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No primeiro trimestre de 2022, a Junta Comercial do Estado do Ceará registrou crescimento 
no número de abertura de empresas no Estado, mostrando aquecimento na economia

JAIR BOLSONARO 
PROMOVE EVENTO 
OFICIAL CONTRA STF
Presidente voltou a criticar decisões do STF e 
cobrou a participação de militares na apuração 
dos votos das eleições deste ano. ÚLTIMAS8

Em comparação com o último trimestre de 2021, o índice apresentou aumento de 18%, passando de 24.167 entre outubro e dezembro, para 28.615 entre 
janeiro e março de 2022. Quando analisado o primeiro trimestre de 2021, que apresentou 29.223 constituições, houve ligeira queda com redução de 2%. O 

montante engloba empresas nas atividades econômicas de Comércio, Indústria e Serviços em todas as categorias jurídicas.. ECONOMIA9

Entre as atividades econômicas mais escolhidas, o comércio varejista ocupa as primeiras posições, impulsionando negócios

“No Ceará, a Educação tem status de prioridade”. Com essa fala, a 
governadora do Ceará, Izolda Cela, abriu sua participação no Encontro 
Anual Educação Já 2022, evento promovido pela iniciativa Todos Pela 
Educação, ontem, em São Paulo. POLÍTICA4

Atuação do Ceará é exemplo em 
evento nacional sobre Educação

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

Foram discutidas, 
em reunião realizada 
nesta quarta (27) na 
Assembleia Legislativa 
do Ceará, as ações em 
curso para barrar o 
reajuste de 24,88% da 
Enel no estado. O tema 
tem unido deputados 
da base e da oposição, 
além de instituições. 
POLÍTICA3

Sábado é dia D 
de vacinação nos 
postos de saúde 
da capital cearense

Poder Legislativo 
e órgãos articulam 
ações contra 
reajuste da Enel

Izolda vai a São Paulo e mostra ao Brasil a educação cearense A prefeitura de Fortaleza 
realiza o Dia D de vacina-
ção em 113 postos de saúde 
da Capital e quatro pontos 
de aplicação, das 8h às 17h. 
O objetivo é ampliar a ofer-
ta da vacina durante o fim 
de semana, aumentando 
também os índices da vaci-
nação de rotina e das cam-
panhas contra a influenza e 
o sarampo. CIDADES6
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POLÍTICA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso do Julgamento dos Documentos 
de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da fase de julgamento da 
documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 0401.01/2022, cujo o objeto é a 
pavimentação em pedra tosca no Sitio Algodões no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 
5341 da Secretaria das Cidades- Governo do Estado, conforme projeto básico. Empresa (s) 
Habilitada (s): Via Urbana Serviços e Empreendimentos EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 
24.875.938/0001-13, Construtora AG EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 34.326.829/0001-09 , F.J de 
Matos Neto-ME, Inscrita no CNPJ n° 20.160.697/0001-75 e Prime Construções & Locações EIRELI-
ME, Inscrita no CNPJ n° 19.967.758/0001-21 por cumprirem todas as exigências do edital de 
licitação. Empresa (s) Inabilitada (s): D Machado de Aguiar-ME , Inscrita no CNPJ n° 
19.992.818/0001-66, A4 Produções e Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ n° 32.728.350/0001-65, 
Terra Santa Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 12.433.502/0001-95, Mandacaru 
Construções & Empreendimentos LTDA , Inscrita no CNPJ n° 27.583.854/0001-02, North 
Empreendimentos e Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 35.131.683/0001-09,  Savires 
Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 22.346.772/0001-12, Conserbas Construções e Serviços 
EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ n° 17.452.767/0001-54, Master Serviços e Construções EIRELI-ME, 
Inscrita no CNPJ n° 26.991.913/0001-00 , F S M da Costa -ME, Inscrita no CNPJ no 
24.989.784/0001-90, Ellus Serviços LTDA, Inscrita no CNPJ n° 26.723.179/0001-07,  Makro 
Empreendimentos EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ no 33.001.273/0001-00, Agiliza Empreendimentos 
& Construções EIRELI-ME, Inscrita no CNPJ no 21.417.500/0001-01, S&B Assessoria e Serviços-
ME, Inscrita no CNPJ no 35.752.089/0001-27, W U Construções e Serviços  EIRELI, Inscrita no 
CNPJ no 10.932.123/0001-14, Real Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ no 37.452.665/0001-46, 
Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, Inscrita no CNPJ no 21.181.254/0001-23 e N Landy 
Boto Portela-ME, Inscrita no CNPJ no 23.347.561/0001-67. A Ata de julgamento da habilitação do 
certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente 
de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, 
Centro Alcântaras-Ce, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, 
aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93  e atualizações, ficando 
desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não haja 
recursos, para o dia 10 de Maio de 2022, às 09:00 horas. Alcântaras – CE, 28 de Abril de 2022. 
Charllys Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 
Edital de Tomada de Preços Nº 2804.01/2022, cujo objeto é o serviços de conservação de 
estradas vicinais do Município de Alcantaras/CE, conforme projeto básico, que realizar-se-á no 
dia 16.05.2022, às 09:30h. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 
expediente ao público, das 08:00 às 16:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. 
Alcântaras-CE, 28 de Abril de 2022. Charllys Alcantara Soares – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 
16.12.02/2021-07/TP - Resultado do Julgamento das Propostas de Preços. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para executar a continuação da unidade básica de saúde de 
Lagoa do Jardim e da Unidade Básica de Saúde de Caetanos, no Município de Amontada, com 
Recursos do Convênio nº 118724040001/13-004, firmado com o ministério da Saúde. A 
Comissão de Licitação torna pública o resultado do julgamento das propostas, sendo 
vencedora a Empresa: JJ Locações e Construções EIRELI, CNPJ (MF) 18.866.411/0001-20, 
Cujo valor global é R$ 584.944,43 (quinhentos e oitenta e quatro mil novecentos e quarenta e 
quatro reais e quarenta e três centavos). Abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, 
alínea, "b", Lei 8.666/93 a contar da publicação. Amontada/CE, 26 de abril de 2022. Nara 
Lúcia Silveira de Pinho, Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 
2022.04.27.1. Realizará licitação cujo objeto é a Contratação de serviços especializados a serem 
prestados na elaboração de projetos técnicos de engenharia junto às diversas Secretarias do 
Município de Barro/CE. Abertura: 16 de maio de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e 
entrega de editais na Rua José Leite Cabral, nº 246, Centro, Barro/CE, no horário de 08:00 às 
12:00 horas. Barro/CE, 27 de abril de 2022. Fernanda Alves Fernandes – Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
nº 2022.04.27.2. Realizará licitação cujo objeto é a Contratação de serviços especializados a 
serem prestados na gestão e organização dos serviços de saúde do Município de Barro/CE. 
Abertura: 17 de maio de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais na Rua 
José Leite Cabral, nº 246, Centro, Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 27 
de abril de 2022. Fernanda Alves Fernandes – Presidente.

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 

Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE-04.27.2/2022-DIVERSAS. Objeto: 

contratação de serviços diversos para realização da manutenção preventiva e/ou corretiva em 

veículos automotores diversos, motocicletas, ônibus, caminhões e máquinas pesadas, para 

atender as necessidades da frota dos diversos órgãos administrativos (Secretarias) da 

Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme termo de referência. Tipo: menor preço por 

lote. modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados 

que o início da disputa será a partir das 14h:00m. (Horário de Brasília) do dia 10 de maio de 2022, 

em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). 

maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na sala da comissão, 

situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 

3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 

(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-
04.27.1/2022-SEINFRA. Objeto: Contratação de Leiloeiro Oficial para realização de vistoria, 
avaliação e alienação de veículos apreendidos pelo departamento municipal de trânsito, cuja 
responsabilidade de desfazimento está a cargo da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, 
conforme termo de referência. Tipo: Menor Percentual de Taxa de Comissão. Modo de Disputa: 
Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o início da disputa 
será a partir das 09h:00m. (Horário de Brasília) do dia 10 de Maio de 2022, em sessão pública 
eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). maiores 
informações, ler ou obter o texto integral do edital no endereço eletrônico acima, na sala da 
comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, centro, através do fone (88) 3531-
1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, no sítio: (www .tce.ce.gov.br). Ériton George Sales 
Bernardo – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão Presencial Nº 
2022.04.04.02. Objeto: aquisição de equipamentos permanente, conforme proposta do ministério da 
saúde e edital e anexos, junto a Secretaria de Saúde do Município de Cariús. Contratada: Prohospital 
Comercio Holanda LTDA. Assina pela Contratada: Elmano José Marques Dantas. Contratante: 
Secretaria de Saúde. Assinam PELA Contratante: Araquemira dos Santos Louro, Ordenadora de 
Despesas do Fundo Municipal de Saúde. Valor Global dos Contratos: R$ 64.000,00 (sessenta e quatro 
mil reais). Data de Assinatura do Contrato: 25 de abril de 2022. Duração do Contrato: por 12 (doze) 
meses contados a partir da data de sua Assinatura. Cariús-CE, 25 de abril de 2022. Francisco 
Edideus dos Santos Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

JOSÉ TIAGO ARAÚJO ALVES
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de Instala-
ção (LI) para construção residência unifamiliar localizada na Rua SND lote 31 Encantada, no município de Eusébio/CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual 
esta publicação é parte integrante.
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NACIONAL

O Auxílio Brasil agora é permanente
Arthur Lira, presidente da Câmara, sobre 

a ampliação sem ferir a responsabilidade fiscal

O
que o inconformado Eduardo Lei-
te queria com João Dória, no jan-
tar armado em Brasília, era uma 
foto com ares de pacificação. O 

ex-governador do Rio Grande do Sul apostou 
que, nas convenções do PSDB, substituiria 
Dória, escolhido nas prévias para disputar a 
presidência. O gaúcho viu seu apoio minguar, 
ouviu que, dado o desgaste das prévias, o 
PSDB iria com Dória ou apoiaria outra sigla. 
Ele não quis receber a cobrança inevitável do 
naufrágio da chapa.

O leite azedou
Na tal terceira via, Eduardo Leite já não conta 

mais com tanta simpatia da senadora Simone 
Tebet ou de Luciano Bivar.

Perdeu, 
playboy

Simone Tebet não abre mão de ser cabeça de 
chapa pelo MDB. Mandachuva do União Brasil, 
Bivar prefere ser ele mesmo o vice.

O menos pior
Nas contas da 3ª via, Leite não tem força 

nacional e mal agrega o PSDB rachado. Já se 
fala em aliança até com o irascível Ciro Go-
mes (PDT).

Confusão 
no ninho

Leite já cogita disputar o Governo do RS, mas 
Ranolfo Vieira Jr (PSDB) assumiu a cadeira e 
não pretende entregar tão fácil.

Senador de recesso
Suplente de Rose de Freitas, Pastore assu-

miu a titularidade no recesso do fim de 2019, 
e descolou uma viagem à Índia representan-
do o Senado.

Bolsonaro definirá
A ex-ministra Flávia Arruda nem tomou co-

nhecimento de Pastore. Disse apenas que caberá 
ao presidente Jair Bolsonaro definir seus suplentes. 

Pretensão legítima
A suplência de Flávia é pretendida (“legi-

timamente”, diz ela) por filiados ao Republi-
canos, inconformados com candidatura de 
Damares no DF.

Roubo protegido
A cúpula da CPI da Pandemia deveria expli-

car a recusa de investigar o “Consórcio Nordes-
te”, de nove governadores. Como o caso em que 
o baiano Rui Costa (PT) pagou R$48 milhões 
adiantados uma empresa de subprodutos da 

Recuo de Leite é para ficar bem na fita no PSDB

O PODER SEM PUDOR

Espremidos no banco de trás do carro 
oficial, Tancredo Neves e mais três parlamen-
tares jogavam conversa fora. Falavam sobre a 
importância do sexo na vida do homem. Um 
deles não se sentia à vontade com o assunto 
– uma deputada correligionária do então go-
vernador de Minas, conhecida pelo tamanho 

do sapato que usava. O papo prosseguiu e a 
moça só ouvia os comentários libidinosos 
dos políticos. Percebendo que ela não estava 
mesmo à vontade, Tancredo colocou a mão 
delicadamente sobre sua perna e disse, como 
um lamento: “Ah, menina... já pensou se eu 
pudesse e se você gostasse?”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Mão no desperdício

Ricaço paulista tenta vaga 
de suplente no DF’
Suplente da senadora Rose de 
Freitas (MDB) no Espírito Santo, 
o paulista Luiz Pastore balança 
o rabo pela suplência de Flávia 
Arruda (PP), favoritíssima a con-
quistar a vaga do Distrito Fede-
ral no Senado. Desconhecido em 
Brasília, Pastore ganhou notorie-
dade em 2013, ao pagar US$50 
mil para beijar a modelo inglesa 
Kate Moss, em leilão beneficente 
que reuniu milionários e celebri-
dades em São Paulo.

maconha por 300 respiradores nunca entregues.

Língua errada
Luiz Lima (PL-RJ) aponta a “cara de pau” 

do ex-governador da Bahia Rui Costa (PT) 
ao dizer à PF que comprou 300 respiradores à 
Hempcare, que importa subprodutos de ma-
conha, por “não dominar o inglês”.

Perillo recebe 
João Doria

O pré-candidato do PSDB à presidente, 
João Doria, visitará nesta quinta-feira (28) as 
cidades de Trindade e Goiânia, Goiás, acom-
panhado do ex-governador Marconi Perillo, 
presidente estadual do seu partido. 

Showmício pode?
O grupo do ex-deputado Paulinho da For-

ça informa que, PT, PCdoB, Solidariedade, 
PSB e Psol terão representantes no showmício 
de 1º de Maio, com Lula, artistas e cia. Conde-
nável mesmo, só motociata.

Virou celebridade
Assim que apareceu na Comissão de Segu-

rança Pública, onde foi indicado e eleito vice-
-presidente, o deputado Daniel Silveira (PTB-
-RJ) foi tietado por visitantes, deputados e 

prefeitos, muitos pedindo fotos.

Representatividade
Virou alvo de piada nas redes sociais a come-

moração da eleição do deputado Orlando Silva 
(PCdoB-SP) como presidente da Comissão de 
Direitos Humanos, pela minúscula bancada co-
munista na Câmara.

Imóveis atraem
Segundo dados da Associação Brasileira de 

incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), o Brasil 
registrou alta de 27% no número de lançamen-
tos de imóveis em 2021 na comparação com 
2020: 153,7 mil novas unidades.

Brasil 
empreendedor

O reaquecimento da economia com o fim do 
isolamento social é cada vez mais evidente. A 
força do setor privado começou a ser vista em 
2021, quando houve queda de 9,8% nas falên-
cias em relação a 2020.

Pensando bem...
...fatiar indulto para tornar deputado ine-

legível é mole para quem já fatiou artigo da 
Constituição para manter elegível a ex-presi-
dente cassada..

