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A Feirinha da Beira-Mar é um dos principais atrativos turísticos da Capital cearense

O imunizante sofreu alterações para proteger contra a cepa H3N2, além dos vírus das influenzas A e B
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Pré-campanha: 
Entradas de suplentes 
mudam composições 
no Legislativo

POLÍTICA3

O projeto da nova Feirinha da Beira-Mar, da Secretaria Municipal da Infraestrutura (Seinf), contempla a construção de 712 boxes 
padronizados, para a comercialização de produtos, à sede da Associação dos Feirantes de Artesanato da Beira-Mar (Asfabem). 

São mais de oito mil metros quadrados de área totalmente urbanizada e acessível, permitindo uma melhor acomodação dos 
comerciantes que, pela primeira vez, terão infraestrutura adequada para venda de seus produtos. ECONOMIA9

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

Fortaleza inicia 
hoje 2ª fase 
da vacinação 
contra influenza

Além das crianças, 
serão contempladas  
gestantes, puérperas, 
professores, porta-
dores de comorbi-
dades, pessoas com 
deficiência, trabalha-
dores de transporte 
coletivo, portuários, 
forças de segurança, 
população privada 
de liberdade e ado-
lescentes e jovens em 
medidas socioeduca-
tivas. GERAL12

Comerciantes recebem chaves 
dos boxes da nova feirinha

Equipamento desempenha importante papel na economia. Conhecido como o maior mercado
a céu aberto de Fortaleza, o local é um dos mais importantes atrativos turísticos da região

SPS  leva emissão de 
documentos e atendimento 
para mulheres e população 
em situação de rua

POLÍTICA4

CAMPANHA

Conmebol 
aplica punição a 
River Plate por 
atos racistas

ESPORTES11

Desemprego
no Brasil fica 
estável em 11,1% no 
primeiro trimestre

ECONOMIA10

Acirramento das 
eleições faz PF ampliar 
proteção a candidatos 
ao Planalto

Integrantes da 
Polícia Federal 
avaliam que essa é a 
eleição mais preocu-
pante da história em 
termos de segurança 
em razão de todo o 
contexto no qual o 
país está inserido. 
NACIONAL5
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POLÍTICA

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.

Torna Público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a 
regularização da Licença de Instalação para Construção de 1 residência no lote 22 da 
gleba 14, na Praia do Pontal de Maceió, no Município de Fortim/Ceará. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMMAM.

EDUARDO SÓCRATES CASTANHEIRA SARMENTO FILHO

Torna Público que requereu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMAM a 
Renovação da Licença de Instalação com mudança de titularidade para um Hotel 
denominado Jaguarindia Village na gleba 15 no Canto da Barra, no Município de 
Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

JAGUARIBE HOSDEPAGEM LTDA
CNPJ: 26.571.368/0001-01

2° Ofício de Registro de Imóveis Fortaleza - CE - Edital - Solicitação n° 01/060586. Natureza 
da solicitação: Retificação Imobiliária Administrativa Requerente: Edmilson Gomes de Lima 
Objeto da Retificação: O imóvel sito nesta capital, na Rua Particular, Vila Verçosa, n° 20, CEP 
60.416-396, Bairro Bom Futuro, registrado nos termos da Transcrição n° 39.342 do 2º Ofício de 
Imóveis de Fortaleza-Ceará. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM 
RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA. O OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 
2° ZONA DE FORTALEZA, por sua titular, ANA TERESA ARAÚJO MELLO FIÚZA, em 
cumprimento ao disposto no art. 213, § 3°, da Lei n° 6.015/73, faz saber ao Sr. EDUARDO 
FREITAS DA SILVA, proprietário do imóvel situado nesta capital, na Rua Alberto Magno, n° 589, 
CEP: 60.410-225 e MARIA BETÂNIA BATISTA DIAS, proprietária do imóvel situado nesta capital 
na Rua Particular, n° 22, da Vila Verçosa, CEP: 60.410-423 na qualidade de confinantes do 
imóvel objeto desta solicitação, através do presente edital, que por esta serventia está se 
processando a retificação imobiliária administrativa requerida por Edmilson Gomes de Lima, nos 
termos da Solicitação n° 01/060586. O imóvel objeto desta solicitação de retificação faz frente 
para a Rua Particular, Vila Verçosa, n° 20, Bom Futuro, CEP: 60.416-396 nesta Capital, com 
as características constantes no memorial descritivo e na planta de situação, apresentados a esta 
serventia. A impugnação do confrontante, caso se julgue prejudicado, deverá ser apresentada 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, por escrito, 
perante a oficiala que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a 
retificação, presumir-se-ão aceitos pelo confrontante como verdadeiros os fatos articulados no 
processo aqui mencionado, entendendo-se, assim, sua anuência pela falta de impugnação. Toda 
a documentação encontra-se disponível nesta serventia para análise dos confinantes ora 
notificados. Dado e passado nesta cidade e comarca de Fortaleza/CE, aos 20 de abril de 
2022. Eu, Margarete Moreira Maciel, substituta da oficiala, o fiz digitar e subscrevi.

Sindicato dos Médicos do Ceará - Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. 
O Sindicato dos Médicos do Ceará, por meio de sua presidência, convoca todos os 
profissionais da categoria médica, para Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá no dia 
05 de maio de 2022 (quinta-feira), de forma virtual pelo aplicativo TEAMS, conforme autoriza o 
Estatuto Social da entidade, às 12 horas em primeira convocação e às 12:30 horas em 
segunda convocação, com qualquer número de presentes para Deliberar sobre a 
conveniência, ou não, da realização de Convenções e/ou Acordos Coletivos de Trabalho; 
Caso afirmativo, deliberar sobre as reivindicações da categoria médica para as negociações 
coletivas; Delegação de poderes ao Presidente do Sindicato para negociar convenções e 
acordos coletivos de trabalho com Sindicatos Empresariais e Empresas situadas no Estado do 
Ceará, bem como autorizar o ingresso de dissídio coletivo, na hipótese de frustradas as 
negociações coletivas; Deliberar pela fixação ou não de contribuições a serem descontadas e 
recolhidas em favor do Sindicato; O Link será disponibilizado nas redes sociais do Sindicato. 
Fortaleza, 29 de abril de 2022.
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Florestas. 40% das commodities agrícolas do mundo não são adquiridas pelos grandes comerciantes diretamente dos produtores, 
o que impede o rastreamento para garantir que não venham de áreas desmatadas. O estudo mapeou o comércio de 4 produtos em 
regiões de desmatamento alto: a soja da América do Sul, o cacau da Costa do Marfim, o dendê da Indonésia e o gado do Brasil.NACIONAL

O NGs ambientalistas e políticos 
‘verdes’ deveriam utilizar os re-
sultados brasileiros como exem-
plo mundial. O País reduz emis-

sões de dióxido de carbono desde 2014, 
dois anos antes do Acordo de Paris, quando 
os 195 países das Nações Unidas concorda-
ram em reduzir emissões para evitar as mu-
danças climáticas. O Brasil é o único país 
do BRICS (Rússia, Índia, China e África do 
Sul) que reduz gases que prejudicam o meio 
ambiente.

Redução significativa
Em 2014, o Brasil emitiu mais de 520 

milhões de toneladas de CO2. Em 2020 já 
havia caído para 460 milhões, diz o JRC, da 
União Europeia.

