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Ceará abre mais de três mil 
postos de trabalho em março
Estado teve um crescimento de 3.368 postos de trabalho, o que representa o segundo melhor 
resultado do Nordeste para o período, atrás somente da Bahia, que abriu 7.836 vagas formais

AL anuncia ação civil pública 
contra reajuste da energia

POLÍTICA3

Petista afirmou que a decisão do Comitê de Direitos Humanos da 
ONU (Organização das Nações Unidas), que concluiu que os procu-
radores da Lava Jato e o ex-juiz Sergio Moro foram parciais nos seus 
processos, foi uma “lavagem de alma extraordinária”. ÚLTIMAS8

LULA FALA EM ‘LAVAGEM DE ALMA’ APÓS DECISÃO DA ONU
Lideranças da Rede Sustentabilidade em encontro com ex-presidente petista

EVENTO EM BRASÍLIA JUROS DO CARTÃO 
DE CRÉDITO CHEGA 
A 355% AO ANO
O número representa um aumento de 8,9 pontos percentuais em 
relação a janeiro, e é 28,2 pontos percentuais maior do que no 
mesmo mês em 2021, segundo dados do BC. ECONOMIA10
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O nível de emprego formal variou positivamente (0,28%) e atingiu o total de 1,2 milhão de empregos com carteira, em março de 2022. Os 
dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados, nesta quinta-feira (28), pelo Ministério do 

Trabalho e da Previdência Social. Curva ascendente é esperança para garantir oportunidades aos trabalhadores cearenses.. ECONOMIA9

O país registrou a criação líquida de 136 mil empregos com carteira assinada em março; apesar do saldo positivo, há queda na média salarial dos contratados
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BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020
(valores expressos em reais)

ATIVO                   2021 2020
CIRCULANTE   
Caixa e equivalentes de caiixa   6.262.364,90    7.347.427,36 
Créditos com colaboradores   1.199,70    2.100,00 
Adiantamentos entre projetos   336.000,00    289.250,00 
Outros créditos   1.747,38    16.044,80 
Total do ativo circulante   6.601.311,98    7.654.822,16 
NÃO CIRCULANTE   2.336.602,69    2.445.661,05 
Investimentos    12.000,00    12.000,00 
Imobilizado    2.324.602,69    2.433.661,05 
Total do ativo não circulante   2.336.602,69    2.445.661,05 
TOTAL DO ATIVO   8.937.914,67    10.100.483,21

PASSIVO CIRCULANTE   
Obrigações sociais   177.802,23    83.922,05 
Obrigações tributárias   6.484,16    7.262,30 
Adiantamentos bancários   -      2.610,00 
Projetos a executar    7.801.272,14    8.816.814,79 
Adiantamentos p/exec. projetos    200.000,00    150.000,00 
Outras obrigações             477,90    -   
Total do passivo circulante   8.186.036,43    9.060.609,14 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
Patrimônio social    1.374.665,60    1.374.665,60 
Deficits acumulados          (622.787,36)   (334.791,53)
Total do patrimônio líquido          751.878,24    1.039.874,07 
TOTAL DO PASSIVO   8.937.914,67    10.100.483,21 
 

NOTAS EXPLICATIVAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 
31.12.2021 E 31.12.2020

(valores expressos em reais)
I - CONTEXTO OPERACIONAL
Base Jurídica – O CETRA – Centro de Estudos do Trabalho e de Assessoria 
ao Trabalhador, CNPJ 06.929.574/0001-25, é uma associação da socieda-
de civil, de direito privado, sem fins econômicos, por prazo indeterminado, 
fundada em 08/12/1981, com sede de foro na cidade de Fortaleza, Estado 
do Ceará, à Rua Capitão Gustavo, 3842, Bairro São João do Tauape. É 
reconhecida de utilidade Pública Federal pela Lei 08001-006675/99-50, pu-
blicada no DOU de 10/03/2000, Estadual pela Lei nº 11.539 de 03/05/1989 
e Municipal pela Lei 9032 de 10/11/2005, está inscrito no Conselho Nacional 
da Assistência Social e possui Certificado de Entidade Beneficente de As-
sistência Social.
O CETRA é uma associação beneficente de desenvolvimento e de pro-
moção social com caráter educacional, cultura, ambiental e agroecológico.
São instâncias de direção e acompanhamento do CETRA: Assembléia Ge-
ral, Conselho Diretor, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo. As pessoas 
componentes dos Conselhos Geral, Fiscal e Consultivo são distintas dos 
integrantes das equipes técnicas executivas.
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMOSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações contábeis e financeiras foram elaboradas em conformi-
dade com a lei 6.404/76 e Resolução CFC nº 1409/2012 e a NBC ITG 20.02.
III – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
Classificação das Receitas e Despesas e dos Recursos Originários de 
Transferências de Recursos Públicos – As Receitas são apropriadas e as 
despesas reconhecidas observando o princípio do regime de competência, 

conforme recomendações do Conselho Federal de Contabilidade.
Aplicações Financeiras – As aplicações financeiras estão demonstradas ao 
custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que não 
excedem ao valor de mercado. A Entidade mantém investidos no mercado 
financeiro, através de suas contas bancárias, os recursos monetários dis-
poníveis, enquanto não absorvidos por suas essenciais finalidades, como 
forma de minimizar a desvalorização.
Classificação das Receitas e Despesas com Projetos – Os recursos des-
tinados à execução de projetos são classificados em PROJETOS A EXE-
CUTAR, com exceção dos valores destinados ao ativo de imobilizado, após 
recebidos em doação, são contabilizados diretamente no PATRIMÔNIO 
SOCIAL, na rubrica RESERVAS DE INVESTIMENTO (em observância 
às normas contábeis vigentes), em contrapartida da adequada rubrica do 
PERMANENTE, no ATIVO.
Origens da Receita – As receitas do CETRA em 2021 originaram-se de 
transferências de recursos públicos, privados, internacionais e de rendimen-
tos de aplicações financeiras.
Recursos a Receber – Os Valores a receber são de projetos em execução 
cujo recebimento está previsto para o exercício seguinte.
Créditos com colaboradores – Registram recursos repassados a colabora-
dores para a realização de despesas com projetos – como despesas de 
viagens e eventos – até a competente prestação de contas.
Ativo imobilizado – O ativo imobilizado está demonstrado pelo custo de aqui-
sição, deduzido da depreciação acumulada.
Divulgação, Inscrição e Participação – As atividades previstas nos Projetos 
da Entidade foram executadas de forma gratuita em todas as fases e níveis 
de execução sem a cobrança de valores para o público a que se destinaram.
Isenções Fiscais - A Entidade não usufruiu, de forma particular, de qualquer 
isenção tributária ou previdenciária em 2021. Os recursos financeiros movi-
mentos não estavam sujeitos a impostos, somente as contribuições previ-
denciárias devidas, foram recolhidas.
IV – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
As disponibilidades de recursos encontram-se em contas bancárias, sob a 
modalidade de depósitos em contas correntes ou em aplicações financeiras, 
conforme a seguir registro:
BANCOS  E APLICAÇÕES                                                       2021 2020
Bancos – conta movimento 2.438,81  221,20
Aplicações Financeiras                                                        
 6.259.926,09 7.347.206,16
TOTAL DE DISPONIBILIDADES 6.262.364,90 7.347.427,36

V – CRÉDITOS COM COLABORADORES
Os recursos são decorrentes de adiantamentos para viagens de colaborado-
res e salários, cuja composição dos saldos em 31 de dezembro de 2021 e 
em 31 de dezembro de 2020 demonstramos abaixo:
RÚBRICAS 2021 2020
Adiantamentos de viagens e eventos 1.199,70 1.500,00
Adiantamento Salarial - 600,00
Total 1.199,70 2.100,00

VI – ATIVO NÃO CIRCULANTE
14. No ativo investimentos não ocorreu aplicação de recursos continuando 
aplicado o valor de R$ 12.000,00 na COCREDI e o imobilizado teve baixa 
por alienação de veículos em 2021 na ordem de R$ 128.685,16 e aplicação 
na ordem de R$ 19.626,80. A seguir apresentamos a composição dos saldos 
em 31 de dezembro de 2020 e em 31 de dezembro de 2019:

BENS 2021 2020
Imóveis Sede 399.200,00 399.200,00
Imóveis Itapipoca 1.373.007,85 1.373.007,85
Móveis e utensílios 54.646,94 44.022,94
Consórcio em andamento (veículos) 11.368,37 11.368,37
Consórcio em andamento (imóveis) 145.693,32 145.693,32
Equipamentos 107.910,83 98.908,03
Equipamentos de Apicultura 9.536,00 9.536,00
Veículos 176.171,67 304.856,83
Computadores e Periféricos 57.489,04 57.489,04
Depreciações Acumuladas (10.421,33) (10.421,33)
Total Imobilizado ( líquido ) 2.324.602,69 2.433.661,05

VII – TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
15. A CETRA é isento de IMPOSTOS DE RENDA, CONTRIBUIÇÃO SO-
CIAL e COFINS sobre as receitas próprias de sua finalidade, por preencher 
os requisitos exigidos por lei para tal. Sujeito a PIS à razão de 1% (um por 
cento) sobre folha de pagamento. 
VIII – ASPECTOS FISCAIS TRABALHISTAS
16. Os registros trabalhistas da Entidade estão sujeitos ao exame pelas 
autoridades fiscais, durante os prazos prescricionais variáveis, consoante 
legislação específica aplicável a todas as Pessoas Jurídicas.
IX – CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
17. O CETRA, embora detentor de Certificado de Entidades Beneficentes 
de Assistência Social, ainda não conseguiu do INSS o reconhecimento de 
sua condição de Entidade Filantrópica, permanecendo sujeita ao paga-
mento de obrigações sociais patronais. Por conseguinte, em 2021 deixou 
de usufruir benefícios previdenciários nos percentuais exigíveis, tendo pago 
normalmente para o INSS sua obrigação patronal decorrente das relações 
de emprego e serviços tomados de pessoas físicas:
Registre-se que todas as atividades operacionais do “CETRA” em 2021 fo-
ram disponibilizadas às comunidades assistidas em caráter gratuito.
X – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
18. O resultado do exercício 2021, acha-se consignado no Patrimônio Líqui-
do, reunindo o decorrente de operações com recursos próprios e o de reali-
zação de projetos públicos, privados e internacionais. O Patrimônio Líquido 
tem a seguinte composição:
Patrimônio Líquido 2021 2020
Reserva de Investimentos  1.374.665,60 1.250.069,06
 Déficits Acumulados (622.787,36) (334.791,53)
Total do Patrimônio Líquido 751.878,24 1.039.874,07
Fortaleza, 31 de Dezembro de 2021

Maria José Martins Alves - CPF: 730.080.793-34 - RG 2008733663-9 
SSP-CE  Casada, Agricultora

Urubatam Augusto Ribeiro  - Contador - CRC CE 9213/0-5
CPF: 169.540.253-72

Maria Nair Soares - Conselho Fiscal 
CPF: 052.619.293-34 - RG 2668659/93 SSP-CE - Solteira, Pedagoga
Marcos Alberto de Oliveira Vieira - Diretor de Políticas Instituionais

CPF: 315.626.983-20 - RG 94002457456/SSP-CE - Casado, sociólogo
Jose Levi Furtado Sampaio - Conselho Fiscal

CPF:081.524.623-49   -  Casado, Pedagogo
Maria de Fátima dos Santos - Conselho Fiscal

CPF:545.731.033-00  - Casada, Agricultora
Fco. Amaro Gomes de Alencar - Conselho Fiscal

 CPF: 130.719.623-0 - Separado, Professor

CENTRO DE ESTUDOS DO TRABALHO E DE ASSESSORIA AO TRABALHADOR - C N P J : 06.929.574/0001-25



POLÍTICA

Cooperativa Educacional do Vale do Jaguaribe - CNPJ Nº 26.175.238/0001-41 - Edital de 
Convocação para Assembléia Geral Ordinária. A Presidente da Cooperativa Sr.(a) Raimunda 
Adriana Martins Freire, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 37 da Lei 5.764/71 e artigo 
33 do Estatuto da Cooperativa, convoca os sócios, que nesta data somam um total de 32 (trinta e 
dois), para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 13 de maio de 2022 na 
Rua Sabino Roberto, nº 3098, Centro, Limoeiro do Norte-CE, às 8:00 horas em primeira convocação, 
necessitando a presença de 2/3 de seus associados, às 09:00 horas em segunda convocação com a 
presença de metade mais um de seus associados, e às 10:00 horas em terceira e última convocação 
com a presença de no mínimo 10 (dez) associados para deliberarem sobre as seguintes ordens do 
dia: Ordem do dia: 1) Prestação de contas de janeiro a dezembro de 2021; 2) Prestação do 
Fardamento; 3) Destinação sobras apuradas; 4) Plano de trabalho da Cooperativa para o exercício 
2022; 5) Eleição e posse imediata do Conselho Fiscal; 6) Assuntos não deliberativos. Limoeiro do 
Norte-CE, 28 de abril de 2022. Raimunda Adriana Martins Freire - Presidente da COOEDUC.

Torna público que requereu junto à Secretaria de Desenvolvimento Rural, Agricultura e 

Meio Ambiente – SEDRAMA a Autorização Ambiental para a Construção de Passagem 

Molhada sem Barramento Hídrico, sobre o Riacho Riacho Bola, localizada na Fazenda 

Bola, Jaguaribe – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 

Normas e Instruções de Licenciamento desta Secretaria.

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA

Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a 
Licença de Instalação nº 857.2022, para execuções das obras residenciais localizadas 
nos endereços: Rua Jandaíra nº: 173, 165, 157, 149, 141 e 133 e Rua Jataí nº 172, 164, 
156, 148, 140 e 132, Bairro, Gereraú, Município de Itaitinga - Estado do Ceará. Esta 
licença é válida até 25 de Abril de 2024.