FOTO AGÊNCIA BRASIL
O Indicador de Consu-

mo Aparente de Bens In-
dustriais, divulgado hoje 
(27) pelo Instituto de Pes-
quisa Econômica Aplica-
da (Ipea), registrou alta 
de 0,4% em fevereiro, em 
relação a janeiro, na série 
com ajuste sazonal. Com o 
resultado, o trimestre mó-
vel encerrado em fevereiro 
teve expansão de 0,5% na 
margem, marcando o ter-
ceiro período consecutivo 
de alta.

Os dados mostram que 
enquanto a produção inter-
na destinada ao mercado 
nacional subiu 0,6%, em 
fevereiro, e 0,9% no trimes-
tre móvel, as importações 
de bens industriais tiveram 
quedas de 1,7% e 6,5%, res-
pectivamente.

Na comparação com fe-
vereiro de 2021, entretan-
to, a demanda interna por 
bens industriais caiu 7,1%, 
o que levou o trimestre mó-
vel a registrar também re-
tração de 6,1% em relação 
ao verificado no mesmo 
período do ano passado.

Já no acumulado em 12 
meses, a demanda cresceu 
5,7%, enquanto a produ-
ção industrial, medida 
pela Pesquisa Industrial 
Mensal de Produção Física 
(PIM-PF) do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), teve alta 
de 2,8%. Na mesma base 
de comparação, as impor-
tações de bens industriais 
cresceram 24,8%.

Grupos
Segundo o Ipea, exce-

tuando o consumo aparen-
te de bens intermediários, 
todos os demais grandes 
grupos econômicos apre-

sentaram alta em fevereiro, 
frente a janeiro. Destaque 
para os segmentos de bens 
de consumo duráveis e de 
bens de capital, com expan-
sões de 6,1% e 4,4%, res-
pectivamente. No trimestre 
móvel findo em fevereiro, 
os dois segmentos também 
mostraram altas na mar-
gem (4,1% e 5%).

A pesquisa do Ipea reve-
la que, em relação às classes 
de produção, a demanda 
interna por bens da indús-
tria de transformação evo-
luiu 1,4% sobre janeiro e 
0,2% no trimestre móvel. A 

extrativa mineral, por sua 
vez, caiu 13,3% na margem, 
enquanto o trimestre móvel 
registrou alta de 7,6%. No 
acumulado em doze me-
ses, as indústrias extrativas 
apresentaram crescimento 
de 19,9%.

Quinze dos 22 segmen-
tos da indústria de trans-
formação tiveram variação 
positiva no consumo apa-
rente, o que fez o índice de 
difusão passar de 18%, em 
janeiro, para 68%, em fe-
vereiro. Esse índice mede a 
porcentagem dos segmen-
tos com aumento em re-

lação ao período anterior, 
após ajuste sazonal.

Entre os segmentos com 
peso relevante, outros equi-
pamentos de transporte e 
farmoquímicos tiveram os 
melhores resultados, com 
altas de 24,7% e 17,1% na 
margem, respectivamente. 
Em relação ao trimestre 
móvel, dez segmentos re-
gistraram crescimento na 
comparação dessazonali-
zada, destacando o consu-
mo aparente de veículos 
(10,2%), mostrou a pesqui-
sa do Ipea. (todas as maté-
rias são da Agência Brasil)

Brasil: diagnóstico de 
depressão cresce 40%
durante a pandemia

O percentual de pessoas 
diagnosticadas com depres-
são no Brasil aumentou mais 
de 40% durante a pandemia 
de covid-19, passando de 
9,6% no período anterior à 
crise sanitária, para 13,5% no 
primeiro trimestre deste ano.

Os dados divulgados on-
tem (27) são do Inquérito Te-
lefônico de Fatores de Risco 
para Doenças Crônicas não 
Transmissíveis em Tempos 
de Pandemia (Covitel), tra-
balho desenvolvido pela Uni-
versidade Federal de Pelotas 
(UFPel), em parceria com 
a organização não governa-
mental Vital Strategies.

Para o estudo, foram feitas 
9 mil entrevistas por telefone, 
sendo metade por aparelho 
fixo e metade por celular, no 
período de janeiro a março. A 
amostra abrange as cinco re-
giões do país, incluindo popu-
lação das capitais e do interior.

A prevalência da depressão 
é maior em mulheres, sen-
do 18,8% neste ano e 13,5% 
antes da pandemia. Entre as 
pessoas brancas, 16,5% foram 
diagnosticadas com o trans-
torno, número que era de 11% 
antes da crise sanitária. Entre 
a população negra, o percen-
tual de pessoas diagnostica-
das com depressão passou de 
8,8% para 11,8%.

A assessora técnica da Vi-
tal Strategies, Luciana Sar-
dinha, afirmou, no entanto, 
que os dados tratam apenas 
de pessoas que conseguiram 
um diagnóstico para o pro-
blema, não necessariamente 
todas atingidas pela depres-
são. “São aqueles que tiveram 
condição de ter acesso a um 
médico”, enfatizou.

“Por mais que a gente te-
nha uma estratégia de saúde 
da família, de atenção básica, 
consolidada no país, grupos 
mais vulneráveis ou menos 
escolarizados ainda têm al-
gumas barreiras, isso reflete 
nos dados”, acrescentou o 
professor da Faculdade de 
Medicina da UFPel Fernando 
Wehrmeister.

Segundo o professor, as 
populações mais vulneráveis 
enfrentam dificuldades para 
acessar os sistemas de saúde, 
que vão desde problemas de 
deslocamento até questões 
como a discriminação. Estes 
grupos também costumam ter, 
de acordo com o pesquisador, 
“piores indicadores em saúde”.

O professor da escola de 
Educação Física da UFPel, 
Pedro Hallal, destacou que a 
falta de atividade física e a ali-
mentação pobre nutrientes são 
fatores de risco para doenças 
crônicas e que afetam mais, 
segundo os dados, as popula-
ções mais vulneráveis. Por isso, 
ele defende que as políticas 
de prevenção tenham atenção 
especial a esses grupos. “Nós 
precisamos focar em quem 
mais precisa”, destacou.

Atividade
Houve um aumento de 

40% no percentual de pessoas 
que não fazem atividades fí-
sicas e caiu em 21,4% no per-
centual de ativos. Antes da 
pandemia, 38,6% das pessoas 
praticavam atividades físicas 
regularmente, número que 
ficou em 30,3% neste ano. 
O percentual dos que eram 
inativos passou de 13,1%, no 
período pré-crise sanitária, 
para 18,4% atualmente.

BC. Os correntistas que esperavam oportunidades para resgatarem valores esquecidos em institui-
ções financeiras terão de esperar. Por causa da greve dos servidores, o BC adiou o início da segun-
da etapa de consultas e de saques do Sistema de Valores a Receber, que começaria em 2 de maio.

Com o resultado, o trimestre móvel encerrado em fevereiro teve expansão de 0,5% na margem

Consumo de bens industriais 
tem alta em fevereiro
O Indicador de Consumo Aparente de Bens Industriais, divulgado ontem, pelo 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), registrou alta de 0,4% em fevereiro

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339355- Marcos Daniel Costa da Silva e Thaysnara Rafael da Silva;
339356- José Alves Lopes Junior e Glaucivania Silva Santos;
339357- Wylkie Colares de Aguiar e Rosana da Silva Diogo Colares;
339358- Francisco  Herick Valério da Silva e Maria Eduarda de Sousa Viriato.
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, 27 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala
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Gestão. A Secretaria da Regional 4 está funcionando em um novo endereço. O atendimento ao 
público e demais setores passam a ocorrer na rua José Felício, 2600 - Vila União. A mudança atende 
à nova distribuição territorial de Fortaleza, que visa diminuir as diferenças entre as regiões da cidade.CIDADES

Grande trabalho
Ao discursar durante solenidades de autorização de 

obras ao lado da Governadora Iziolda Cela, o deputado 
Evandro Leitão, presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Ceará ressaltou seu grande empenho em 
favor dos cearenses desde quando foi Secretária Es-
tadual da Educação e como vice-governadora. Agora 
como Governadora "temos certeza que o Estado do 
Ceará vai ganhar muito mais", ressaltou Evandro Leitão 
(Foto).

Sucessão
Deixou claro aos jornalistas o presidente Evandro 

Leitão que a Governadora Izolda Cela poderá ser can-
didata à sucessão e terá o apoio de todos do PDT e de 
outros partidos. Na verdade, além da governadora estão 
no páreo como pré-candidatos ao Governo pelo PDT, 
ele próprio, Evandro Leitão, o deputado federal Mauro 
Benevides Filho e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto 
Cláudio. Estamos atentos.

Festejos juninos
A direção do SESC no Ceará recebe até esta sex-

ta-feira, 29 de abril, inscrições dos Municípios que 
queiram ser sede do Circuito Sesc Junino. Aguardam-se 
para este ano inúmeras festas do gênero, com o retorno 
das atividades em caráter praticamente normal, tendo 
em vista a quase inexistência de casos da coronavírus 
(Covid/19) no Estado.

No  mbito do estado
A propósito de dois anos de restrições de eventos 

públicos, o Governo do Estado está garantindo a volta à 
normalidade, obedecendo as regras que ainda necessi-
tam ser cumpridas. Dizia aos jornalistas o secretário da 
Casa Civil, Chagas Vieira:" Uma das certezas é a volta 
dos festejos juninos na capital e nos municípios. Por 
exemplo, estão abertas inscrições para o XXII Ceará 
Junino, com permissão de realização de quadrilhas e 
outros empreendimentos no período". Boa secretário.

Ex-deputado esclarece
O ex-deputado estadual tauaense Idemar Loiola Citó 

deu fim a toda a boataria de que ele iria voltar ao Legisla-
tivo Estadual. Ressaltou que estão associando à provável 
candidatura de seu amigo Chiquinho Feitosa. Ou seja, os 
dois fariam dobradinha, um para federal e outro para a 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

O Governo do Ceará inaugurou na última semana, 
o Centro de Educação Infantil e uma Escola de Ensino 
Médio de Educação profissional em Coreaú. A governa-
dora Izolda Cela participou de solenidades de inaugura-
ção da Escola Estadual de Educação Profissional (EEEP) 
Gerardo Cristino de Menezes, na sede do município.  O 
novo espaço tem capacidade para atender até 540 estu-
dantes, em tempo integral, das 7h às 17h, com três refei-
ções diárias. Na escola, são ofertados os cursos técnicos 
em Administração, Eletrotécnica e Redes de Computa-
dores.  Mais cedo, a governadora Izolda Cela, inaugurou 
um novo Centro de Educação Infantil (CEI), no Bairro 
Ubaúna. Vão ser atendidas 208 crianças, de 0 a 5 anos. 
Até o momento, o Ceará conta com 82 CEI’s em todas as 
Regiões do Estado. A governadora Izolda Cela destacou 
a importância do investimento do Governo do Ceará em 
educação, capacitando os cearenses que mais precisam 
desde a infância até o ensino médio.

Coreaú ganha melhoramentos

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 28 de abril de 2022  O ESTADO                     

O objetivo do dia D de va-
cinação  é ampliar a oferta da 
vacina durante o fim de se-
mana, aumentando também 
os índices da vacinação de 
rotina e das campanhas con-
tra a influenza e o sarampo.

 Rotina
Na rede municipal, são 

ofertadas 14 vacinas para as 
crianças: BCG, Hepatite B, 
Rotavírus, Pentavalente, Pólio 
Inativada, Pneumocócica 10 
Valente, Meningite C, Trípli-
ce Viral, Hepatite A, Varicela, 
Pólio Oral, Tríplice Bacteriana 
(DTP), Febre Amarela e, tam-
bém, HPV (para meninas en-
tre nove e 14 anos de idade). 
Já para os adolescentes, são 
disponibilizadas cinco vacinas: 
ACWY, Tríplice Viral, Hepatite 
B, Dupla Bacteriana - Difteria e 
Tétano e, também, HPV (para 
meninos de 11 a 14 anos).

Em 2022, a cobertura va-
cinal das principais vacinas 
do calendário infantil (BCG, 
rotavírus, pentavalente, 
pneumocócica, poliomielite, 
meningocócica c e tríplice 
viral) está em 65%, número 
considerado abaixo da meta, 
que é de 90 a 95%, conforme 
estipulado pelo Ministério da 
Saúde. “É alarmante perceber 
que estamos em um cenário 
bastante preocupante, com 
ampliações de leitos pediátri-
cos para crianças com casos 
muito graves, quando temos 
um largo espectro de prote-
ção através das vacinas que 
poderiam evitar essa situa-
ção”, ressalta a secretária da 
Saúde, Ana Estela Leite.

Documentos 
Para ter acesso à vacina, os 

adultos e idosos devem apre-
sentar documento oficial com 
foto. As crianças devem apre-
sentar documento de identifi-
cação oficial (certidão de nas-
cimento, carteira de identidade 

ou passaporte) e cartão de va-
cinação. No caso dos profis-
sionais, é necessário também 
documento de comprovação 
do trabalho em Fortaleza.

Sarampo
A vacinação contra o sa-

rampo este ano é de segui-
mento, ou seja, imunizará as 
crianças de maneira indis-
criminada, independente da 
situação vacinal. Mesmo as 
que já iniciaram ou comple-
taram seu esquema vacinal 
devem comparecer para re-
ceber a dose da campanha.

A meta estabelecida pelo 
Ministério da Saúde para o 
público infantil é de 95%. Até 
o último domingo (24/04), 
18.442 pessoas foram vaci-
nadas, sendo 11.334 crianças, 
o que corresponde a apenas 
13% do total desse público.

A campanha de seguimen-
to tem como objetivo elimi-

nar os chamados “bolsões” 
de não vacinados, evitando 
novos surtos de sarampo, 
captando crianças ainda não 
vacinadas ou que, por acaso, 
não tiveram resposta imu-
nológica satisfatória às doses 
anteriormente aplicadas. A 
última campanha de segui-
mento e vacinação contra o 
sarampo ocorreu em 2018.

Influenza
“A vacina contra a Influen-

za deve ser tomada anual-
mente, pela inclusão de novas 
cepas, e a população precisa 
se proteger contra novas mu-
tações do vírus, evitando ca-
sos mais graves que podem 
levar à internações e óbitos. 
Quem se vacinou em janei-
ro deste ano com a vacina 
de 2021 deve se vacinar 
novamente”, alerta Vanessa 
Soldatelli, coordenadora de 
imunização da SMS.

Este ano, a alteração ocor-
reu na cepa H3N2, inclusa em 
2022. Além dela, a vacina pro-
tege contra a H1N1 e Influen-
za B. Até o último domingo, 
foram aplicadas 66.890 doses 
do imunobiológico, o que 
corresponde apenas a 10% da 
meta da primeira fase.

A partir de segunda-feira 
(02/05), Fortaleza inicia a 
segunda fase da campanha, 
contemplando gestantes, 
puérperas, professores, por-
tadores de comorbidades, 
pessoas com deficiência per-
manente, caminhoneiros, 
trabalhadores de transporte 
coletivo, rodoviário, urbano e 
de longo curso, trabalhadores 
portuários, forças de seguran-
ça e salvamento, forças arma-
das, funcionários do sistema 
de privação de liberdade, po-
pulação privada de liberdade 
e adolescentes e jovens em 
medidas socioeducativas.

