prazos, têm seus valores 
contábeis registrados nos balanços patrimoniais a valores de mercado.
Nota 23 – Seguros
Em 31 de dezembro de 2021, o Clube possuía apenas cobertura de seguros de vida.
Nota 24 – Eventos Subsequentes
No período compreendido da data do encerramento do exercício social até a data de divulgação das demonstra-
ções contábeis e emissão da opinião do auditor independente, houve o seguinte:
 Direitos profi ssionais adquiridos
Atleta Clube/Empresa                                             Vigência               Valor contrato  Taxa
    Início Fim Reais Dólar Bacen
Silvio Ezequiel Romero Club Atlético Independiente 13/01/2022 31/12/2022 828.690 150.000 5,5246
Moisés Vieira da Veiga Assoc. Atlética Ponte Preta 22/01/2022 31/12/2024 3.050.000  
Nathan M. da Silva A. C. Esportes SAF (Athletic) 12/01/2022 31/12/2023 200.000  
Matheus I. dos Santos Oeste Futebol Clube 19/01/2022 31/12/2024 850.000
 Direitos profi ssionais cedidos
Atleta Clube/Empresa                               Valor contrato
    Tipo Reais Dólar
David Corrêa da Fonseca Sport Club Internacional Direitos econômicos 10.000.000
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Torna publico que requereu a AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATU-
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CEARÁ DIESEL S.A.
CNPJ/MF nº 63.388.441/0001-22

Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 115.055 134.576
Depósito caução 617 -
Títulos e valores mobiliários 5 22.185 10.438
Contas a receber 6 24.552 24.346
Estoques 7 16.567 11.445
Tributos a recuperar 8 3.339 3.054
Adiantamento a fornecedores 143 81
Partes relacionadas 9 11.988 4.376
Outros créditos 180 298

194.626 188.614
Não Circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais 248 235
Tributos diferidos 14 638 1.084

886 1.319
Investimentos 14 14
Imobilizado 10 3.628 11.232
Intangível 182 70

4.710 12.635
Total do Ativo 199.336 201.249

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
Contas a pagar 11 22.483 19.710
Salários, provisões e encargos 
sociais

12 2.001 1.783

Adiantamentos de clientes 13 1.696 3.787
Obrigações fiscais 14 5.663 949
Juros sobre capital próprio a 
pagar e dividendos

16 2.630 921

Outras contas a pagar 102 97
34.575 27.247

Não Circulante
Provisão para contingências 15 777 1.745
Partes relacionadas 9 101.110 115.432

101.887 117.177
Patrimônio líquido 16
Capital social 30.000 30.000
Reservas de lucros 32.874 26.825

62.874 56.825
Total do Passivo e Patrimônio 
Líquido

199.336 201.249

Demonstrações de Resultados Exercícios Findos em  
31 de Dezembro de 2021 e 2020  

(Em milhares de reais, exceto resultado por ação)
Nota 2021 2020

Receita operacional líquida 17 232.235 166.600
Custos com mercadorias e servi-
ços prestados 18 (180.101) (140.204)
Lucro bruto 52.134 26.396
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas 19 (23.971) (18.345)
Despesas gerais e administrativas 19 (18.706) (10.384)
Outras receitas/despesas opera-
cionais, líquidas 20 3.402 2.228

(39.275) (26.501)
Resultado antes do resultado 
financeiro 12.859 (105)
Receitas financeiras 5.915 3.791
Despesas financeiras (4.815) (3.705)
Resultado financeiro, líquido 21 1.100 86
Lucro (prejuízo) antes do imposto 
de renda e da contribuição social 13.959 (19)
Imposto de renda e contribuição 
social corrente 14 (3.952) -
Imposto de renda e contribuição 
social diferido 14 (446) (59)
Lucro líquido (prejuízo) do 
exercício 9.561 (78)
Lucro líquido (prejuízo) por ação (R$) 3.187 (26)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020  
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros Lucros
Capital social Reserva legal A realizar Total  (Prejuízos) acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 30.000 3.622 23.281 26.903 - 56.903
Prejuízo do exercício - - - (78) (78)
Absorção do prejuízo - - (78) (78) 78 -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 30.000 3.622 23.203 26.825 - 56.825
Lucro líquido do exercício - - - - 9.561 9.561
Reserva Legal - 478 - 478 (478) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (1.090) (1.090)
Juros sobre o capital próprio - - (2.422) (2.422) - (2.422)
Retenção de Lucros - - 7.993 7.993 (7.993) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 30.000 4.100 28.774 32.874 - 62.874

Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios Findos em 
31 de Dezembro de 2021 e 2020  

(Em milhares de reais)
2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 9.561 (78)

Ajustes para conciliar o lucro líquido do 
exercício e o caixa proveniente das ativida-
des operacionais
Depreciação e amortização 7.808 956
Constituição de tributos diferidos 446 59
Provisão para perdas estimadas com 
créditos para liquidação duvidosa 407 692
Contingências (968) (1.616)

17.254 13
Variações nos ativos e passivos opera-
cionais
Depósitos caução (617) -
Contas a receber e Partes relacionadas (22.547) 13.514
Estoque (5.122) 7.517
Tributos a recuperar (285) (769)
Adiantamento a fornecedores (62) 224
Outros créditos 118 (6)
Depósitos judiciais (13) -
Contas a pagar 2.773 (11.243)
Salarios, provisões e encargos sociais 218 (141)
Adiantamentos de clientes (2.091) 2.646
Obrigações fiscais 4.714 103
Outras contas a pagar 5 (129)

Recursos líquidos gerados (usados) pelas 
atividades operacionais (5.655) 11.729
Fluxo de caixa das atividades de investi-
mentos
Titulos e valores mobiliários (11.747) 5.158
Baixa de imobilizado e intangível 163 361
Adição de imobilizado e intangível (479) (3.438)

Recursos líquidos gerados (usados) nas 
atividades de investimentos (12.063) 2.081
Fluxo de caixa das atividades de financia-
mento
Dividendos pagos - -
Juros sobre capital próprio pagos (1.440) (600)
IRRF s/ Juros sobre capital próprio (363) -

Recursos líquidos usados nas atividades de 
financiamento (1.803) (600)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
de caixa (19.521) 13.210
Demonstração do aumento (redução) no 
caixa e equivalentes de caixa:
Caixa e equivalentes de caixa no início do 
exercício 134.576 121.366
Caixa e equivalentes de caixa no final do 
exercício 115.055 134.576

Aumento (redução) no caixa e equivalentes 
de caixa (19.521) 13.210

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. Aos Administradores 
e Acionistas da Ceará Diesel S.A. Fortaleza – CE. Opinião. 
Examinamos as demonstrações financeiras da Ceará Diesel 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo naquela data, bem como as corres-
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pondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações finan-
ceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cea-
rá Diesel S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de 
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil para Pequenas e Médias Empresas (“CPC PME”) e com as 
normas internacionais de relatórios (IFRS) emitidas pelo “Interna-
tional Accounting Standards Board” (IASB). Base para opinião. 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasi-
leiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, 
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a 
seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes pre-
vistos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas 
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo 

com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria ob-
tida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da Administração e da governança pelas 
demonstrações financeiras. A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como neces-
sários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações 
financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a 
Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os 
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com 
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela 
auditoria das demonstrações financeiras. Nossos objetivos 
são obter segurança razoável de que as demonstrações financei-
ras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relató-
rio de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um 
alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou 
erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou 
em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva ra-
zoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base 
nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticis-
mo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos 
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoria em respos-

ta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apro-
priada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior 
do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 
representações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos 
controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. 
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, 
da base contábil de continuidade operacional e, com base nas 
evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida sig-
nificativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir 
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inade-
quadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, even-
tos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se 
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação 
geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 
representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a res-
peito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da 
auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que 
identificamos durante nossos trabalhos. 
Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.
Mário Vieira Lopes
Contador - CRC-RJ-060.611/O-0
José Carlos de Almeida Martins
Contador - CRC-RJ-036.737-0.