IANDE HABITACAO E URBANISMO LTDA
CNPJ: 42.567.864/0001-30

Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a 
Licença de Instalação nº 832.2022, para execução de um condomínio residencial misto 
com 48 Unidades Residenciais e 12 Pontos Comerciais, localizados a Rua Candido 
Meireles, nº 266, Barrocão, Município de Itaitinga – Estado do Ceará. Esta licença é 
válida até 16 de Março de 2024.

IANDE HABITACAO E URBANISMO LTDA
CNPJ: 42.567.864/0001-30

Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Licença de 
Instalação n° 860.2022 com validade até 26.04.2024, para construção de 01 (um) bloco com 08 
unidades unifamiliares, localizados na Rua Jandaíra, N ° 66, Loteamento Terra Nova, Bairro 
Gereraú, Município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o 
cumprimento das exigências constantes nos condicionantes da Licença.

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO
CNPJ: 42.530.971/0001-93

Torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Licença de 
Instalação n° 855.2022 com validade até 25.04.2024, para construção de 01 (um) bloco com 08 
unidades unifamiliares, localizados na Rua Jandaíra, N° 58, Loteamento Terra Nova, Bairro 
Gereraú, Município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o 
cumprimento das exigências constantes nos condicionantes da Licença.

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO
CNPJ: 42.530.971/0001-93

Torna público que requereu do Núcleo de Licenciamento, Monitoramento e Fiscalização 

Ambiental de Várzea Alegre a Licença Única-LU para a atividade 26.03-Passagem 

Molhada sem Barramento Hídrico, sobre o Riacho da Lagoa das Panelas, localizada na 

Fazenda Santa Inês, Várzea Alegre – CE. Foi determinado o cumprimento das 

exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento deste Núcleo.

CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA

Expansion II Participações LTDA - CNPJ: 12.807.901/0001-79 - Expansion III Participações 
LTDA - CNPJ: 12.821.549/0001-26 - Assembleia de Sócios - Edital de Convocação. Ficam os 
sócios convocados a comparecer à Assembleia de Sócios a ser realizada no dia 17 de junho de 
2022, às 14:00 horas (horário de Brasília), a qual será realizada presencialmente na sede do 
empreendimento Green Club CE, situado no seguinte endereço: Estrada do Fio Telegrafo, SN, 
Bairro: Caponga Funda CEP: 62.860-000, Município: Pindoretama-CE. A Assembleia tem por 
pauta: a) autorizar que seja deflagrada tratativas negociais para quitação do saldo devedor da 
Habitasec Securitizadora S/A., por meio de dação em pagamento envolvendo lotes pertencentes 
às empresas Expansion II Participações e Expansion III Participações, buscando-se contrapartida 
de deságio do saldo devedor; b) indicação de um grupo de até 03 (três) sócios para a condução e 
auxílio do processo de negociação, em conjunto com o administrador. Os sócios que se fizerem 
representar por procuração deverão apresentar os referidos instrumentos de mandato, no 
vernáculo nacional brasileiro ou acompanhado de tradução juramentada, em seu original com 24h 
de antecedência, com firma reconhecida de todos que as subscrevem, dada a natureza específica 
da assembleia ora convocada que envolve dação em pagamento com ativos das sociedades. A 
assembleia será devidamente instalada, com relação a Expansion II Participações LTDA, em 1ª 
convocação para deliberar sobre as matérias acima, com a presença de sócios representando, no 
mínimo, a maioria do capital social, e em segunda convocação com qualquer número de presentes, 
e com relação a Expansion III Participações LTDA, em 1ª convocação para deliberar sobre as 
matérias acima, com a presença de sócios representando, no mínimo, ¾ (três quartos) do capital 
social, em segunda convocação com qualquer número de presentes, no dia 24 de junho, às 14:00 
(horário de Brasília) no mesmo local. Cordialmente, Rodrigo Stefe - Administrador Judicial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento - Fase de 
Habilitação. A CPL da Prefeitura Municipal de Umari/CE, no uso de suas atribuições legais, 
torna público, que fora concluído o julgamento referente à fase de habilitação do Certame 
Licitatório na modalidade Concorrência n° 2022.03.21.2, sendo o seguinte: Empresas 
Habilitadas - Vision Construções e Serviços LTDA, T A França Serviços, Ambiental Solucoes e 
Serviços EIRELI – ME, G7 Construções e Serviços EIRELI e A. I. L. Construtora LTDA – ME, por 
cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas - A P Lucas Moreira – ME, 
por descumprimento aos itens 6.6.1, 6.6.2 e 6.6.3; F G Pinheiro Construção e Serviços LTDA, 
itens 6.6.2 e 6.6.3; José Urias Filho EIRELI, item 6.6.2; J. H. S. Serviços e Obras EIRELI, itens 
6.5.1, 6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.7.1, alíneas "a" e "b"; Ramalho Serviços e Obras EIRELI, itens 6.5.1, 
6.6.1, 6.6.2, 6.6.3 e 6.7.1, alíneas "a" e "b"; R F A Const. Locações e Empreend. EIRELI, item 
6.6.2; e J C Serviços Administrativos, Loc. e Emp. EIRELI, itens 6.6.1 e 6.6.2. Maiores 
informações na sede da CPL, sito na Rua 03 de agosto, 200, Centro, Umari/CE, ou pelo telefone 
(88) 3578-1161, no horário das 8h às 12h. Umari/CE, 28 de abril de 2022. Cicero Anderson 
Israel Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 

público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 12 de abril de 2022, às 9h30min, 

(horário de Brasília), através do endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 

020/2022.02, cujo objeto é a aquisição de material esportivo para atender as necessidades da 

Secretaria da Juventude e do Esporte do Município de Uruburetama. O edital, encontra-se na íntegra 

na sede da CPL, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues, 1131 - Centro e no endereço eletrônico: 

licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 28 de abril de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Pregoeiro Oficial 

torna público, que fora concluído o julgamento final do Pregão Eletrônico n° 2022.03.10.1, 

sendo o seguinte: Locar Construcoes, Locacoes e Servicos EIRELI, vencedora junto ao lote 

único, por ter apresentado os melhores preços nas etapas de lances, sendo a mesma declarada 

habilitada por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Informações na sede 

da CPL, sito na Rua 03 de agosto, 200, Centro, pelo telefone (88) 3578-1161 ou ainda através da 

plataforma eletrônica bllcompras.com. Umari/CE, 28 de abril de 2022. Cicero Anderson Israel 

Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Intenção de 

Revogação. A Prefeitura de Uruburetama, comunica a intenção em Revogação do Processo 

Administrativo na Modalidade Pregão Eletrônico nº 011/2021.02. Objeto: Contratação de 

empresa especializada na prestação dos serviços de provimento de acesso e conexão em link 

dedicado TCP IP, a rede mundial de computadores (Internet), incluindo instalação, suporte e 

manutenção dos equipamentos de internet junto a diversas Secretarias Municipais de 

Uruburetama. Motivo: Razões de interesse público, art. 49 da Lei nº 8.666/93. Fica estabelecido 

que após a publicação deste fica assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, 

inciso I, alínea “c” da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, para as devidas manifestações. 

Gestores Municipais. Uruburetama/CE, 28 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de 
Preços Nº 2022.04.26.01. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Cariús comunica aos interessados que fará realizar licitação em sua sala, na Prefeitura Municipal 
de Cariús, localizada na Rua Raul Nogueira, s/n – Esplanada – Cariús - CE, às 08:00h do dia 16 
de maio de 2022, Sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas para a 
Tomada de Preços Nº 2022.04.26.01, tipo – menor preço, destinada a Contratação de pessoa 
jurídica apta a executar os serviços de terraplanagem e construção de cinta de contorno do 
terreno para construção de uma Areninha na Vila São Sebastião, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Cariús. O Edital poderá ser adquirido junto à 
Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Cariús no horário das 07:30 às 11:30 horas. 
Informações pelo fone (0xx88) 3514-1219. Cariús – CE, 28 de abril de 2022. Francisco 
Edideus dos Santos Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de São Luís do Curu - Aviso. A Câmara Municipal de 

São Luís do Curu, por meio da Presidenta da Comissão de Licitação, torna público que a 

abertura dos envelopes de documentos de habilitação e propostas de preços da Tomada de 

Preços nº 2903.01/2022, do tipo menor Preço, cujo objeto: contratação de assessoria técnica 

administrativa aos setores de recursos humanos para atender a demanda da Câmara Municipal 

de São Luís do Curu - CE, será dia 03 de maio de 2022, às 09:00h na Sala da Comissão de 

Licitação, situado a Alameda Francisco Castro Filho, n 21.º - Centro, São Luís do Curu - CE - 

CEP: 62.665-000. 29 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Revogação de Processo de 
Licitação. A Prefeitura Municipal de Tururu através da Secretaria de Administração, 
Planejamento e Finanças, comunicam a Revogação do Pregão Presencial no 020/2022.02, 
destinada a locação de impressoras multifuncionais, incluindo serviços de manutenção 
preventiva e corretiva com reposição de peças e toners, para atender as demandas 
administrativas das diversas Secretarias do Município de Tururu – CE. Motivo: razões de 
interesse público. Fundamentação Legal: art. 49 da Lei n° 8.666/93. Venicius Gustavo 
Amorim Marinho Silveira – Secretaria de Administração, Planejamento e Finanças. 
Tururu/Ce, em 27 de abril de 2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. ELEIÇÕES 
SINDICAIS. O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE 
DADOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO E  INFORMÁTICA DO ESTADO DO CEARÁ 
- SINDPD/CE nos termos do seu estatuto social e por meio do seu diretor Presidente, 
no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo disposto no artigo 40º  e 
observados os demais requisitos estatutários e legais, convoca todos os seus 
associados(as) em pleno gozo de seus direitos associativos, a participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária para instauração do processo eleitoral para renovação 
dos órgãos diretivos da entidade (Diretoria e Conselho Fiscal), a realiza-se no dia  05 
de maio de 2022, em sua sede localizada na Av. Tristão Gonçalves 1250 – Centro, 
Fortaleza/CE (em frente ao SENAC), às 18:00 horas em primeira convocação com 50% 
(cinquenta por cento) dos associados presentes ou em segunda convocação às 
18hs30min com qualquer número de associados presentes, para discussão e 
deliberação da seguinte ordem do dia: 1- Instauração do processo eleitoral;  2- 
Deliberação do calendário eleitoral e regimento eleitoral; 3- Eleição da comissão 
eleitoral. Solicitamos aos associados (as) a comparecerem munidos dos seguintes: 
carteira de identidade, carteira de associado ou contracheque. Fortaleza, 28 de abril de 
2022. José Valmir Braz -- Presidente SINDPD/CE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE PRESTAÇÃO DE 
CONTAS. A Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, 
Serviços de Computação, de Informática e Novas Tecnologias da Informação do Estado 
do Ceará – SINDPD/CE entidade representativa dos trabalhadores(as), sob o número 
CNPJ: 11.822.343/0001-58 e com sede na avenida Tristão Gonçalves 1250 Centro – 
Fortaleza/CE, vem, pelo presente Edital de Convocação, nos termos previstos no 
Estatuto Social da entidade, convocar os sindicalizados e não sindicalizados para 
reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, na sede do Sindicato, no dia 05 de maio 
de 2022, às 17 horas, em 1ª. convocação, com a presença de no mínimo 50% do total 
de filiados, e em 2ª. convocação, às 17h30min, com qualquer número de presentes, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) Apreciação dos Balanços 
Financeiro e Patrimonial da entidade e do Relatório de Atividades da Diretoria, 
referentes aos exercícios de 2019, 2020,2021. Fortaleza, 28 de abril de 2022.  
José Valmir Braz -- Presidente SINDPD/CE



O Comitê de Direitos 
Humanos da Organização 
das Nações Unidas (ONU) 
concluiu que os procurado-
res da Lava Jato e o ex-juiz 
Sergio Moro foram parciais 
em relação aos casos investi-
gados contra o ex-presidente 
Lula (PT). “A investigação 
e o processo penal contra o 
ex-presidente Lula da Sil-
va violaram seu direito a 
ser julgado por um tribunal 
imparcial, seu direito à pri-
vacidade e seus direitos polí-
ticos”, afirma nota do órgão.

O comitê se manifestou 
após ter sido provocado pela 
defesa de Lula, que perma-
neceu 580 dias presos em 
Curitiba pela condenação 
no caso tríplex de Guarujá. 
A afirmação do comitê não 
tem nenhum efeito jurídico, 
mas tem peso político para 
fortalecer o discurso de per-
seguição política às vésperas 
da disputa eleitoral na qual 
lidera as pesquisas de inten-
ção de voto.

“Embora os Estados te-
nham o dever de investigar e 
processar os atos de corrup-
ção e manter a população 
informada, especialmente 
em relação a um ex-chefe de 
Estado, tais ações devem ser 
conduzidas de forma justa 
e respeitar as garantias do 
devido processo legal”, disse 
em nota o membro do Co-
mitê Arif Bulkan.

Ainda segundo a nota, o 
comitê afirmou que as vio-
lações processuais “torna-
ram arbitrária a proibição 
a Lula de concorrer à Presi-
dência e, portanto, em vio-
lação de seus direitos polí-
ticos”. O comitê também 
afirmou que instou o gover-
no brasileiro a “assegurar 
que quaisquer outros proce-
dimentos criminais contra 

Lula cumpram com as ga-
rantias do devido processo 
legal, e a prevenir violações 
semelhantes no futuro”.

Advogados
Os advogados Cristiano 

Zanin e Valeska Teixeira 
Martins, que representam 
o petista, afirmaram que se 
trata de uma “decisão histó-
rica”. “É uma vitória não só 
do ex-presidente Lula, mas 
de todos aqueles que acredi-
tam na democracia e no Es-
tado de direito”, disse Zanin 
à imprensa na manhã desta 
quinta-feira (28). “Conse-
guimos o reconhecimento 

não apenas no Brasil, mas 
também em uma corte mun-
dial, que a Operação Lava 
Jato, o ex-juiz Sergio Moro 
e o procurador Deltan Dal-
lagnol atuaram de forma ile-
gal, arbitrária e afrontando 
um tratado internacional da 
ONU”, seguiu o advogado.