FOTO  DIVULGAÇÃO

Em 2022, a cobertura vacinal das principais vacinas do calendário infantil está em 65%, bem abaixo da meta

FOTO SOFIA LERCHE VIEIRA
A professora Sofia Ler-

che Vieira, referência aca-
dêmica de políticas edu-
cacionais, receberá um 
agraciamento do Conse-
lho Estadual de Educação 
(CEE). Ela será Conselhei-
ra Honorária do órgão. A 
decisão de homenagear a 
professora foi tomada em 
reunião plenária por una-
nimidade dos conselheiros 
da instituição.

A honraria
A ideia de agraciar 

a acadêmica partiu foi 
apresentada pela presi-
dente do CEE, professora 
Ada Pimentel, na plená-
ria do Conselho na tarde 
desta terça-feira (26/4). 
Em encontro realizado 
por meio de videoconfe-
rência, a gestora ressaltou 
a importância de Sofia 
para a educação no Ceará. 
Prontamente, integrantes 
do CEE que participavam 
da reunião concordaram 
com a iniciativa e desta-
caram o legado da cien-
tista.

Além de professora 
com produções científi-
cas de destaque em âmbi-
tos nacional e internacio-
nal, Lerche atuou como 
secretária Estadual de 
Educação no governo de 

Lúcio Alcântara (2003-
2006).

A agraciada
A honraria concedida à 

Sofia ocorre em reconhe-
cimento aos serviços pres-
tados pela professora, que 
recentemente passou a com-
por a lista Latin America 
Top 100 Education Scien-
tists de 2022, na 74ª posição 
no ranking. Lerche é a única 
cearense a fazer parte do se-
leto grupo.

O portal da Associação 

Nacional de Pesquisa em 
Educação (Anped) informa 
que o ranking Top 100 Edu-
cation Scientists é organiza-
do a partir do “AD Scientific 
Index, que mostra os coefi-
cientes de produtividade de 
cientistas e pesquisadores de 
todo o mundo com base nos 
perfis públicos no Google 
Scholar, tendo como base a 
produção total, atividade 
nos últimos cinco anos e nú-
mero de citações”.

Mestra e doutora na área 
de Educação, Sofia é pro-

fessora permanente do Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Educação (PPGE) da Uni-
versidade Estadual do Ceará 
(Uece) e Líder de Projetos do 
Centro de Desenvolvimento 
da Gestão Pública e de Polí-
ticas Educacionais da Funda-
ção Getúlio Vargas (FGV).

Como consultora e pes-
quisadora desenvolveu pro-
jetos para a Unesco, Banco 
Mundial e organizações di-
versas do campo educacio-
nal (Unibanco, Cenpec, Ins-
tituto Votorantim e outros).

Conselho Estadual de Educação 
homenageia professora Sofia Lerche Vieira

Sábado acontece o dia D
de vacinação em Fortaleza
No sábado (30/04), a prefeitura de Fortaleza realiza o Dia D de vacinação em 
113 postos de saúde da Capital e quatro pontos de aplicação, das 8h às 17h
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Gás. O vice-presidente do Gazprombank, Igor Volubuev, abandonou a Rússia e foi para a Ucrânia, 
onde nasceu, para se voluntariar e lutar contra a invasão do Kremlin. O Gazprombank é o braço 
financeiro da Gazprom, estatal do gás que cortou o envio do produto para Polônia e Bulgária.INTERNACIONAL

O ex-fuzileiro americano Trevor Reed, durante seu julgamento em Moscou

Putin faz ameaça 
nuclear à Otan e 
ataca armas doadas

Um dia depois de a Otan 
prometer reforçar a aju-
da militar para a Ucrânia 
combater a invasão russa, o 
presidente Vladimir Putin 
elevou o tom do que vê cada 
vez mais como uma guerra 
contra o Ocidente. Ameaçou 
abertamente o uso de armas 
nucleares e, fora da retórica, 
bombardeou um grande 
depósito de armas doadas a 
Kiev.

“Se alguém quer interferir 
no que está acontecendo na 
Ucrânia agora, tem de saber 
que a resposta da Rússia será 
rápida e certeira”, afirmou a 
deputados em São Peters-
burgo. “Temos todo tipo de 
ferramenta que o Ocidente 
não pode ter, e nós não 
vamos ostentar nossas armas, 
mas sim vamos usá-las se 
for preciso. Quero que todos 
saibam disso.”

As ferramentas em ques-
tão são, dispensável dizer, 
armas nucleares –a Rússia 
tem o maior arsenal do mun-
do, seguido de perto pelos 
EUA. Putin vem usando 
essa ameaça desde o dia 1 do 

conflito, e na segunda o seu 
chanceler, Serguei Lavrov, 
havia falado que a Terceira 
Guerra Mundial era um 
“risco sério e real”.

Até aqui, o Ocidente deu 
de ombros, em termos. Segue 
medindo a elasticidade da 
linha vermelha que Putin diz 
ter desenhado para inter-
venções na Ucrânia, tendo 
evitado por exemplo até aqui 
o envio de caças. Mas nas úl-
timas semanas a sofisticação 
das armas doadas cresceu, 
para tentar acompanhar a 
nova fase da guerra, a batalha 
mais aberta no leste e sul do 
país.

Mais importante, o russo 
mandou um sinal militar, 
além da retaliação econô-
mica ao cortar o gás natural 
fornecido à Polônia e à Bul-
gária. O Ministério da Defesa 
propagandeou um ataque 
com mísseis de cruzeiro Kali-
br, disparados do mar Negro, 
contra um depósito de armas 
dos EUA e da Europa numa 
fábrica de alumínio de Zapo-
ríjia, uma das cidades na rota 
dos atuais ataques russos.

Em meio a tensões cres-
centes entre Washington e 
Moscou, um avanço diplo-
mático inesperado foi anun-
ciado pelos governos dos 
Estados Unidos e da Rússia 
nesta quarta-feira (27), quan-
do os dois países selaram um 
acordo para a troca de prisio-
neiros. A chancelaria russa 
comunicou a troca de Trevor 
Reed, ex-fuzileiro naval ame-
ricano condenado em 2020 
a nove anos de prisão por 
violência, pelo cidadão russo 
Konstantin Iarochenko, pilo-
to que cumpria sentença de 
20 anos de detenção por acu-
sações de tráfico de cocaína.

A família de Reed e auto-
ridades americanas caracte-
rizaram sua condenação em 
Moscou como uma “farsa ab-
surda”, e o ex-fuzileiro dizia 
se tratar de uma perseguição 
política pelo fato de ter inte-
grado fileiras das Forças Ar-
madas americanas. Parentes 
confirmaram sua liberação e 
disseram que, agora, estarão 
concentrados em cuidar dos 
problemas de saúde que ele 
adquiriu na prisão.

Natural do Texas, Reed 
viajou para a Rússia há três 
anos para visitar a namorada, 
que conheceu pela internet. 
Pouco antes de retornar para 
os EUA, foi a uma festa nos 
arredores de Moscou e, em-
briagado, foi levado pela po-
lícia local para uma delega-
cia. Os agentes de segurança 
russos o acusaram de colocar 
em risco a vida dos policiais. 
Ele passou 11 meses em uma 
prisão, até ser julgado e con-
denado.

Imagens do canal de TV 
estatal Rússia 24 mostraram 
o ex-fuzileiro sendo escolta-
do para o aeroporto de Vnu-
kovo, na capital Moscou, de 
onde embarcou rumo aos 
EUA. Os pais de Reed disse-
ram, em março, que ele havia 
iniciado uma greve de fome 

para protestar contra o fato 
de ter sido colocado em uma 
solitária e não receber cuida-
dos médicos adequados, ain-
da que suspeitasse estar com 
tuberculose.

O Serviço Penitenciário 
Federal russo, por sua vez, 
negou que ele estivesse com 
a doença ou que tivesse tido 
contato com pessoas infec-
tadas e descreveu a saúde do 
americano como satisfatória.

Já Iarochenko deve voltar 
para seu país em breve, infor-
mou a esposa do piloto russo 
à agência de notícias Tass. Ele 
foi detido em 2010 na Libéria 
por agentes de serviços se-
cretos americanos e acusado 
de organizar uma rede inter-
nacional de contrabando de 
cocaína.

Negociação
A troca de prisioneiros foi 

resultado de um longo pro-
cesso de negociação, disse a 
porta-voz do Ministério das 
Relações Exteriores da Rús-
sia, Maria Zakharova, em um 
aplicativo de mensagens.

Já o presidente americano, 
Joe Biden, disse que as nego-
ciações exigiram decisões di-
fíceis e que muito foi analisa-
do antes de tomá-las. “A volta 
segura de Reed é uma prova 
da prioridade que meu go-
verno dá para trazer os ame-
ricanos detidos injustamente 
ou como reféns em outros 
países”, disse o democrata.

Liberdade
O secretário de Estado 

Antony Blinken, em tom 
semelhante, afirmou que a 
administração seguirá com-
prometida em garantir a li-
berdade dos cidadãos ame-
ricanos detidos de forma 
injusta no exterior.

À agência de notícias Reu-

ters um alto funcionário do 
governo americano disse que 
as tratativas com a Rússia es-
tiveram estritamente limita-
das à pauta da liberação de 
detentos, sem discussões di-
plomáticas mais amplas entre 
as duas nações.

Outros americanos per-
manecem detidos na Rússia, 
como Paul Whelan, conde-
nado em 2020 a 16 anos de 
prisão por acusações de es-
pionagem durante um julga-
mento fechado ao público, e 
Brittney Griner, jogadora de 
basquete presa em meados de 
março deste ano após ser vista 
portando em sua bagagem car-
tuchos de vaporizadores con-
tendo um derivado de cânabis 
(maconha) em forma oleosa.

Estados Unidos e Rússia 
anunciam troca de prisioneiros
Em meio a tensões crescentes entre Washington e Moscou, um avanço 
diplomático inesperado foi anunciado pelos governos dos EUA e da Rússia

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM - EXTRATO DE CONTRATO. 
A Secretaria de Educação do Município de Umirim torna público o extrato dos, CONTRATO Nº: 
20220173. ORIGEM: PREGÃO Nº 07.006/2022-PE CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO CONTRATADA(O): JBR DISTRIBUIDORA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELE OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER O PROGRAMA PACTO PELA APRENDIZA-
GEM CONFORME CONVÊNIO Nº 016/2021, PROCESSO Nº 10370771/2021, JUNTO A SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE.VALOR TOTAL: R$ 194.400,00 (cento e 
noventa e quatro mil, quatrocentos reais). PROGRAMA DE TRABALHO: Exercício 2022 Atividade 
0701.121220002.2.028 Gestão e Manutenção da Secretaria de Educação, Classificação econômi-
ca 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, Subelemento 4.4.90.52.99, no valor de R$ 
194.400,00 VIGÊNCIA: 26 de Abril de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 DATA DA ASSINATURA: 
26 de Abril de 2022. Didier Dantas – Secretário de Educação de Umirim/Ce.  

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO E PROSSEGUIMENTO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2022 – TP, OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS QUADRAS DAS 
ESCOLAS E.E.F. IRACILVA NUNES DE LIMA(CAXITORÉ), E.E.F. HAMILTON DA ROCHA 
E SILVA (SÃO JOAQUIM) NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. A CPL comunica a HABILITA-
ÇÃO das Empresas: 1. CONSTROL ENGENHARIA EIRELI – ME; 2. COMPLETA SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; 3. JC DE AGUIAR ENGENHARIA CONSTRUÇÕES – EPP; 
4. E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 5. ML ENTRETENIMENTOS AS-
SESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME; 6. SERF CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANS-
PORTE EIRELI – ME; 7. LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOS EIRELI – ME; 8. ABRAV CONS-
TRUÇÕES SEVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIREI – EPP e INABILITADA a empresa: 9. 
APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME; 10. PROLIM-
PEZA SERVÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI. As razões que motivaram o posicionamento da 
Comissão encontram-se a disposição dos interessados. Fica aberto prazo recursal previsto no 
Art. 109, da Lei 8.666/93. Informações: Setor de Licitação na Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro, 
de segunda a sexta das 08:00hs às 12:00hs ou através do site do TCE/CE. Umirim - Ce, 27 de 
abril de 2022. Marcelo Wagner Alves Ferreira – Presidente da CPL  

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
RETIFICAÇÃO. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público a RETIFICAÇÃO 
do aviso de licitação referente a TOMADA DE PREÇO N° 2022042001-TP , cujo critério de julga-
mento é MENOR PREÇO GLOBAL, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONS-
TRUÇÃO DE 40 JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA SAUDADE NO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO EM ANEXO, 
publicado no dia 26 de abril de 2022,  diante do exposto, desde já, fica retificado o dia e horário 
da realização da Tomada de PREÇO, onde se lê anteriormente às 09:00 horas do dia 12 de abril 
de 2022 leia-se agora às 09:00 horas do dia 12 de maio de 2022, permanecendo os demais atos, 
não mencionados nesta retificação. Jaguaribara/CE, 27 de abril de 2022. AURINEIRE LIMA DE 
NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - AVISO DE LICI-
TAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2804.02/22- PE/SESA. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE,  CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. DO 
TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma público 
para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 29 de Abril de 2022 a 12 de 
Maio de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e 
Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.
com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 12 de Maio de 2022, às 14h00min. (Horário 
de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 15h00min do dia 12 
de Maio de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessa-
dos para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. São João, 75 - Bairro Centro,Santana 
do Acaraú – CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do 
TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. Santana do Acaraú/
Ce, 28 de Abril de 2022. À comissão de Pregão. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU - AVISO DE LICI-
TAÇÃO.  PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2804.01/22- PE/SESA. OBJETO: AQUISIÇÃO 
DE UMA AMBULÂNCIA TIPO “B” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE,  CONFORME O TERMO DE REFERÊN-
CIA. DO TIPO: MENOR PREÇO.O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma 
público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 29 de Abril de 2022 a 12 
de Maio de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.
com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 12 de Maio de 2022, às 08h15min. (Horário 
de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 12 de 
Maio de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Av. São João, 75 - Bairro Centro,Santana do 
Acaraú – CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-
-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. Santana do Acaraú/CE, 
28 de Abril de 2022.À comissão de Pregão

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - AVISO DE LICITAÇÃO. 
PROCESSO Nº 024/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.04.20.02. O Município de Icapuí, 
comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
2022.04.20.02, do tipo Menor Preço Por Lote para a aquisição de material permanente para 
unidade de atenção especializada em saúde do município de Icapuí-CE (Hospital Municipal 
Maria Idalina Rodrigues de Medeiros), conforme Proposta Nº. 11418.377000/1200-01 do Fundo 
Nacional de Saúde/MS. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 29/04/2022 
até às 08h59min do dia 10/05/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min do dia 
10/05/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço 
eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Perma-
nente de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Infor-
mações poderão ser obtidas, através do email: pregaoeletronicopmi@gmail.com. Icapuí-CE, 27 
de abril de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa - Pregoeira