Aviso: As Demonstrações Financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente e Relatório da Administração está disponível no seguinte endereço eletrônico:  https://www.oestadoce.com.br/
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Torna publico que requereu a AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURI-
TÉ - AMAB a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO para a atividade de fabricação de 
farinha de milho e derivados exceto óleo de milho, no endereço RUA GOV 
STENIO GOMES, 1326 COIO DO CIMA-BATURITÉ-CEARA CEP 62760.000.

SINDICATO DOS OFICIAIS ALFAIATES, COSTUREIRAS E TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS 
DE CONFECÇÕES DE ROUPAS E VESTÚÁRIO DE FORTALEZA - SINTICONF. ASSEMBLÉIA GE-
RAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO.  Pelo presente edital, com base no Estatuto e em 
dispositivo de Lei, convocamos todos Profissionais dos Oficiais Alfaiates, Costureiras e Trabalhadores nas Indús-
trias de Confecções de Roupas e Vestuário, Masculina, Unissex, Moda Praia, Esporte, Infanto-Juvenil, Fardamen-
to, Cama - Mesa e Banho, Recém-Nascido e Surf, do Município de Fortaleza-CE, para se reunirem em assembleia 
geral extraordinária a ser realizada no dia: 04 de maio de 2022, às 15:30h, na Sede da Entidade, Rua: Goiás, Nº. 
1826 - Jóquei Clube - Fortaleza-CE, a fim de apreciarem e deliberarem sobre proposta de condições de CONVEN-
ÇÃO COLETIVA DE TRABALHO/2022/23, com vistas ao reajuste salarial e outras vantagens a serem atribu-
ídas a Categoria acima citada, a partir de 1º (primeiro) de junho de 2022, bem como para conceder poderes a Pre-
sidente do Sindicato, para que, investido deles, estabeleça negociações com o SINDICATO DAS INDUSTRIAS 
DE CONFECOES DE ROUPAS DE HOMEM E VESTUARIO NO ESTADO DO CEARA - SINDROUPAS, além 
dos poderes de intentar dissídio coletivo de trabalho de natureza econômica e/ou jurídica caso malogrem tais ne-
gociações ou promover a conciliação. Caso não haja presença de interessados suficientes para o funcionamento da 
assembleia em primeira convocação, esta, se realizará duas horas após às 17:30h, em segunda e última convoca-
ção, com a presença de qualquer número de interessados, no mesmo local e data, nos termos do que exige os Arts. 
611 e seguintes da CLT. Fortaleza-CE, 26 de Abril de 2022. MAURA ISABEL DA CONCEIÇÃO - Presidente.  

EDITAL DE RE-RATIFICAÇÃO DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e 
Redes de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, de acordo com o 
artigo 2º, incisos II, VI, artigo 19º, inciso VIII, parágrafo 1º, dos Estatutos Sociais vigentes, c/c artigo 
611 e seguintes da CLT, rerratifica a convocação de todos os associados e não associados  
das empresas prestadoras de serviços de Telecomunicações, instalação, manutenção, sistemas, 
cessão de infraestrutura e capacidade para SCM, SVA, STFC, SEAC, ISP’s, empresas prestadoras 
de serviços de construção e implantação de infraestrutura e/ou torres para Telecomunicações, pres-
tadoras de serviços, manutenção e reparos em equipamentos de comunicação, redes DWDM e 
instrumentos ópticos, empresas prestadoras de serviços de sistemas, construção e manutenção de 
redes de telecomunicações (Rede Externa) dos Estados do RN, CE e PE, para a  
Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 26 e 27 de abril de 2022 às 09:00h  
(horário de Brasília) com qualquer número dos presentes, através de videoconferência no link: 
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDg1M2NkNDctMmE3MC00NWJhLT-
gyNDgtYmM2M2M2YmQ1ZWRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222b787135-
ca3a-486c-bd0a-f6015fbf39b8%22%2c%22Oid%22%3a%220c4bfd49-576a-427d-9ded-c3cc44bb-
d07d%22%7d, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - Leitura e aprovação da Ata da 
Assembleia; II - Debates e deliberações sobre a pauta de Negociações Coletivas 2022/2023 dos 
setores profissionais que prestam serviços aos nossos representados no Estado do RN, CE e PE 
data-base 1º de maio; III - Eleição da Comissão de Negociações Coletivas para o ano de 2022/2023; 
IV - Fixação da Contribuição Assistencial patronal, e/ou outras taxas de serviços para a categoria.

São Paulo, 26 de abril de 2022
Vivien Mello Suruagy - Presidente
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ECONOMIA

ECONOMIA

A extinção das Eirelis (empresas individuais de responsa-
bilidade limitada), desde o ano passado, está gerando muita 
polêmica. Muitos empreendedores temem que isso traga con-
sequências ruins para a concessão de crédito e para a cobrança 
dessas empresas. Com a extinção das Eirelis, muito se ques-
tiona como ficarão as concessões de crédito e cobrança para 
os empresários que antes possuíam registro nessa modalidade. 
Esta alteração foi pensada para facilitar a situação do empre-
sário e, também das negociações B2B, consolidando a Eireli 
em outros tipos de empresas já existentes e evitar confusões. O 
que não ocorria na antiga modalidade de empresa individual.

Quanto à concessão de crédito, a mudança não deve afetar 
diretamente na concessão para as companhias, isso porque 
as Eirelis são apenas uma modalidade de empresa e não se 
pode colocar a modalidade como uma garantia de sucesso 
no empreendimento. Com a extinção dessa modalidade, as 
empresas automaticamente serão transformadas em Socie-
dade Limitada Unipessoal (SLU), uma modalidade criada 
em 2019, através da lei 13.874/2019. A principal diferença 
e que deve ser um ponto de atenção durante a concessão de 
crédito e na cobrança é que, entre a modalidade extinta com 
a SLU é a exigência de capital social, de 100 salários míni-
mos. No caso de cobrança, a extinção das Eirelis não deve 
causar problemas, pois essas empresas são obrigadas a man-
ter os critérios iguais de cobrança das outras empresas.

Extinção das Eirelis cria temores

Em alta. Após cair em fevereiro e março, o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) 
subiu 2% em abril, alcançando 118 pontos e acumulando, no quadrimestre, alta de 0,86%. O 
indicador é medido pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC).

FOTO DIVULGAÇÃO

Cara energia
A Aneel aprovou, ontem, 

um orçamento de R$ 32,1 
bilhões para financiar os 
subsídios cobrados nas 
contas de energia dos 
brasileiros. O valor é 34% 
superior ao vigente em 
2021 e pode representar 
alta de até 5% na conta de 
energia. A alta na conta 
dos subsídios reflete medi-
das apoiadas pelo Governo, 
como a prorrogação dos be-
nefícios à geração distribu-
ída de energia por fontes 
renováveis, cuja extinção 
chegou a ser debatida em 
2019 mas foi desautoriza-
da por Bolsonaro.

Cara energia II
Do total orçado, o con-

sumidor vai pagar R$ 30,2 
bilhões, alta de 54,3% sobre 
2021. O valor impacta, em 
4,65%, as tarifas do Sul, 
Sudeste e Centro-Oeste. 
No Norte no Nordeste, o 
impacto é de 2,41%. Na 
média nacional, são 3,39%. 
Os subsídios são cobrados 
pelo CDE (Conta de De-
senvolvimento Energético) 
-  pago pelos consumido-
res em sua conta de luz 
– que também banca sub-
sídios a consumidores de 
baixa renda e a geração de 
energia e sistemas isolados 
do norte do País.