De acordo com Zanin, o 
governo brasileiro terá que 
comunicar a ONU, em um 
prazo de até 180 dias, quais 
medidas ele irá tomar para 
“reparar danos causados ao 
ex-presidente Lula” e para 
evitar que procedimentos 
identificados na Lava Jato 
possam ocorrer com outros 

brasileiros. Zanin afirmou 
ainda que o governo federal 
deverá, por determinação da 
ONU, traduzir e dar ampla 
divulgação do texto com a 
decisão do comitê. Segundo 
o advogado, a expectativa é 
que o governo cumpra com 
as determinações impostas 
“o mais breve possível”.

O Comitê de Direitos 
Humanos da ONU é for-
mado por 18 membros e 
tem o papel de monitorar 
a implementação do Pacto 
Internacional sobre Direi-
tos Civis e Políticos, que é 
ratificado por 173 países, 
entre eles o Brasil.
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Apoio. Para apoiar Lula na campanha, a Rede Sustentabilidade entregou ao petista um docu-
mento com propostas para o programa de governo, incluindo a aprovação de uma reforma tribu-
tária e a revogação de portarias de Jair Bolsonaro que flexibilizaram a posse e o porte de armas.NACIONAL

O processo eleitoral brasileiro é uma referência

Deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, 
sobre as urnas eletrônicas

O chefe do Ministério de Minas e 
Energia (MME), Bento Albu-
querque, mostra que seu mundo 
é a repartição. Agora arrumou 

uma bela boquinha para um protegido, Ch-
ristiano Vieira, secretário de Energia Elétrica 
do MME. Christiano ganhou do almirante a 
diretoria de Operação do ONS, sigla de Ope-
rador Nacional do Sistema, R$75 mil men-
sais. Elisa Bastos terá moleza idêntica; ela sai 
Aneel, agência que presta vassalagem a em-
presas do setor, para ser diretora de Assuntos 
Corporativos da ONS.

Ninguém merece
Bento sabe cuidar dos seus. Criou a estatal 

ENBPar para controlar outras duas, e botou 
na sua presidência um amigão e ex-assessor. 

Proteção aos seus
A exemplo de Christiano Vieira, o almi-

rante Ney Zanella dos Santos era auxiliar de 
Bento Albuquerque no Ministério da Minas 
e Energia.

Papel ou papelão?
A ENBPar, instalada nas costas dos brasi-

leiros, substituirá a Eletrobras no controle de 
estatais “imprivatizáves”, como Itaipu e Ele-
tronuclear.

ONS é uma mãe
O diretor-geral do ONS, Luiz Carlos Ciocchi, 

outro que parece pedido em suas funções, fatura 

um salário ainda maior: R$90 mil mensais.

Recesso à vista
O fim da licença, 16 de junho, coincidirá 

com o início do maldito recesso parlamentar 
de meio do ano, que dura um mês inteiro.

Quando outubro vier
Como agosto e setembro os políticos es-

tarão em campanha, o deputado folgado só 
voltará a “pegar no pesado” após a eleição de 
outubro.

Trabalho para quê?
As competições de vôlei acontecem em 

Brasília e certamente o deputado poderia 
conciliá-las com o trabalho. Mas daria uma 
canseira...

Temperado
O pré-candidato do PDT a presidente Ciro 

Assessor do MME ganha cargo de R$75 mil no ONS

O PODER SEM PUDOR

Quando a ditadura fechou o Congresso, 
em 1966, determinou que os parlamentares 
se identificassem para entrar no prédio. 
O conservador Amaral Neto se revoltou 
e, numa cena teatral, rasgou a carteirinha 
de deputado, diante do diretor da Câmara, 
Luciano Brandão, encarregado de iden-

tificar os deputados. Logo depois ele se 
lembrou que precisava do documento para 
viajar de graça (na época era assim) de 
avião. ”Providencie a segunda via, preciso 
viajar ao Rio”, segredou a Brandão. E pas-
sou o resto da vida citando o gesto como 
sinal de sua "resistência".

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Protesto com prejuízo

Deputado se licencia para
não perder jogos de vôlei
O deputado distrital Rodrigo Del-
masso (MDB) foi autorizado pela 
mesa diretora da Câmara Legislati-
va a se ausentar do trabalho desde 
quarta (27) até 16 de junho, para 
que ele... não perca jogos de vôlei 
em Brasília nesse período. O depu-
tado aproveitou convite do presi-
dente da Confederação Brasileira 
de Voleibol (CBV) para os jogos 
e ingressou sem demora com 
pedido para ser dispensado do 
trabalho. Mas a jogada, no entanto, 
permitirá ao deputado se ausentar 
do trabalho até outubro.

Gomes ouviu um grito de “mito!”, durante 
passeio na Agrishow, em Ribeirão Preto (SP). 
A resposta foi de anão político: “Roubou a tua 
mãe, ou comeu ela?”.

Cego em tiroteio
Em coletiva de obviedades, o presidente do 

Senado, Rodrigo Pacheco, falou três vezes que 
importante é “achar soluções para os proble-
mas do Brasil”, sem citá-las. Tirar projetos e 
reformas da gaveta, que é bom...

Vale lembrar
O WhatsApp suspendeu, em março, contas 

de administradores dos grupos oficiais do ex-
-corrupto Lula, incluindo um tal de “Lulaver-
so”. O Meta, dono do Whatsapp, não explicou 
motivos, os petistas tampouco.

Quem governa?
O partido Rede fracassou nas urnas, tem 

só dois deputados federais, e o STF tampou-
co é votado. Mas se juntaram para ontem (28) 
anular, pela enésima vez, decisões adminis-
trativas de um governo eleito nas urnas.

Vai uma palestra aí?
Luís Roberto Barroso, do Supremo Tri-
bunal Federal, faz na FGV, nesta segun-

da (2), mais uma palestra. Dessa vez, o 
ministro vai falar sobre “Liberdade de 
Expressão e Democracia” no Brasil con-
temporâneo.

Escorpião no pescoço
A política mais oportunista da história da 

Argentina mostra sua casa: quando viu que o 
governo do demagogo Alberto Fernández es-
tava fazendo água, a vice-presidente Cristina 
Kirchner pulou para a oposição. 

Emprego em alta
Total de pessoas empregadas com carteira 

assinada no Brasil chegou a 41,2 milhões após 
contabilizar o mês de março. Segundo o Ca-
ged, foram 3,8 milhões de novas vagas criadas 
desde janeiro de 2019.

Coisa do passado
A pandemia acabou! Ao menos é o que 

revela pesquisa da FSB em que 33% dos en-
trevistados acham que a situação da covid é 
pouco ou nada grave e 49% que têm medo pe-
queno, muito pequeno ou nenhum.

Pensando bem...
...o Brasil é o país do sanduíche de picanha 

sem picanha e da política sem política.

Congresso derruba 
vetos a verbas para 
modernizar esporte

O Congresso derrubou, 
ontem (28), uma parte do 
Veto 11/22 do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) a itens 
do Orçamento da União 
para 2022 (Lei 14.303, de 
2022). Ele havia cortado 
R$ 3,1 bilhões em despesas 
aprovadas em dezembro 

pelos parlamentares: R$ 1,3 
bilhão das definidas pelas 
Comissões, as chamadas 
emendas de Comissão, e R$ 
1,8 bilhão em gastos sem 
destino obrigatório, as cha-
madas despesas discricio-
nárias. (Com informações 
da Agência Senado)

Comitê da ONU aponta que 
Moro foi parcial contra Lula
A nota da Organização das Nações Unidas não tem efeito jurídico, mas 
tem peso político e deverá ser usado pelos apoiadores do ex-presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
O Sindicato Nacional das Empresas Prestadoras de Serviços e Instaladoras de Sistemas e Redes 
de TV por Assinatura, Cabo, MMDS, DTH e Telecomunicações - SINSTAL, de acordo com o artigo 
2º, incisos II, VI, artigo 19º, inciso VIII, parágrafo 1º, dos Estatutos Sociais vigentes, c/c artigo 611 e 
seguintes da CLT, ratifica a convocação de todos os associados e não associados das empresas 
prestadoras de serviços de Telecomunicações, instalação, manutenção, sistemas, cessão de 
infraestrutura e capacidade para SCM, SVA, STFC, SEAC, ISP’s, empresas prestadoras de serviços 
de construção e implantação de infraestrutura e/ou torres para Telecomunicações, prestadoras de 
serviços, manutenção e reparos em equipamentos de comunicação, redes DWDM e instrumentos 
ópticos, empresas prestadoras de serviços de sistemas, construção e manutenção de redes de 
telecomunicações (Rede Externa) dos Estados do RN, CE e PE, para a Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada nos dias 02 e 03 de maio de 2022 às 10:00h (horário de 
Brasília) com qualquer número dos presentes, no hotel Diogo, situado na Av. Monsenhor Tabosa, 
1716 - Meireles, Fortaleza - CE, 60165-010, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I - 
Leitura e aprovação da Ata da Assembleia; II - Continuação dos Debates e deliberações sobre a 
pauta de Negociações Coletivas 2022/2023 dos setores profissionais que prestam serviços aos 
nossos representados nos Estados do RN, CE e PE, data base 1º de maio; III - Eleição da Comissão 
de Negociações Coletivas para o ano de 2022/2023; IV - Fixação da Contribuição Assistencial 
patronal, e/ou outras taxas de serviços para a categoria.

São Paulo, 28 de Abril de 2022
Vivien Mello Suruagy - Presidente
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Gestão. A cidade de Fortaleza foi escolhida para participar do programa “Innovation Training”, recebendo uma capacitação com 
direito a consultoria, treinamento e troca de experiência no campo das políticas públicas. A escolha, feita pelo Bloomberg Centro de 
Inovação Pública, da Johns Hopkins University, levou em conta as práticas de gestão da cidade, que possuem destaque internacional.CIDADES
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A criança brincando, o 
passarinho que can-
ta, a carrocinha de 

pipoca e de picolé. As pra-
ças e parques fazem parte do 
imaginário da cidade ideal e 
sempre vão ser lugar para en-
contros, para as pessoas se re-
conectarem tanto umas com 
as outras, quanto com a cida-
de e a natureza. Os espaços 
públicos são essenciais para 
o bem estar dos moradores e 
um crescimento saudável das 
cidades. Utilizá-los é funda-
mental para gerar a sensação 
de pertencimento à cidade, 
afinal, amar a nossa cidade é 
cuidar da nossa gente.

“Me lembro que vinha 
aqui quando era pequena e 
estou renascendo. Está bem 
bacana, eu trouxe meu neti-
nho para conhecer e eu sou 
a favor da revitalização do 
Centro. Estou amando”, é 
o que diz a médica Solange 
Maciel sobre o trabalho de 
requalificação realizado pela 
Prefeitura Municipal na Ci-
dade da Criança, no Centro 
de Fortaleza. O órgão tem in-
vestido em reformas que pro-
porcionam oportunidades de 
esporte e lazer para cearenses 
de todas as idades, tanto em 
áreas históricas como a Ci-
dade da Criança, quanto em 
locais novos como o Parque 
Rachel de Queiroz, no bairro 
Presidente Kennedy.

Nesse contexto, em de-
zembro de 2021, os 27 mil m² 
restaurados e urbanizados 
da Cidade da Criança foram 
entregues após cerca de 18 
meses de obras. Atualmente, 
o local conta com novo piso 
acessível e drenante, ilumi-
nação em LED, mobiliários 
urbanos, bicicletário e áre-
as de praça. As obras foram 
orçadas em em cerca de R$ 
10 milhões e requalificaram 
nove prédios históricos exis-
tentes. As estátuas e postes 
também foram restaurados e 
receberam pintura nas cores 
originais das esculturas. 

O local, que é um im-
portante ponto de encontro 
desde o início do século XX, 
conta agora com novas estru-
turas como o Memorial da 
Liberdade; a Casa do Ciclista, 
que serve de ponto de apoio 
para os praticantes desse es-
porte; o posto de vigilância 
para a Guarda-Municipal 

e o setor administrativo e 
de apoio ao visitante. Para 
o vendedor externo, André 
Lima, que é praticante do ci-
clismo, a reforma do espaço 
foi benéfica principalmente 
para as famílias. “O nome já 
diz tudo, é para as crianças. 
É importante o contato com 
a natureza para que elas pos-
sam sair desse ambiente fe-
chado de apartamento-casa-
-celular e ter mais contato 
com a vida. A estrutura ficou 
maravilhosa”, afirma.

De acordo com a Secreta-
ria de Infraestrutura, a Cida-
de da Criança foi  escolhida 
pela população para ser ob-
jeto da obra de restauro. O 

parque, que também já foi 
chamado de “Parque da Li-
berdade”, chegou a abrigar 
uma escola no passado. Nos 
prédios históricos devem 
funcionar ainda, cafeterias e 
restaurantes para atender à 
população.

O Parque Rachel de Quei-
roz, por sua vez, também é 
destaque quando o assunto 
é infraestrutura para o lazer. 
Em dois anos de obras o local 
passou por transformações 
de drenagem, terraplanagem 
e paisagismo. Além disso, 
como forma de incentivo à 
prática de atividade física, 
houve a construção de pistas 
de corrida e de quadras es-

portivas,  a implementação 
de ciclofaixa bidirecional, 
além de mobiliários urba-
nos, lixeiras acessíveis, bici-
cletários, anfiteatro, pontes 
de acesso por todo o parque, 
quiosques, pet place e a am-
pliação dos calçadões. A obra 
foi orçada em R$ 21 milhões. 
O parque possui cerca de 203 
hectares e é a maior unidade 
de recreação de Fortaleza.