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGAMEN-
TO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 11.01.02/2022. A Presidente da Co-
missão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das 
propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA MA-
DRE PAULINA NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGNES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTU-
RA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, apresentadas pelas lici-
tantes habilitadas. Após a análise das propostas de preço e julgamento, constatou-se que foram 
DESCLASSIFICADAS: 1. EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI; 2. CONSTRUTORA VIPON EIRELI, 
3. CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS EIRELI, 4. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRA-
TIVO EIRELI; 5. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 6. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 7. META 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI; 8. NORDESTE 
CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 9. SERVICOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL 
LTDA; 10. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 11. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E 
SERVICOS EIRELI; 12. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 13. CALDAS EMPREENDI-
MENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 14. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL 
EIRELI; 15. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 16. REAL SERVICOS EIRELI; 17. CONSTRUSER 
- CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA; 18. LEAL EMPREENDIMENTOS, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 19. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 20. ILUMI-
CON CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 21. S N DOS SANTOS; 22. M L ENTRETENIMENTOS, 
ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI; 23. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 24. KLEBIO 
LANDIM DE FRANCA EIRELI; 25. CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI; e CLASSIFICADAS: 
26. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 27. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES 
EIRELI; 28. ENERGY SERVICOS EIRELI; 29. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA 
E SERVICOS LTDA; 30. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA EIRELI; 31. 
ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 32. ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SER-
VICOS LTDA; 33. C V TOME SERVICOS; 34. N3 CONSTRUTORA LTDA; 35. A C CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; 36. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 37. P H FERNANDES GUEDES EIRELI; 38. 
H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 39. PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EI-
RELI; 40. MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 41. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; 42. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 43. LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 44. 
WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 45. M & C CONSTRUCOES LTDA; 46. IDEAL CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; 47. VIDAL ENGENHARIA LTDA; 48. R P OLIVEIRA ENGENHARIA 
LTDA; 49. MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA. Em seguida foi feito o mapa comparativo 
do preço proposto e chegou-se ao seguinte resultado: VIDAL ENGENHARIA LTDA, vencedora 
com o Valor Global de R$ 328.140,79 (Trezentos e vinte e oito mil, cento e quarenta reais e setenta 
e nove centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei 
8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 27 de abril de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - EXTRATO DE RESCISÃO 
UNILATERAL – A Prefeitura Municipal de Jaguraribe, através da Secretaria de Saúde, co-
munica a Rescisão do Contrato Nº. 16.08.001/2021-SESA – 01, da empresa INSTITUTO DE 
GESTÃO EM SAÚDE KACTUS, inscrita no CNPJ nº. 36.064.593/0001-05, proveniente da lici-
tação modalidade Chamamento Público nº 16.08.001/2021 – SESA. OBJETO: CHAMAMENTO 
PÚBLICO PARA SELEÇÃO E CONVOCAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES SOCIAIS JÁ QUALIFICA-
DAS NA ÁREA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, VISANDO A CELEBRAÇÃO DE 
CONTRATO DE GESTÃO PARA GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO 
DAS AÇÕES E SERVIÇOS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA, DR. RAIJOAN 
SÉRGIO RAMOS GOMES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNI-
CÍPIO DE JAGUARIBE. Motivo: Considerando o que dispõe artigo 78, XII c/c o art. 79, I, da Lei 
n° 8.666/93. Data da Rescisão: 11.04.2022. IANNE DE ASSIS DANTAS – Secretária de Saúde. 
Jaguaribe-CE, em 27 de Abril de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE 
JAGUARIBE/CE - AVISO DE LICITAÇÃO –N° 2022042601-SRP. O Pregoeiro do SERVIÇO 
AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE JAGUARIBE/CE, torna público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 11 DE MAIO DE 2022 às 09:00 hs, na Sede 
da Comissão de Licitação, localizada na Rua 7 de Setembro, 440 – Centro – , estará realizando 
Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇOS, cujo critério 
de julgamento é MENOR PREÇO POR LOTE, cujo Objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DE ANÁLISES 
FÍSICO-QUÍMICAS E MICROBIOLÓGICAS EM AMOSTRAS DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO 
AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE JAGUARIBE/CE, o qual encontram-
se disponíveis no endereço acima, no horário de 07:00hs às 13:00hs e no site eletrônico do 
TCE/CE. Jaguaribe – CE, 27 de abril 2022. Francisco Elidenes da Silva - PREGOEIRO.

PREFEITURA DE JAGUARETAMA-CE - O Pregoeiro, torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 023/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE LONA PLASTICA PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SEC. DE  AGRICULTURA PECUÁRIA E APOIO 
COMUNITÁRIO. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do acolhimento 
das propostas: 28/04/2022 as 09h00mim, fim do Acolhimento das Propostas: 10/05/2022, as 
08h00mim; Data de Abertura das Propostas: 10/05/2022, às 08h10; Início de Disputa de Preços: 
10/05/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: 
www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br - 
Jaguaretama-CE, 27 de Abril de 2022. Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVI-
SO DE ABERTURA DE PROPOSTAS COMERCIAIS. MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2022.03.10.01TP: OBJETO: Contratação de empresa especia-
lizada preservação das faixas de domínio carroçáveis rurais e urbanos no Muni-
cípio de Barroquinha/CE, de interesse da Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Públicos conforme projeto básico. TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL. REGIME DE 
EXECUÇÃO: INDIRETA. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA que no dia 04 
de maio de 2022, as 09:00hrs estará abrindo os envelopes contendo as propos-
tas de preços, NO ENDEREÇO: Rua Lívio Veras Rocha, 549, Centro, Barroquinha-
-CE CEP: 62.410-000. maiores informações através do FONE (88) 3623-1137 
DAS 08:00 ÀS 11:30 HORAS. A COMISSÃO. Barroquinha/CE, 26 de abril de 
2022. FRANCISCO CLÓVIS LINS LIMA - Presidente da CPL.

SINAC SINDICATO NACIONAL DOS ADMINISTRADORES DE CONSÓRCIO - CNPJ nº 
43.058.148/0001-90 - Pelo presente edital, ficam convocadas as Administradoras de Consórcios que 
atuam no estado do CEARÁ a comparecer à Assembleia Geral Extraordinária a se realizar no dia  
16 de maio de 2022, pela modalidade remota, para apreciar a seguinte ordem do dia: 1) Exame da 
pauta de reivindicações coletivas de trabalho do SINDCON-CE Sindicato dos Empregados em 
Administradoras de Consórcios, Vendedores de Consórcio, Empregados e Vendedores em 
Concessionárias de Veículos, Distribuidoras de Veículos e Congêneres do Estado do Ceará; 
2) Designação de membros da comissão negociadora patronal; 3) Autorizar o SINAC, por seu 
Presidente, a firmar convenção coletiva de trabalho ou acordo judicial para o período 2022 a 2023 
com o Sindicato Profissional; 4) Fixar contribuição negocial para as administradoras que atuam no 
estado do Ceará, em favor do SINAC. Horário: 9h30, 1ª convocação, com a presença da maioria 
absoluta de administradoras, ou às 10h, em 2ª convocação, com a presença de qualquer número de 
administradoras. A Comissão Negociadora Patronal se reunirá com o Sindicato Profissional, no 
mesmo dia, às 14h30, também por webinar. A participação será assegurada a toda administradora 
de consórcios que atue no estado do Ceará. Para tanto, é necessário solicitar o link a esta Entidade, 
até o dia 13 de maio, com Esther, recepcao@abac.org.br. A solicitação será atendida com a indicação 
de representante da administradora e o envio de procuração na qual conste a outorga de poderes 
para deliberar as matérias acima indicadas. Importante: para o controle e segurança, a participação 
será autorizada somente à pessoa que tenha sido indicada por meio do procedimento acima indicado.

Fortaleza, 28 de abril de 2022. Edna Maria Honorato - Presidente  - SINAC

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Nova Russas. O Presidente da Câmara Municipal 

torna Público o Extrato de Contrato 02/2022/TP.01, oriundo da Tomada de Preços Nº 

02/2022/TP. Objeto: Contratação de empresa especializada em serviços técnicos em 

assessoria administrativa e financeira e Serviços de consultoria e assessoria para 

desenvolvimento, aperfeiçoamento, supervisão e execução dos fluxos de despesas e 

estabelecimentos de rotinas financeiras junto a Câmara Municipal de Nova Russas / CE. 

Contratada: Dager Costa Consultoria Assessoria Empresarial Ltda - ME, CNPJ: 

12.782.123/0001-00. Valor Global: R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e quatro mil reais). Data de 

Assinatura: 26/04/2022, Prazo de Vigência: 26/04/2023. Signatários: Sebastião Rodrigues de 

Mano e Daniel Dager Rosa Costa. Nova Russas, 27 de abril de 2022

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Instrumento do Contrato 

Nº 0501421 - SEOSP. Parte Contratante: Município de Eusébio/Secretaria de Obras e Serviços 

Públicos.Parte Contratada: VAP Construções LTDA - CNPJ Nº. 00.565.011/0001-19.Objeto: 

Serviços de pavimentação em pedra tosca nos Bairros Cararu, Encantada, Novo Portugal, 

Precabura, Vereda Tropical, Autódromo, Centro, Lagoinha, Mangabeira, Tamatanduba, 

Urucunema e Pires Façanha no Município de Eusébio/CE.  Vigência: 20/04/2022 a 14/07/2023. 

Valor Global: R$ 8.170.428,95 (oito milhões cento e setenta mil quatrocentos e vinte e oito reais 

e noventa e cinco centavos).Assinam Pelas Partes: José Valber Barros Mota, CPF Nº. 

620.368.583-68 pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e pela empresa Contratada, Sr. 

Valdísio Pinheiro, CPF Nº. 267.401.683-34.

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que a partir das 16:00 horas do dia 28 de abril de 2022, estará disponível para o Cadastramento 
das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SS-PE003/22-SRP, cujo objeto é o 
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de medicamentos gerais, material 
medico- hospitalar e odontológico para atender as necessidades da secretaria de saúde do 
município de Itaiçaba/CE. Data da Disputa de Preços: 11 de Maio de 2022 às 09:00 Horas 
(Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis na Av. Coronel João 
Corre ia ,  Cent ro ,  I ta içaba/CE,  ou at ravés dos s i tes :  www.b l lcompras.com, 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 27.04.2022. Joéliton 
Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Município de Novo Oriente - Aviso de Adiamento de Licitação. Em virtude 
de alterações no Edital. O Município de Novo Oriente torna público que a partir das 16:00h do dia 
28 de abril de 2022, estará disponível o Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao 
Pregão Eletrônico Nº 00.006/2022, cujo objeto versa sobre a contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de dedetização, desratização e descupinização em 
geral, desalojamento de aves e limpa fossa para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Novo Oriente. Data de Abertura das Propostas: 11 de maio de 2022 
das 09:00 às 09:30h. Data da Disputa de Preços: 11 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, 28 de abril de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 

Público o  Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a construção de 

Rodoviária e Praça no Município de Novo Oriente-CE, conforme PT 1078389-22 e Convênio P+ B Nº 

914383, na modalidade Tomada de Preços Nº 05.004/2022, em favor da Empresa: Osmilton de 

Araujo Gomes , CNPJ: 18.597.909/0001-34, Vencedora, com valor global de R$ 1.291.227,81 (hum 

milhão, duzentos e noventa e um mil, duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos). Novo 

Oriente – Ceará, 28 de abril de 2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Retificação. O Pregoeiro 
comunica a retificação do Termo de Referência referente ao Pregão Eletrônico nº 023/2022.02, 
cujo objeto é a aquisição de bolsas personalizadas para promoção de evento em comemoração 
ao dia das mães, junto à Sec. de Assistência Social do município de Tururu. No Termo de 
Referência, onde lê-se: 8.2 O prazo para entrega dos produtos será de 02 (dois) dias úteis, 
conforme ordem de compra, e em nenhuma hipótese serão concedidas prorrogações de prazo, 
Leia-Se: 8.2 O prazo para entrega dos produtos será de 02 (dois) dias úteis, conforme ordem de 
compra, contudo, poderá ocorrer dilatações de prazos, podendo tal fato ocorrer após a efetiva 
contratação, a ser analisado por pedido da empresa contatada devidamente fundamentado nas 
circunstâncias de fato. Os demais termos permanecem sem qualquer alteração. Tururu – CE, 27 
de fevereiro de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. A Comissão 
de Licitações comunica aos interessados que no próximo dia 16 de maio de 2022, às 10h00min, 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços nº 004/2022.04, cujo objeto é a 
contratação de instituição de ensino superior sem fins lucrativos, com a finalidade de prestar 
serviços de acompanhamento, organização, planejamento pedagógico e avaliação, bem como a 
organização e planejamento dos recursos da educação básica e valorização dos profissionais da 
educação, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de 
U r u b u r e t a m a .  O  e d i t a l  e s t a r á  à  d i s p o s i ç ã o  d o s  i n t e r e s s a d o s ,  n o  p o r t a l 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ após esta publicação e no Setor de Licitações, sito à Rua 
Farmacêutico José Rodrigues nº 1131 – Centro, horário de 8h00min às 12h00min. 
Uruburetama/CE, 27 de abril de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 10 de maio de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará realizando 
o Pregão Eletrônico nº 018/2022.02, cujo objeto é a aquisição de material permanente para as 
escolas da Rede Pública Municipal no âmbito do Pacto pela Aprendizagem do Governo do Estado do 
Ceará, junto a Secretaria de Educação do Município de Uruburetama, conforme especificado no 
edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 27 de abril de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 
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e-mail: frotarubens@gmail.com
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ECONOMIA

ECONOMIA

Após ficar em 0,95% em março, o índice que mede a pré-
via da inflação oficial (IPCA-15) registrou alta de 1,73% em 
abril, graças à gasolina. Essa é a maior variação para um mês 
de abril desde 1995, quando o índice foi de 1,95%. O resulta-
do, também, é a maior variação mensal do indicador desde 
fevereiro de 2003 (2,19%). Considerando o acumulado dos 
últimos 12 meses, o índice foi de 12,03%, acima dos 10,79% 
registrados nos 12 meses imediatamente anteriores e bem 
superior à meta ‘simbólica’ do Banco Central para a inflação 
neste ano, de já distantes 3,5% - considerando o período acu-
mulado –, com margem de tolerância de 1,5 ponto percen-
tual para mais ou para menos – ou seja, variando entre 2% e 
5%. No ano, o IPCA-15 acumula alta de 4,31%. 

Os preços no setor de transportes foram os que mais 
pesaram no IPCA-15 neste mês, com alta de 3,43%, pu-
xada, principalmente, pelo aumento no preço da gasoli-
na, de 7,51%. Foi a gasolina que contribuiu com o maior 
impacto individual no índice do mês (0,48 p.p.), reflexo 
do reajuste no preço médio do combustível nas refina-
rias. Também subiram os preços do óleo diesel (13,11%), 
do etanol (6,60%) e do gás veicular (2,28%). Ainda em 
transportes, as passagens aéreas, que haviam recuado em 
março (-7,55%), subiram 9,43% em abril. Já os preços do 
seguro voluntário de veículo (3,03%) aceleraram pelo oi-
tavo mês consecutivo, acumulando avanço de 23,46% em 
12 meses. Táxis (4,36%), passagens de metrô (1,66%) e 
ônibus urbanos (0,75%) tampouco escaparam da carestia.