Responsável de verdade
A China é responsável por quase um terço de 

toda a poluição mundial (31,3%) por ano. O país 
nunca diminuiu as emissões de CO2.

Nunca diminuiu
A Índia, assim como a China, nunca reduziu 

emissões de CO2. Na verdade, o país dobrou a 
quantidade de poluição nos últimos 15 anos.

País do meio ambiente
Desde a assinatura do Acordo de Paris, o Brasil 

reduziu as emissões em 2,1% e responde por ape-
nas 1,3% das emissões de CO2 mundiais.

Nominal e proporcional
Em relação ao preço na bomba, a fatia da Pe-

trobras subiu 22,6%. Em 2016, a estatal ficava 
com 31% do valor da bomba. Hoje embolsa 38%.

Fez o filme e vazou
Após implantar a cruel política lucros na Pe-

trobras, Parente foi para uma empresa que vende 
frangos, mas ali a “paridade” ficou longe.

Quase quebrou o País
A política de Parente, de julho de 2016, após 204 

aumentos sucessivos, provocou a greve dos cami-
nhoneiros de 2017 que quase quebrou o País.

Agressão covarde
Jean Willis, o ignorante, ofendeu os catarinen-

Emissões de CO2 caem no Brasil desde 2014

O PODER SEM PUDOR

Lutero Vargas, filho de Getúlio, aceitou 
convite para passar uns dias em Fortaleza. O 
anfitrião, Renato Solden, era boêmio conhecido 
na cidade e amigo sincero do visitante. Num 
banquete oferecido por Menezes Pimentel ao 
filho do ditador, Lutero resolveu brincar com 

Renato: “Faça um pedido que eu dou um jeito 
de ele ser atendido”. Com a língua enrolada pela 
bebida farta, Solden levantou-se, solene: “Ami-
go Lutero, quero mesmo pedir uma coisa...”. 
“Pois não. É só falar que eu atendo”. “Quero ser 
nomeado Bispo Auxiliar desta zona...”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Pedido de bebum

Só gasolina aumentou lucro 
da Petrobras em 147%
A política de Preço de Parida-
de Internacional (PPI), intro-
duzida pelo ex-presidente da 
Petrobras Pedro Parente em 
2016, com objetivo de fabri-
car lucros com exploração 
dos consumidores, fez o fa-
turamento da estatal disparar 
147% em cada litro vendido. 
Dados da própria estatal mos-
tram que a empresa ficava 
com R$1,14 de litro vendido em 
2016 e hoje fatura R$2,81, gra-
ças à jogada de extrair petró-
leo no Brasil, pagar impostos e 
salários em reais, mas atrelar o 
valor dos produtos ao dólar.

ses ao publicar post afirmando que muitos “ale-
mães nazistas” se esconderam no interior do Esta-
do para “não pagar pelos seus crimes”. Após fugir 
do Brasil, Willis se homiziou na Alemanha, como 
lembrou a deputada Carol DeToni (PL-SC).

Nem os jovens
No Tik Tok, rede social que mais faz sucesso 

entre os jovens, com mais de um bilhão de do-
wnloads no planeta, o perfil “Lulaverso”, o único 
oficial da campanha do ex-corrupto na rede, Lula 
tem só 1,9 mil seguidores.

Única arma?
A inflação deve fazer a taxa de juros subir 1% 

na reunião do Copom da semana que vem e che-
gar a 12,75%. Segundo André Malucelli, diretor 
do Paraná Banco, a Selic ainda terá ajustes pon-
tuais até bater 13,25%.

Uma dá, a outra tira
Se a redução ainda maior do IPI, de 25% para 

35%, devido ao aumento da arrecadação foi óti-
ma notícia, o aumento da CSLL dos bancos é boa 
só no discurso, não para o bolso dos clientes, que 
vão pagar a conta.

Nem um pio
Enquanto Estados e municípios reclamam da 

redução de IPI, alegando falta de arrecadação, ne-
nhum deles falou mal dos R$ 7,7 bilhões, que vão 
receber da Petrobras por excedentes da cessão 
onerosa do pré-sal.

Demorou
O plenário da Câmara dos Deputados deve 

votar, na terça-feira (3), um projeto de lei que (fi-
nalmente) transforma o assassinato de crianças e 
adolescentes menores de 14 anos em crime he-
diondo.

Efeito Silveira
A comissão de Viação e Transportes será ins-

talada na próxima quarta (4), uma das últimas, e 
virou motivo de piada entre servidores. Se tiver o 
mesmo holofote da CCJ, só participa quem tiver 
carteira de motorista.

Bola com o Senado
Já está no Senado a MP do presidente, apro-

vada na Câmara esta semana, que devolve aos 
brasileiros o direito de despachar bagagem gra-
tuitamente em viagens aéreas. Precisa ser votada 
até 1º de junho.

Pensando bem...
...se é tão confiável, como proclama, a Justiça 

Eleitoral não precisa de defesa diária.

Jair Bolsonaro participa
de ato com STF em Brasília

A polarização eleitoral en-
tre Jair Bolsonaro (PL) e o ex-
-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e a perspectiva 
de uma disputa acirrada leva-
ram a Polícia Federal a refor-
çar o esquema de segurança 
de candidatos à Presidência 
para este ano. Até 2018, a PF 
fazia a proteção dos candida-
tos com base em lei e portaria 
sucinta do Ministério da Justi-
ça, que tratava genericamente 
da necessidade de a corpora-
ção proteger aqueles que dis-
putassem o Planalto.

Após o pleito, marcado pela 
facada a Bolsonaro e amea-
ças à campanha de Fernando 
Haddad (PT), a polícia editou 
instrução normativa específica 
para a segurança dos candi-
datos à Presidência com dire-
trizes que devem ser seguidas 
pelos agentes e com recomen-
dações claras aos políticos que 
vão concorrer.

Para esta eleição, a polícia 
vai fazer uma análise de perigo 
sobre cada campanha, avalian-
do os aspectos que envolvem 
cada presidenciável. A partir 
disso, a PF vai definir o tipo e 
o tamanho de equipe que será 
colocada para cada um, num 
nível de risco de 1 a 5. A meto-
dologia que será utilizada prevê 
critérios objetivos para justifi-
car o número de pessoas envol-
vidas na segurança do político. 
Mais de 300 policiais estarão 
envolvidos no processo.

Outra medida prevista na 
instrução normativa que foi pu-
blicada estipula que os candida-
tos devem avisar suas agendas 
com 48 horas de antecedência 
para que os policiais possam 
analisar a periculosidade de 
cada evento e fazer varreduras 
em determinados locais, se ne-
cessário. Os presidenciáveis de-
vem fazer um “relato circuns-
tanciado de eventuais situações 

críticas ou relacionadas à cam-
panha eleitoral que ensejam 
um maior risco ao candidato”. 
A PF poderá desaconselhar a 
ida a um compromisso caso en-
tenda ser muito inseguro. Inte-
grantes da PF avaliam que essa 
é a eleição mais preocupante da 
história em termos de seguran-
ça em razão de todo o contex-
to no qual o país está inserido, 
para além de Lula e Bolsonaro.

A possibilidade de candida-
tura de Sergio Moro, hoje pra-
ticamente nula, também era 
motivo de preocupação. É a 
primeira vez na história recente 
que um ex-presidente será can-
didato. Policiais ouvidos pela 
reportagem dizem que as redes 
sociais ampliaram as formas de 
mobilização de apoiadores e 
adversários e que, no atual con-
texto, isso passou a exigir mais 
atenção à segurança.