O novo parque conta ain-
da, com de 2.400 espécies 
de plantas, uma estação de 
tratamento conhecida como 
wetlands e nove micro lago-
as que utilizam um sistema 
natural de tratamento de 
efluentes com plantas aquá-

ticas para fitorremediação 
e decantação, responsáveis 
pela melhoria da água na 
região. As ruas ao redor do 
local também receberam me-
lhorias, foram pavimentadas 
e possuem travessias elevadas 
para pedestres.

O balconista Kildare Sil-
va afirma que gosta de levar 
seu cachorrinho para brin-
car no novo espaço pet do 
parque. “É interessante criar 
novos ambientes para a po-
pulação. Aqui no Parque 
Rachel de Queiroz também 
já está tendo uma fiscali-
zação para preservação do 
local. O ambiente é ótimo 
para todos nós”, pontua.

Francisco José Rodrigues 
tem um quiosque de venda 
de cocos no parque e conta 
que as vendas foram positi-
vamente impactadas pela re-
forma. “As vendas estão mui-
to boas para todo mundo. A 
reforma ficou excelente, tem 
bastante pessoas frequentan-
do, muita gente de outros 
bairros. As crianças se di-

vertem muito, os pais fazem 
piquenique, tem gente passe-
ando com cachorros, idosos 
e, em geral, está muito bom o 
parque”, opina.

Além de toda a infraes-
trutura disponibilizada, a 
Prefeitura também preparou 
uma série de atividades gra-
tuitas que ocorrem semanal-
mente aos domingos em am-
bos os parques. Na Cidade 
da Criança, por exemplo, há 
um mini circuito educativo 
da Autarquia Municipal de 
Trânsito e Cidadania (AMC) 
que incentiva a prática do 
uso de transportes não mo-
torizados desde a infância. 
“As crianças são as mais be-
neficiadas, os projetos da 
AMC e da Prefeitura são 
muito interessantes. Trazer 
as crianças em um domin-
go de manhã para conhecer 
as leis de trânsito e andar 
de bicicleta é uma atividade 
recreativa genial”, afirma a 
professora Lucélia Fonteles. 

Por Yasmim Rodrigues

Cidade da Criança e o Parque Rachel de 
Queiroz se tornam opções de esporte e lazer

Prefeitura aposta na requalificação de parques para promoção da qualidade de vida da população

Após dois anos de obras, o Parque Rachel de Queiroz 
se tornou exemplo de infraestrutura para o lazer>> A cidade da criança é um importante ponto de encontro desde o início 

do século XX, a requalificação foi entregue em dezembro de 2021>>
COM NOVAS ESTRUTURAS

Na Cidade da Criança, aos domingos, a AMC prepara um mini circuito 
educativo sobre as leis de trânsito para crianças>>

O pet place do parque é fechado e conta com um 
circuito para diversão e segurança dos cachorros>>

FOTOS LUÍS CARLOS MOREIRA



Não se sabe ao certo, até 
agora, quantas crianças fo-
ram mortas na Guerra da 
Ucrânia. Além de enterrar 
seus defuntos, adultos ou 
não, o país está mais envol-
vido em urgências militares, 
médicas ou em providenciar 
alimentos para sua traumati-
zada população.

O Unicef, fundo da ONU 
para a infância, calcula, de 
modo bastante impreciso, 
que dois terços dos 7,5 mi-
lhões de crianças ucrania-
nas foram deslocados das 
cidades em que moravam 
há pouco mais de dois me-
ses. Estão refugiadas com 
seus pais em países como a 
Polônia ou permanecem sob 
a guarda de instituições hu-
manitárias para encontrarem 
uma família que substitua 
aquela que a guerra matou.

Esse conjunto bastante tris-
te de informações foi objeto de 
um podcast da BBC, “Saving 
Ukraine’s Children” (salvan-
do as crianças da Ucrânia, em 
tradução literal). A emissora 
pública britânica, em lugar 
de buscar casos em todas as 
grandes cidades, concentrou 
sua atenção em Mariupol, a 
sudeste do território ucrania-
no e a mais martirizada pelos 
bombardeios russos.

Um pastor evangélico, 
Guennadi Motchkenko, 
manteve-se por longos dias 
com a guarda de órfãos ou de 

crianças com pais desapareci-
dos num conjunto de prédios 
industriais, que os soldados 
russos cercaram sem, no en-
tanto, destruí-lo com bombas. 
“Começou a faltar comida e 
depois também faltou água 
para beber. As crianças chora-
vam de fome e de sede. Sem 
poder convencer os russos a 
deixarem entrar provisões, eu 
comecei a chorar também.”

Ruído
E não foi um cerco, por as-

sim dizer, tranquilo. O ruído 
das turbinas dos aviões que 
atiravam bombas sobre a ci-
dade e as explosões de prédios 
que desmoronavam funciona-
vam como uma ameaça per-
manente. O pastor não o disse 
de maneira explícita, mas a ló-
gica era temer que poderiam 
ser o próximo alvo.

Organizações humanitá-
rias montaram comboios para 
retirar as crianças de territó-
rios constantemente bom-
bardeados pelos russos, 
mas nem sempre a trégua 
para a passagem dos veí-
culos era respeitada. “Os 
acordos internacionais não 
funcionam”, relata um ati-
vista humanitário. Quan-
do menos se imaginava, os 
agressores voltavam a soltar 
suas bombas ou a usar a ar-
tilharia pesada dos tanques. 
Mais uma vez, não existem 
estatísticas sobre crianças 

mortas ou feridas durante a 
ruptura das tréguas.

Há também pelotões de 
soldados russos que detêm 
ônibus repletos de crianças e 
as forçam a descer dos veícu-
los para que eles sejam revis-
tados, à procura de adultos 
resistentes. As crianças cho-
ram, diante de uma agressão 
que não entendem.

Um ancião procurou os 
ativistas de uma ONG para 
relatar que sua filha adotiva, 
de 27 anos, foi morta pelos 
mísseis russos que destru-
íram o prédio em que ela 
morava. Ela tinha um filhi-
nho de 3 anos cujo paradeiro 
permanecia desconhecido. A 
ONG não tinha informações 
sobre a criança.

Músicas
A responsável por uma cre-

che de crianças refugiadas, cha-
mada Vasilina Dubsilo, disse à 
BBC que os pequenos cantam 
músicas que aprenderam no 
passado na escola, desenham 
e brincam ao ar livre. Mas que, 
repentinamente, se tornam 
agressivas e passam a perguntar 
sobre o paradeiro de seus pais.

Algumas vezes o orfanato 
hospeda garotas adolescentes, 
e é quando se sabe do mais 
horrível dos crimes. Soldados 
russos sequestram as jovens 
para usá-las como objeto de 
prazer sexual. À BBC a Rússia 
disse apenas que seus homens 

não estavam autorizados a ter 
semelhante comportamento.

A mesma violência sexual 
já havia sido denunciada nas 
duas guerras da Tchetchênia, 
para retomar uma antiga his-
tória em que os russos tam-
bém estiveram na berlinda no 
tema dos direitos humanos.

Já sobre as instalações, uma 
ativista relata que os órfãos 
abrigados por instituições im-
provisadas têm bem menos 
problemas em regiões militar-
mente controladas pela Ucrâ-
nia. Se o controle for dos rus-
sos, as crianças tendem a ser 
tratadas de maneira no míni-
mo ríspida e são desrespeita-
das, sem a mínima cortesia.

Órfãos
Outro avança o número de 

6.000 para quantificar meni-
nas e meninos que perderam 
o pai, a mãe ou os dois. A ci-
fra seria o produto da troca de 
informações entre entidades 
mais atuantes nessa área.

O programa radiofônico 
respira por fim com uma boa 
notícia. Os ucranianos Olha e 
Andril, casados há quase qua-
tro anos, falam bem o inglês 
e conseguiram atravessar a 
fronteira com a Polônia, onde 
uma organização humanitá-
ria se encarregou de Olha e a 
transportou para o Canadá. 
Andril ficou na Ucrânia, à 
disposição do Exército – mas 
ainda não foi convocado.
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INTERNACIONAL
Alemanha. O Parlamento da Alemanha aprovou, nesta quinta-feira (28), uma petição em favor 
da Ucrânia, apoiando a entrega de armas, incluindo armamento pesado, para que o país possa de 
defender de ataques da Rússia. Países europeus vem se engajando cada vez mais na guerra.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 29 de abril de 2022

A Ucrânia acusa a Rússia 
de atacar um hospital de 
campanha no complexo 
de Azovstal, em Mariupol, 
onde civis estão abrigados e 
militares fazem resistência 
à invasão russa. Segundo o 
Centro de Comunicações 
Estratégicas e Segurança da 
Informação, do governo da 
Ucrânia, há “mortos e feri-
dos”. Os números, porém, 
não foram divulgados até o 
momento.

Entre os mortos, segun-
do o Centro de Comu-
nicações, estão militares, 
alguns dos quais já estavam 
feridos. As informações do 
Centro foram obtidas com 
o Regimento Azov, grupo 
criado em 2014 por ativis-
tas de extrema-direita que 
foi utilizado pela primeira 
vez nos combates contra 
os separatistas pró-Rússia 

no leste da Ucrânia. Desde 
então, o grupo foi incor-
porado à Guarda Nacional 
ucraniana, sob comando do 
Ministério do Interior. Se-
gundo o regimento, “a noite 
toda, os russos lançaram 
bombas pesadas capazes 
de romper qualquer defesa 
de concreto”. “Depois, já 
tendo causado destruição, 
continuaram a bombardear 
impiedosamente as ruínas 
com artilharia naval.” As 
informações não puderam 
ser verificadas com fontes 
independentes. A Câmara 
de Mariupol também com-
partilhou o relato do Regi-
mento Azov, que disse que, 
“devido ao ataque inimigo, 
parte do edifício desabou 
-em particular a sala de ci-
rurgia-, o que impossibilita 
o socorro aos defensores de 
Mariupol e civis”. 

Azovstal: ataque a 
hospital de campanha 
deixa mortos

Ucrânia: podcast expõe 
como guerra atinge crianças
O Unicef, fundo da ONU para a infância, calcula, de modo bastante impreciso, que 
dois terços dos 7,5 milhões de crianças ucranianas foram deslocados das cidades

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 022-2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (ITENS 
REMANESCENTES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS E AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E MATERIAL DE LIMPEZA 
PARA SEC. DO MEIO AMBIENTE DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
DO EDITAL E SEUS ANEXOS. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com 
início do acolhimento das propostas: 29/04/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das 
propostas: 11/05/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 11/05/2022, às 08h05; 
início de disputa de preços: 11/05/2022, 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, 28 de Abril de 2022 - Sebastião 
Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

CENTRAL GERADORA EÓLICA ILHA GRANDE S.A.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE a Renovação 
da Licença de Operação - LO para o Parque Eólico Ilha Grande, com 11 aerogeradores de 
2,7 MW de potência cada, na localidade Fazenda Barreiras, s/n, Distrito de Icaraí, Município de 
Amontada/CE, com validade de 6 anos.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de  cenciamento 
da SEMACE.

PUREZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ÁGUAS LTDA - CNPJ: 10.736.229/0001-42
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Renovação da 
Licença de Operação – RLO, para funcionamento de uma empresa de Distribuição de Água, Rua 
Valdemar Pereira, 51, Coaçu, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do 
manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE ABERTURA 
DE PRAZO PARA CONTRARRAZÕES TOMADA DE PREÇOS Nº 06.001/2022. A Comissão 
Central de Licitação e Pregões do Município de Guaiuba/CE, informa ao público em geral, em 
especial às empresas participantes da licitação em epígrafe, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE 
UMA EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS 
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAIÚBA – CE, que a 
empresa Braslimp Transportes Especializados Ltda, apresentou recurso administrativo contra 
decisão desta Comissão que Julgou e Habilitou a empresa G R SARAIVA TRANSPORTES 
ESPECIALIZADOS LTDA. Comunica aos licitantes e demais interessados, que se encontra à 
disposição em sua sede, o RECURSO ADMINISTRATIVO interposto, Informamos ainda que a 
partir da publicação deste comunicado inicia o prazo de 05 (cinco) dias úteis para as contrarrazões 
do recurso, pelas empresas interessadas, por força do § 3º do art.109, I, da Lei 8.666/1993. 
Guaiuba/CE, 28 de abril de 2022. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva - Presidente e 
Pregoeiro Da Comissão Central de Licitação e Pregões.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O 
município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico 
N° 0012101.2022 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA A FROTA DE VEICULOS 
VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE. Abertura da sessão 
pública virtual será dia 12 de maio de 2022, às 08h30min (Horário de Brasília) através 
do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Resultado da 
Licitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca-CE, por meio da CPL, torna público o Resultado 
de Licitação da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 0032402.2022 - CP. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA PÚBLICA URBANA 
DOS SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDO DOMICILIARES, 
COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE VARRIÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS 
PÚBLICOS, VARRIÇÃO, PODA E CAPINAÇÃO DO MUNICIPIO DE URUOCA, CONFORME 
PROJETO BÁSICO EM ANEXO. Empresas DESCLASSIFICADAS: LIMPAX CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA 07.270.402/0001-55, R$: 2.380.445,01 e TFA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI 23.281.776/0001-22, R$: 2.192.204,89. Empresas CLASSIFICADAS: VK SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES EIRELI 31.025.807/0001-02 R$: 2.200.326,48; MILLENIUM SERVIÇOS 
EIRELI-11.952.190/0001-63, R$: 2.242.458,84; CONSTRUTORA NOVA HIDROLANDIA 
EIRELI- 22.675.190/0001-80,R$: 2.230.136,88; AVAM SERVIÇOS EIRELI- 18.640.470/0001-
85, R$: 2.386.448,52; URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIARIA EIRELI- 13.259.179/0001-
48, R$: 2.308.736,88; DTC CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI-13.640.830/0001-25, R$: 
2.194.321,20; SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS EIRELI-14.313.436/0001-
45,R$: 2.063.743,68; RA CONSTRUTORA EIRELI- 13.772.961/0001-66,  R$: 2.363.101,56 
e JUAÇABA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI- 10.898.924/0001-00,R$:2.313.354,48. 
Decide, por unanimidade de seus membros, julgar CLASSIFICADA como a MELHOR PROPOSTA 
a empresa:  SERVFORT LOCAÇÕES E SERVIÇOS DIVERSOS EIRELI-14.313.436/0001-45, R$: 
2.063.743,68. Ficando declarada VENCEDORA por apresentar menor valor dentre as empresas 
classificadas. Concede-se o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme estabelecidos no art. 
109, inciso I alínea b) da Lei 8.666/1993, para interposição de recursos em face deste ato a contar 
da data desta publicação. Os interessados, querendo terão vistas dos autos. Demais informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