Inflação: Prévia recorde em 27 anos

Sem trégua. A inflação no país segue sem recuo e já acumula uma alta de 12,03% em 12 
meses até abril, segundo dados do IPCA-15, considerado uma prévia da inflação oficial. É maior 
taxa para o mês desde o ano de 1995, quando ficou em 1,95%.

Os investimentos em tí-
tulos do Tesouro Direto to-
talizaram R$ 4,13 bi no mês 
de março. Os resgates atin-
girtam R$ 2,02 bi. Com isso, 
houve emissão líquida de R$ 
2,11 bilhões. Os dados são 
da Secretaria do Tesouro 
Nacional. Em março, o to-
tal de investidores ativos no 
Tesouro Direto, registrou 
aumento de 37.993 investi-
dores, atingindo a marca de 
1.900.778 investidores. Este 
é o número mais expressivo 
desde 2002.

Atualmente, o número 
de investidores cadastrados 
no programa aumentou em 

521.402, avanço de 73,94% em 
relação a março de 2021, al-
cançando 17.891.025 pessoas.

Mais demandadas
O título mais procura-

do pelos investidores foi 
o Tesouro Selic que totali-
zou, em vendas, R$ 2,40 bi-
lhões. O valor corresponde 
a 57,97% do total. Os títulos 
indexados à inflação, como 
o Tesouro IPCA+ e Tesouro 
IPCA+ com Juros Semes-
trais, juntos, totalizaram 
R$ 1,30 bi e corresponde-
ram a 31,50% das vendas. 
Os títulos prefixados, como 
o Tesouro Prefixado e Te-

souro Prefixado com Juros 
Semestrais totalizaram R$ 
435,11 milhões em vendas, 
ou 10,53% do total.

Resgates antecipados
Segundo o Tesou-

ro Nacional, nos resga-
tes antecipados, a pre-
ferência foi pelos títulos 
indexados à taxa Selic, que so-
maram R$ 1,04 bi (51,46%). 
Os títulos remunerados por 
índices de preços (Tesou-
ro IPCA+, Tesouro IPCA+ 
com Juros Semestrais e Te-
souro IGPM+ com Juros 
Semestrais) totalizaram R$ 
586,88 milhões (29,01%), os 

prefixados, R$ 395,04 mi-
lhões (19,53%).

Além disso, em março de 
2022, o estoque do progra-
ma fechou em R$ 86,41 bi, 
avanço de 3,87% em rela-
ção ao mês anterior, quan-
do registrou R$ 83,19 bi. 
Os títulos remunerados por 
índices de preços se man-
têm como os mais represen-
tativos do estoque somando 
R$ 47,29 bi , ou 54,72% do 
total. Na sequência, vêm os 
títulos indexados à taxa Se-
lic, totalizando R$ 24,87 bi 
(28,78%), e os títulos prefixa-
dos, que somaram R$ 14,25 
bi, com 16,49% do total.

Correios
A partir do dia 2 de 

maio, os Correios elevarão, 
em 9,5579%, as tarifas de 
serviços postais e telegráfi-
cos nacionais e internacio-
nais prestados. O reajuste, 
aprovado pelo Ministério 
das Comunicações, não 
se aplica aos serviços de 
encomendas, como PAC e 
Sedex, e marketing direto. 
Segundo portaria publi-
cada em edição extra do 
Diário Oficial da União, na 
terça-feira (26), o reajuste 
corresponde à variação 
da inflação no período 
janeiro-dezembro de 2021, 
descontando o fator de 
produtividade.

Vai e volta
Após promessa de 

ampliar a redução do IPI, 
de um corte de 25% para 
33%, seguido de um recuo 
do Governo nessa decisão, 
o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, voltou a fa-
lar, ontem, que o Governo 
pretende fazer "mais uma 
rodada" de redução do IPI. 
Agora, a promessa é de 
ampliar o corte do imposto 
para 35%. De acordo com o 
ministro, o espaço para isso 
foi dado por um aumento 
imprevisto na arrecadação. 
Interessante estratégia que 
o Governo vem usando, 
‘coincidentemente’ neste 
ano eleitoral.

Endividamento
No segundo bimestre, 

76,5% dos fortalezenses 
possuem algum tipo de 
dívida, segundo o IPDC. 
O endividamento veio 1% 
acima do bimestre anterior, 
mas abaixo do verificado 
em igual período de 2021 
(79,6%). A proporção de 
consumidores com contas 
ou dívidas em atraso subiu 
2,3%, passando de 22,3% 
no bimestre janeiro/feve-
reiro, para 24,6%. Os proble-
mas financeiros afetam 
mais as mulheres (24,8%), 
pessoas entre 25 e 34 anos 
(29,4%) e com renda abaixo 
de cinco salários (25,3%).

Danos morais
O Shopping Del Paseo foi 

condenado a pagar R$ 150 
mil por danos morais cole-
tivos, em ação civil pública, 
por não prover um local 
apropriado para os filhos 
de até 2 anos, ou seja, em 
idade de amamentação, 
das suas funcionárias e 
lojistas durante o serviço. 
O pedido do MPT foi apre-
ciado em ação na 3ª Vara 
do Trabalho de Fortaleza, 
e teve sentença publicada 
no dia 19 de abril, que 
determinou, ainda, 180 dias 
para providência de local 
seguro para a permanência 
das crianças. 

Trabalho por aplicativo deve ser regulamentado  
O Governo pretende regulamentar o trabalho por 
aplicativo no Brasil. Segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência, a intenção é anunciar as 
novas regras "ainda este ano", embora não haja 
uma data específica para o lançamento. A proposta 
em discussão no Governo prevê uma modalidade 
de contrato própria para o segmento, com algumas 
obrigações para as plataformas (como contribuição 
à Previdência), mas ao mesmo tempo mantendo a 
autonomia e flexibilidade dos trabalhadores.

Gasolina atinge valor de R$ 7,27 e é o mais alto registrado
Pela segunda semana se-

guida o preço da gasolina co-
mum subiu e atingiu o valor 
médio no país de R$7,270 o 
litro. Este é o valor mais alto 
já registrado pela Agência 
Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP). O recorde anterior 
foi registrado na semana de 
13 a 19 de março, quando 

o combustível estava sendo 
vendido a R$ 7,267, a primei-
ra vez acima de R$ 7.

Segundo a ANP,  na se-
mana entre 17 e 23 de abril, 
a média por região foi menor 
no Sul do país, com R$ 7,109. 
Já a maior foi registrada no 
Centro-Oeste, com R$ 7,440. 
O maior valor geral encon-
trado para a gasolina foi R$ 

8,559 e o menor, R$ 6,190. A 
pesquisa envolveu 5.235 pos-
tos de abastecimento.

O aumento verificado da 
segunda para a terceira se-
mana do mês dd abril foi de 
0,7%. Na semana anterior, 
o crescimento havia sido de 
0,37%. A escalada do preço 
da gasolina se acentuou em 
2021 quando, pela primeira 

vez, o litro da gasolina co-
mum passou de R$ 5, em 
março do ano passado. 

A política de Preço de Pa-
ridade Internacional (PPI) da 
Petrobras foi adotada em ou-
tubro de 2016, fazendo com 
que o preço dos derivados de 
petróleo no país fossem calcu-
lados com base nas variações 
no mercado internacional.

País corta 500 mil domésticos em dois anos
Os dados sobre ocu-
pação em trabalhos 
domésticos no Brasil 
não seguiram o cresci-
mento registrado em 
todo o País entre o 4º 
trimestre de 2019 e o 
4º trimestre de 2021. 
Segundo pesquisa 

Pnad Contínua, do IBGE, esse grupo perdeu 500 mil 
vagas, saindo de 6,2 milhões de ocupados para 5,7 
milhões. Segundo o Dieese, antes representadas por 5,7 
milhões de trabalhadoras domésticas, agora, o número 
de mulheres desse grupo caiu para 5,2 milhões.

Investimentos no Tesouro Direto 
atingiram R$ 2,11 bi em resgates
As aplicações de até R$ 1 mil representaram 58,43% dos investimento
no mês. O valor médio registrado  por operação foi de R$ 7.105,91

Prefeitura Municipal de Quixadá - Chamada Pública Nº 08.001/2022 - CHP. O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que em virtude da inabilitação de todos os 
licitantes e da renúncia do prazo recursal, será aberto o prazo de oito dias úteis para a apre-
sentação de nova documentação, conforme prever o art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93, para as 
Cooperativas; 1 - Cooperativa Agropecuária União dos Indígenas – COOAGUIN; 2 - Coopera-
tiva de Produtores Agroecológicos da Agroindústria e da Agricultura Familiar - COOPAICE; 3 - 
Cooperativa Agropecuária Nossa Senhora dos Prazeres - COONSPRAZERES; 4 - Cooperativa 
Agroindustrial Zé Lourenço LTDA - COPAZEL; 5 - Cooperativa dos Agricultores Familiares do 
vale do Forquilha - COOPVALE; 6 - Cooperativa de Agricultura Familiar e Sustentabilidade do 
Sertão Central - COOPAF. ficando agendada a sessão de abertura desses envelopes para o dia 
06/05/2022, às 09h, na sala da CPL, localizada na Trav. José Jorge Matias, s/n - Campo Velho 
- Quixadá/CE, para a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreen-
dedor familiar rural, para o atendimento aos alunos da rede municipal da educação básica, de 
responsabilidade da Secretaria de Educação do município. Mais informações: Endereço acima, 
nos dias úteis das 08h às 12h, no site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, ou pelo e-mail: central-
decontratos.quixadá@gmail.com. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.04.25.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de insumos, mudas de plantas com e sem serviço de plantio, destinados à arbo-
rização e paisagismo para revitalização das áreas verdes do município, de responsabilidade da Se-
cretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Datas e Horários: 1. Início 
de recebimento das propostas: às 08h do dia 28/04/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h 
do dia 10/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 10/05/2022; 
4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 10/05/2022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, 
das 07:30h às 11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br. José Ivan De Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixada - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em cumpri-
mento a ratificação procedida pelo Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Raimundo 
Fabiano de Oliveira Lopes, faz PUBLICAR O EXTRATO resumido do processo de Inexigibilidade 
de Licitação Nº 2022.04.13.03 - SEDET, a seguir: Objeto: Contratação de serviços de apresentação 
artística da banda “Matruz com Leite”, no evento Quixadá - junino, que ocorrerá nos dias 25 a 28 de 
maio de 2022, no município. Favorecido: DAM - Eventos Diversionais Ltda, inscrita no CNPJ sob o 
nº 19.710.362/0001-02, situada na Rua Barbosa de Freitas no 1741 - Sala 04 - Bairro Aldeota, CEP: 
60.170-021, Fortaleza/CE. Valor: R$ 70.000,00. Fundamento Legal: Nos termos do inciso III, do artigo 
25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emi-
tida pelo Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de Despesas da Secreta-
ria. Conforme o Artigo 26 da citada Lei acima. Procedo com a publicação deste extrato.

Prefeitura Municipal de Quixada - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em cumpri-
mento a ratificação procedida pelo Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Raimundo 
Fabiano de Oliveira Lopes, faz PUBLICAR O EXTRATO resumido do processo de Inexigibilidade 
de Licitação Nº 2022.05.28.04 - SEDET, a seguir: Objeto: Contratação de serviços de apresentação 
artística da banda “Noda de Caju”, no evento Quixadá - junino, que ocorrerá nos dias 25 a 28 de maio 
de 2022, no município. Favorecido: CLS Produtora de Eventos e Locações Eireli, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.880.424/0001-41, situada na Rua: Monsenhor Bruno, 1902, Sl. 19, Bairro Aldeota, CEP: 
60.115.191, Fortaleza/CE. Valor: R$ 50.000,00. Fundamento Legal: Nos termos do inciso III, do artigo 
25, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emi-
tida pelo Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de Despesas da Secreta-
ria. Conforme o Artigo 26 da citada Lei acima. Procedo com a publicação deste extrato.

Prefeitura Municipal de Quixada - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em cumpri-
mento a ratificação procedida pelo Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Raimundo 
Fabiano de Oliveira Lopes, faz PUBLICAR O EXTRATO resumido do processo de Inexigibilidade 
de Licitação Nº 2022.04.13.01 - SEDET, a seguir: Objeto: Contratação de serviços de apresentação 
artística do cantor “Nattan e Banda”, no evento Quixadá - junino, que ocorrerá nos dias 25 a 28 de 
maio de 2022, no município. Favorecido: Nattan Produções Artísticas Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 
41.775.478-0001-70, situada na Rua. Oriano Mendes, 703, Sl. 03 - Altos, Bairro Centro, CEP: 62.010.-
370, Sobral/CE. Valor: R$ 120.000,00. Fundamento Legal: Nos termos do inciso III, do artigo 25, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pelo 
Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria. Con-
forme o Artigo 26 da citada Lei acima. Procedo com a publicação deste extrato.

Prefeitura Municipal de Quixada - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em cumpri-
mento a ratificação procedida pelo Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Raimundo 
Fabiano de Oliveira Lopes, faz PUBLICAR O EXTRATO resumido do processo de Inexigibilidade 
de Licitação Nº 2022.04.13.02 - SEDET, a seguir: Objeto: Contratação de serviços de apresentação 
artística da banda “Forró Real”, no evento Quixadá - junino, que ocorrerá nos dias 25 a 28 de maio 
de 2022, no município. Favorecido: Real Produções e Eventos Ltda - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
14.433.879/0001-70, situada na Rua Curitiba no 12 - Mestre Antônio, CEP: 61.623-130, Caucaia/CE. 
VALOR: R$ 40.000,00. Fundamento Legal: Nos termos do inciso III, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pelo Presidente da 
Comissão de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria. Conforme o Artigo 26 
da citada Lei acima. Procedo com a publicação deste extrato.

Prefeitura Municipal de Quixada - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em cumpri-
mento a ratificação procedida pelo Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Raimundo 
Fabiano de Oliveira Lopes, faz PUBLICAR O EXTRATO resumido do processo de Inexigibilidade 
de Licitação Nº 2022.04.13.05 - SEDET, a seguir: Objeto: Contratação de serviços de apresentação 
artística do cantor “Xand Avião”, no evento Quixadá - junino, que ocorrerá nos dias 25 a 28 de maio 
de 2022, no município. Favorecido: Alic Participações e Entretenimentos Ltda, inscrita no CNPJ sob o 
nº 28.791.264/0001-20, situada na Av. Heróis do Acre, 500, Passaré, CEP: 60.743-760, Fortaleza/CE. 
Valor: R$ 300.000,00. Fundamento Legal: Nos termos do inciso III, do artigo 25, da Lei nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida pelo Presidente da 
Comissão de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria. Conforme o Artigo 26 
da citada Lei acima. Procedo com a publicação deste extrato.