A PF também está reforçan-
do equipamentos que serão 
utilizados. A Polícia Federal re-
cebeu nos últimos meses mais 
de 70 carros blindados que vão 
ser utilizados na segurança dos 
candidatos. “Os presidenciáveis 
têm direito ao aparato da PF a 
partir do momento em que ho-
mologam a candidatura, o que 
pode ser feito entre o período 
que começam as convenções, 
em julho, até o dia 15 de agosto.

A instrução deixa claro que 
eles também podem contar 
com esquema de proteção pri-

vado, caso queiram ou caso a 
PF aponte a necessidade.

A nova regra criada pela PF 
prevê ainda que a coordenação 
da equipe responsável pela pro-
teção do candidato caberá pre-
ferencialmente a um delegado 
com experiência em atividades 
relacionadas e será escolhido 
pela própria PF. O documento 
diz que os policiais designados 
deverão possuir treinamento 
específico e experiência com 
segurança de dignitários.

Hoje (2), a PF dará início a 
mais um curso básico de pro-
teção à pessoa, que vai formar 
mais 80 policiais que vão parti-
cipar do processo eleitoral. Em 
março, a Polícia Federal enviou 
aos partidos um ofício para tra-
tar do tema. No documento, o 
órgão afirma que decidiu ante-
cipar os processos de elabora-
ção do plano de proteção dos 
presidenciáveis em razão dos 
prazos apertados da campanha.

A PF ainda afirma que “um 
planejamento operacional 
bem elaborado eficiente de-
manda tempo razoável para 
sua confecção e constante diá-
logo” com os representantes 
da campanha e, por isso, já 
estava querendo iniciar as 
tratativas com os dirigen-
tes dos partidos que tiverem 
candidatos. A segurança dos 
políticos é motivo de preocu-
pação também nas legendas. 
Pessoas próximas a Bolsona-

ro relatam receio de que ele 
sofra novo ataque, como o de 
que foi alvo em 2018. 

Apesar do temor, Bolso-
naro faz passeios por Brasília 
e outras cidades sem estar 
em ambiente controlado e já 
andou de moto sem capace-
te. Em algumas ocasiões, em 
motociatas maiores, Bolsona-
ro vai com colete à prova de 
balas. O presidente da Repú-
blica conta com o aparato de 
segurança do GSI (Gabinete 
de Segurança Institucional) e 
não da PF, inclusive durante 
toda a campanha à reeleição.
No caso do ex-presidente 
Lula foi montado pelo parti-
do um núcleo para pensar a 
segurança do candidato.

Houve tentativa de con-
vencê-lo a não repetir via-
gens no esquema das cara-
vanas que fez pelo país em 
2018, antes de ser preso. Em 
março daquele ano, durante a 
pré-campanha, dois dos três 
ônibus da caravana do ex-
-presidente Lula (PT) foram 
atingidos por tiros, no Para-
ná. Ninguém ficou ferido e o 
Ministério Público do estado 
informou, no ano passado, 
que a investigação sobre o 
episódio foi inconclusiva.

Apesar dos apelos, Lula se 
mostrou irredutível e afirma 
que este fator não o impedirá 
de comparecer a atos. Desde 
que saiu da prisão, em 2019, o 
petista só participou de eventos 
em ambientes controlados, isto 
é, com a presença quase exclu-
siva de apoiadores. Em 2018, o 
petista Fernando Haddad tam-
bém registrou casos de ameaças 
a pessoas próximas a ele.

A campanha de Ciro Gomes 
(PDT-CE) também está atenta 
ao fator segurança. Dirigentes 
do PDT têm acompanhado os 
fatores de risco junto à mili-
tância do pré-candidato.

O presidente Jair Bolso-
naro (PL) foi neste domin-
go (1º) a ato em Brasília 
com ataques ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) e 
em desagravo ao deputado 
Daniel Silveira (PTB-RJ). A 
manifestação estava esvazia-
da. O presidente chegou ao 
local por volta das 11h30 e 
cumprimentou apoiadores.

“Vim cumprimentar o 
pessoal que está aqui na 
manifestação pacífica em 
defesa da Constituição, da 
democracia, e da liberdade. 
Então parabéns a todos de 
Brasília, bem como a todos 
brasileiros que hoje estarão 
nas ruas”, disse em live aber-
ta em suas redes sociais.

O presidente não fez 
discurso no ato em Brasília. 
A previsão é que participe, 
por vídeo, da manifestação 

prevista para esta tarde em 
São Paulo.

Aliados do presidente 
defendiam que ele não 
participasse dos atos em de-
sagravo ao deputado federal 
Daniel Silveira (PTB-RJ) 
neste domingo, por temor 
de discursos radicalizados 
que possam acentuar a crise 
entre os Poderes.

Já integrantes do Legisla-
tivo e do Judiciário, com ou 
sem a presença do chefe do 
Executivo, temiam que as 
manifestações possam ree-
ditar os atos de raiz golpista 
de 7 de Setembro do ano 
passado. Os discursos nos 
carros de som na Esplanada 
criticaram o STF, em espe-
cial o ministro Alexandre de 
Moraes, relator dos inquéri-
tos que tem Bolsonaro e seus 
aliados como alvo.

Quando alguns perdem a vergonha, envergo-
nham o Brasil

Senador Eduardo Girão sobre o ministro Lewandowski 
anular condenações da Lava Jato

Acirramento das eleições faz PF ampliar 
proteção a candidatos ao Planalto
Integrantes da PF avaliam que essa é a eleição mais preocupante da história em 
termos de segurança em razão de todo o contexto no qual o país está inserido

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
COGERH CONVOCAÇÃO 

Em conformidade com o disposto nos 124 da Lei no 6.404/76 e  
no Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e Art 11, II, 
bem  como para atender o disposto na Lei no 13.303/16, con-
vocamos  os acionistas da Companhia de Gestão dos Recur-
sos Hídricos –  COGERH para Assembleia Geral Extraordinária 
- AGE, a qual se realizará às 10h, do dia 11/05/2022 
(quarta-feira), a ser transmitida por videoconferência, a 
fim de deliberarem sobre o  seguinte assunto: I – Eleição do 
novo Membro do Conselho Fiscal.  João Lúcio Farias de Olivei-
ra - Diretor Presidente / COGERH.
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Banimento. Um estudo revelou que ações para barrar livros em escolas e bibliotecas públicas foram feitas por 
autoridades em ao menos 26 dos 50 estados dos EUA. Os casos mostram que há também proibições de que as 
obras sejam mencionadas em aula. Os livros debatem temas como racismo, questões LGBTQIA+, entre outros.INTERNACIONAL

Xangai anuncia que 
não detectou novos 
casos de covid-19

Para alívio dos mais de 
25 milhões de moradores da 
cidade de Xangai, foi anun-
ciado no último sábado, 30, 
que novos casos de covid-19 
não foram detectados fora 
das áreas de quarentena. 
O mundo assistiu casas e 
prédios serem isolados como 
forma de impedir que os 
moradores saíssem de casa, 
o que tornou-se uma cena 
chocante em um momento 
em que outros países como o 
Brasil, por exemplo, começa-
ram a flexibilizar as medidas 
de segurança mais rígidas 
como o uso de máscaras. A 
situação em Xangai chegou 
a preocupar os moradores 
da capital chinesa, Pequim, 
que temiam a possibilidade 
de implementação de rígidas 
imposições antes do feriado 
de 5 dias pelo Dia do Traba-
lho, quando normalmente se 
viaja. É necessário destacar 

também que há uma política 
de “covid zero” acontecendo 
na China, que tem como 
principal meta a erradicação 
da doença no país. Por isso, 
em cidades como Xangai, 
onde pessoas estão confina-
das há mais de um mês, há 
também uma sensação de 
revolta com a situação que 
acaba por trazer prejuízos 
econômicos para diversas 
famílias. É válido ressaltar 
que, apesar do anúncio ser 
considerado algo positivo, 
muitas pessoas também des-
consideram as contagens, 
visto que a maior parte da 
população se encontra em 
quarentena.