Otimismo?
Após cair em fevereiro e 

março, a confiança do em-
presário do comércio subiu 
2% em abril, alcançando 
118 pontos e acumulando, 
no quadrimestre, alta de 
0,86%. Apesar do cresci-
mento modesto, o indicador, 
apurado pela CNC, apre-
sentou melhor resultado do 
que o apurado nos quatro 
primeiros meses de 2021, 
quando registrou queda 
de 9,24%. Para a entida-
de, fatores como vendas 
de Páscoa e Dia da Mães, 
além da expectativa pelo 
13º salário dos aposen-
tados, e FGTS podem 
justificar o crescimento.

Indústria
A confiança do empresá-

rio industrial subiu em 19 
dos 29 setores da indústria 
em abril sobre março de 
2022. De acordo com a 
CNI, o índice permanece 
acima de 50 pontos, mesmo 
nos dez setores em que o 
indicador foi menor que 
em março. Os setores que 
registraram maiores altas 
foram os de produtos de 
borracha, que passou de 
53,7 pontos em março 
para 59,3 pontos em abril; 
de limpeza, perfumaria e 
higiene pessoal (de 53,4 
para 58,8 pontos); além 
de metalurgia (de 53,8 
pontos para 58,3).

PMF avalia privatização do transporte público
A PMF publicou, ontem, edital para analisar a 
viabilidade de modernização dos equipamentos do 
sistema de transporte público de Fortaleza. O cha-
mamento público quer atrair entes privados para 
investimentos e melhorias aos terminais abertos, 
fechados e corredores estruturados. As propostas 
devem apresentar estudos de modelagem opera-
cional, engenharia e arquitetura, urbanístico-am-
biental, econômico-financeira e jurídica. Entre os 
serviços a serem executados estão a construção, 
administração, manutenção, conservação, requali-
ficação e exploração comercial desses espaços.

Inflação: Prévia avança para 7,65% este ano 
As projeções de 
economistas para 
a inflação deste 
ano aumentaram 
com força, segundo 
o boletim Focus, 
divulgado pelo BC, 
ontem. O levan-
tamento apontou 

que as expectativas para o IPCA subiram para 7,65% em 
2022, saindo de 6,86% no fim de março. Já são 15 sema-
nas de altas consecutivas, a projeção estava em 7,46% no 
boletim do dia 14 de abril, também publicado ontem.

O Índice de Confiança do 
Empresário Industrial (Icei) 
subiu em 19 dos 29 setores da 
indústria em abril. Os dados 
são comparados ao mesmo 
mês anterior e são da Confe-
deração Nacional da Indústria 
(CNI). Segundo a entidade, o 
Icei segue acima de 50 pontos, 
mesmo nos dez setores em 
que o indicador foi menor que 

em março. O Icei foi divulga-
do nesta terça-feira (26).

Os dados foram puxados 
por setores que registraram 
maiores altas, entre os quais 
a borracha (saiu de 53,7 
pontos em março para 59,3 
pontos em abril); de limpe-
za, perfumaria e higiene pes-
soal (de 53,4 para 58,8 pon-
tos); e de metalurgia (de 53,8 

pontos para 58,3).
O índice de confiança dos 

empresários apresentou re-
tração nos setores de calçados 
e suas partes, que passou de 
58,8 pontos em março para 
55,1 pontos em abril; produ-
tos de metal - exceto máqui-
nas e equipamentos (de 56,5 
pontos para 54,3 pontos); e 
impressão e reprodução de 

gravações, setor que caiu de 
57,9 pontos para 55,8 pontos.

O índice varia de zero a 
100 pontos e valores acima 
de 50 indicam confiança e 
abaixo disso falta de con-
fiança. Foram entrevistadas 
2.229 empresas, sendo 887 de 
pequeno porte, 830 de médio 
porte e 512 de grande porte 
entre os dias 1° e 11 de abril.

Confiança industrial cresce em 19 setores, 
aponta Confederação Nacional da Indústria

Com o valor mínimo de 
R$ 400, a Caixa Econômica 
Federal paga nesta quarta-fei-
ra (27/04) a parcela de abril do 
Auxílio Brasil aos beneficiá-
rios com Número de Inscrição 
Social (NIS) de final 8. As da-
tas dos pagamentos seguem o 
mesmo sistema Bolsa Família. 
Para consultar informações 
sobre datas de pagamento, va-
lor do benefício e composição 
das parcelas, o beneficiário 
pode consultar o aplicativo do 
Auxílio Brasil e o Caixa Tem. 
Ambos são usados para 
acompanhar as contas pou-
pança digitais do banco.

Auxílio Gás
Além disso, as famílias ins-

critas no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Gover-
no Federal (CadÚnico), com 
NIS final 8, também receberão 
hoje o benefício. O Auxílio Gás 

segue o calendário regular de 
pagamentos do Auxílio Brasil.

Neste mês, o benefício cor-
responde a R$ 51. Com du-
ração prevista de cinco anos, 
a previsão é que o programa 
beneficie 5,5 milhões de famí-
lias, até o fim de 2026. com o 
pagamento de 50% do preço 

médio do botijão de 13 quilos, 
conforme valor calculado pela 
Agência Nacional do Petróleo. 
O Auxílio Gás é pago a cada 
dois meses e tem orçamento 
de R$ 1,9 bilhão para este ano. 
Também só pode fazer parte 
do programa quem está incluí-
do no CadÚnico e tenha pelo 

menos um membro da famí-
lia que receba o Benefício de 
Prestação Continuada (BPC). 
Além disso, a legislação que 
criou o programa determi-
nou que a mulher respon-
sável pela família terá prefe-
rência, assim como vítimas 
de violência doméstica.

CEF paga hoje Auxílio Brasil
a beneficiários com NIS final 8
Atualmente, 17,5 milhões de famílias são atendidas pelo programa. No 
início do ano, 3 milhões foram incluídas; valor mínimo é de R$ 400

Para consultar 
informações 
sobre datas de 
pagamento, 
valor do 
benefício e 
composição 
das parcelas, 
o beneficiário 
pode consultar 
o aplicativo do 
Auxílio Brasil
e o Caixa Tem