AVISO AOS INVESTIDORES
A OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. inscrita no CNPJ sob o nº 36.113.876/0001-91, 
comunica que o Relatório Anual deste Agente Fiduciário Relativo ao Exercício Social 
de 2021, da 1ª EMISSÃO DE DEBÊNTURES da VENTOS DE SÃO TITO HOLDING 
S.A., encontra-se à disposição no site: www.oliveiratrust.com.br

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022

CNPJ: 44.205.076/0001-29 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA - A Presidente da VITAL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTÍDISCIPLINAR DOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE  inscrita no CNPJ nº 44.205.076/0001-29, no uso de suas atribuições e de conformidade com o 
Estatuto Social da Entidade nos termos dos artigos 28, art. 30, art. 32 alíneas a, b e c, do Estatuto Social da Cooperativa, bem 
como nos termos do art. 59, parágrafo único do Código Civil, CONVOCA a todos os Cooperados a participar da: 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar-se na modalidade 
presencial, no dia 12 DE MAIO DE 2022, no auditório da EEEP MARIA EUDES BEZERRA VERAS, Av Ulisses 
Guimarães S/N, Vila Feliz, Novo Oriente - CE – 63740-000, às 13:00 horas em primeira convocação com a presença de 
2/3 (dois terços) do número de associados, em segunda convocação, às 14:00 horas com a presença da metade mais um 
dos associados, ou ainda em terceira última convocação às 15:00 horas com a presença mínima de 50 (cinquenta) 
cooperados ou, no mínimo 20% do total de sócios, prevalecendo o menor número, nos termos do Estatuto Social; para 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA: 1 - Prestação de 
contas do Conselho de Administração, acompanhadas do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: a) Relatório da 
gestão; b) Balanço patrimonial; c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para a cobertura de despesas da cooperativa; d) Demais demonstrações contábeis exigidas pelas normas 
inerentes; e) Plano das atividades da Cooperativa para o exercício seguinte; 2 - Deliberação sobre a destinação das sobras 
apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos obrigatórios; 3 - Abertura do 
processo eletivo dos membros do conselho fiscal, conforme determina o Estatuto Social; 4 - Fixação do valor dos honorários 
para os membros do conselho de administração bem como o valor da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal, 
pelo comparecimento as respectivas reuniões; PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1 – Alteração do 
Estatuto Social da Cooperativa – Fortaleza/CE; 29 de abril de 2022. LEILIANE BARROS FARRAPO - PRESIDENTE

VITAL SAÚDE - COOPERATIVA DE TRABALHO MULTÍDISCIPLINAR DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº. CP-
04.28.1/2022-SEINFRA. Objeto: Contratação de serviços de limpeza pública, coleta e 
transporte de resíduos sólidos domiciliares e urbanos, poda de árvores, pintura de meio fio e 
coleta e transporte resíduos sólidos de demolição e construção, urbanos e resíduos de 
serviços de saúde do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto, planilha orçamentária 
e cronograma físico-financeiro. tipo: menor preço global. Regime de Execução: indireta. A 
Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 
01 de junho de 2022, a partir das 08h:00m. (horário local), na rua José Matias Sampaio, nº. 
234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "habilitação" e 
"propostas de preços". maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou 
através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. e/ou ainda pelo endereço 
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 10.005/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada 
na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados que dia 02 de maio de 2022, estará recebendo as Propostas de Preços e 
Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 10.005/2022, tipo menor 
preço global por item, tendo como objeto a aquisição de viatura para atender as 
necessidades da Secretaria de Segurança Pública e Cidadania do Município de Eusébio/CE, 
no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 11 de 
maio de 2022 às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a 
partir das 10h do dia 11 de maio de 2022 (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no 
e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o  a c i m a  m e n c i o n a d o  o u  p e l o  P o r t a l  d o  T C E - C E : 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, 
durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 17 de 
Maio de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
menor preço, N° 028/22-PE-FMAS, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-
e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: contração de empresa especializada em 
serviços de translado fúnebre para atender as famílias em situação de vulnerabilidade através da 
Secretaria de Assistência Social e Trabalho do Município de Ipueiras – CE. Telefone para 
contato/informações (88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 
17hs00min. Ipueiras/CE, 28 de Abril de 2022 Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 17 de 
Maio de 2022 às 13h00min, início da disputa se dará a partir das 13h30min, Pregão Eletrônico, 
Registro de Preços, menor preço, N° 029/22-PE-ESP, o edital poderá ser adquirido nos endereços: 
www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preço visando futura 
e eventual aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de Esporte, 
Cultura e Turismo do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-
1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 28 de Abril de 
2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Comissão de Licitação da Prefeitura de 
Jaguaruana, torna público o resultado do julgamento dos recursos administrativos apresentados na 
Concorrência Pública Nº 2022.02.08.01-CP. Empresas que tiveram os seus recursos providos: Solut 
Soluções e Serv. de limpeza Conservação e Transporte EIRELI – ME; Limpax Construções e 
Serviços LTDA; Loriso Const. e Serviços LTDA; Meta Empreendimentos e Serviços de Locação de 
Mão de Obra EIRELI – ME. Empresas cujos recursos não foram providos: Cermil Construção e 
Mineração LTDA; LR Serviços e Construções EIRELI – ME. Nenhuma empresa apresentou 
contrarrazões. comunicamos que a abertura dos envelopes de propostas de preços ocorrerá no dia 
04 de maio de 2022, às 08:30 horas na sala da Comissão de Licitação, na sede da Prefeitura 
Municipal. Jaguaruana, 28 de abril de 2022. À Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico. A 
Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 29 de abril de 2022 às 09h00min 
estará disponível o cadastramento das propostas de preços no Site: www.bll.org.br, referentes ao 
Pregão Eletrônico nº 2704.01/22- SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de oxigênio medicinal armazenado em cilindro para atender as necessidades da 
Secretaria de Saúde do Município de Milhã/CE. Início da sessão de disputa de lances: dia 12 de 
maio de 2022 às 09h00min. (horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser adquirido no 
Site: www.bll.org.br ou www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min às 
14h00min na Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, 
Centro. Milhã – Ceará, 29 de abril de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 02 de maio de 2022, às 
10:00 horas, na sala de licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão,15, Centro, Novo 
Oriente/CE, estará abrindo as propostas de preços referentes a Concorrência Pública Nº 
05.002/2022, cujo objeto é a pavimentação asfáltica em diversas ruas do Município de Novo 
Oriente – CE, de acordo com PT 1081749-23/CONVÊNIO P+B 925625, parte integrante deste 
processo. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 29.04.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Tururu 
– Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados o Adendo nº 01 do Edital da Tomada de 
Preços nº 004/2022.04 que objetiva a contratação de empresa para elaboração de projetos básicos 
de engenharia e arquitetura junto a Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tururu-
CE. Alteração das condições de participação do Edital, e estará disponível nos sites tce.ce.gov.br e 
www.tururu.ce.gov.br. Assim, fica marcada nova data para realização do certame para o dia 16 de 
maio de 2022 às 09:00. Informações: à Rua Maria Glória da Conceção, S/N – Centro. (horário 
comercial). Tururu, 28 de abril de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo – Convocação para Abertura dos Envelopes de Habilitação. 
Licitação: Concorrência Pública Nº. CP-03.17.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de construção da 3ª etapa do galpão 
industrial na sede do Município de Brejo Santo/CE, referente ao termo de convênio de 
cooperação financeira nº. 04/2022, celebrado entre a Agência de Desenvolvimento do 
Estado do Ceará S/A – (ADECE) e o Município de Brejo Santo/CE, conforme plano de 
trabalho, projetos e orçamentos. a comissão permanente de licitação convoca as empresas 
licitantes e demais interessados para abertura, análise e julgamento dos envelopes de 
habilitação, que ocorrerá no dia 04 de maio de 2022, a partir das 08h:00m. (Horário Local), NA 
Rua José Matias Sampaio, Nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará. Maiores Informações no 
endereço acima e/ou através do Fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Adjudicação e Homologação - 
Tomada de Preços Nº 2022.03.04.01. A Prefeitura Municipal de Cariús, torna pública a 
adjudicação e homologação do resultado da Tomada de Preços Nº 2022.03.04.01. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de construção de pavimentação em pedra 
tosca no Município de Cariús, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme 
MAPP 819 - SOP, lavrado em favor da Empresa: Coembe - Construtora e Empreendimentos 
Benicio EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N.º 41.065.067/0001-91, no valor global de: R$ 
727.505,68 (setecentos e vinte e sete mil, quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). 
Data de Assinatura: 18 de abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos Santana – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Tomada de Preços 
Nº 2022.03.04.01. Objeto: Contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de construção de 
pavimentação em pedra tosca no Município de Cariús, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Urbanos, conforme MAPP 819 - SOP. Contratada: Coembe - Construtora e Empreendimentos 
Benicio EIRELI. Signatário da Contratada: Joênia da Silva Benício. Contratante: Prefeitura Municipal 
de Cariús. Signatário da Contratante: Maria do Carmo de Oliveira Ferreira – Ordenadora de 
Despesas do Fundo Geral. Valor Global do Contrato: R$ 727.505,68 (Setecentos e vinte e sete mil, 
quinhentos e cinco reais e sessenta e oito centavos). Prazo de Execução dos Serviços: 12 (doze) 
meses. Data da Assinatura do Contrato: 18 de abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos 
Santana – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Tomada de Preços 
N.º 2022.03.04.02. Objeto: Contratação de pessoa jurídica apta a executar reforma da Praça da 
Igreja de São Vicente, Igreja de Caipu, Praça da Prefeitura e Praça da República, junto a Secretaria 
de Infraestrutura e Serviços Urbanos do Município de Cariús, conforme MAPP 817. Contratada: 
Arcos Construtora & Incorporadora LTDA. Signatário da Contratada: Lyzandra Marques Teixeira. 
Contratante: Prefeitura Municipal de Cariús. Signatário da Contratante: Maria do Carmo de Oliveira 
Ferreira – Ordenadora de Despesas do Fundo Geral. Valor Global do Contrato: R$ 1.690.038,03 
(Um milhão, seiscentos e noventa mil, trinta e oito reais e três centavos). Prazo de Execução dos 
Serviços: 12 (doze) meses. Data da Assinatura do Contrato: 23 de novembro de 2021. 
Reldembergue Possidônio de Lacerda – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Adjudicação e Homologação - 
Tomada de Preços Nº 2022.03.04.02. A Prefeitura Municipal de Cariús, torna pública a 
adjudicação e homologação do Resultado da Tomada de Preços N.º 2022.03.04.02. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica apta a executar reforma da praça da igreja de São Vicente, Igreja 
de Caipu, Praça da Prefeitura e Praça da República, junto a Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos do Município de Cariús, conforme MAPP 817, lavrado em favor da empresa: 
Arcos Construtora & Incorporadora LTDA, inscrita no CNPJ sob o N.º 15.342.816/0001-70, no 
valor global de: R$ 1.690.038,03 (hum milhão, seiscentos e noventa mil, trinta e oito reais e três 
centavos). Data de Assinatura: 18 de abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos Santana – 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé – Resultado de Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 2022.04.05.01CMI. A Presidente da Comissão de 
Licitação, comunica aos interessados o resultado do julgamento de habilitação referente ao 
Edital de Tomada de Preços nº 2022.04.05.01CMI, cujo objeto é a prestação de serviços de 
consultoria para orientação de rotinas administrativas e aperfeiçoamentos de controles 
internos junto a Câmara Municipal de Itapajé. Licitantes inabilitados: JBR Asses. e Consul. 
Contábil Ltda; R & A Asses. Contábil, Serv. e Informática S/S Ltda; Dager Costa Consul. Asses. 
Empresarial Eireli. Licitante habilitado: Maxdata Inf. Proc. de Dados Ltda. Fica aberto o prazo 
recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea "A" da Lei 8.666/93. Itapajé/CE, 28 de abril de 
2022. À Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Revogação de Processo de 

Licitação. A Prefeitura Municipal de Tururu através da Secretaria de Administração, 

Planejamento e Finanças, comunicam a Revogação do Pregão Eletrônico no 011/2022.02 – 

SRP, destinada o Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de 

expediente, consumo e limpeza para atender as Unidades Administrativas do Município de 

Tururu – CE. Motivo: razões de interesse público. Fundamentação Legal: art. 49 da Lei 

8.666/93. Venicius Gustavo Amorim Marinho Silveira – Secretaria de Administração, 