As autoridades de saúde 
informaram que havia mais 
de 16 mil áreas isoladas em 
Xangai, o que representa-
ria mais de 4 milhões de 
pessoas impossibilitadas de 
deixarem suas residências. 

Em um ato de apoio à Ucrâ-
nia, a presidente da Câmara 
de Representantes dos EUA, 
Nancy Pelosi, realizou uma 
visita surpresa ao líder ucra-
niano, Volodimir Zelenski, em 
Kiev, neste domingo, 1. Em 
vídeo postado em suas redes 
sociais, o presidente agradeceu 
aos Estados Unidos por ajuda-
rem a proteger a soberania e a 
integridade territorial da Ucrâ-
nia. No post, apareciam Pelosi 
e a delegação do Congresso 
dos EUA na entrada da Presi-
dência em Kiev.

Na ocasião, a autoridade 
americana recebeu a medalha 
da ordem da princesa Olga, 
condecoração concedida a 
mulheres por ‘méritos pessoais 
no estado, produção, cientí-
ficos, educacionais, culturais, 
caridade e outras esferas de ati-
vidades sociais, para educação 

dos filhos nas famílias’. Pelosi é 
a mais alta autoridade política 
americana a viajar para a Ucrâ-
nia desde o início da guerra. 

Em nota, a delegação ame-
ricana afirmou que a visita 
surpresa era uma mensagem  
‘inequívoca e retumbante ao 
mundo’ de que os Estados 
Unidos estão com a Ucrânia. A 
presidente da câmara de repre-
sentantes condenou também o 
que chamou de “invasão dia-
bólica” liderada por Vladimir 
Putin, presidente da Rússia. 
De acordo com a delegação, 
uma nova ajuda advinda dos 
EUA chegará em breve para 
auxiliar a Ucrânia no conflito e 
o país também deve converter 
a demanda de financiamento 
do presidente Biden em um 
pacote legislativo.

É válido ressaltar que, ain-
da esta semana, o democra-

ta pediu US$ 33 bilhões ao 
Congresso Americano com 
destino à ajudar a Ucrânia, 
o que inclui mais de US$ 20 
bilhões para assistências mi-
litares, US$ 8,5 bilhões para 
auxílio direto ao governo em 
Kiev, além de US$ 3 bilhões 
para assistência humanitária 
e alimentar.

A Rússia já demonstrou 
incômodo com o auxílio que 
os Estados Unidos vem pres-
tando à Ucrânia tendo, in-
clusive, solicitado que o país 
“não continuasse testando a 
paciência” de Moscou. Ago-
ra, a Rússia afirma que se o 
objetivo americano é acabar 
com o conflito, devem pa-
rar de mandar armas para o 
território ucraniano. Ainda 
neste domingo, o ministro da 
defesa russo assumiu autoria 
de um ataque a míssil contra 

um aeródromo militar per-
to da cidade de Odessa, que 
destruiu uma pista e um han-
gar com armas e munições 
fornecidas pelos EUA e por 
outros países.

Além disso, neste fim de 
semana a Ucrânia divulgou 
que mísseis russos derruba-
ram uma pista recém-cons-
truída no principal aeroporto 
de Odessa, porém ainda não 
se sabe se os países estão se 
referindo ao mesmo ataque.

Até o momento, Joe Biden 
e outros parceiros do ocidente 
já superaram a marca de US$ 7 
bilhões em ajuda para a Ucrâ-
nia, destes, US$ 3,7 bilhões 
vieram apenas dos Estados 
Unidos, apesar das declarações 
de que não se há intenção de 
participar ativamente do con-
flito para não desencadear o 
risco de um embate nuclear. 

Autoridade política dos EUA reúne-se 
com Zelensky em visita surpresa
Nancy Pelosi foi até Kiev neste domingo para prestar apoio à
Ucrânia e condenou a invasão russa ao território do país vizinho

TERPA CONSTRUÇÕES S/A - CNPJ 16.726.866/0001-14 - NIRE 23.300.033.663. Ata da 
Assembléia Geral Ordinária realizada em 25 de Abril de 2022 lavrada em forma de sumário. 
I Data, Hora e Local: Ao dia 25 (vinte e cinco) do mês de Abril de 2022, às 14:00hs, na sede 
da companhia, situada na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Dr. Gilberto Studart, 
55 - Torre Sul, Sala 1302, Bairro Cocó, CEP: 60.192-105. II Presença e Convocação: Acionistas 
representando a totalidade do capital social da Companhia, em razão do que fica dispensada a 
convocação, nos termos do Art. 124, §4º, da Lei nº 6.404, de 15.12.1976, conforme assinaturas 
apostas no Livro de Presença de Acionistas. III Mesa: Presidente, Sr. Wladimir Moreira da Silva, 
e como Secretário, o Sr. Francisco Edson Santos Farias. IV Pauta: a) Aprovar as contas da 
administração, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras do exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; b) Dar destinação ao resultado; c) Deliberar sobre outros assuntos 
de interesse da companhia. V Documentos Submetidos à Assembléia: Relatórios da diretoria, 
balanço Geral, Demonstrações financeiras e demais documentos relativos aos exercícios 
encerrados em 31 de dezembro de 2021, publicado no Jornal O ESTADO, no dia 22/04/2022 (pág. 
4); e no Diário Oficial do Estado do Ceará do dia 22/04/2022 (pág. 180 e 181). VI Publicação 
dos Avisos: Nos termos do parágrafo 4º do art.133 da Lei 6.404/76, os acionistas presentes, 
representando a totalidade do capital social, consideraram sanada a falta de publicação dos 
anúncios e o desatendimento dos prazos. VII Deliberações: AGO - Os Acionistas presentes 
aprovaram em Assembleia Geral Ordinária, por unanimidade de votos, abstendo-se de votar os 
legalmente impedidos, as seguintes deliberações: a) As contas dos administradores, os relatórios 
da diretoria, o Balanço Geral, as Demonstrações Financeiras e demais documentos referente ao 
exercício encerrado em 31 dezembro de 2021; b) Conforme evidenciado no Balanço Patrimonial 
e nas demais demonstrações financeiras, a Companhia apresentou lucro líquido no exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2021 no valor de R$ 7.677.673,76 (sete milhões seiscentos e 
setenta e sete mil seiscentos e setenta e três reais e setenta e seis centavos), o qual é integralmente 
destinado à conta Reserva de lucros da Companhia, sendo dispensada a destinação de parcela 
dos lucros à conta de reserva legal da companhia, por esta já ter atingido seu limite de 20% (vinte 
por cento) do valor do capital social; c) O capital social, ao final do exercício encerrado em 2021, 
é de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais), dividido em 3.200.000 (três milhões 
e duzentas mil) ações ordinárias nominativas, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
já totalmente integralizado. VIII Lavratura, Leitura da Ata e Assinaturas: nada mais havendo a 
tratar, encerrou-se a assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a 
qual, após lida e aprovada, foi assinada por todos os presentes, a saber: Mesa: Presidente: Sr. 
Wladimir Moreira da Silva, e como Secretário: Sr. Francisco Edson Santos Farias; Acionistas: 
Wladimir Moreira da Silva e Marcelo dos Santos Carvalho. Declaramos que a presente ata é 
cópia fiel e autenticada da que se encontra lavrada no livro próprio de atas de assembleias gerais 
desta companhia. Fortaleza/CE., 25 de Abril de 2022. Marcelo dos Santos Carvalho - Acionista. 
Francisco Edson Santos Farias  - Secretário da Mesa e Diretor. Wladimir Moreira da Silva - 
Acionista, Presidente da Mesa e Diretor. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro 
sob o nº 5789630 em: 27/04/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2704.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Batu-
rité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 18 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 PRE-
SENCIAL, por meio de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO, critério de julgamento menor 
preço, tombado sob o Nº 2704.01/2022, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR 
PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRA-
TAÇÕES DE EMPRESA PARA ASSESSORIA EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMEN-
TO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE IN-
FORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO 
DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E 
ACOMPANHAR TODO O PROCESSO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, 
DISCENTES, ADMINISTRATIVOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, 
PRESTAÇÃO DE CONTAS, GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM 
APLICATIVO MOBILE EM TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FOR-
NECIMENTO DE PONTO DE ACESSO A INTERNET JUNTO ÀS UNIDADES ESCOLARES 
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.  