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE 
ADIAMENTO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.005/2022 - O 
PREGOEIRO DA CCLP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE, no uso de 
suas atribuições legais, AVISA aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 06.005/2022, cujo objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA/CE, com data prevista para o dia 06 de 
maio de 2022, às 09:00 horas, FICA ADIADA para o dia 11 de maio de 2022, às 09:00 
horas, tendo em vista a indisponibilidade do sistema comprasnet para cadastro dos 
itens a serem licitados. Informamos ainda que não houve alteração no presente edital. 
Guaiuba/CE, 26 de abril de 2022 – Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – 
Presidente e Pregoeiro da CCLP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE ADIAMENTO 
DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2022 - O PREGOEIRO DA CCLP DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA-CE, no uso de suas atribuições legais, AVISA 
aos interessados que a ABERTURA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.006/2022, cujo 
objeto a SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTUROS E EVENTUAIS FORNECIMENTOS DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE, com data 
prevista para o dia 04 de maio de 2022, às 09:00 horas, FICA ADIADA para o dia 10 de 
maio de 2022, às 09:00 horas, tendo em vista a indisponibilidade do sistema comprasnet 
para cadastro dos itens a serem licitados. Informamos ainda que não houve alteração no 
presente edital. Guaiuba/CE, 26 de abril de 2022 – Francisco Rumennigge Praxedes 
da Silva – Presidente e Pregoeiro da CCLP.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA – Extrato de Contrato - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Educação, torna público os Extratos 
do REALINHAMENTO DE PREÇOS, do PREGÃO ELETRONICO n.º 0013108.2021, cujo objeto 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE TRASNPORTE ESCOLAR 
COMPLEMETAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DA EDUCAÇÃO DE URUOCA-CE. Contratada: HORLAN BRITO BERTOLDO-ME - CNPJ: 
04.011.796/0001-39, Contrato n°. 0013108.2021-01: VALOR INICIAL DO CONTRATO - LOTE 01 - R$ 
795.543,00; VALOR INICIAL DO CONTRAO - LOTE 02 - R$ 629.975,80; VALOR TOTAL INICIAL DO 
CONTRATO - R$ 1.425.518,80; VALOR TOTAL REAJUSTADO - LOTE 01 - R$ 65.246,25; VALOR 
TOTAL REAJUSTADO - LOTE 02 - R$ 45.903,22; VALOR TOTAL REAJUSTADO   - R$ 111.149,47 
(para os 137 dias letivos restantes do ano de 2022). Correspondente a 7,80% de acréscimo. VALOR 
DO CONTRATO APÓS O REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO: R$ 1.536.666,27 (um 
milhão quinhentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e sete reais e setenta e sete). Contrato nº. 
0013108.2021-02: VALOR INICIAL DO CONTRATO - LOTE 01 - R$ 20.628,09; VALOR INICIAL DO 
CONTRAO - LOTE 02 - R$ 33.918,46; VALOR TOTAL INICIAL DO CONTRATO - R$ 712.592,56; 
VALOR TOTAL REAJUSTADO - LOTE 01 - R$ 20.628,09; VALOR TOTAL REAJUSTADO - LOTE 02 - 
R$ 33.918,46; VALOR TOTAL REAJUSTADO   - R$ 54.918,46 (para os 137 dias letivos restantes do ano 
de 2022), correspondente a 7,65% de acréscimo. VALOR DO CONTRATO APÓS O REEQUILÍBRIO 
ECONOMICO-FINANCEIRO: R$ 767.139,11 (setecentos e sessenta e sete mil cento e trinta e nove reais 
onze centavos). Dotações: 08014.12.122.0110.2.010; 0801.12.365.0116.2.019; 0801.12.361.0116.2.011; 
0801.12.362.0118.2.017; 0808.12.361.0120.2.031; 0808.12.365.0121.2.035. Elemento de gasto 
dos contratos: 33.90.39.00. Data do aditivo: 25/04/2022 Informações: pmulicitacao@hotmail.com. 
Francisco Das Chagas Pereira - Ordenador de Despesas do Fundo Municipal da Educação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO – A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada de Pre-
ços, autuada sob o 2022.04.20.001F, cujo objeto é Contratação de empresa especializada para 
prestação de Serviços de Roço – Roçada Manual leve, em diversas Estradas Vicinais de Diversas 
Localidades do Município de Tarrafas/CE, com data de abertura marcada para o dia 17 de maio de 
2022, às 08h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. O Edital e Seus anexos encontram-se 
disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada Av. Maria Luiza Leite Santos 
s/n, Bairro Bulandeira, na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará, bem como no Portal das Licitações 
dos Municípios, no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (www.tce.ce.gov). Informações 
através do telefone (88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 26 de abril de 2022. Francisca Batista da Silva 
Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – ERRATA 
DE AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2604.01/2022, Cujo o objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE PISTOLA NO 
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHA-
RIA/PT 107.6808-13/ EM ANEXO/PT 107.6808-13. Na Publicação do dia 26/04/2022,ONDE 
SE LÊ:  “CONCORRENCIA PÚBLICA”;LEIA-SE: “TOMADA DE PREÇOS.”; ONDE SE LÊ: NO 
OBJETO  CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA/PT 107.6808-13/ EM ANEXO/PT 
107.6808-13”;LEIA-SE: “CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA/PT 107.6808-13/ 
MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR.”; ONDE SE LÊ: “realizar-se-á no dia 
27.05.2022, às 08:30 horas”;LEIA-SE: “realizar-se-á no dia 16.05.2022, às 08:30 horas.”;  Maiores 
informações poderão ser adquiridas junto a  Comissão de Pregão e Licitações do Município de 
Santana do Acaraú-CE, ou através do portal de licitações do TCE –Tribunal de Contas do Estado 
Ceara no link: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.  – Pregoeira oficial. Santana do Acaraú, 27 de 
Abril de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento-Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM - AVISO DE LICITAÇÃO Por inter-
médio do Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 10 de maio 2022 
às 09 horas estará realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 00.003/2022-PE, 
Tipo menor preço por lote, para PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTEN-
ÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PATRIMÔNIO, PORTAL 
DA TRANSPARÊNCIA E ALMOXARIFADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES ADMINISTRATI-
VAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO UNICÍPIO DE UMIRIM/CE. Disponibilização do edital e 
informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Umirim/
CE, 26 de abril de 2022.JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO - Pregoeiro  

ESTADO DO CEARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO A Prefei-
tura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na moda-
lidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022041901PE, tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro de 
preços para futura e eventual Registro de preços para futura e eventual PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FACOEMULSIFICAÇÃO E TRATAMENTO CIRÚRGICO DE PTE-
RIGIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARI-
BARA–CE. O recebimento das propostas será até às 08 horas do dia 10 de maio de 2022, início da disputa 
de preços às 09 horas do dia 10 de maio de 2022, no site bllcompras.com. O Edital e seus anexos encon-
tram-se à disposição dos interessados no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de 
Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 
07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 26 de abril de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA - Pregoeiro 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTA-
DO DA FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - TP. A Comissão Perma-
nente de Licitação da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que 
após análise dos documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - TP, com fins 
à  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA ZONA RU-
RAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., Foi Considerada INABILITADA a seguinte empresa (P-06) 
T.C.S. DA SILVA CONSTRUÇÕES EIRELI Nº 10.787.147/0001-27), não atingiu o quantitativo da 
parcela de maior relevância e de maior valor significativo, com relação ao item 1, item do orçamento 
7.1.1, código C1337, em desacordo com o subitem 4.2.5.2.1 exigências contida no edital.  Foram 
consideradas HABILITADAS as seguintes empresas: P-01) WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI – EPP (CNPJ Nº 10.932.123/0001-14, (P-02) CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRU-
ÇÕES – ME  (CNPJ Nº 22.575.652/0001-97), (P-03) ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVE-
TOS E LOCAÇÕES EIRELI –EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17), (P – 04) F C LOCAÇÕES & 
SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 27.949.806/0001-87), (P-05) APLA COMERCIO, SERVIÇOS,PRO-
JETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME CNPJ Nº 24.614.233/0001-42), por apresentarem  docu-
mentos de Habilitação exigidos de acordo com os ditames do Edital. Assim, fica aberto o prazo 
recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. Maiores informações na sede da Comissão, 
localizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410, Alto do Cruzeiro, Choró/CE, no horário 
de 8h às 12h. Choró, 25 de Abril de 2022. A Comissão 