Prefeitura Municipal de Quixada - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, em cumpri-
mento a ratificação procedida pelo Secretário do Desenvolvimento Econômico e Turismo, Raimundo 
Fabiano de Oliveira Lopes, faz PUBLICAR O EXTRATO resumido do processo de Inexigibilidade de 
Licitação Nº 2022.04.13.06 - SEDET, a seguir: Objeto: Contratação de serviços de apresentação artís-
tica do cantor “Zé Cantor e Banda”, no evento Quixadá - junino, que ocorrerá nos dias 25 a 28 de maio 
de 2022, no município. Favorecido: ICZ Gravações Participações e Entretenimentos Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 43.915.507/0001-88, situada Av. Heróis do Acre, 500 - Bairro Passaré, CEP: 60.743-
760, Fortaleza/CE. Valor: R$ 60.000,00. Fundamento Legal: Nos termos do inciso III, do artigo 25, 
da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade de Licitação emitida 
pelo Presidente da Comissão de Licitação e Ratificada pelo Ordenador de Despesas da Secretaria. 
Conforme o Artigo 26 da citada Lei acima. Procedo com a publicação deste extrato.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da Tomada de Preços Nº 07.002/2021 - 
TP. Após análise dos documentos de habilitação, foram habilitadas as empresas: Seg Norte Constru-
ções e Serviços Eireli; Pro Limpeza Construções Serviços Eireli; E Construtora Moraes Eireli EPP; e 
foram inabilitadas as empresas: J S Sindeaux Neto Eireli; BCP Construções e Imobiliária Ltda; Dantas 
& Oliveira Limpeza Conservação e Construções-Me; All In Empreendimentos e Construções Eirelli; 
Monte Siao Empreendimentos Ltda; Mota Jr Construções Eireli; e Medeiros Construções e Serviços 
Ltda. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da Lei 
Federal Nº 8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário das 08h às 12h ou 
pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
á Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 11/05/2022, às 09h, 
realizará licitação de Pregão Presencial Nº 2022.04.28.001-GM(Governo Municipal), cujo objeto: Re-
gistro de preços para aquisição futura de pneus, câmara de ar e protetores, destinados à manutenção 
da frota de veículos das unidades administrativas do município, conforme especificações em anexo. 
Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no ho-
rário de expediente ao público, das 08h às 12h, ou pelo portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/
licitacoes. Artur Valle Pereira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPA DE BATURITÉ- RESULTADO DO JULGA-
MENTO DA HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 1603.01/2022 A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos inte-
ressados o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, tombado sob o nº 1603.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA ORIENTAÇÃO, PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO 
DE ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES, PROJETOS BÁSICOS, TERMOS DE REFERÊN-
CIAS E JUSTIFICATIVAS TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES 
PÚBLICAS, DE INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/
CE. EMPRESAS HABILITADAS: ÂMBITO PÚBLICO ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO 
PÚBLICA LTDA - CNPJ: 26.957.388/0001-07 e IPLANEJE INTELIGÊNCIA EM PLANEJAMENTO 
E GESTÃO PÚBLICA EIRELLI - CNPJ: 26.806.534/0001-01. Portanto fica aberto o prazo recursal, 
conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o Artigo 109, 
Parágrafo 1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à 
Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira 
de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ- RESULTADO DO JULGAMEN-
TO DA HABILITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2022 A Comissão Permanente de Licita-
ção da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados o 
resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
tombado sob o nº 1703.01/2022, com o seguinte objeto: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ES-
COLA DE 8 SALAS DO SANHARÃO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. EMPRESAS INABILITADAS: L DE O TABOSA OBRAS - CNPJ Nº 32.705.608/0001-08; 
ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ Nº 03.077.025/0001-81; M K SERVIÇOS 
EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI - CNPJ Nº 35.864.328/0001-30; SER-
TANUS SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA - EPP - CNPJ Nº 38.169.270/0001-01; TOMAZ CONS-
TRUÇÕES EIRELI - CNPJ Nº 32.236.949/0001-81; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 
LTDA - CNPJ Nº 09.042.893/0001-02. EMPRESAS HABILITADAS: APLA COMÉRCIO, SERVI-
ÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI – ME -  CNPJ: 24.614.233/0001-42; ELETROCAM-
PO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ Nº 63.551.376/0001-01 - G7 CONSTRUÇÕES, 
SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ Nº 10.572.609/0001-99; MONTE SIÃO EMPREENDIMENTOS 
LTDA - CNPJ Nº 09.423.269/0001-55; SEG-NORT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - 
CNPJ Nº 30.412.053/0001-80; URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI - CNPJ Nº 
13.259.179/0001-48; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 10.932.123/0001-14. 
Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 1º, “alínea a”. Maiores informações na Sede da Comissão 
de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. 
Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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Expansão. A rede Greenlife academias segue em plena expansão em Fortaleza. Desta vez, a empresa abrirá uma unidade na 
zona Sul,  em frente ao Shopping Via Sul. A nova academia tem 2800 metros quadrados e contará com uma moderna infraes-
trutura, equipamentos de ponta e profissionais qualificados para atender os clientes que residem no lado Sul da cidade. “Além 
de todo o conforto e praticidade que só a Greenlife entrega, a Greenlife Sul seguirá o padrão das demais unidades e contará 
também com quadra de beach tennis. Nossa previsão é inaugurar a unidade no final do mês de julho”, destaca a gerente 
de marketing da rede Greenlife, Keite Spessirits. Referência quando se fala em saúde e bem-estar, a rede está presente nos 
bairros Aldeota, Maraponga, Fátima, Guararapes, Passaré, além de contar com uma unidade no município de Eusébio.

Na última sexta-feira deste 
mês, 29 de abril, a plataforma 
de streaming de cinema brasi-
leiro Itaú Cultural Play – itau-
culturalplay.com.br – amplia 
as suas parcerias com a recém 
firmada com a Cinemateca 
Brasileira, em São Paulo. A 
exibição de 13 filmes – vindos 
desta fundamental memória 
do cinema do país, que contém 
mais de 40 mil títulos e um 
vasto acervo documental que 
abarca 120 anos da produção 
nacional –, se divide em duas 
mostras de obras preservadas 
pela instituição. 

O cinema sempre foi colo-
rido traz seis produções dos 
tempos do cinema mudo bra-
sileiro, colorizadas por técni-
cas como pintura à mão, es-
têncil, tingimento e viragem. 
Veja o Brasil apresenta sete 
filmes curtos realizados pelo 
pesquisador Alceu Maynard 
de Araújo para a extinta TV 
Tupi, nos anos de 1950.

“Esta nossa parceria com 
a Cinemateca celebra o mais 
importante patrimônio cine-
matográfico brasileiro”, diz 
Eduardo Saron, diretor do 
Itaú Cultural. “Não há o novo 
e novas fronteiras sem a me-
mória. Ela nos dá repertório 
e referência para avançarmos. 

Portanto preservar a cultura e 
seu legado é garantir o futuro 
identitário e diverso que dese-
jamos”, conclui.

“Um dos objetivos primor-
diais da Cinemateca Brasilei-
ra é a preservação da memó-
ria audiovisual brasileira e a 
parceria com o Itaú Cultural 
abre espaço para que o pú-
blico conheça filmes do seu 
acervo, incluindo conteúdos 
inéditos restaurados pela 
instituição”, diz a diretora da 
Cinemateca Brasileira, Maria 
Dora Genis Mourão.

Maior acervo de filmes da 
América do Sul e membro 
pioneiro da Federação Inter-
nacional de Arquivo de Fil-
mes – FIAF, a Cinemateca 
tem sua origem em 1946 com 
o segundo Clube de Cinema 
de São Paulo; passando em 
1949 à Filmoteca do Museu de 
Arte Moderna de São Paulo, 
e em 1956 torna-se Cinema-
teca Brasileira. Foi idealizada 
pelo seu conservador-chefe e 
diretor Paulo Emílio Sales Go-
mes – para quem o site do Itaú 
Cultural presta homenagem, 
publicando, também em 29 de 
abril, texto sobre ele, assinado 
por Carlos Augusto Calil, pre-
sidente do Conselho de Admi-
nistração da Cinemateca.

Hoje, o acervo desta insti-
tuição soma mais de 40 mil tí-
tulos e um vasto acervo docu-
mental (textuais, fotográficos e 
iconográficos) sobre a produ-
ção, difusão, exibição, crítica e 
preservação cinematográfica, 
além de um patrimônio infor-
macional online dos 120 anos 
da produção nacional. 

As mostras
Para a maioria do público 

contemporâneo, filmes silen-
ciosos são preto-e-branco. 
Porém, desde 1895, muitos 
deles já eram colorizados por 
técnicas diversas, como se vê 
na mostra O cinema sempre 
foi colorido. Ela oferece títu-
los em uma mescla do char-
me do cinema silencioso e o 
encanto da cor, sob a direção 
de importantes pioneiros da 
filmografia brasileira.

No total, este recorte traz 
seis títulos, como Braza Dor-
mida, drama, realizado em 
1928 por Humberto Mauro e 
marco do cinema silencioso 
brasileiro, restaurado pela Ci-
nemateca. O filme se destaca 
pela sobriedade de sua cons-
trução dramática, pelos cená-
rios e pela direção de atores, 
qualidades que fazem do di-
retor mineiro um dos maiores 

criadores cinematográficos 
de sua época. Nele, um ma-
landro carioca é contratado 
como gerente de uma usina 
para substituir um funcioná-
rio da fazenda, que não acei-
ta a demissão. Ao conhecer a 
filha do industrial, o carioca 
se apaixona por ela, mas o de-
mitido faz tudo para impedir 
que se consuma um relaciona-
mento entre os dois.

Outro destaque nesta mos-
tra, também restaurado pelo 
Cinemateca, é Veneza Ame-
ricana, de Ugo Falangola e J. 
Cambiéri. Eles entraram para 
história do cinema nacional 
ao fundarem uma das primei-
ras companhias produtoras do 
estado de Pernambuco. A du-
pla dirigiu este filme de bele-
za plástica em seus letreiros e 
imagens colorizadas, em 1925. 
Trata-se de um documentá-
rio, onde o porto do Recife e 
suas obras de reparação nos 
anos 1920 são a principal ins-
piração, ao lado do elogio aos 
figurões da política local na 
época, como o governador 
Sérgio Loreto. A modernidade 
da chamada Veneza americana 
é também captada por meio do 
registro de construções viárias 
e automóveis.

Mais quatro produções do 

gênero completam esta mos-
tra: Exemplo Regenerador, 
comédia de sete minutos re-
alizada por José Medina em 
1919; Brasil pitoresco: as via-
gens de Cornelio Pires, sob a 
direção do próprio viajante, 
em 1925; Ouro Fino, docu-
mentário de Bruno Guidi, de 
1926; Companhia Docas de 
Santos, mais um documentá-
rio, realizado em 1928 e cuja 
direção não foi identificada.

Por sua vez, Veja o Brasil, 
traz filmes do programa de 
Restauro Cinemateca Brasi-
leira – Petrobras, edição 2007. 
O recorte é de produções re-
alizadas pelo pesquisador Al-
ceu Maynard de Araújo para a 
extinta TV Tupi. Foram pro-
duzidos na década de 1950 
com a preocupação de retra-
tar e preservar muitas das tra-
dições populares brasileiras, 
além de conformar um retra-
to de época do ponto de vista 
econômico e social. 

Os filmes contemplam di-
ferentes aspectos da sociedade 
brasileira da época e resgatam 
elementos da vida material, 
social e comportamental dos 
brasileiros. São todos sonoros 
e de curta duração, entre 3 e 
10 minutos. São eles: Petróleo, 
Sondas e Refinarias, Manaus – 

Rubens Ferreira, Arte Popular, 
Bahia de Dona Janaína, Casa 
de Farinha, Noite de São João 
e Crepúsculo de Tupã

Novidade do ETV
Também no dia 29, sobe na 

Itaú Cultural Play mais uma 
série de curtas-metragens ven-
cedores do Festival É Tudo 
Verdade, entre 2011 e 2020. 
São seis: A poeira e o vento, 
realizado por Marcos Pimen-
tel, e Ser tão cinzento, de Hen-
rique Dantas, os dois de 2011; 
Borscht, uma receita russa, de 
Marina Quintanilha e Pátio, 
de Aly Muritiba, ambos rea-
lizados em 2013; Cordilheira 
de Amora II, de Jamille Fortu-
nato, de 2015; Abissal, dirigi-
do por Arthur Leite em 2016, 
Boca de fogo de Luciano Pé-
rez Fernández, de 2017, assim 
como Nome de Batismo – Ali-
ce, de Tila Chitunda.

ITAÚ CULTURAL E CINEMATECA ITAÚ CULTURAL E CINEMATECA 
BRASILEIRA FIRMAM PARCERIABRASILEIRA FIRMAM PARCERIA

Antes mesmo da reabertura do seu tradicional prédio em São Paulo, a Cinemateca abre espaço para o público de
todo Brasil com exibições na Itaú Cultural Play assinando a curadoria de recortes temáticos com obras deste acervo

  
Itaú Cultural Play 
29 de abril de 2022
Parceria com a Cine-
mateca Brasileira
Em itauculturalplay.com.br
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Confirmação. A seleção brasileira masculina de futebol vai enfrentar o Japão em 6 de junho, no Estádio Na-
cional de Tóquio, às 7h20 (horário de Brasília). O jogo amistoso, confirmado na manhã desta quarta-feira (27) 
pela CBF, faz parte da preparação do time para a Copa do Mundo no Catar, que começa em 21 de novembro.ESPORTES

FOTO  FAUSTO FILHO/CEARÁ SC

Técnico pede que torcedor “esqueça a história do Cruzeiro”
Depois de Ronaldo Fenô-

meno, foi a vez do técnico 
Paulo Pezzolano pedir pa-
ciência ao torcedor do Cru-
zeiro, após a vitória suada so-
bre o Londrina, por 1 a 0, no 
Mineirão, na noite da última 
terça-feira, pela quarta rodada 
da Série B do Brasileiro.

A Raposa ainda não con-
seguiu emplacar uma sequên-

cia de bons resultados e boas 
atuações na Série B. Isso faz 
com que a torcida fique des-
confiada. E, na entrevista co-
letiva, Pezzolano “mandou a 
real” para o torcedor celeste.

“Não temos craque. Não 
temos uma estrela que vai le-
var a nossa equipe a ganhar 
todo jogo. Somos uma equipe. 
Torcedor exige pela camisa e 

história do Cruzeiro. Não é 
fácil eu pedir isso, mas peço 
que tenha paciência. Esque-
ça a história do Cruzeiro. 
Hoje, a história do Cruzeiro 
tem que esquecer. Esqueça o 
ruim que foram os dois anos 
passados, o bom de lembrar 
da equipe que atropelava a 
equipe rival, da equipe que 
ganhava de todos que vi-

nham ao Mineirão”, disse. O 
treinador uruguaio lembrou 
que o Cruzeiro está em re-
construção depois de sofrer 
bastante nos últimos dois 
anos. Afundado em dívidas, 
o clube teve 90% das ações da 
Sociedade Anônima do Futebol 
(SAF) compradas por Ronaldo 
Fenômeno, que vem tentando 
colocar a casa em ordem.