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de licitação torna público o Resultado 
do Julgamento da Habilitação da Concorrência Pública Nº 2022.03.09.001-GM(Governo Municipal), 
Cujo o objeto: Seleção de empresa para o registro de preços para futuras e eventuais contratações 
de serviços de manutenção preventiva e corretiva, reforma e ampliação de prédios e logradouros 
públicos, pavimentação em paralelepípedo e em pedra tosca, por demanda, do município de Pa-
rambu, a partir do maior percentual de desconto ofertado sobre a tabela de custos atualizada, da 
Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA/CE) - tabela sintética com desoneração, 
acrescida do BDI correspondente a cada lote, a saber HABILITADAS: Atl Construções e Serviços 
Eireli Borges Construções e Serviços Ltda , Construtora Lazio Ltda, Construtora Monte Carmelo 
Ltda, Construtora Beija-Flor Ltda, Vk Construções e Empreendimentos Ltda, Pilar Construções e 
Serviços Ltda, Ok Empreendimentos Construções e Serviços Ltda, Conjasf - Construtora de Açu-
dagem Ltda, Eletrocampo Serviços e Construções Ltda, M A Feitosa de Sousa Ltda , Construtora 
Neves Nogueira Ltda, Cenpel Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda, Staff - Construções 
Edificações e Serviços Imobiliários Ltda , E2 Construções e Serviços Eireli, Limpax Construções e 
Serviços Ltda, Cermil Construção e Mineração Ltda, Fenix - Locações e Empreendimentos Eireli, 
Sertão Construções Serviços e Locações Ltda, Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli, 
Segue - Norte Construções e Serviços Eireli, CDG Engenharia Ltda, Construtora Plato Ltda, Du-
vale Projetos e Construções Eireli, Fr Arcanjo Matos Ltda, Abrav Construções Serviços Eventos e 
Locações Eireli, Conpate Engenharia Ltda, Daterra Construções e Serviços Eireli. INABILITADAS: 
MV&R Locações e Construções Eireli, Construtora Vipon Eireli, Apla, Serviços, Projetos e Constru-
ções Eireli, Real Serviços Eireli, Pro Limpeza Serviços e Construções Eireli, Medeiros Construções 
e Serviços Ltda, Mix Construções Ereli, Construtora Moraes Ltda, Energy Serviços Eireli, Wu Cons-
truções e Serviços Eireli, Bv Boa Vista Construções Eireli, R Meira Engenharia Eireli, Ac Constru-
ções e Serviços Ltda. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no 
artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Abertura de Envelopes de Propostas da Tomada de Preços Nº 
22.09/2021-TP. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica que, após prazo re-
cursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do procedimento 
licitatório, cujo objeto: Contratação de empresa para executar a construção de praça monumental 
no Distrito Gama no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, para Aber-
tura do Envelope N° 02 (Proposta de Preços) que será realizada no dia 03/05/2022, às 8:30h na 
sala de Reunião localizada na Rua Francisca Alves de Morais S/N, Gerência, 1° Andar, Icó, Ceará. 
Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Abertura de Envelopes de Propostas da Tomada de Preços 
Nº 22.10/2021-TP. A Presidente da Comissão de Licitação, comunica que, após prazo recursal da 
habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do procedimento licitatório, 
cujo objeto: Contratação de serviços de engenharia para construção de anfiteatro no município, 
conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, para Abertura do Envelope N° 02 (Proposta 
de Preços) que será realizada no dia 03/05/2022, às 14h na sala de Reunião localizada na Rua 
Francisca Alves de Morais S/N, Gerência, 1° Andar, Icó, Ceará. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão de Licitação, torna 
público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 15.01/2022-TP, cujo objeto: Contratação 
de serviços de engenharia para execução da reforma do prédio destinado a sede do NASF-Núcleo 
de Apoio a Saúde da Família do município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, 
tipo menor preço por global, com data de abertura marcada para o dia 18/05/2022, às 08:30h, na 
sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/
CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixada - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de 
suas atribuições legais, resolve ANULAR a Concorrência Pública nº 07.001/2021-CP, cujo objeto: 
Contratação de empresa especializada em limpeza pública para executar os serviços de coleta e 
transporte de resíduos sólidos, serviços complementares de varrição, poda, capinação, pintura de 
meio fio e coleta com destinação final de resíduos comuns da saúde, em áreas com jurisdição do 
município, com base no caput do art. 49 da Lei 8.666/93 e razões transcritas aos autos do referido 
processo. Edmilson Mota Neto.