ESTADO DO CEARA – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - PROCESSO Nº. 023/2022 TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 2022.04.20.01 AVISO DE LICITAÇÃO O MUNICÍPIO DE ICAPUÍ, ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, TORNA PÚBLICO A QUEM INTERESSAR 
QUE ESTARÁ REALIZANDO NO DIA 27 DE MAIO DE 2022, ÀS 09H00MIN, NA SALA DE LICI-
TAÇÕES, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, A LICITAÇÃO NA 
MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 2022.04.20.01, DO TIPO TÉCNICA E PREÇO, PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE BIBLIOTECONOMIA, VI-
SANDO À CONVERSÃO DE DOCUMENTOS FÍSICOS EM ARQUIVOS ELETRÔNICOS, COM 
ESTRUTURAÇÃO DE VOCABULÁRIO CONTROLADO PARA REPRESENTAÇÃO E RECUPERA-
ÇÃO DE INFORMAÇÕES EM SISTEMA DE GESTÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS E AR-
MAZENAMENTO EM NUVEM, DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ICAPUÍ. O EDITAL ENCON-
TRA-SE DISPONÍVEL NA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NA AV. 22 
DE JANEIRO, 5183 - CENTRO - ICAPUÍ - CEARÁ, NO HORÁRIO DAS 07H30MIN ÀS 13H30MIN, 
DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. MAIORES INFORMAÇÕES SERÃO PRESTADAS PELO E-MAIL: 
LICITAÇÃO_LICITA@HOTMAIL.COM. ICAPUÍ – CE, 26 DE ABRIL DE 2022. CARMEM JÚLIA DA 
COSTA - SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU - Torna público que requereu 
da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Licença Ambiental por Adesão 
e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto IMPLANTAÇÃO DE GRAMADO NO ESTÁDIO 
MUNICIPAL – LOCALIZADO NA RUA JOSÉ JOAQUIM, 576, - BAIRRO PARAÍSO NA SEDE 
DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU - CEARÁ (zona urbana). Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2022.04.26.1. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal 
de Icó/CE, torna público que estará realizando Procedimento Licitatório na modalidade Tomada 
de Preços nº 2022.04.26.1, do tipo menor preço, cujo objeto é a contratação da prestação de 
serviços de manutenção corretiva de impressoras e computadores, instalação de aplicativos 
gerais e configurações, aluguel de impressora monocromática, suporte técnico a software, 
transmissão das sessões do plenário, cobertura fotográfica e manutenção do site oficial, junto a 
Câmara Municipal de Icó/CE. Abertura: 12 de maio de 2022 às 09:00 (nove) horas. Informações 
pelo (88) 3561-4031 ou na sede da CPL, sito à Av. Idílio Sampaio, nº 2071 – Centro. Icó - CE, 26 
de abril de 2022. Anna Alice Carvalho Nunes - Presidente.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 2022.04.26.2. A Presidente da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Icó/
CE, torna público que estará realizando Procedimento Licitatório na modalidade Tomada de Preços 
nº 2022.04.26.2, do tipo menor preço, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada em 
serviços de assessoria e consultoria administrativa junto as serviços de controle inertno da Câmara 
Municipal de Icó/CE. Abertura: 13 de maio de 2022 às 09:00 (nove) horas. Informações pelo (88) 
3561-4031 ou na sede da CPL, sito à Av. Idílio Sampaio, nº 2071 – Centro. Icó - CE, 26 de abril de 
2022. Anna Alice Carvalho Nunes - Presidente.

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem, Malharias e 
Meias, Cordoalhas e Estopas, Fibras Artificiais e Sintéticas e Tinturaria do Estado do Ceará, CONVOCA 
os trabalhadores da empresa Branyl Industria E Comercio Textil Do Ceara Ltda (sócios e demais integrantes da 
categoria profissional) a se fazerem presentes à Assembleia Extraordinária, a realizar-se na sede da 
empresa, localizada na Rua Lidia Alves Cavalcante, 865, Santo Antônio, Itaitinga/CE - CEP 61880-000; no 
próximo dia 29/04/2022 às 11:00 horas, em primeira convocação, ou às 12:00 horas, em segunda convocação, 
caso seja necessário, em decorrência do quórum estabelecidos para a discussão/aprovação da matéria, para 
deliberarem sobre a seguinte pauta: a) Autorização para que a diretoria negocie a data base em nome dos 
trabalhadores da empresa, podendo: 1) Firmar acordo coletivo para manutenção da data base em 01/05/2022; e 
2) Celebrar acordo coletivo de trabalho, em caso de consenso com o patronato. Matérias que deverão observar, 
em primeira convocação, o quórum de 2/3 (dois terços) dos associados da entidade, ou de apenas 1/3 (um terço) 
dos membros, em segunda convocação (CLT, art. 612); 3) Caso mostre-se inviável a composição amistosa entre 
as partes, autorização para que o sindicato suscite/ajuíze Dissídio Coletivo, em desfavor de empresa Branyl 
Industria E Comercio Textil Do Ceara Ltda, matéria que será deliberada mediante a presença de 2/3 (dois terços) 
dos associados da entidade, em primeira convocação, ou, em segunda convocação, com apenas 2/3 (dois 
terços) dos presentes (CLT, Art. 859); 4) Discussão acerca da declaração da permanência da assembleia 
extraordinária durante as negociações da data base, podendo, em caso de autorização da categoria ser a 
mesma suspensa e reiniciada a qualquer tempo, independente das formalidades estatutárias, mormente no que 
diz respeito à publicação de novo edital convocatório, que será decidido por maioria simples de votos. 
Fortaleza/CE, 27 de Abril de 2022. A Diretoria Colegiada.

A Fornecedora Asfaltos e Pavimentação, torna público que requereu 
junto à Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - SE-
MAM a mudança de titularidade de licença de instalação, para execução de 
outras atividades de  Fabricação de estruturas pré moldadas de concreto 
armado, em série e sob encomenda , localizada na rua José Batista da Silva 
n° 255 B lage dos gatos , município de Itaitinga - Estado do Ceará
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Gabriel Jesus anotou seu tento após dominar a bola tirando de Alaba e finalizando sem chances para Courtois

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 27 de abril de 2022

Confronto.  O Cruz Azul perdeu domingo (24), em casa, no Estádio Azteca, para o Atlético San Luis por 1 a 0 no Campeo-
nato Mexicano e, em um dos túneis do estádio, torcedores do time entraram em um confronto pesado com seguranças do 
local.  Um comunicado pela  Confederação Mexicana de futebol  foi emitido, mas a punição ainda não foi determinada.ESPORTES

Manchester City e Real 
Madrid protagonizaram um 
grande embate nesta terça-
-feira. No Etihad Stadium, o 
time inglês venceu por 4 a 3, 
pelo primeiro jogo da semi-
final da Liga dos Campeões 
da Europa. Kevin de Bruyne, 
Gabriel Jesus, Foden e Ber-
nardo Silva marcaram para 
os donos da casa. Benzema 
(2) e Vinicius Júnior anota-
ram os gols dos espanhóis.

A segunda partida da 
semifinal ocorre no pró-
ximo dia 4, no Santiago 
Bernabéu, às 16 horas (de 
Brasília). Antes disso, as 
equipes possuem compro-
missos nos seus respectivos 
campeonatos nacionais. O 
Manchester City enfrenta 
o Leeds, neste sábado, pela 
Premier League. Na mesma 
data, o Real Madrid recebe 
o Espanyol, pela La Liga.

O jogo
O City abriu o placar 

com menos de dois minu-
tos de bola rolando. Mahrez 
se livrou da marcação do 
lado direito e cruzou para 
de Kevin de Bruyne, que 
cabeceou para o fundo das 
redes. Aos 11, gol dos anfi-
triões de novo. De Bruyne 
cruzou para Gabriel Jesus 
na área, que dominou ti-
rando de Alaba e finalizou 
sem chances para Courtois.

A primeira chance do 
Real veio aos 24. Benzema 
roubou a bola na área do 
City, e Vinícius Júnior di-
vidiu com Rúben Dias, que 
mandou a bola na própria 
trave, mas o lance foi anu-
lado, pois o brasileiro es-
tava impedido. Aos 28, De 

Bruyne deu uma linda enfia-
da de bola para Foden, que 
chutou mal, desperdiçando 
uma boa chance. Os visitan-
tes responderam pouco tem-
po depois. Benzema cruzou 
para Alaba, que cabeceou 
com muito perigo, mas a 
bola foi pra fora.