Carnaval       
Não se pode falar de carnaval em nossa terra que se 

deixa de citar os maracatus, que empolgaram o nosso 
público quando dos desfiles na Duque de Caxias. E eu 
me lembro com saudade do maracatu Az de Espadas do 
bairro do Seminário da Prainha com sua rainha mostran-
do simpatia e talento. E tinhamos também a escola de 
samba Prova de Fogo, turma Bamba, Garotos do Frevo e 
do saudoso Luiz Assunção.

Loteria
A cada dia este concurso de palpites sobe no conceito 

popular. E tudo aquilo que o apostador quer, a Loteria dos 
Sonhos tem, no caso transparêcia e honestidade.

Assunção
Embora tarde, porque nunca é tarde para se agrade-

cer, aqui vai meu muito obrigado aos elogios que toda a 
equipe esportiva da Rádio Assunção fez a este jornalista 
quando da conquista do tetra.

Mauro Carmélio        
Ainda a respeito do registro que fiz sobre Mauro Carmé-

lio faço questão de dizer que o fiz por achar justo e sere-
no seu comando do nosso futebol. Não faço parte de sua 
assessoria mas tive participação de sua escolha quando Fares 
Lopes procurava um nome para sucedê-lo e eu disse ao 
Fares - o nosso está aqui ao seu lado, no caso seu sobrinho 
Mauro Carmélio.

Disque eleitor
se você quiser ter raiva tente fazer uma pergunta sobre 

eleição no telefone 148. É tanta pergunta que a operadora 
nos faz quer se a gente continuasse a responder chegava o 
dia da eleição e não se conseguia a resposta. Para que tanto 
protocolo?

Nelson é Nelson
Quando eu me cham ar saudade, não preciso de 

variedade,s que preces e nada mais...

WEIBER Na coluna meu amigo médico de projeção na-
cional, Weiber Xavier.

ESTRELA Uma estrela que a cada vez mais brilha nos 
negócios e agora o futebol. Bom dia, Geraldo Luciano.

A próxima partida do clube cearense no torneio continental será contra o La Guaira

Minha homenagem

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Todos nós tricolores ainda comemoramos a conquis-
ta do tetra e aqui vai homenagem a dois tricolores que 
honram as nossas cores. Um já não mais está entre nós 
no caso meu saudoso mestre e figura incomparável, José 
Raimundo Costa e estre os que estão neste mundo minha 
querida amiga Toinha uma verdadeira e fiel torcedora.

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

Alex 

E
ste tem estrela e desde que assumiu 
o departamento de futebol do Leão 
só acumulou títulos emais títulos. 
Bom dia, Alex.

Pela terceira rodada da 
Copa Sul-Americana, o Cea-
rá  venceu  fora de casa na 
noite da última terça-feira 
(26) a equipe paraguaia Ge-
neral Cabellero por 2 a 0. 
A vitória que teve gols do 
atacante Erick e do zaguei-
ro Messias levou o clube 
cearense a nove pontos do 
grupo G, sendo líder a frente 
do time argentino Indepen-
diente.  A próxima partida 
do plantel comandado pelo 
o técnico Dorival Júnior 
na Competição continental 
será na próxima semana, dia 
3 de maio, às 21h30, com a 
equipe venezuelana Depor-
tivo La Guaira, na Arena 
Castelão. Mas antes disso, o 
Alvinegro de Porangabussu 
irá entrar em campo pelo 
Campeonato Brasileiro nes-
te sábado (30), contra o Red 
Bull Bragantino, às 16h30.     

Em relação a escalação, 
o Ceará foi para o certame 
com  João Ricardo, Michel 
Macedo,  Messias, G. La-
cerda e Bruno Pacheco; Ro-

drigo Lindoso, Geovane e 
Richard Coelho; Erick, Vina 
e Lima. Já o clube paraguaio 
do treinador Luciano Theiler 
entrou em campo com Al-
fonso, Lezcano, Duarte, Bus-
tos, Vergara, Rodríguez, Fer-
nández, Hauche, E. Alfonso, 
Salcedo, Acuña.   

Sobre a partida, o técnico 
Dorival Júnior em entrevista 
coletiva salientou o resulta-
do positivo, mas ressaltou 
o cuidado que é necessá-

rio na atual fase do torneio. 
“Temos que ter equilíbrio 
e tranquilidade. Foi um re-
sultado muito importante, 
mas é apenas um resultado. 
É uma competição que eli-
mina três representantes de 
um grupo, e apenas um aca-
ba permanecendo. Foi um 
bom início de fase até esse 
momento, mas nós teremos 
que confirmar tudo isso nos 
próximos três resultados. E 
precisaremos estar focados, 

ligados e muito concentra-
dos para a sequência”, frisou 
Dorival Júnior. 

Além disso, o treinador 
do clube cearense apontou 
a importância que as próxi-
mas partidas na competição  
irão ter para a classificação 
para a fase seguinte. “Te-
remos três jogos que serão 
novamente decisivos. Volto 
a falar: passa de fase apenas 
uma equipe. Nós não pode-
mos vacilar em momento 
nenhum. Tivemos um bom 
início, agora precisamos da 
confirmação na segunda 
fase, na virada. No momento 
em que se afunila a compe-
tição, teremos dois jogos em 
sequência, em casa. Poste-
rior a isso, uma última par-
tida fora, na Argentina, com 
um adversário que, com cer-
teza, faremos um confronto 
direto. Então, temos que ter 
cuidado, atenção. Sabemos 
que foi um grande resultado 
novamente, mas que nada 
está decidido ou definido”, 
apontou o técnico. 

Ceará derrota General Caballero 
fora de casa pela Sul-Americana 
Com o resultado, o Alvinegro de Porangabussu comandado pelo 
técnico Dorival Júnior está na liderança de seu grupo com nove pontos 

A CEQUIP IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no 
CNPJ sob o nº 07.327.166/0001-66, localizada à BR-116, Km 13.5, nº 3439, Paupina, CEP 60.873-
815, Fortaleza/CE, torna público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Controle 
Urbano de Itaitinga – SEMAM a regularização para licença de instalação(RLI), para execução de 
concessionária de veículos pesados, localizada na Rodovia Br 116, nº 10.000, Km 18, município de 
Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências 
da Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente 
e Controle Urbano de Itaitinga – SEMAM.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 28/04/2022
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°30728 GIULIANO DE LIMA JÚNIOR E FRANCISCA DE JESUS NUNES DOS SANTOS
N°30729 GENILTON PINHEIRO FARIAS E ANTONIA DE ALMEIDA RODRIGUES

27 DE ABRIL DE 2022 
Maria Sueli Coêlho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

RESTAURANTE E CHURRASCARIA MANGUEIRA EIRELI 
CNPJ 15.117.329/0001-04 

Torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO  MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC a 
REGULARIZAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para RESTAURANTES E SIMILARES, localizado na Rodovia 
BR  222, Nº 7310, 1º Piso Loja 01, Bairro Parque Tabapuá, no Município de Caucaia - CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e  Instruções de Licenciamento do IMAC.

A BRITACET BRITA COMERCIO E TRANSPORTE LTDA, torna público que re-
quereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, 
a renovação da licença de operação nº 189/20 de extração e beneficiamento de 
gnaisse de uma área de 6,0 Ha, no Município de Caucaia na estrada coité pedreira, 
SN, Rod. BR-222, Coité. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

BELA VISTA SERVIÇOS LTDA
Torna público que requereu da Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Trairi, 
a Autorização para Supressão Vegetal (Desmatamento/Limpeza), para Plantio de 
Cajueiro, contemplando uma área de 368,31 hectares, localizada na Fazenda Cam-
pos Belo, S/N, Povoado Serrote do Pino, CEP 62.690-000, município de Trairi-CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções 
de licenciamento da  Autarquia do Meio Ambiente de Trairi - AMAT.

TARCISIO JUNIOR VASCONCELOS SILVA, inscrita no CNPJ 45.214.620/0001-
61, torna público que requereu à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agri-
cultura, Tecnologia e Meio Ambiente de Marco a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso (LAC), referente à SERVIÇOS DE LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO E 
POLIMENTO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, contemplando uma área construída 
de 961 m2, situado na Travessa Barro Vermelho, SN, Barro Vermelho, no município 
de Marco-CE. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

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° 27548 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO PAULO SOUSA DA SILVA e ELIDIANE DE SOUSA SANTOS;
Edital n° 27549 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO LUIS SOARES OLIVEIRA e LEE ZANDRA DRIELLY BRAGA LIMA DA SILVA;
Edital n° 27550 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS TEIXEIRA SOUSA RODRIGUES e MARYAN CRISTINA GONCALVES 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, 27 de Abril de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75876 - PEDRO SIMPLICIO DE LIMA JÚNIOR e PAULA ANDRÊSSA BESSA DA 
SILVA; Edital n° 75877 - FRANCISCO GILMAR DE FREITAS PEREIRA e NIRLENA DE 
OLIVEIRA VIANA; Edital n° 75878 - FRANCISCO JOSÉ LOPES GALDINO e LETICIA KA-
REN QUINTO OLIVEIRA; Edital n° 75879 - HELENILTON PASSOS DE MORAIS e CLEANE 
DE SOUSA GOMES; Edital n° 75880 - JOSÉ SOARES DE CASTRO e ALINARA BARBOSA 
DA SILVA; Edital n° 75881 - ATSON HENRIQUE ALVES MOREIRA e VITORIA SILVA DE 
OLIVEIRA; Edital n° 75882 - SAMUEL GUIMARÃES MARTINS e DANIELLE CAMPELO 
ROLIM; Edital n° 75883 - GILDEMBERGSON DO NASCIMENTO BARBOSA e ALAIANE 
GONÇALVES DE OLIVEIRA; Edital n° 75884 - IDVANDRO JOSÉ FONTENELLE MENEZES 
e MARIA CLEIDE DE SOUZA GERMANO; Edital n° 75885 - JOSÉ ALBERTO BATISTA 
JÚNIOR e NAIUDE MARIA FERREIRA DA SILVA; Edital n° 75886 - GUSTAVO DOS SAN-
TOS SOARES e FATIMA BEATRIZ OLIVEIRA; Edital n° 75887 - ANTONIO CARLOS DE 
OLIVEIRA JUNIOR e ROZALIA LETICIA OLIVEIRA DE PAULO;
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, 27/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30454 -  FRANCISCO ALVES DA SILVA JUNIOR e ALEXSANDRA GURGEL DA SILVA;
Edital n° 30456 - GEORGE ERISSON DE ALMEIDA DA SILVA e ADRIANA PEREIRA ALVES;
Edital n° 30455 - JOSÉ CLEILSON DA SILVA e MÔNICA PEREIRA LIMA;
Edital n° 30457 - JOAO BATISTA DE LIMA JUNIOR e ALESANDRA DOS SANTOS ALVES;
Edital n° 30459 - ADAILTON FERREIRA DA SILVA e MARINEIDE ANDRADE DA SILVA;
Edital n° 30460 - ALYSON FELIPE MOURA DA SILVA e ANDREZA TIBURCIO DE SOUSA;
Edital n° 30458 - ELIAS DE SOUZA ABREU e MARIA ROSIANE LIMA DA SILVA;
Edital n° 30466 - ELIONARDO FERREIRA CABRAL e GILVANDA SEVERO LIMA;
Edital n° 30461 - FRANCISCO FELIPE DOS SANTOS MASCIMINO e YARA RAYANE SOUSA DA COSTA;
Edital n° 30467 - FRANCISCO JOSÉ DA CRUZ FERREIRA e ELIVANIA DOS SANTOS CRUZ;
Edital n° 30462 - JACILIO DE SOUSA CESARIO e GLAUCIA ARAUJO ALVES;
Edital n° 30463 - LUCAS AIRTON DE SOUSA PINTO e ÉRICA ALVES ANJO;
Edital n° 30465 - PAULO HENRIQUE MENEZES RABELO e EDLAINE DA SILVA ABREU;
Edital n° 30464 - RAIMUNDO DO NASCIMENTO SOUSA e JUDITE PINHEIRO MARQUES;
Edital n° 30472 - FELIPE MATIAS PARENTE e VANESCA SOCORRO SANTANA DE ARAUJO;
Edital n° 30469 - GLEYCIANO BEZERRA BATISTA e ANA PAULA FERREIRA GOMES;
Edital n° 30468 - ISAIAS JOTA RODRIGUES e ANDRÉA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30470 - JOSÉ PAULO FERREIRA DA SILVA JUNIOR e MARIA HÉLIA FERREIRA FERNANDES;
Edital n° 30473 - MATEUS DA SILVA BEZERRA FELIX e JOANNA D’ARC GADELHA ALMEIDA;
Edital n° 30471 - SAMUEL SILVA MELO e ROXANE DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO;
Edital n° 30475 - ANDRÉ BARBOSA RODRIGUES e ROSÂNGELA DE CASTRO CAVALCANTE;
Edital n° 30474 - RONALD DA COSTA SOARES e GABRIELA RICARDO DA SILVA;
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, 27 de Abril de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9548-FRANCISCO JOSE RODRIGUES E FABIANA DAMASCENO MENDONÇA
Nº9549-EDVANDO DA SILVA NUNES E LYONELLE LEITE MAIA
Nº9550-TONY HUDSON SOUZA LIMA E LUANA OLIVEIRA DA SILVA
Nº9551-MATEUS GIFFONE DE SOUSA E MARIA GABRIELLE DA SILVA BATISTA
Nº9552-JOÃO SILVA DE OLIVEIRA E SARAH RAQUEL PINTO ARAUJO
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 27 de Abril de 2022
Fernanda Maria Alves Gomes

OFICIALA

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30830 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABRÍCIO MOREIRA BATISTA AGUIAR e SÁSKYA VIEIRA MELO;
Edital n° 30831 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NICARCIO PINHEIRO LANDIM e BÁRBARA QUEIROZ DE SOUSA FRAGA;
Edital n° 30832 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONNE VIEIRA EVANGELISTA e GLAISLA FERREIRA LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

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° 18320 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERALDO JOSÉ GUSMANN e ELIZANGELA DOS SANTOS BANDEIRA;
Edital n° 18321 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ LEANDRO DE LIMA e REGISLANE DANTAS SILVA;
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, 27/04/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



Com o intuito de promover 
a inclusão e a integração com 
o espaço público, a Autarquia 
Municipal de Trânsito e Cida-

dania (AMC) em parceria com 
a Prefeitura de Fortaleza e a 
Uninassau, realiza um projeto, 
intitulado “Bike Sem Barreiras”, 

que oferece passeios em bicicle-
tas adaptadas para pessoas com 
deficiência física, mobilidade re-
duzida ou autismo.