Planejamento e Finanças. Tururu/Ce, em 27 de abril de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Tomada de Preços nº 
2022.04.28.1. Realizará licitação cujo objeto é a Contratação de serviços a serem prestados na 
implantação de cobertura e reforma de quadra poliesportiva na sede do Município de Barro/CE. 
Abertura: 18 de maio de 2022, às 09:00 (nove) 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, 28 de abril de 2022. Fernanda Alves Fernandes – Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 2022.15.002 - TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de 
Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 18 de Maio de 
2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – Ceará estará realizando 
licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
para realização de censo previdenciário para aprimoramento da gestão Previdenciária de dados 
cadastrais, funcionais dos servidores públicos municipais ativos, inativos, pensionistas e 
dependentes, afastados e exonerados, vinculados ao Fundo Municipal de Previdência Social de 
Itaitinga conforme projeto básico em anexo. O Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no 
endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 28 de Abril de 2022. Francisco Arnaldo 
Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Termo de Revogação do Procedimento 
Licitatório - Tomada de Preços 1911.01/21-TP. O Secretário abaixo mencionado, no uso de suas 
atribuições legais, em conformidade com o artigo 49 da Lei n° 8.666/93 e demais alterações, Lei n° 
10.520/02 e Constituição Federal, vem: Considerando que foi encontrado importante erro/equívoco 
no Edital da Tomada de Preços supracitado, mais precisamente no Projeto Básico apresentado no 
qual originou as quantidades, especificações e tipologias dos serviços relacionados na peça do 
orçamento. O Projeto Básico apresentado será remodelado para uma concepção moderna de 
arquitetura e acessibilidade, alterando de forma significativa as quantidades e especificações dos 
materiais a serem aplicados. Resolve: Revogar em todos os seus termos e por interesse da 
Administração Pública, o processo licitatório tombado sob o número Tomada de Preços n° 
1911.01/21-TP, cujo objeto é a contratação de empresa para realização de reforma da praça do 
bairro Bom Acerto no Município de Milhã/CE. Milhã, 28 de Abril de 2022. José Dogival Clementino 
Filho - Secretário de Obras, Infraestrutura e Urbanismo.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.009/2022, cujo 
objeto versa sobre a pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE. 
Licitantes Habilitados: 01 - T Americo de Souza EIRELI; 02 – M5 Construtora & Serviços 
Urbanos EIRELI; 03 – G7 Construcoes e Servicos EIRELI; 04 – R Construcoes e Servicos 
EIRELI ME; 05 – N.R Construcoes e Servicos EIRELI; 06 – Apla Comercio, Serviços, Projetos e 
Construções EIRELI; 07 – Medeiros Construcoes e Servicos LTDA; 08 – CONJASF – 
Construtora de Açudagem LTDA; 09 – WU Construções e Serviços EIRELI; 10 – Construtora 
Vipon EIRELI; 11 – Sertão Construções Serviços e Locacoes LTDA; 12 – Abrav Construções 
Serviços Eventos e Locações EIRELI; 13 – Construtora Moraes LTDA-EPP; 14 – IPN 
Construções e Serviços EIRELI; 15 – S & T Construcoes e Locacoes de Mao de Obra LTDA; e 16 
– Marfhys Construcoes e Servicos de Edificacoes EIRELI. Fica aberto o prazo recursal nos 
termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão em ata, estará 
disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento 
ao públ ico das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sí t ios e letrônicos: 
https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 29 de abril de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO DE 
LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2022.04.27.01PE. 
OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria, 
assessoria e capacitação junto à secretaria do trabalho, desenvolvimento 
social e direitos humanos de Barroquinha/CE; ao Conselho Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA e ao Conselho Municipal dos 
Direitos do Idoso-CMDI para a atuação específica nas atividades de 
monitoramento/acompanhamento, avaliação, capacitação e elaboração de 
diagnóstico local em consonância com os projetos sociais de captação de 
recursos externos junto às instituições financeiras, nas quais destinam valores 
dedutíveis do imposto de renda - programas amigo de valor e do parceiro do 
idoso (SANTANDER), bem como da fundação ITAÚ social - destinados aos 
fundos municipais dos direitos da criança e do adolescente e fundo municipal 
dos direitos dos idosos, visando o desenvolvimento de ações específicas na 
execução dos projetos sociais “NIACAA: autismo, inclusão & família”, “nem a 
COVID nem a violência tiram os direitos da infância e adolescência!” e “vivendo 
melhor a terceira idade”, a serem implementados no ano de 2022, tipo: menor 
preço por lote. da forma de disputa: aberto e fechado. a comissão de pregão comunica 
aos interessados que a entrega das propostas comerciais será até o dia 11.05.2022 
ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Os horários referem-se ao horário 
local. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço eletrônico: www.bll.org.br, e 
pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, a partir da data desta 
publicação ou na sala da C.P.L., situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, 
Barroquinha-CE. 27 de Abril de 2022. Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.
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ECONOMIA

O País registrou a criação líquida de 136 mil empregos 
com carteira assinada em março. Apesar do saldo positivo, 
os dados continuam registrando desaceleração em relação 
ao crescimento do ano passado e queda na média salarial 
dos contratados. Segundo o Caged, o saldo do mês resulta de 
1,95 milhão de contratações e 1,81 milhão de desligamentos. 
Em janeiro, o resultado já havia sido 38% menor do que um 
ano antes. Em fevereiro, a queda foi de 17%. Para o minis-
tério, a desaceleração em 2022 é natural após um 2021 de 
recuperação da economia.

O Ministério do Trabalho e Previdência afirma que os da-
dos neste ano tendem a estar mais alinhados com o desem-
penho da atividade, em vez de estarem sob o efeito da reto-
mada de 2021. O mercado espera que o País cresça 0,65% 
neste ano. Nem todas as regiões tiveram resultado positivo 
neste mês. Houve criação de vagas no Sudeste (com abertura 
de 75,8 mil postos), no Sul (33,6 mil), no Centro-Oeste (20,2 
mil) e no Norte (9,3 mil). Já o Nordeste fechou 4,9 mil postos 
de trabalho. Ao mesmo tempo, a criação de vagas contrasta 
com salários de admissão voltando a cair -retomando uma 
trajetória de quedas consecutivas registradas ao longo de 
2021 (após um crescimento em janeiro). A remuneração mé-
dia para quem foi contratado em março foi de R$ 1.872,07, 
queda real de 7,2% em relação a um ano antes. Segundo os 
técnicos, a menor remuneração é tradicionalmente observa-
da em momentos de retomada do emprego.

Empregos sobem e salários encolhem

No caso do parcelado, ainda dentro de cartão de crédito, o juro passou de 172,5% para 174,3% ao ano

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Dinheirama
Os tributos que incidem 

sobre a renda e lucro im-
pulsionaram a arrecadação, 
em março de 2022, soma-
ram R$ 164,15 bilhões, 
com alta real (descontada 
a inflação pelo IPCA) de 
6,92% sobre março de 
2021. No primeiro trimes-
tre de 2022, a arrecada-
ção fechou em R$ 548,13 
bilhões, alta de 11,08%. 
Segundo a Receita Federal, 
as receitas administradas 
pelo próprio Fisco chega-
ram a R$ 158,65 bilhões, 
ganho real de 5,89%. No 
trimestre, essa arrecadação 
ficou em R$ 519,35 bilhões 
- alta real de 8,85%.

Rombo
As contas do governo 

central (Tesouro Nacional, 
a Previdência e o Banco 
Central) ficaram no ver-
melho: -R$ 6,3 bilhões em 
março, informou o Tesouro 
Nacional, demonstrando 
que o Governo gastou mais 
do que arrecadou no mês 
passado. Foi o pior dado 
para março desde 2020, 
já descontado o efeito da 
inflação. Apesar do déficit 
no mês, as contas públicas 
ficaram no azul no primei-
ro trimestre do ano, com 
um saldo positivo de R$ 
49,6 bilhões, graças a um 
superávit expressivo no 
mês de janeiro.

Emprego: Ceará é o 2º do NE em postos gerados
O Ceará teve um 
crescimento de 
3.368 postos de tra-
balho, o segundo 
melhor resultado 
do Nordeste para 
o período, atrás 
somente da Bahia 
(7.836). O nível de 

emprego formal variou positivamente (0,28%) e atingiu 
o total de 1,2 milhão de empregos com carteira, em 
março de 2022. Os dados são do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (Caged), divulgados, ontem.

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

FOTO DIVULGAÇÃO
O juro médio total cobra-

do pelos bancos no rotativo 
do cartão de crédito chegou a 
355,2% ao ano em fevereiro, 
divulgou nesta quinta-feira 
(28) o Banco Central. O nú-
mero representa um aumen-
to de 8,9 pontos percentuais 
em relação a janeiro, e é 28,2 
pontos percentuais maior do 
que no mesmo mês em 2021.

No caso do parcelado, ain-
da dentro de cartão de crédito, 
o juro passou de 172,5% para 
174,3% ao ano entre janeiro e 
fevereiro. Em fevereiro do ano 
passado, a taxa era de 167,1%.
Considerando o juro total do 
cartão de crédito, que leva em 
conta operações do rotativo e 
do parcelado, a taxa passou de 
67,3% para 73,2% na compa-
ração entre janeiro e fevereiro. 
No mesmo mês do ano passa-
do, era de 63,2%.

A nota com estatísticas de 
juros e crédito foi apresenta-
da pela autoridade monetária 
com aproximadamente um 
mês de atraso. A divulgação 
de indicadores pelo BC tem 
sido comprometida pela mo-
bilização de servidores que 
pressionam o governo por 
reajustes salariais.

O rotativo do cartão, jun-
tamente com o cheque espe-
cial, é uma modalidade de 

crédito emergencial, muito 
acessada em momentos de 
dificuldades.

Em abril de 2017, começou a 
valer a regra que obriga os ban-
cos a transferir, após um mês, 
a dívida do rotativo do cartão 
de crédito para o parcelado, a 
juros mais baixos. A intenção 
do governo era permitir que 
a taxa de juros para o rotativo 
do cartão de crédito recuasse, 
já que o risco de inadimplên-
cia, em tese, cai com a migra-
ção para o parcelado.

A inadimplência conti-
nuou estável, em 2,5%, in-
formou o Banco Central, um 
aumento de três pontos per-

centuais na comparação com 
o mesmo mês em 2021.

Cheque especial
Entre as principais linhas 

de crédito livre para a pessoa 
física, destaque para o cheque 
especial, cuja taxa passou de 
125,7% ao ano para 132,6% 
ao ano de janeiro para feve-
reiro. No crédito pessoal, a 
taxa passou de 23,1% para 
22,9% ao ano.

Desde 2018, os bancos 
estão oferecendo um par-
celamento para dívidas no 
cheque especial. A opção 
vale para débitos superiores a 
R$ 200. Em janeiro de 2020, 

o BC passou a aplicar uma 
limitação dos juros do che-
que especial, em 8% ao mês 
(151,82% ao ano).

Além da limitação do juro, 
os dados atuais refletem uma 
revisão realizada na série his-
tórica do BC. Os números 
passaram a considerar o fato 
de alguns bancos cobrarem 
juro no cheque especial ape-
nas após dez dias de atraso no 
pagamento da fatura. Antes, 
era considerado todo o perí-
odo de atraso. Esta mudança 
fez com que o nível do juro 
no cheque especial, na nova 
série histórica, fosse menor 
em anos anteriores.

Roubo de comida: A que ponto chegamos!
Carne, queijo, cerveja, refrigerante, desodo-

rante, pilhas, chocolate e até Nutella são cada 
vez mais alvo de furtos em supermercados, e 
somaram R$ 3,2 bilhões em 2021, uma alta de 
15% sobre as perdas de 2020, segundo a Abras. 
No mesmo intervalo, as vendas totais dos super-
mercadistas cresceram 10%, para R$ 611 bilhões. 
Os produtos citados são os mais recorrentes 
em furtos, tanto em volume quanto em valor, 
segundo a associação. "O índice de furtos indica 
um agravamento da questão socioeconômica e, 
de certa forma, está fora do nosso controle", diz 
a entidade. Retrato do Brasil atual.

Custo absurdo
O juro médio total 

cobrado pelos bancos 
no rotativo do cartão de 
crédito chegou a 355,2% ao 
ano em fevereiro, segundo 
o BC. O número representa 
um aumento de 8,9 pontos 
percentuais em relação 
a janeiro, e é 28,2 pontos 
percentuais maior do que 
no mesmo mês em 2021. 
No caso do parcelado, 
ainda dentro de cartão de 
crédito, o juro passou de 
172,5% para 174,3% ao ano 
entre janeiro e fevereiro. 
Em fevereiro do ano passa-
do, a taxa era de 167,1%.

Crescimento
As vendas de bicicletas 

elétricas, também chama-
das de e-bikes, bateram re-
corde em 2021, ao saltarem 
27,3%. Foram 40.891 uni-
dades vendidas, segundo 
a Aliança Bike (associa-
ção do setor). Quanto ao 
faturamento, foi de R$ 289,3 
milhões obtidos, número 
52,2% maior do que em 
2020. Além da alta nas ven-
das, os preços de venda de 
cada bicicleta aumentaram 
20%, graças ao aumento 
do dólar, do preço do frete 
marítimo e da demanda por 
bikes de maior valor.

MC picanha. O Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária) vai abrir uma ação ética contra o McDonald’s para 
verificar a “veracidade da mensagem publicitária” no caso do lançamento dos sanduíches da linha McPicanha, que não têm pica-
nha entre os seus ingredientes. Eles foram lançados neste mês, com uma forte campanha publicitária dentro do Big Brother Brasil.