Aos 33, Mendy fez cru-
zamento perfeito para 
Benzema, que finalizou de 
canhota para diminuir a 
vantagem do rival. Na jo-
gada seguinte quase saiu o 
empate: Rodrygo finalizou 
para a defesa do brasileiro 
Ederson. Na reta final da 
primeira etapa, Mahrez co-
brou falta direto pro gol e 
Courtois afastou o perigo.

No início do segundo 
tempo, Mahrez deu uma 
meia-lua em Nacho, ficou 
cara a cara com o goleiro, 
mas chutou na trave. No 
rebote, Foden ficou com o 
gol praticamente livre, mas 
finalizou em cima de Carva-
jal. Porém, poucos minutos 
depois, o inglês se redimiu. 
Fernandinho avançou até 
a linha de fundo e cruzou 
para Foden, que cabeceou 
para o fundo das redes. 
Contudo, o Real deu sua 
resposta logo em seguida.

Aos nove, Vinicius Jú-
nior fez um corta luz na 
ponta esquerda, enganando 
Fernandinho. O atacante 
ficou livre para avançar, 

invadir a área e fazer o se-
gundo dos espanhóis. Aos 
22, o City quase ampliou. 
Zinchenko cruzou para 
Laporte, que desviou pro 
gol, mas parou na defesa do 
goleiro.

Aos 28, De Bruyne sofreu 
falta de Kroos, mas a bola 
sobrou para Bernardo Silva, 
então o árbitro deu vanta-
gem. O português invadiu a 
área, finalizou no canto de 
Courtois e fez o quarto gol 
do City. Ainda deu tempo 
do Real fazer mais um e di-
minuir o prejuízo. Aos 34, 
Laporte tocou com o braço 
na bola e o árbitro assinalou 
pênalti. Na cobrança, Ben-
zema marcou de cavadinha.

RENATO ABREU Ele nunca negou sua condição de 
torcedor do Fortaleza, mas sempre procurando separar a função 
de jornalista com a de simpatizante do Leão. Na coluna hoje o 
preparado e eficiente Renato Abreu.

O COMANDANTE 
Hoje abro espaço nesta 
coluna para um registro todo 
especial para um jovem líder 
que comanda um dos maiores 
clubes do Brasil. Seu nome 
é Marcelo Paz, presidente 
do Fortaleza que comemora 
mais um tetra campeonato 
no nosso futebol. Em nenhum 
momento Marcelo mostrou 
autoridade no comando 
desta nação tricolor. Sob seu 
comando ganhamos um título 
do Nordeste, ficamos entre os 
maiores times do Brasil e es-
tamos na Libertadores evendo 
de maior importância no 
continente sul-americano. Sua 
liderança é natural, expon-
tânea, participativa, ouvindo 
mais do que falando, sempre 
atento a todos com gentileza 
e alegria, mostrando cada vez 
mais sua admiração pelos que 
lhes procuram. Sei que muitos 
nomes devem ser citados neste 
momento histórico que o 
clube da garotada vive, 
mas como tenho que esco-
lher só um, este é Marcelo, 
um sinal de paz e amor.

Meia maratona

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

A Mandacaru Adventure comemora o sucesso que foi 
a 17ª Meia Maratona Internacional de Fortaleza realizada 
no último dia 24. Cerca de 11.000 atletas estiveram em 
ação. A prefeitura, o Governo do Estado, a 10ª Região 
Militar, a Cagece foram lembrados no agradecimento. E 
ela já espera o 2023 para mais uma edição da maior festa 
de atletismo do Norte e Nordeste.

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

Correções
Alguns reparos que julgo necessários da coluna de 

ontem. 1 - O nome é lido e não lidu. 2 - A praia de Iracema 
é parte ativa de Fortaleza e não do Fortaleza. 3 - No tópico 
sobre a Enel o certo é assalto e nã assunto.

Mauro Carmélio
A exuberante fase porque passa o futebol cearense tam-

bém tem a ver e muito com o comando do futebol, pois à sua 
frente está um homem comedido, mas que dirige a FCF com 
equilíbrio e posições claras e honestas. Se me perguntarem de 
onde vem tudo de bom que ele tem logo digo que ele herdou 
isso do tio o grande e sereno Fares Lopes, que já nos deixou.

O show da Assunção
Foi um verdadeiro banho de cobertura a transmissão da 

Rádio Assunção na vitória do Leão no domingo passado. 
Meu amigo Júlio Sales comandou o espetáculo dando maior 
emoção ao título. Ele continua cada vez mais brilhante.

Insista
Só ganha quem joga. Por isso eu digo, insistir, persistir 

e não desista. A Loteria dos Sonhos é o caminho.

Nada de olé
Quando o Fortaleza marcou o terceiro gol na goleada 

em cima do Caucaia a torcida ainda ensaiou um pedido 
olé, mas o time tricolor não quiz aplicar esta troca de 
passes em respeito ao adversário o que mostra a grande-
za de espírito dos seus atletas.

Trem Bala

Quando o povo adota, não adianta ir 
de encontro porque o povo é a voz 
de Deus. Por onde só escuto comen-

tádios sobre o programa da TV e do rádio 
denominado de Trem Bala, mais uma cria-
ção do insuperável Alan Neto. O trem Bala 
não pára, bem a pau nem a bala.

City bate Real em jogo de sete 
gols pela semifinal da Champions
De Bruyne, Gabriel Jesus, Foden e Bernardo Silva marcaram para os donos 
da casa. Benzema (2) e Vinicius Júnior anotaram os gols dos espanhóis

POSTO PODIUM LTDA
06.847.640/0001-18

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Mu-
dança de Titularidade da licença nº SPU 6229595/2015, com validade 08/11/2016, para LEAL 
VIII COMERCIO DE PETROLEO LTDA, localizada no município de Fortaleza/CE, na Av. Bezerra 
de Menezes, 2323, Bairro São Gerardo, CEP 60325-004. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A RSC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAIS RECICLADOS EIRELI (CNPJ 13.730.359/0001-
66) torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Licença de Opera-
ção 858/2022, com validade até 25/04/2024, para recuperação de materiais plásticos, localizada na Av. 
Deputado Paulino Rocha, 579, Jabuti, município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se não obstante, 
necessário o cumprimento das exigências constantes nas condicionantes da Licença.

ENERGYBRAS ENERGIA RENOVÁVEIS LTDA
Torna público que Requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Prévia 
para o projetos de implantação de uma Subestação Abaixadora de Tensão para o Complexo Solar La-
goinha, a ser implantada na Fazenda Lagoa do Frade, zona rural do município de Russas/CE. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

MEMORIAL PLAMOVIR EIRELI
CNPJ 27.879.356/0001-01

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura 
(SEMATUR) a Licença Instalação para um cemitério tipo jardim no município de Itare-
ma, na Rodovia CE-085, Km 183, sn, Zona Rural. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMATUR. 

I C V EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO ASSOCIADO LTDA
CNPJ: 63.312.235/0001-39

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Boa Via-
gem – SMABV a Regularização de Licença de Operação, localizado no município de Boa 
Viagem-Ce, na Localidade de Taperinha, SN, Zona Rural de uma área de 2,67 Ha para 
Extração de Areia para uso imediato na Construção Civil. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SMABV.