Maria José Ferreira da Rocha, CPF: 614.060.903-87. Torna público que recebeu da Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a Licença de Instalação - LI regularização da licença de 
instalação para uma gleba de terreno, localizado na Travessa Carlos Alberto Correia Lima, Bairro 
Edmilson Correia de Vasconcelos, S/N, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Rozivanda Pereira da Silva, CPF: 852.533.243-72 - Torna público que recebeu da Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente a Autorização Ambiental para empreendimentos turísticos, para 
realização de eventos festivos localizada na Rua Humberto Martins nº 508, Bairro Luiz Almeida, 
Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e ins-
truções de licenciamento da AMAQUI.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão 
Presencial N.º 2022.04.04.01. Objeto: contratação de pessoa jurídica para a realização de 
exames laboratoriais, nos pacientes atendidos pela Secretaria Municipal de Saúde deste 
Município, com fornecimento de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessária. 
Contratada: R. Maria Paulino - ME. Assina pela Contratada: Rosa Maria Paulino. Contratante: 
Secretaria de Saúde. Assinam pela Contratante: Araquemira dos Santos Louro, Ordenadora de 
Despesas do Fundo Municipal de Saúde. Valor Global dos Contratos: R$ 292.516,80 (duzentos 
e noventa e dois mil, quinhentos e dezesseis reais e oitenta centavos). Data de Assinatura do 
Contrato: 29 de abril de 2022. Duração do Contrato: por 12 (doze) meses contados a partir da 
data de sua assinatura. Cariús-CE, 29 de abril de 2022. Francisco Edideus dos Santos 
Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Chamamento 
Público Nº 03.002/2022. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados que do dia 03 de maio de 2022 ao dia 23 de 
maio de 2022, à partir de 08h, estará recebendo documentos de credenciamento de instituições 
financeiras para prestação de serviços de arrecadação de tributos municipais, contribuições de 
melhoria e taxas diversas, através de documento DAM, de forma a oferecer diversas opções de 
pagamentos aos contribuintes. O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima 
mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações 
serão prestadas pela Pregoeira e pela Secretaria de Finanças, durante o expediente normal. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que a 
partir das 16:00 Horas do dia 02 de maio de 2022 estará disponível para o Cadastramento das 
Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SS-PE004/22, cujo objeto é a aquisição 
de um veículo furgão original de fábrica, zero quilometro, adaptado para ambulância simples 
remoção, tipo a, conforme especificações do anexo I, para atender as necessidades da Secretaria 
de Saúde do Município de Itaiçaba/CE, de acordo com a proposta nº 11410.188000/1210-05 do 
ministério da saúde. data da disputa de preços: 13 de maio de 2022 às 09:00 horas (horário de 
Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, no horário de atendimento ao público, na 
Avenida Coronel João Correia, 298, Centro, Itaiçaba/CE, ou através do sites:  
www.bllcompras.com, https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 
29.04.2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.04.25.02 - TP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de 
Jaguaruana-Ceará torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 19 
de maio de 2022, às 08:30h, na sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Jaguaruana, 
localizada na Praça Adolfo Francisco da Rocha, 404, Centro, Jaguaruana-CE, estará realizando 
Licitação, na modalidade Tomada de Preços, tipo "menor preço" cujo objeto é a contratação dos 
serviços de assessoria no desenvolvimento de atividades de fomento ao ensino e a 
aprendizagem junto a Secretaria de educação do Município de Jaguaruana/CE. maiores 
informações podem ser obtidas através do telefone (88) 3418-1288. Jaguaruana/CE, 29 de 
abril de 2022. À Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.04.25.01-TP. A Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Jaguaruana, torna público, para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 18 de 
maio de 2022, às 08:30h, estará realizando licitação de tomada de preços para a contratação de 
empresa para construção da central Municipal de Resíduos Sólidos – Projeto de 
implementação das coletas seletivas múltiplas de resíduos sólidos no Município de 
Jaguaruana/CE. Jaguaruana/CE, 29 de Abril de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho – 
Presidente da Comissão de Licitação

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 
Público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a construção de 02 (duas) 
passagens molhadas nas localidades de Barra do Riacho Seco e Malhada Grande, Zona Rural do 
Município de Novo Oriente - Ceará, conforme convênio com a superintendência de obras públicas - 
SOP, nº 04/2022 - Processo nº 11720083/2021 - MAPP nº: 1506, na modalidade Tomada de Preços 
Nº 05.003/2022, em favor da Empresa: Araujo Batalha Serviços e Construções EIRELI, CNPJ: 
17.874.427/0001-11, Vencedora, com valor global de R$ 906.343,46 (novecentos e seis mil, 
trezentos e quarenta e três reais e quarenta e seis centavos). Novo Oriente – Ceará, 29 de abril de 
2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato n° 05.005/2022, oriundo do Tomada de Preços 05.005/2022, 
Objeto: pavimentação em pedra poliedrica na Zona Rural do município de Novo Oriente-CE, 
conforme PT 1079793-00 e Convênio nº 918446. Contratada: C B Construção de Edificio 
EIRELI, CNPJ: 36.114.883/0001-08. Valor Global: R$ 936.762,62 (novecentos e trinta e seis mil, 
setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e dois centavos).Data de Assinatura: 29/04/2022, 
Prazo Vigência: 120 (cento e vinte) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário 
de Infraestrutura, e Lyon Burgos Pinheiro Castelo Branco - Proprietário da empresa C B 
Construção de Edificio EIRELI, CNPJ: 36.114.883/0001-08.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 
Público o  Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a pavimentação em 
pedra poliedrica na Zona Rural do Município de Novo Oriente-CE, Conforme PT 1079793-00 e 
Convênio nº 918446, na modalidade Tomada de Preços Nº 05.005/2022, em favor da Empresa: 
C B Construção de Edificio EIRELI, CNPJ: 36.114.883/0001-08, Vencedora, com valor global de 
R$ 936.762,62 (novecentos e trinta e seis mil, setecentos e sessenta e dois reais e sessenta e 
dois centavos). Novo Oriente – Ceará, 29 de abril de 2022. José Maury Coelho Oliveira - 
Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Chamada Pública. O 
Município de Pentecoste, através da Secretaria de Educação, torna público que encontra-se a 
disposição dos interessados, a Chamada Pública Nº 01/2022, para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento ao 
Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. O recebimento da documentação de 
habilitação e do projeto de venda será até o dia 23 de Maio de 2022 às 09:30 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal. Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N– Centro Pentecoste- CE. Maiores 
informações pelo fone (85) 3352-2617. Copia completa do Edital poderá ser obtido na sede da 
Prefeitura Municipal de Pentecoste, de segunda a sexta-feira, ou através do site 
www.pentecoste.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Pentecoste – CE, em 28 de abril de 
2022. Maria Alaide Barbosa Guimarães - Secretaria de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Recurso. A Comissão de 
licitação do município de Pentecoste comunica aos interessados que as empresas: Everest 
Construções e Locações, apresentou recurso, referente ao processo nº 2022.03.10.14-TP-
ADM, cujo o objetio é: Contratação de serviços de engenharia para execução de pavimentação 
em pedra tosca sem rejuntamento no bairro renascer no Município de Pentecoste. Pelo exposto 
e nos termos do art. 109 § 3º, fica comunicado a todos os licitantes interessados que poderão 
impugna-lo no prazo de 05(cinco) dias uteis. Maiores informações pelo telefone (85) 3352-2617 
/ (85) 99104-6246 e nos sites www.tcm.ce.gov.br. Pentecoste-CE, 28 de Abril de 2022. Ivina 
Kagila Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA/CE – Aviso de Resultado das 
Propostas de Preços - TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2022. Objeto: CONTRATAÇÃO 
DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 
MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE. O Presidente da CPL comunica aos 
interessados ato de julgamento das propostas de preços, sendo a vencedora a empresa: LOCAX 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ n° 26.669.235/0001-64, com valor global 
de R$ 307.890,41 (trezentos e sete mil, oitocentos e noventa reais, quarenta e um centavos). A 
Ata de Julgamento encontra-se disponível no endereço da Prefeitura Municipal. Desse modo fica 
estabelecido o prazo do art. 109, I, “b” da Lei nº 8.666/93 – Fase de Recursos, Guaiuba/CE, 29 de 
abril de 2022. Francisco Rumennigge Praxedes da Silva – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – RESULTADO 
DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 03.01/2022-TP -  A Comissão de 
Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habilita-
ção referente à Tomada de Preços Nº 03.01/2022-TP, cujo objeto é a Contratação 
Dos Serviços De Revitalização Dos Canteiros Na Avenida José Loiola De Alencar No 
Município De Araripe/CE, declarando: HABILITADAS as empresas SERTÃO CONS-
TRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇOES LTDA; REAL SERVIÇOS EIRELI; TELES 
SOLUÇÕES EM IMOVEIS EIRELI – ME; A J G DA SILVA TAVARES PROJETOS & 
CONSTRUÇÃO; CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRE-
LI-ME. Maiores informações junto a Comissão de Licitação, e fica declarado aberto 
o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “a”. Araripe - CE, 29 de 
abril de 2022. Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03/2022-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 03.03/2022-TP, cujo objeto é a Contratação 
de serviços de obras de pavimentação em paralelepípedo (bairro campo de avião), no 
Município de Araripe – CE, conforme convenio n° 76/2022, tipo menor preço, com data 
de abertura marcada para o dia 18 de Maio de 2022, às 8:00 horas, na sala da comissão 
de licitação, situada na Av. José Loiola Alencar, 440 - Araripe - CE, 29 de abril de 2022. 
Claudio Ferreira dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Alteração de Data 
de Licitação – Pregão Presencial Nº 01.004/2022 – PP. O Consórcio Público de Saúde da 
Ibiapaba, através de sua Comissão Permanente de Licitação torna público alteração da data de 
abertura do PREGÃO PRESENCIAL nº 01.004/2022 – cujo objeto é a Contratação de empresa 
para prestação de Serviços Médicos especializados para realização de Exames Cardiológicos 
e Gastrointestinais, destinados aos atendimentos de Pacientes assistidos pela Policlínica 
Dr. Francisco Edvaldo Coelho Moita, de responsabilidade do Consórcio Público de Saúde da 
Ibiapaba-CPSI. Fica alterado a data da sessão do dia 03 Maio de 2022, PARA O DIA 12 DE MAIO 
DE 2022 às 09:00 horas. A Comissão informa ainda, que o referido edital e seus adendos encontram-
se disponíveis. Site www.tcm.ce.gov.br/licitações conforme IN- 01/2011 e no Consórcio Público de 
Saúde da Ibiapaba, localizado na Rua Capitão Pedro, 540, sala 05, Centro, Ibiapina-CE, horário de 
8:00 às 12:00h. Ibiapina - CE, 02 de Maio de 2022. Anna Eugênia Freire Lima – Pregoeira.