Juros do rotativo do cartão de 
crédito chegam a 355% ao ano
Juro cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito chegou a 355,2% ao 
ano em fevereiro, e o cheque especial passa de 136%, segundo Banco Central

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Pregoeiro através da Secretaria da 
Educação e Juventude, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o edital do 
Pregão Eletrônico nº 04.27.01/2022, que tem por objeto à aquisição de Kit Escola (Notebook, 
Webcam e Tripé), conforme Convênio 011/2021 firmado entre a Prefeitura e a Secretaria da 
Educação do Estado do Ceará. Recebimento das propostas: a partir desta publicação até o dia 
12/05/2022, às 08h, horário de Brasília, abertura das propostas, no sítio www.bbmnet.com.br. 
O início da sessão de disputa de preços: 12/05/2022 às 09h, horário de Brasília, no sítio www.
bbmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima e 
demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, nº 221 - Centro 
- Pindoretama/CE. Telefones: (85) 3375-1427 / 3375-1891, de segunda a sexta-feira, de 08h as 
14h. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.bbmnet.
com.br para verificação de informações e alterações supervenientes. Josimar Gomes Sousa.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA 
DE PREÇOS Nº 03.02/2022-TP. A Prefeitura Municipal de Araripe, através da comissão permanente de 
licitação, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade de TOMADA DE PREÇOS, autuada 
sob o nº 03.02/2022-TP, cujo objeto é a Contratação de serviços de obras de urbanização (requalificação 
urbana) do centro da cidade, no Município de Araripe – CE, Conforme Convenio n° 075/2022, conforme 
projeto em anexo, tipo menor preço, com data de abertura marcada para o dia 16 de Maio de 2022, às 
8:00 horas, na sala da comissão de licitação, situada na Av. José Loiola Alencar, 440 - Araripe - CE, 28 
de abril de 2022. Claudio Ferreira dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022-PERP. A Comissão de Licitação do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 06/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é seleção da 
melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de materiais 
de informatica destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do município de 
Araripe-CE. Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastramento 
das Propostas a partir do dia 03/05/2022 até 12/05/2022 às 08:00h (horário de Brasília) no site 
bll.org.br. Abertura das propostas 12/05/2022 às 08h10min (horário de Brasília),  e a fase de 
disputa de lance no dia 12/05/2022 às 9:30h (horário de Brasília), maiores informações nasala da 
Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar, 440 Centro, Araripe/CE, das 
08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no 
portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: bll.org.br. Araripe-(CE), 28 de 
abril de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 05/2022-PERP. A Comissão de Licitação do município de Araripe torna pú-
blico que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
05/2022-PERP, do tipo Maior Desconto Percentual, cujo objeto é seleção da melhor proposta para 
registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de peças e de acessórios, originais ou 
genuínas de diversas marcas, para atender a frota de veículos diversas unidades administrativas do 
município de Araripe/CE. Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadas-
tramento das Propostas a partir do dia 02/05/2022 até 11/05/2022 às 08h00min (horário de Brasília) 
no site bll.org.br. Abertura das propostas 11/05/2022 às 08h10min (horário de Brasília),  e a fase de 
disputa de lance no dia 11/05/2022 às 09:00h (horário de Brasília), maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar, nº 440, Centro, Araripe/CE, das 
08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no 
portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: bll.org.br. Araripe-(CE), 28 de 
abril de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação, torna público que se encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada 
de Preços nº 04.28.01/2022 que será realizado dia 17/05/2022, ás 09h, cujo objeto: Contratação 
de empresa para a prestação dos serviços de consultoria técnica administrativa e especializada, 
na Área de Gestão em Recursos Humanos, com vistas ao atendimento da necessidade da Se-
cretaria de Administração e Finanças do Município. Outras informações e aquisição do Edital os 
interessados deverão dirigir-se à Prefeitura, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, 
Pindoretama/CE, no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Abertura de Propostas Tomada de Preços Nº 
00.01.27.01.22-TP - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para os 
interessados que dia 03/05/2022 as 09h realizará sessão pública para abertura de propostas de 
preços referente a Tomada de Preços. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação 
com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horá-
rio de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público 
resultado da Ata Retificadora N° 03 da Ata Complementar de Julgamento da Fase de Habilitação re-
ferente à Tomada de Preços nº SI-TP002/2022, que objetiva contratação de empresa especializada 
para recuperação das estradas vicinais do município com adição de materiais, junto a Secretaria de 
Infraestrutura, do município. Retificação: ONDE SE LÊ: Na ata complementar nº 02 de julgamento 
da fase de habilitação - Empresas Habilitadas: 14. M Josineide Lima Melo Eireli-ME, inscrito no 
CNPJ nº 04.957.984/0001-54. LEIA-SE: Na ata complementar nº 02 de julgamento da fase de 
habilitação - Empresas Habilitadas: 14. N3 Construtora Ltda, inscrito no CNPJ nº 37.408.191/0001-
35. Diante do ocorrido, esta Comissão de Licitação resolve retificar o texto tornando claro que a 
empresa e declarada Habilitada e reabrir o prazo recursal exclusivamente no que tange este fato, 
uma vez que as demais informações foram corretamente descritas na ata anterior. Portanto fica 
aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, “a” da Lei nº 8.666/93. Maiores informações: https://
licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou no endereço Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Bairro Centro, 
Senador Pompeu-CE, 27.04.2022. José Higo dos Reis Rocha.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2604.02/2022 - A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturi-
té/CE - torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 17 de maio 
de 2022, às 9h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, 
Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, 
critério de julgamento menor preço por item, tombado sob o nº 2604.02/2022, com o se-
guinte objeto: LOCAÇÃO DE 01 (UM) ANALISADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO, DES-
TINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, no horário 
de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA 
DE PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 1602.01/2022 - A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no próximo dia 04 de maio de 2022 às 9h, na Sede 
da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada 
a abertura das Propostas de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS 
Nº 1602.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FILMAGEM, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS DOS EVENTOS, 
PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BA-
TURITÉ/CE. Para maiores informações dirijam-se a Sede da Comissão Permanente de 
Licitação, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2604.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/
CE torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadas-
tramento de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: 
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, tomba-
do sob o nº 2604.01/2022, critério de julgamento menor preço por lote, que será realizado 
no dia 16 de maio de 2022, às 9h30min, no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO, DESTI-
NADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Co-
missão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/
CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.
tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITA-
ÇÃO A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que 
realizará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022042201PE, tipo menor preço 
por item, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÁS LI-
QUEFEITO DE PETRÓLEO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRE-
TARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O início da sessão será às 09 horas do dia 12 
de maio de 2022, no site compras.m2atecnologia.com.br. O Edital e seus anexos encontram-se 
à disposição dos interessados no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala 
de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara 
– CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 28 de abril de 2022 - NILCIBERGUE 
SALDANHA BEZERRA - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 20.04.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna pú-
blico que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 20.04.01/2022 
cujo objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 
17h do dia 29 de abril de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 
11 de maio de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min 
às 08h59min do dia 11 de maio de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 11 
de maio de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações 
do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação 
do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no 
mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 28 de abril de 2022. Mayara Shelly Nogueira de 
Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINOPOLE - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.04.001/2022. A CPLP da Prefeitura Municipal de Martinópole/CE, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a partir do dia 02 de Maio de 2022 às 
17h00min, através do endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, iniciará os proce-
dimentos de recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação. A íntegra do Edital 
poderá ser obtida junto ao site www.licitacoes.tce.ce.gov.br, www.martinopole.ce.gov.br/licitacoes.
php e www.portaldecompraspublicas.com.br, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. Capitão Brito, 
S/N, Centro – Martinópole/CE. A data de abertura do certame será dia 12 de maio de 2022, às 
09h00min, estará realizando licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tombada sob o N.º 20.04.001/2022, com fins a OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MU-
NICIPAL DE ENSINO NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. Informações na Sede da CPLP, 
localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Martinópole /CE , no horário de 08:00 às 12:00h. Marti-
nópole/CE, 28 de Abril de 2022. Francisco das Chagas Lourenço Alves – Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTA DE PREÇOS  TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 O Município de Aratuba, por meio 
da Presidente da CPL, torna público Abertura das Propostas de Preços, que tem como objeto CON-
TRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA CON-
FORME CONVÊNIO ESTADUAL Nº 33/2022. Com abertura para o dia 04 de Maio de 2022 ás 10h. 
Informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, nº 304, Centro, CEP 
62.672.000, Aratuba/CE, endereço eletrônico: aratubalicitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de 
Aratuba - CE, em 28 de Abril de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Presidente da CPL.

LUIZ ALEXANDRE ALVES BESSA ME
Torna público que requereu à AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ-AMAB a Licença 
Por Adesão e Compromisso-LAC, para fabricação de conservas de frutas, localizada na Estrada 
Baturité/Capistrano, S/N, distrito sede no município Baturité/CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAB

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.
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Renovação. O técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, assinou renovação de contrato de dois anos que o manterá no 
comando da equipe até 2026, informou o clube ontem (28). Klopp, cujo contrato anterior iria expirar em 2024, ajudou 
o Liverpool a conquistar os títulos da Liga dos Campeões e da Premier League desde a sua chegada à equipe.ESPORTES

FOTO  CESAR GRECO/PALMEIRAS

Desigualdade       
Nunca os ricos foram tão ricos e os pobres tão pobres.

Bechara
Quem esteve lá dentro sabe mais do que os que não 

estiveram. De todas as análises sobre o tetra do Leão, a 
que eu mais gostei foi do Bechara que todo domingo está 
ao vivo na TVC.

A primeira mulher
E as mulheres continuam a ganhar novos espaços onde 

antes era só de homens. Luiza Rosa que é bravitosa é ago-
ra diretora da CBF e na sua posse ganhou uma camisa da 
seleção brasileira.

Sabor do clássico
O publicitário e escritor Emanuel Brandão volta a 

nos oferecer um artigo inteligente e ao mesmo tempo 
genial aqui em O Estado. Veja o trecho final de seu 
último artigo. "Já antecipo que no próximo ano vamos 
lutar pelo nosso inédito pentacampeonato. Uma con-
quista que caso aconteça, tenho certeza será comemo-
rado com bastante euforia. Principalmente se o Iguatu 
deixar o nosso rival chegar à final. Genial.

Sonhos
Só ganha quem aposta. E a Loteria dos Sonhos está 

na praça com uma premiação tentadora.

Porta do céu
Nas proximidades do Ideal Clube está sendo cons-

truído um edifício de 44 andares. isto faz crer que 
quem for morar no último lá de cima estará mais 
perto do céu.

Pra tudo na vida
Na dúvida, não ultrapasse.

Educação Física

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Esta em tramitação no Senado Federal projeto de lei 
que regulamenta as atividades do profissional de educa-
ção Física como também a criação do Conselho Federal 
de Educação Física. recentemente o senador cearense 
Tasso Jereissati recebeu em seu gabinete um grupo 
de professores que foi solicitar o apoio de Tasso a este 
projeto, receber do senador a promessa de que vai apoiar 
este movimento nacional.

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

O Palmeiras manteve a 
ótima campanha na Copa 
Libertadores e venceu o 
Emelec por 3 a 1, em Gua-
yaquil (EQU), na noite des-
ta terça-feira (27). Embora 
tenha jogado com um time 
misto, o clube alviverde 
só teve um pouco mais de 
dificuldades na reta final. 
Rony, Gabriel Veron e Bre-
no Lopes marcaram os gols 
dos visitantes, enquanto 
que João Rojas diminuiu 
para os equatorianos.

O gol de Rony, aliás, 
que inaugurou o placar, é 
histórico: foi seu 13º pelo 
Palmeiras na Copa Liberta-
dores. O número faz dele o 
maior artilheiro do Palmei-
ras na história do torneio. 
E o clube amplia sua marca 
de invencibilidade como 
visitante no torneio: agora 
são 17 jogos.

Além dos nove pontos a 
que clube chegou com o re-
sultado, que o colocam na 
liderança de seu grupo, o 
Palmeiras atingiu também 
a marca de 15 gols pró e se 
isolou como melhor ataque 
da competição. O segundo 
melhor, no momento, é o 
Estudiantes (ARG), com 
seis.

O clube alviverde volta a 
campo no sábado (30) para 
enfrentar o Juazeirense-BA 
pela terceira fase da Copa 
do Brasil. Pela Libertado-
res, o time joga novamente 
na próxima terça-feira (3), 
contra o Independiente Pe-
trolero, na Bolívia.

O Palmeiras não demo-
rou para transformar sua 
superioridade em gols. 
Logo aos 18 minutos, Scar-
pa viu Wesley com espaço 
pela esquerda e inverteu a 
bola com perfeição. Wesley 
“fatiou” de primeira e cru-
zou na cabeça de Rony. O 
camisa 10 subiu muito e ca-
beceou com perfeição. Foi o 
13º gol dele pelo Palmeiras 
na competição. Com esse 
número, ele se torna o maior 
artilheiro alviverde na his-
tória da equipe no torneio, 
ultrapassando o meia Alex 
(1997 a 2000, 2001 e 2002).

Aos 24, Veron arrancou 
por mais de 40 metros an-
tes de bater de pé esquerdo 

sem chance para o goleiro. 
O mesmo Veron poderia ter 
feito um outro gol na pri-
meira etapa, aos 30. Rony 
também teve excelente 
chance, aos 41 minutos. Ve-
ron deu bom passe para ele 
na área. O artilheiro conse-
guiu concluir e vencer o go-
leiro. Mas Guevara salvou 
em cima da linha.

O castigo veio rápido. 
A jogada do Palmeiras foi 
muito bem feita: de Scarpa 
para Wesley, dele para Ve-
ron dentro da área. O cruza-
mento veio baixo, mas Rony 
tentou ir na bola de cabeça 
e concluiu mal. No contra-
-ataque, Carabali tentou 
lançar a bola nas costas de 

Mayke, que se posicionou 
bem e a dominaria com fa-
cilidade. Mas num segundo 
de desconcentração, ele não 
viu que João Rojas chegava 
na corrida. O equatoria-
no dominou na entrada da 
área, avançou e bateu na 
saída de Weverton.

O gol fez com que o Eme-
lec aumentasse a pressão e 
deixasse um jogo comple-
tamente tranquilo em uma 
partida um pouco mais di-
fícil. Mas o resultado conti-
nuou verde até o fim. Já nos 
acréscimos, Breno Lopes 
tentou cruzar para a área e 
viu a bola fazer uma curva e 
entrar na meta rival, aos 47 
minutos do segundo tempo.

LINDA CAMISA Ainda voltando aos primeiro anos do futebol 
de salão em nosso estado me lembro do Jacarecanga que tinha uma 
linda camisa. O ex-craque João César que o diga.