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75868 - HELDERSON JAQUES DA ROCHA GARCIA e CAMILA FONTELES 
SILVA; Edital n° 75869 - EVERTON LUCAS MELO DE SOUSA e RAYANA DÁVILA 
SOUSA DE OLIVEIRA; Edital n° 75870 - GUSTAVO LIMA DE SÁ RODRIGUES 
e MORHANA DE OLIVEIRA CARVALHO; Edital n° 75871 - FELIPE RODRIGUES 
VIANA e RITA DE CASSIA MATIAS DE OLIVEIRA; Edital n° 75872 - MARCOS 
ANTONIO DA SILVA PEREIRA e LARA GABRIELLA CAVALCANTE DE SOUZA; 
Edital n° 75873 - ABELARDO JORGE RODRIGUES DE LIMA e FRANCISCA MARIA 
ROBERTA DA SILVA; Edital n° 75874 - ANTONIO WELLINGTON DE SOUZA 
ARAÚJO e ANA PAULA ARAUJO; Edital n° 75875 - JOSÉ CARLOS FELICIANO e 
MARIA DO CARMO DIOLINO DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 26 de Abril de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

Publicado no Jornal O Estado em 27.04.2022
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°30726 MARCOS AURÉLIO RODRIGUES LIRA E ROSA HELENA PEREIRA DOS SANTOS 
N°30727 RAIMUNDO NONATO BRAGA LÔBO E DAYANA NICOLLETE DE FREITAS .

Fortaleza, 26 de abril de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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° 18318 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELANDRO ARAUJO LIMA DE SOUSA e ELAINE CRISTINA DIONISIO MARTINS;
Edital n° 18319 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADRIANO VIANA GOMES e SARAH GURGEL DE CARVALHO.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 26 de Abril de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9538-EVANILDO RODRIGUES MESQUITA E LIDIANNE MARIA DA SILVA                                    
Nº9544-JOHN ADAM SOUSA GOMES E GERMANA ALVES LIMA
Nº9545-FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA E CREANE MARIA RODRIGUES MARQUES
Nº9546-CLAUDINEY MENDES DE VASCONCELOS SANTOS E ELIENE PEREIRA DA SILVA
Nº9547-ANDERSON HOLANDA GARCIA E DAYRANE SILVA MONTEIRO

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 26 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.
66693-RUDSON MACIEL FREITAS E REBECA FREITAS PINHEIRO
66694-FRANCISCO JARDEL FERNANDES LOPES E INGRID KELLY SILVA MARTINS
66695-RAFAEL CESAR FERNANDES E MAIARA DO NASCIMENTO DE SOUZA
66696-JOSAFÁ CAPISTRANO DOS SANTOS E MARIA ELIZANGELA SILVA DE ABREU
66697-JOSÉ TEIXEIRA DE CASTRO E VÂNIA VIEIRA DA SILVA
66698-RAIMUNDO ADAILTON BEZERRA DE SOUSA E LINDA BRENDA TEIXEIRA DE MELO
66699-ISMAEL SILVA DE SOUSA E ROSIANE MOREIRA DA SILVA
66700-TIAGO BATISTA DA SILVA E LUANA SILVA TEIXEIRA
66701-ANTONIO RICARDO FERREIA DOS SANTOS E ANTÔNIA BONFIM DE SOUSA
66702-PEDRO FERNANDES BARROSO JÚNIOR E DAIANA SOUSA LIMA
66703-FRANCISCO CARLOS DO NASCIMENTO E ELIETE DA SILVA TEODOSIO
66704-JOÃO PAULO DE OLIVEIRA PINHEIRO E DAYANA SILVA DE SOUSA

Fortaleza, 26 de abril de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339345- João Guilherme Sousa Rodrigues e Lucieuda Araújo Pierre;
339346- Francisco Erberson Peixoto de Sousa e Antonia Livia da Silva;
339347- Dauro Vitoriano Pereira Neto e Debora da Costa Passos;
339348- Fabio Agostinho de Sousa e Maria Valdenice Fernandes da Silva;
339349- Victor Francisco Teófilo Fernandes Távora e Leticia Ximenes Mendes;
339350- Vicente Lucas de Sousa Junior e Any Cristielen Ferreira de Oliveira;
339351- João Paulo Costa da Silva e Emily Raiane Souza dos Santos; 
339352- Francisco Ferreira da Silva e Carla Nascimento Sousa;
339353- Gabriel de Souza Gomes e Daniele Pitombeira da Silva;
339354- Arinelson Melo da Silva Aguiar e Camila Ferreira dos Santos
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, 26 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° 30825 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALMIR PIANCO NETO e SAMARA DA SILVA QUEIROZ;
Edital n° 30826 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
OSMAR GONÇALVES DOS REIS FILHO e NICOLE ANDRADE DUARTE;
Edital n° 30827 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NADSON SOUSA SANTOS e VICTORIA LARA DE SOUSA ARAUJO;
Edital n° 30828 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE ARAÚJO BARREIRA e ANDRESSA QUEIROZ DE SOUSA;
Edital n° 30829 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAMON DA SILVA RODRIGUES e CAMILA MORAES SOARES.

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, 26 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe



Medidas de sustentabilida-
de são amplamente debatidas 
atualmente em todo o mun-
do. Já se sabe, por exemplo, 
que a presença de plantas é 
benéfica e proporciona maior 
qualidade de vida para os se-
res humanos, conseguindo 
melhorar a qualidade do ar, 
reduzir a poluição, amenizar 
altas temperaturas, entre ou-
tras características.

Nesse contexto, a amplia-
ção da cobertura vegetal de 
Fortaleza tem recebido bas-
tante atenção por parte do 
Poder Público. Desde o iní-
cio da atual gestão munici-
pal, foram plantadas cerca de 
30 mil árvores em diferentes 
regiões da cidade. Se contabi-
lizarmos apenas os números 
referentes a 2022, são 7.445 
novas mudas em praças, can-
teiros, jardins e calçadas.

De acordo com, Luciana 
Lobo, Secretária Municipal  
de Urbanismo e Meio Am-
biente (SEUMA), ampliar a 
cobertura vegetal traz benefí-
cios para a flora e a fauna do 
ecossistema local, bem como 
para a saúde mental e física 
da população. “O aumento 
de áreas verdes, aliada à re-
qualificação de espaços urba-
nos, proporciona bem-estar e 
favorece o surgimento de no-
vas interações dos moradores 
com a cidade”, explica.

O Plano de Arborização 
da capital cearense conta ain-

da, com projetos como o “Ár-
vore na Minha Calçada”, que 
chegou a 10 mil plantios em 
março deste ano, e o “Uma 
Criança, Uma Árvore”, que 
funciona em parceria da Câ-
mara dos Dirigentes Lojistas 
de Fortaleza (CDL). “Além de 
contribuir para a arborização 
de Fortaleza, a ferramenta 

cria um elo entre o morador 
e o bairro onde vive, com 
a própria cidade. Ele adota 
aquela árvore, fica responsá-
vel por cuidar do desenvol-
vimento dela e passa a ser 
uma inspiração para amigos 
e vizinhos. O morador ou 
moradora se transforma em 
um agente de transformação 

da nossa cidade”, pontua a se-
cretária da SEUMA.

Os projetos de conscien-
tização sobre a sustentabili-
dade visam envolver forta-
lezenses de todas as idades. 
“Todos cuidarão daquele 
novo membro familiar para 
que ele se desenvolva com 
saúde e passe a construir 

uma história juntos. No 
‘Uma Criança, Uma Árvore’ 
fazemos a distribuição de 
uma muda a cada criança 
nascida em um dos hospitais 
parceiros. A mãe leva para 
casa o filho recém-nascido e 
uma muda de árvore. Os dois 
crescerão juntos e saudáveis, 
valorizando os espaços natu-

rais da nossa cidade”, detalha 
Luciana Lobo.

Para participar dos pro-
jetos ofertados, os morado-
res devem entrar em con-
tato com a Seuma e pedir o 
plantio das mudas em suas 
calçadas. Também é possí-
vel ir até o órgão e receber as 
plantas que são distribuídas 
pela secretaria mediante so-
licitação. “Não basta plantar. 
É preciso cuidar da nossa 
cobertura vegetal. Novos 
projetos estão sendo estuda-
dos para implementação em 
breve”, afirma a secretária.