Hapvida Participações e Investimentos S.A.
CNPJ 05.197.443/0001-38 - NIRE 23300039271

Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2022
Data, Horário e Local: em 11/02/2022, às 19h30, na sede social, Fortaleza/CE. Convocação e Presença: 
dispensada a convocação prévia, em razão da presença de todos os membros do conselho de administração da 
Companhia, nos termos do art. 22, §1.°, do seu estatuto social. Mesa: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima, na 
qualidade de presidente, e Sr. Rafael Sobral Melo, na qualidade de secretário. Ordem do Dia e Deliberações: 
Após análise e discussão da ordem do dia, e tendo em vista a consumação, nesta data, da combinação de 
negócios entre a Companhia e a GNDI, que resultou na eficácia, também nesta data, do novo estatuto social da 
Companhia, nos termos da assembleia geral extraordinária realizada em 29/03/2021, os membros do conselho 
de administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram as seguintes matérias: (i) 
eleger as seguintes pessoas para compor o Comitê de Remuneração e Pessoas, todos com mandato até a 
primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a assembleia geral ordinária de 2023: (a) 
Jorge Fontoura Pinheiro Koren de Lima; (b) Cândido Pinheiro Koren de Lima; (c) Cândido Pinheiro Koren 
de Lima Júnior; (d) Lício Tavares Ângelo Cintra; (e) Márcio Luiz Simões Utsch; (f) Irlau Machado Filho, que 
ocupará o cargo de Presidente deste comitê; e (g) Cristopher Riley Gordon. Os membros do referido Comitê 
deverão, em sua primeira reunião após a posse, elaborar a minuta do seu regimento interno, a ser submetido ao 
conselho de administração para aprovação. (ii) diante da eficácia, na presente data, do novo estatuto social da 
Companhia que determinou a criação de um comitê estatutário com funções similares às do Comitê de Auditoria, 
Riscos e Compliance, aprovar a extinção deste comitê e a destituição de seus atuais membros; (iii) eleger as 
seguintes pessoas para compor o novo Comitê de Auditoria, Riscos, Controles Internos e Compliance, todos 
com mandato até a primeira reunião do conselho de administração a ser realizada após a assembleia geral 
ordinária de 2023: (a) Geraldo Luciano Mattos Júnior, na qualidade de membro com reconhecida experiência 
em contabilidade societária; (b) Márcio Luiz Simões Utsch; (c) Wagner Aparecido Mardegan; (d) Maria 
Paula Soares Aranha; (e) Plínio Villares Musetti; e (f) Michel David Freund. Os membros do referido comitê 
deverão, em sua primeira reunião após a posse, elaborar a minuta do seu regimento interno, a ser submetido 
ao conselho de administração para aprovação. (iv) eleger as seguintes pessoas para compor o Comitê de ASG 
(Meio Ambiente, Social e Governança), todos com mandato até a primeira reunião do conselho de administração 
a ser realizada após a assembleia geral ordinária de 2023: (a) Cândido Pinheiro Koren de Lima; (b) Cândido 
Pinheiro Koren de Lima Júnior; (c) Márcio Luiz Simões Utsch; (d) Irlau Machado Filho, que ocupará o cargo 
de Presidente deste comitê; (e) Fábio Luciano Gomes Selhorst; e (f) João Alceu Amoroso Lima. Os membros 
do referido comitê deverão, em sua primeira reunião após a posse, elaborar a minuta do seu regimento interno, 
a ser submetido ao conselho de administração para aprovação. AQRQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta 
Comercial do Estado do Ceará sob o n.º 5759079 em 01/03/2022. Atos interessados, poderão consultar a cópia 
de inteiro teor no jornal digital. 
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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2022
Data, Horário e Local: em 11/02/2022, às 19h15, na sede social, Fortaleza/CE. Convocação e Presença: dispensada 
a convocação prévia, em razão da presença de todos os membros do conselho de administração da Companhia, nos 
termos do art. 22, §1.°, do seu estatuto social. Mesa: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de presidente, 
e Sr. Rafael Sobral Melo, na qualidade de secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Após análise e discussão da 
ordem do dia, e tendo em vista a consumação, nesta data, da combinação de negócios entre a Companhia e a GNDI, 
que resultou na eficácia, também nesta data, do novo estatuto social da Companhia e da eleição dos novos membros 
do seu conselho de administração, nos termos das assembleias gerais extraordinárias da Companhia realizadas em 
29/03/2021 e 28/06/2021, os membros do conselho de administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer 
ressalvas, aprovaram as seguintes matérias: (i) eleger e/ou reeleger as seguintes pessoas para compor a diretoria 
da Companhia, todos com um mandato de 2 anos contados a partir desta data: (a) Jorge Fontoura Pinheiro Koren 
de Lima, para o cargo de Diretor Copresidente; (b) Irlau Machado Filho, para o cargo de Diretor Copresidente; (c) 
Lício Tavares Ângelo Cintra, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e de Relacionamento; (d) Alain 
Benvenuti, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações; (e) Mauricio Fernandes Teixeira, para o cargo 
de Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores; e (f) Fábio Luciano Gomes Selhorst, para 
o cargo de Diretor Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos. Os diretores ora eleitos serão empossados em seus 
respectivos cargos mediante a assinatura dos termos de posse que figuram como a esta ata. (ii) designar Mauricio 
Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores, como o diretor responsável 
pela prática, em conjunto com um dos diretores copresidentes, dos atos previstos no art. 30, caput, do estatuto social 
da Companhia; (iii) designar (a) Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações 
com Investidores, e (b) Fábio Luciano Gomes Selhorst, Diretor Vice-Presidente de Assuntos Estratégicos, como 
os diretores responsáveis pela prática, em conjunto com um dos diretores copresidentes, dos atos previstos no art. 
30, §1º, do estatuto social da Companhia; (iv) ratificar que as sociedades controladas pela Companhia, excluindo a 
GNDI e suas controladas, mantenham seu regime de representação da seguinte forma: a. para os atos descritos no 
caput do art. 30 do estatuto social da Companhia, sejam signatários autorizados, Jorge Fontoura Pinheiro Koren de 