MARCELO PAZ Tenho recebido elogios pelo depoimento 
feito aqui neste jornal sobre o Marcelo Paz, comandante maior 
do tricolor da garotada. E para homenageá-lo aqui vai uma 
foto de seu filho Marcel craque do basquete.

UM VENCEDOR Na festa da entrega da medalha da 
Abolição meu amigo Beto Studart, cada dia brilhando mais.Até o momento, o clube alviverde paulista está invicto na Copa Libertadores, não tendo nenhuma derrota

Palmeiras vence Emelec por 
3 a 1 pela Copa Libertadores
Com o resultado, a equipe do treinador português Abel Ferreira
chegou a sua terceira vitória consecutiva na competição continental

EMPÓRIO SOLUÇÕES LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente -SEMACE a LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, Nº 116/2019 - DICOP, válida até 26/9/2022, para coleta e transporte de produtos perigosos, 
tais como resíduos de serviço de saúde, dentro do Estado do Ceará, a empresa está localizada na Rua 
Francisco Sabino da Costa, 151, Bairro Cidade Nova, Município de São Benedito. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

CERÂMICA B VIAGEM EIRELI
CNPJ: 00.929.537/0001-30

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente do Município de Boa Viagem – 
SMABV a Regularização de Licença de Operação, localizado no município de Boa Viagem-CE, 
na Rua José Natal de Araújo (BR-020), SN, com área construída de 5.540,00 m² para Bene-
ficiamento de Argila para uso em Cerâmica Vermelha. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento Da SMABV.

CONSTRUTORA VIEIRA CUSTÓDIO LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos – SEMAD a 
Regularização de Licença de Instalação para residências nos terrenos: LOTES 09A, 09B: constituídos por parte do Lote 09; LOTE 
10A: constituído por parte dos Lotes 09 e 10; Lote 10B: constituído por parte do Lote 10; LOTE 11A: constituído por parte dos Lotes 
10 e 11; LOTES 11B, 11C, 11D, 11E e 11F: constituído por parte do Lote 11; da quadra I, no lado par da Rua 10, lugar Cutreco, 
distrito sede desta comarca, denominado Planalto do Sol, em Aquiraz/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências das 
normas necessárias para o licenciamento ambiental da SEMAD.

A empresa CONSTRUTORA E INCORPORADORA RESERVA PRECABUTA LTDA - CNPJ : 
44.426.103/0001-93, sedeada na RUA VALE FORMOSO , nº 454, SALA 04 , Jardim das Oliveiras, 
Fortaleza-Ceará, torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de doze unidades residenciais unifamiliares 
planas, do tipo geminadas, a  serem implantadas Na Rua Do Bagre S/N, lotes 19,21,23,25,27 e 29 da 
quadra 09 - Bairro Precabura -EUSEBIO -CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.’

M. DIAS BRANCO S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS
UNIDADE MARACANAÚ

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a Renovação da Licença de Operação para fabricação de massas alimentícias, biscoitos, 
bolachas, snacks, bolos e cereais localizada no município de Maracanaú, na Avenida 
Parque Oeste, nº 2101, Distrito Industrial. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

FORNECEDORA ENGELOG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
Torna público que recebeu do Instituto do Meio Ambiente do Município de Caucaia - 
IMAC a Licença Prévia para Construção de Galpão de Serviços de Manutenção de  Má-
quinas e Equipamentos (código 07.20, porte médio, Resolução da CONDEMA  01/2022, 
CNAE 33.14-7-17, localizada no município de Caucaia, na Rodovia CE 442,  km 3,1 
Fazenda Olho D’água III. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de  Licenciamento da IMAC. 

FARO ENERGY DESENVOLVIMENTO E LOCAÇÃO DE PROJETOS LTDA – CNPJ Nº  
24.494.187/0001-95 – TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL 
DO  MEIO AMBIENTE, SUSTENTABILIDADE E PROTEÇÃO ANIMAL DO MUNICÍPIO DE 
IGUATU, A  LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO, REFERENTE A DUAS 
REDES DE  DISTRIBUIÇÃO DE MÉDIA TENSÃO (13,8 kV) PARA AS USINAS MORRO 
BRANCO IV E MORRO  BRANCO VI, LOCALIZADAS NAS ESTRADAS VICINAIS MUNICI-
PAIS DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE IGUATU-CE.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30833 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HERMANO GORDIANO VIEIRA RIBEIRO e SYLVANA STEVAN DUARTE;
Edital n° 30834 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GEOVANE DA SILVA VASCONCELOS e THAIS FERNANDES MARQUES;
Edital n° 30835 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
STEFERSON DIAS SAMPAIO e IVAN BARROS DE SOUSA JUNIOR;
Edital n° 30836 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO SENDAS PENHA REGO e JULIANA DE MATOS PEREIRA GIRÃO;
Edital n° 30837 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO LENO GOMES DE ARAUJO e PIEDADE RAYELLE ALBUQUERQUE SOUSA;
Edital n° 30838 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ELIAS GASPAR DA SILVA e JANAINA DAMASCENO SAMPAIO.

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, 28 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

C A R T Ó R I O   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41590 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DARLAN MATHEUS DE OLIVEIRA MARTINS e DIANA RIBEIRO DE SOUSA;
Edital n° 41588 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAIRO FERREIRA DE OLIVEIRA e CAROLINE FURTADO DAS CHAGAS;
Edital n° 41587 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GEORGE LUCKAS MORAIS BERNARDO e JULIANE MARIA COLARES BOTELHO MARQUES;
Edital n° 41589 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS VINICIUS LIMA DOS SANTOS e MARIA GRASIELY DE SOUZA;
Edital n° 41573 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO DE ALMEIDA NETO e LETICIA MARIA RIOS GARCIA;
Edital n° 41575 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO HELIMAX MELO BRASIL e RUTE DE SOUSA PEREIRA;
Edital n° 41591 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO TIAGO PEREIRA DE ARAUJO e MONALIZA CANUTO RODRIGUES BEZERRA;
Edital n° 41577 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANOEL ERALDO DE OLIVEIRA RABELO e TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO SILVA;
Edital n° 41592 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCIVANDO BRAZ VIANA e JANAINA MOURA DE BRITO;
Edital n° 41574 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE EVERARDO DO NASCIMENTO RABELO e DAYANE SILVA DE SOUSA;
Edital n° 41578 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NAILSON MARQUES FELIX DE SOUSA e ANA KAROLINE TEIXEIRA DA SILVA;
Edital n° 41580 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI LIMA DA ROCHA e YADRA GARCIA BEZERRA;
Edital n° 41581 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS RODRIGUES DE LEMOS e MARIA DANIELE RIBEIRO SOUSA;
Edital n° 41579 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO HENRIQUE E SILVA LEMOS e BARBARA PEREIRA DE FREITAS;
Edital n° 41582 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CICERO PANTALEÃO JOVINO e GLEICIANA RODRIGUES DA SILVA;
Edital n° 41584 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENAN LARRY FERREIRA e MARIA ROSIMEYRE MARROCOS DA SILVA;
Edital n° 41583 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO PAULO FERREIRA DA CRUZ e EDNA FERREIRA VASCONCELOS;
Edital n° 41576 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO BENEVIDES MACHADO e MARIA LAISE BARROS DA SILVA;
Edital n° 41594 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO MARCELO DA SILVA FERREIRA e FABIOLA BARBOSA DE LIMA;
Edital n° 41593 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON DE SOUSA VIEIRA e FRANCISCA RAFAELLI MOTA OLIVEIRA;
Edital n° 41585 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO OCIONE LOPES DE OLIVEIRA e CLEONEIDE ARRUDA DA SILVA;
Edital n° 41586 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALLAN GUNER LIMA SILVA e ANALICE URCESINO 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,CE 28/04/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial 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° 75888 - LAIONEL CARLOS DA SILVA e ÁDNA MARIA GOMES SILVA; 
Edital n° 75889 - GABRIEL NOBRE PINTO e THAYNÁ MARIA ROCHA RIBEIRO; 
Edital n° 75890 - MAYCON BESSA DO NASCIMENTO e PAMELA JÉSSICA TEIXEI-
RA DO CARMO; Edital n° 75891 - RAIMUNDO ALVES DE BRITO e MARIA ERMI-
NIA PONTES; Edital n° 75892 - ELNATÃ SILVA AMARAL JÚNIOR e ANDRÉA DE 
SOUSA GOMES; Edital n° 75893 - VICTOR KAUÃ MATOS DE OLIVEIRA e LUARA 
MACIEL DE MENESES; Edital n° 75894 - LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS e CAR-
LA EDUARDA DA SILVA SOUSA; Edital n° 75895 - ANTONIO ALEXANDRINO DA 
SILVA FILHO e CARLA SILVA NASCIMENTO; Edital n° 75896 - DANIEL VIEIRA 
DE MELO VITORIANO e NAYANNA MARIA TEIXEIRA NOGUEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 28/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339359 - Isaque Maciel Soares e Maria Clara Fernandes Farias Lucas;
339360 - João do Nascimento Filho e Suiany Avila do Nascimento;
339361 - James Alison Barbosa Moraes e Jamile Kelle Silva Coelho;            
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, 28 de abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9553-ROBSON COSTA DE LIMA E MARIA EDUARDA ARAÚJO DOS SANTOS
Nº9554-JOSÉ DE LIMA SANTOS E FRANCISCA EVANICE DA SILVA SOUSA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 28 de abril de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala
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Shopping Benfica. Para o público que busca diversão e gastronomia fora de casa, as operações de alimentação e 
de entretenimento do Shopping Benfica (Avenida Carapinima, 2200 - Benfica - Fortaleza-CE) estarão funcionando 
normalmente neste domingo, dia 1° de maio, feriado do Dia do Trabalhador. Nesse dia, os clientes também vão 
poder conferir a Mostra “10 anos de saudades. Chico Anysio, as faces do humor brasileiro”, com 17 pinturas que 
retratam momentos diferentes do artista, além de personagens marcantes. Outra exposição que o público pode visi-
tar é a “Correios: uma empresa, uma história”, além da mostra da pintora Sinhá D’Amora, que conta com 14 obras 
restauradas, além de 22 medalhas, um troféu, um diploma e dois álbuns de fotografias de seu acervo pessoal.

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Carol Castro, líder in-
conteste da fisioterapia 

local, sabe agradecer as 
notícias da coluna. Isso é 
estimulante.

2Destaque na Mota 
Machado, Gildária 

Lima esgrima com 
perfeição a eficiência e 
produtividade.

3Líder inconteste 
na construção civil 

Márcio Camurça ensaia 
os  preparativos para seu 
aniversário dia 11.

4Próximo mês de maio 
estaremos vivenciando 

o dia 13 consagrado a 
aparição da Virgem de 
Fátima aos três pastores. 
Em regime integral de pe-
nitência, Sílvia Maria Ve-
ras, a agridoce do Morais 
Correia, celebra a maior 
data, seu aniversário. 

5Domingo duas figuras 
relevantes da socie-

dade local aniversariam: 
Armando Cavalcante e 
Kened Barros.

6Médico Érik Carneiro 
de Holanda é matéria 

de capa (aniversariante) 
de amanhã. Parabéns.

NUMERADASOntem a governadora Izolda Cela puxou a lista de con-
vidados que foram prestigiar a solenidade de outorga da 
Medalha Boticário Ferreira para a desembargadora Nailde 
Pinheiro, presidente do TJ - CE. 

Por lá também Vice prefeito Élcio Batista, procurador geral 
de justiça Manuel Pinheiro de Freitas, Onélia Santana secre-
taria da SPS do Estado, Marcos Gadelha secretario de saúde, 
Camilly Cruz procuradora geral do Estado. 

Também estiveram presentes quase 20 desembargadores 
que formam o pleno do Tribunal de Justiça do Ceará: Abe-
lardo Benevides, Teodoro Silva Santos, Paulo Albuquerque, 
Paulo Ponte, Sérgio Parente, Carlos Augusto.

E mais:  Carlos Alberto Forti, Emanuel Leite Albuquer-
que, Durval Ayres Filho, Tereze Neumann, Iraneide Moura, 
Fátima Loureiro, Luciano Lima, Jane Ruth, Joriza Magalhães, 
Silvia Nobrega.

Da família da desembargadora Nailde estava a filha Maria 
Alice Pinheiro com o marido Roberto Lincoln, os irmãos 
jornalista Denisio Pinheiro e a irmã Necilde Pinheiro. 

Amanhã é o sábado das artes acontece a abertura de 03 
exposições na cidade, na Casa D’alva de José Guedes, Reve-
lação na Fast Frame e a mostra Sempre Fomos Modernos no 
Museu de Arte da UFC.

Também amanhã o Cantinho do Frango recebe um dos 
maiores expoentes da MPB, o cantor e compositor cearense 
Ednardo, que fará pocket-show de lançamento do seu novo 
CD,  Sarau Vox 72. Ednardo cantará algumas músicas do 
repertório do novo trabalho acompanhado de outro grande 
nome da música cearense, Carlinhos Patriolino.

O lançamento deste disco inicia as comemorações dos 50 
anos de carreira do artista. Na ocasião, também haverá sessão 
de autógrafos do álbum. O ingresso é a aquisição do CD, no 
valor de R$ 50,00, à venda na loja 78 Rotações, localizada 
dentro do Cantinho do Frango.

Jornalista Patricia Moreira agora com seu portal blog da 
Patrícia Moreira, trazendo uma variedade de notícias. 

Nayana Bernardo Cavalcante 
que em vida só planta e colhe 
o bem aniversariou terça, 26, 
e ganhou os parabéns

Desembargadora Nailde Pinheiro recebendo a Medalha 
Boticário Ferreira das mãos do presidente da CMF, 
vereador Antonio Henrique, e da governadora Izolda Cela

Artistas Demeilson Ferreira, Andréa Dall’Olio, Jacinta Cavalcante e J. Siebra, que formam o coleti-
vo 4 X 4, abrem a mostra Revelação amanhã, na B Galeria da Fast Frame