A atividade começou a ser 
realizada em setembro de 2021 
e, atualmente, já está consoli-
dada no calendário de esporte 
e lazer da cidade, acontecendo 
a cada quinze dias, aos sába-
dos, na Praia de Iracema, das 8h 
às 12 h. “O projeto surgiu com 
o objetivo de trazer oportuni-
dades para que as pessoas com 
deficiência possam usar a bici-
cleta em um contexto de lazer e 
recreação e de pertencimento à 
cidade”, explica Gustavo Pinhei-
ro, coordenador do núcleo de 
gestão cicloviária da AMC.

De acordo com ele, o pro-
jeto vem trazendo muitos be-
nefícios e tem sido largamente 
aprovado pela população que 
o utiliza. “Muitas vezes, as pes-
soas que participam estão usan-
do a bicicleta pela primeira vez 
na vida. Então, é realmente algo 
que traz bastante alegria e emo-
ção, muitas pessoas nem ima-
ginavam que poderiam usar 
bicicletas para lazer”, detalha o 
coordenador da AMC.

Nos dias de ação, a popula-
ção tem acesso a três tipos de 
bicicletas adaptadas: o handbi-
ke, que é um triciclo adaptado 
para ser pedalado com as mãos; 
a bicicleta dupla, pedalada por 
uma pessoa com deficiência 
visual e seu acompanhante e 
a chamada “The Duet”, que é 
adaptada com uma cadeira de 
rodas no lugar da roda diantei-
ra para usuários com tetraple-

gia ou deficiência múltipla.
Além disso, os partici-

pantes contam com o auxí-
lio dos alunos de fisioterapia 
da Uninassau que realizam a 
orientação de como utilizar as 
diferentes bicicletas e as con-
duzem quando é necessário.

A última edição aconteceu no 
dia 23 de abril, mas a próxima 
já está prevista para o dia 7 de 
maio. Para participar do “Bike 
Sem Barreiras” a população in-
teressada deve realizar o cadas-
tro diretamente no local, que 
pode ser encontrado ao lado do 
Centro Cultural Belchior e em 
frente ao projeto “Praia Aces-
sível”, que também é uma ação 

pública de inclusão que propor-
ciona banhos de mar para pes-
soas com deficiência.

Gustavo Pinheiro conta ain-
da, que existe previsão para que 
o projeto passe a ser realizado 
semanalmente. “Em breve, em 
todos os sábados o projeto vai 
funcionar na Praia de Iracema. 
Também existe a ideia para que 
consigamos colocar mais tipos 
de bicicletas adaptadas para ou-
tros tipos de deficiência e tam-
bém para crianças. Queremos 
atingir todos os públicos, de 
todas as idades”, orgulha-se o 
coordenador.

Pinheiro explica que está 
sendo estudada a possibilidade 

de tornar o “Bike Sem Barrei-
ras” um projeto itinerante, ou 
seja, que não esteja restrito ape-
nas a orla da Beira-Mar. “Hoje, 
o projeto funciona na Praia de 
Iracema, mas atende pessoas de 
todas as regiões da cidade. Pe-
riodicamente, a Prefeitura faz 
excursões de ônibus em parceria 
com a Etufor para levar pessoas 
de várias regiões até a Praia de 
Iracema para que o projeto real-
mente seja para pessoas de toda 
a cidade”, pontua.

Por Yasmim Rodrigues
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GERAL
A unidade de Atendimento Móvel do Desenvolvimento Econômico estará ofertando serviços para os 
moradores do bairro Sapiranga até o próximo dia 13 de maio. O equipamento está estacionado próxi-
mo ao Shopping Via Sul e atende de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 12h e das 13h às 17h.

O “Bike sem Fronteiras” disponibiliza três tipos de bicicletas adaptadas para diferentes necessidades

Estácio Ceará forma mais de 800 profissionais. A Estácio Ceará, maior instituição de ensino superior privada do 
Estado do Ceará (CENSO 2020 INEP/MEC), realizou a cerimônia de colação de grau para os alunos que concluíram o curso 
em 2020 e 2021.1. O La Maison Buffet recebeu os formandos de cursos em todos as áreas de conhecimento como Direito, 
Psicologia, Enfermagem, Administração, Ciências Contábeis, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física, Análise e Desenvol-
vimento de Sistemas, Gestão de Recursos Humanos, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil e outros. No 
total, o Centro Universitário diplomou mais de 800 profissionais entre bacharéis, tecnólogos e licenciados. Realizados de 
acordo com as medidas de segurança sanitária vigentes, os eventos ocorreram entre os dias 20 e 23 de abril.

O “Bike sem Barreiras” é destinado a pessoas com deficiência física, mobilidade reduzida ou autismo

Projeto inclusivo oferece bicicletas adaptadas 
para prática de passeios na Praia de Iracema

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Melhor currículo 
não poderia ter 

Carol Castro na sua 
requisitada clínica de 
fisoterapia: geriátrica, 
neurológica, traumato-
ortopédica, oftálmica,  
respiratória e motora 
pós covid. Atende na rua 
Pereira Filgueiras 2011, 
na Fisiolar.

20 agradecimento 
é uma arte. Ana 

Carolina Machado. Nessa 
especialidade ela é 
incomparável.

3Continua em 
altíssimo nível 

o festival em 
Paracuru. Neste maio, 
internacional do circo, 
futevolei, saltinhos e 
vôlei, na praia Ronco 
do Mar. Novidades não 
faltam naquela cidade 
litorânea.

4Melhor reforço não 
poderia ter a CDMax 

distribuidora. Bruna 
Emanuela se destaca 
por seu conhecimento  
e empreendedorismo. 
Inigualável.

5Com um currículo 
invejável, doutorada 

em Lisboa, a estilosa 
Ana Paula Vila Real 
comemora hoje na 
aprazível casa em Águas 
Belas em Cascavel seu 
aniversário. Parabéns!

6Emilse Barros de 
Oliveira em estado 

de graça. Estreou como 
bisavó de Maria Fernanda, 
filha de sua neta 
Emilsinha.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Quem aniversariou no último dia 18, foi Mardem Nogueira, que 
recebeu o carinho dos amigos aqui na redação de O Estado

Hoje, acontece a posse dos advogados 
nomeados para o cargo de desembargador 
do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), 
André Luiz de Souza Costa e Everardo 
Lucena Segundo.

O evento ocorre a partir das 16 horas 
na Escola Superior da Magistratura do 
Ceará (Esmec). A solenidade de posse 
será transmitida, ao vivo, pelo Canal do 
TJCE, no YouTube.

A presidente do Tribunal, desembargadora 
Maria Nailde Pinheiro Nogueira fará o dis-
curso de saudação aos novos integrantes da 
Corte. Conforme sorteio realizado durante 
sessão do Pleno do Tribunal, André Costa 
atuará na 3ª Câmara de Direito Privado, 
enquanto Everardo Lucena integrará a 4ª 
Câmara de Direito Privado.

Os futuros magistrados estiveram reuni-
dos com a chefe do Poder Judiciário estadual, 
desembargadora Maria Nailde Pinheiro No-
gueira, no dia 31 de março, logo após serem 
nomeados por Camilo Santana, que ainda 
estava à frente do Poder Executivo Estadual.

A escolha dos advogados ocorreu após 

o TJCE formar duas listas tríplices para o 
preenchimento das vagas destinadas à Or-
dem dos Advogados do Brasil – Seção Ceará 
(OAB-CE), por meio do Quinto Constitucio-
nal, no último dia 24 de março.

Falando na Desembargadora Nailde, 
ontem ela recebeu, por requerimento do 
presidente da Câmara Municipal, vereador 
Antônio Henrique (PDT) a Medalha Boti-
cário Ferreira, maior honraria concedida 
pelo Legislativo municipal.

O evento ocorreu no Plenário da Casa. 
A homenagem é um reconhecimento aos 
36 anos de serviços prestados por Nailde 
Pinheiro, por meio da magistratura, na cons-
trução de uma sociedade.

A V.tal, primeira empresa de rede neutra 
de fibra ótica fim a fim do mercado bra-
sileiro, apresenta, desde ontem,  o seu 
portfólio de serviços de rede neutra para 
operadoras de telefonia e provedores de 
internet da região, um negócio que pode 
beneficiar os consumidores finais com a 
oferta de internet de ultra velocidade e 
demais serviços de valor agregado.

A empresa está presente com estande no 11º Congresso RTI Prove-
dores de Internet, que teve inicio ontem e encerra-se hoje, no Centro de 
Eventos do Ceará. O diretor de Marketing da V.tal Rafael Marquez, será 
um dos palestrantes do painel sobre Redes Neutras, logo mais às 16h30.

As redes neutras representam uma oportunidade muito grande 
para o mercado de provedores de internet em todo o Brasil euma 
das principais vantagens ao utilizar esse modelo é evitar a sobre-
posição e a redundância de infraestrutura de rede em uma mesma 
região, otimizando assim os investimentos e possibilitando a rápi-
da expansão dos negócios das operadoras e provedores regionais 
sem a necessidade de investimento em construção de rede.

Ex-alunas do Colégio da Imaculada Conceição, da turma das 
lindinhas, se encontraram para um happy hour recheado de boas 
conversas e recordações no Asttore. Na ocasião, Paula Queiroz Frota 
teve o brinde do seu aniversário.

Telma Sancho Passos aniversariante desse dia 28 de abril. 
Comemora cercada do carinho do marido Jackson, filhos e netos.

Em ritmo de confraternização, Herbênia, Clemilda e Gurgel do 
Amaral promovem um café da tarde para a clientela de seu salão, 
nesta próxima sexta-feira, 29, a partir das 13h.

Também foram conferir 
a abertura da mostra 
Sublime do artista plás-
tico Demeilson Ferreira, 
em cartaz no Iguatemi 
Bosque, Ricardo Valle, 
que comanda a Farben 
Galeria, Andréa Dall’Olio 
- curadora, artista 
Demseilson com a 
filha Cecília e artista 
plástico João Belo Jr

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A. - ETUFOR
REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ SOB NIRE 23300019482
ATA DA 394ª REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, REALIZADA EM 10/03/2022, 
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.
DATA: 10/03/2022.
LOCAL E HORA: Sede Social à Av. dos Expedicionários, 5677, 5677A, CEP.: 60.410-234 - Vila União, 
Fortaleza-CE, às 10:00 horas. 
PRESENÇA: Totalidade dos membros, sob a presidência do Sr. Renato César Pereira Lima, tendo como 
secretário   Sr. David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante.

ORDEM DO DIA:  a) Eleger para o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. Raimundo Rodrigues Teixeira Neto;
 b) Autorizar o Presidente do Conselho a convocar Assembleia Geral Extraordinária;
 c) Outros assuntos do interesse do colegiado.
DELIBERAÇÕES:
- Os Conselheiros, por unanimidade de votos, resolveram:

a) Eleger para o cargo de Diretor Vice-Presidente, o Sr. Raimundo Rodrigues Teixeira 
Neto, brasileiro, casado, administrador de empresas, CPF 377.895.113-00, cédula 
de identidade nº 97002420301, SSP-CE, residente e domiciliado à Av. Araquem 
Aguiar, 720, CS, Prefeito José Walter, CEP 60.750-000, nesta capital, completando 
o mandato da Diretoria que se encontra vaga.

b) Autorizar o Presidente do Conselho a convocar Assembleia Geral Extraordinária 
para deliberar sobre os seguintes assuntos:

i. Alteração do Artigo 19 do Estatuto Social que rege da Composição do Conselho de 
Administração da ETUFOR;

ii. Eleger os novos membros do Conselho de Administração;
iii. Outros assuntos de interesse do colegiado. 

Após cumpridas as formalidades legais, o novo Diretor foi empossado para o respectivo cargo, declarando 
respeitar, no exercício de suas funções as disposições legais e estatutárias pertinentes ao cargo.
Declaração de Desimpedimento: O Diretor, ora eleito declara ainda, não está incurso em nenhum crime 
que o impeça de exercer a administração de sociedade empresária na área de trânsito e transporte. 
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou os trabalhos, dos quais lavrei a presente Ata 
que, lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Renato César Pereira Lima-Presidente do Conselho, Elpídio José de Oliveira Moreira-
Vice-presidente, Marcelo Jorge Borges Pinheiro-membro, Maria Luiza Gurgel Serpa-membro, Ana Estela 
Fernandes Leite-membro, Josué de Sousa Lima-membro, Pedro César da Rocha Neto-membro e David 
Arison da Rocha Bezerra Cavalcante-membro e Secretário do Conselho.
Está conforme o original, lavrado em livro próprio.

David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante 
SECRETÁRIO

ABR.22.2022.JUCECReg.Sob o nº5787270 Junta Comercial do Estado do Ceará JUCEC.
CERTIDÃO:Certifico que uma via de igual teor foi arquivada nesta junta. Drª. Lenira Cardoso 
de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

EDITAL. Procedimento administrativo - Prenotação nº 118.104 RUBÊNIA MARIA MOURA 
FERNANDES, na qualidade de Oficiala Interina do Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE, 
FAZ PUBLICAR o presente edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei nº 6.015/73, com redação 
dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, para tomar público que tramita neste Registro de Imóveis, um 
pedido de RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL requerido por LARA L AGUIAR SOUZA 
CONSTRUTORA, CNPJ no 23.589.977/0001-91, referente a um terreno constituído por parte dos 
lotes 07 e 08 da quadra 60, Loteamento Parque Potira, Jurema, com área total de 462,00m², neste 
Município de Caucaia-CE, objeto da Matrícula no 54.348, deste Oficio Imobiliário, o qual após a 
retificação passará a ser constituído por uma área de 524,42m², e NOTIFICAR do inteiro teor do 
processo de retificação de área extrajudicial as pessoas indicadas como confinantes, a saber: FRANCISCO 
DE ASSIS VIDAL e LUIZA DE MARILLAC LACERDA VIDAL, bem como TERCEIROS INTERESSADOS, 
ficando Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADO (S) do inteiro teor do procedimento de retificação de área 
extrajudicial, para, se houver interesse, apresentar impugnações fundamentadas, pessoalmente ou 
através de seu(s) representante(s) legal(is) devidamente constituído(s), no prazo de 15 (quinze) dias, 
quando ao fim deste, caso não venha a manifestar-se presumir-se-á a sua anuência nos termos do Art. 
213. II § 4º da Lei 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, considerando-se assim 
verdadeiros os dados informados no pedido inicial, Tudo conforme memorial descritivo e planta, 
assinados por Italo Lacerda Rodrigues, engenheiro civil, RNP: 0618797220, que fazem parte do presente 
processo de retificação de área - prenotação no 118.104, estando os mesmos arquivados nesta 
Serventia. O presente edital deverá ser publicado por duas vezes em jornal local de grande 
circulação, nos termos do Art. 213. $ 3º da Lei 6.015/73. Cumpra-se o determinado na legislação em 
vigor. Caucaia, 27 de abril de 2022. A Oficiala Interina. Rubênia Maria Moura Fernandes.

Hoje no 
Centro de 

Eventos, às 
16h30, o 

diretor de 
Marketing 

da V.tal 
Rafael Mar-
quez, falará 

em painel 
sobre Redes 

Neutras