Em abril, Fortaleza ga-
nhou 1300 árvores nativas 
plantadas em seu solo em 
apenas um dia pelo projeto 
“Super Plantio de Abril”, a ex-
pectativa é que, até o final do 
mês, alcance-se a marca de 5 
mil novas árvores.

A Prefeitura Municipal 
objetiva realizar o plantio 
anual de 25 mil mudas, che-
gando ao número de 100 mil 
ao final de 2024, proporcio-
nando assim, uma ampliação 
ordenada, sistematizada e 
que incentive a participação 
popular. “A busca é por supe-
rar este número e estabelecer 
um marco na realidade de 
Fortaleza”, orgulha-se Lobo.

Por Yasmim Rodrigues
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GERAL
O IFCE lançou um edital com vagas de mestrado direcionadas aos profissionais da Educação da Rede Muni-
cipal de Ensino. São 20 vagas distribuídas em dois programas de pós-graduação. Este é o segundo edital de 
três previstos para este ano. Os interessados podem obter maiores informações no telefone 3459-6859.

Fortaleza recebeu plantio de mais de 7 mil mudas 
para ampliação da cobertura vegetal em 2022
O projeto “Árvore na minha calçada” já atingiu a marca de 10 mil plantios somente em março deste ano

A Iceland - A Terra do Gelo e a Associação Fortaleza Azul (FAZ) se uniram para proporcionar um momento especial e conge-
lante para um grupo de 60 autistas de diversas idades. Sessões especiais serão realizadas na terça (26) e na quarta (27), às 
19 horas, para os membros da associação, juntamente com acompanhantes, que viverão toda a experiência de um ambiente 
com temperaturas de até -15ª graus e mais de 30 toneladas de gelo cristalino em esculturas interativas. A ação social marca 
o mês de conscientização sobre o autismo, cuja data mundial é o dia 2 de abril. A iniciativa tem como intuito promover um 
momento de diversão, de inclusão e acolhimento para as pessoas autistas, proporcionando a experiência da Iceland - A Terra 
do Gelo, mas com as adaptações necessárias para tornar o ambiente mais agradável para os participantes.

A meta é realizar o plantio de 25 mil mudas por ano, atingindo a marca de 100 mil até o fim de 2024

FOTO RODRIGO CARVALHO / PREFEITURA DE FORTALEZA

1Muito bom rever o 
maratonista Paulo César 

Mendes gozando de exce-
lente saúde.

2A lua de mel do casal Brígi-
da e Herbeson está sendo 

curtida em Cairo. Muito amor.

30 setor de atendimento 
da empresa São Benedi-

to muito bem servido pela 
educada Jakeline Caula.

4Próximo dia 10 de maio 
estará marcado pelos 16 

anos do falecimento da minha 
maezinha Nina. Haverá missa 
na Igreja da Piedade em me-
mória de sua bondosa alma.

5A festa vai rolar no 
aniversário de Uriane 

Alexandre, 7 de maio.

6Há 18 anos que Rebecah 
Carioca é a secretária da 

Desembargadora Iracema do 
Vale. Próximo dia 7 de maio.

7Uma apresentação especial-
mente dedicada a um dos 

mestres da música brasileira de 
influência jazzística, considera-
do um dos autênticos criadores 
do que viria a ser conhecido por 
bossa nova: o cantor, composi-
tor e pianista Johnny Alf.

8Lúcio Ricardo, que subirá 
ao palco do BNB Clube 

na companhia de Tito Freitas 
(teclado) e Carlinhos Patrio-
lino (violão e guitarra), rece-
bendo o cantor e compositor 
Calé Alencar como convidado 
especial, participou da 
Massafeira Livre, em 1979, 
no Theatro José de Alencar, 
como um dos pioneiros do 
blues e do rock em Forta-
leza, ao lado de colegas 
de geração como Mona 
Gadelha e Siegbert Franklin, 
apresentando composições 
próprias que também inte-
graram o LP duplo lançado 
após o grande festival.Um pouco de muita gente

NUMERADAS

Tendo como cenário a Fazenda BOISA foi celebrado os 
90 anos de Doninha Feitosa, mãe do senador e empresário 
Chiquinho Feitosa. Muitos nomes da nossa sociedade presti-
giaram o evento.

Foi inaugurado na Gastroclínica o núcleo CRIO  / Gas-
troclínica para tratamento oncologico. Muita modernida-
de no local e nos equipamentos utilizados.

Iniciando nesta quinta-feira (28) sua 404ª cine-semana, o Ci-
nema do Dragão, equipamento da Secretaria da Cultura do Esta-
do do Ceará (Secult Ceará) que integra o Centro Dragão do Mar 
de Arte e Cultura (CDMAC), gerido em parceria com o Instituto 
Dragão do Mar, apresenta uma pré-estreia e três estreias na sala 
física, além de trazer dois novos títulos na sala virtual.

O acesso à programação presencial do Cinema do Dra-
gão permanece condicionado à apresentação do passaporte 
sanitário completo para pessoas com idade a partir de 12 
anos (3ª dose para o público elegível) e de documento de 
identificação com foto, cuidados alinhados aos protocolos 
de biossegurança orientados pelo Governo do Ceará, por 
meio do decreto estadual em vigência.

O cantor pernambucano Romero Ferro realizará uma 
turnê de encerramento do seu último álbum, lançado no 
segundo semestre de 2019, “FERRO”. O primeiro show já 
aconteceu em Curitiba.

Neste sábado (30), será a vez da capital cearense receber 
a força e o encanto do sotaque pernambucano, no Baile 
Tropical, promovido pela Caixa de Evento. Rio de Janeiro, 
Recife, São Paulo, João Pessoa também estão incluídos na 
turnê. Os ingressos já estão à venda. Gabi Dorato, Suber-
banda e DJ Gabby Costa completam o line-up do evento.

Na abertura de sua exposição Sublime que aconteceu no 
Ideal Clube o artista plástico Demeilson Ferreira aparece 
na foto com a filha Cecília e amada Edlânia Castro

Lançamento do livro Con-
tos de Mel, dia 30 de abril, 
às 16h, na Livraria Leitura, 
Shopping RioMar Fortaleza, 
vai contar a história da jovem 
Marcela Bastos e o seu sonho 
de ser mãe, chegando com 
o desafio de lidar com um 
destino de surpresas, uma 
síndrome rara, até então 
desconhecida dela e de toda 
a família, mas, sobretudo, o 
encontro com uma luz inima-
ginável, sua filha Melina.

O diário da jovem que pla-
nejou a sua maternidade até 
os mínimos detalhes, o sonho 
da maternidade com todo 
cardápio de enxoval, mimos e 
muito amor. O livro de contos 
poderia ser uma dessas 
definições, mas é especial-
mente, como diz a própria 
autora Marcela Bastos, um 
compêndio de sentimentos 
e experiências, enquanto “o 
meu coração se revezava 
entre dores e alegrias.

Deus me pegou pelas 
mãos e me apresentou, 
através da minha história e 
da Mel, uma nova missão 
de vida, que está trilhando 
o seu próprio caminho, no 
automático, de forma leve e 
natural, como são as coisas 
do Céu”, define Marcela, uma 
das protagonistas de Contos 
de Mel (Editora Cene, 123 
páginas, R$ 39,90).

Um dos mais destacados 
intérpretes da música 
do Ceará para o Brasil, 
com inúmeros prêmios 
em festivais em diversos 
estados, Lúcio Ricardo é a 
atração de abril do projeto 
Jazz em Cena, realizado 
pelo CCBNB, apresentando 
na sexta-feira, 29/4, às 20h, 
com entrada franca, show 
inédito no BNB Clube.

Curtinhas

Ana Carolina Machado é quem dá o toque de 
cordialidade na Caixa-praça do Ferreira

Sob as bênçãos da Lei de Deus, o padre 
Fernando Antônio oficializou o casamento de 
Brígida e Herbeson