Lima, Diretor Presidente em tais controladas, em conjunto com Mauricio Fernandes Teixeira, Diretor Vice-Presidente 
Financeiro em tais controladas. b. para os atos descritos no art. 30, §1º, sejam signatários autorizados, Jorge Fontoura 
Pinheiro Koren de Lima, Diretor Presidente em tais controladas, em conjunto com Mauricio Fernandes Teixeira, 
Diretor Vice-Presidente Financeiro em tais controladas, e Fábio Luciano Gomes Selhorst, Diretor Vice-Presidente 
de Assuntos Corporativos em tais controladas. (v) ratificar que a GNDI e suas respectivas controladas continuem a 
ser representadas por seus atuais administradores, conforme os respectivos atos de eleição a na forma prevista nos 
respectivos contratos ou estatutos sociais. ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará 
sob o n.º 5763324 em 09/03/2022. Atos interessados, poderão consultar a cópia de inteiro teor no jornal digital. 
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Ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 11 de fevereiro de 2022
Data, Horário e Local: em 11/02/2022, às 19h, Fortaleza/CE. Convocação e Presença: dispensada a convocação 
prévia, em razão da presença de todos os membros do conselho de administração da Companhia, nos termos do art. 
22, §1°, do seu estatuto social. Mesa: Sr. Candido Pinheiro Koren de Lima, na qualidade de presidente, e Sr. Rafael 
Sobral Melo, na qualidade de secretário. Ordem do Dia e Deliberações: Após análise e discussão da ordem do dia, e 
conforme expressamente autorizado pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29/03/2021, os 
membros do conselho de administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, aprovaram as seguintes 
matérias: (i) confirmar o cumprimento das condições precedentes da Operação previstas no Protocolo e Justificação; 
(ii) registrar a consumação e eficácia, na data de hoje, 11/02/2022, da Incorporação de Sociedade e da Operação 
como um todo, nos termos do Protocolo e Justificação; a. Em decorrência da eficácia da Incorporação de Sociedade e 
considerando os ajustes previstos e autorizados nos termos do Protocolo e Justificação, registrar o aumento do capital 
social da Companhia em razão da Incorporação de Sociedade, pelo preço de subscrição total de R$45.260.667.964,54, 
correspondentes ao valor patrimonial contábil pro forma da HapvidaCo suportado pelo Laudo de Avaliação da 
HapvidaCo, já considerados os efeitos dos ajustes previstos no Protocolo e Justificação e descontado o valor 
patrimonial correspondente à participação já detida pela Companhia na HapvidaCo. Deste total, R$15.563.087.823,15, 
são destinados para reserva de capital da Companhia, e R$29.697.580.141,39 são destinados à conta de capital 
social, que passa de R$8.352.334.681,49 para R$38.049.914.822,88, mediante a emissão de 3.250.808.566 novas 
ações ordinárias, todas nominativas e sem valor nominal da Companhia, de modo que a Companhia passa a ter seu 
capital social dividido em um total de 7.142.378.316 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. As novas ações 
emitidas foram subscritas e integralizadas pelos administradores da HapvidaCo em favor de seus acionistas, nos termos 
da lei. A relação de troca foi fixada em 5,24364185943 ações da Companhia para cada ação ordinária da HapvidaCo, 
nos termos do Protocolo e Justificação. b. Em decorrência da deliberação anterior, o caput do artigo 6º do Estatuto Social 
da Companhia passará a ter uma nova redação. c. Em decorrência da eficácia da Incorporação de Sociedade, registrar 
a extinção da HapvidaCo e a sua sucessão pela Hapvida em todos os seus direitos e obrigações, nos termos da lei; (iii) 
em função da consumação da Operação, registrar que o Novo Estatuto Social da Companhia Combinada, aprovado na 
Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 29/03/2021, tornou-se eficaz nesta data, 11/02/2022, já 
considerando a redação atualizada do caput do artigo 6º conforme registrado na deliberação anterior; (iv) em função 
da consumação da Operação, registrar que a eleição dos novos membros conselho de administração da Companhia, 
conforme eleitos e qualificados na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 28/06/2021, para um 
mandato unificado de 2 anos contados da presente data, tornou-se eficaz nesta data. Em decorrência da eficácia da 
sua eleição, os conselheiros firmaram os respectivos termos de posse, nos quais ratificaram preencher os requisitos de 
elegibilidade aplicáveis nos termos da Lei das S.A. e da Instrução CVM 367/2002, inclusive aqueles estabelecidos nos 
§§ 1º e 4º da Lei das S.A. ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob n.º 5759978 
em 03/03/2022. Atos interessados, poderão consultar a cópia de inteiro teor no jornal digital.



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adiamento. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antunino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 
Adiamento do Edital Tomada de Preço(s) Nº 3003.01/2022, cujo objeto é a contratação de 
serviços de capacitação profissional com desenvolvimento institucional, analise de contingencias 
passiveis de redução e diagnostico de contribuições, nos temas de despesas de pessoal e 
encargos e repasses Constitucionais, junto a Secretaria de Administração e Planejamento do 
Município de Alcântaras/CE, conforme projeto básico, com abertura prevista para o dia 
02.05.2022, às 09:00 horas. Fica adiado para o dia 17.05.2022 às 09:30h, motivado por razões de 
Ordem Administrativa. Maiores informações na Sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro, Alcântaras/CE, das 09:00h às 17:00h pelo telefone 
(88) 3640-1033 e/ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes.  Alcântaras, 02 de Maio de 
2022. Charllys Alcântara Soares – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso do Julgamento da Proposta – 
Tomada de Preços N° 05.01.01/2022-07. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para executar 
obra de pavimentação em pedra tosca nas localidades de garças e aracatiara, no Município de 
Amontada, conforme Convênio nº 102/cidades/2021-Secretaria das Cidades – Governo do Estado. 
A Comissão de Licitação Torna Público o Resultado do Julgamento da Proposta, sendo observado 
pela Comissão de Licitação que sagrou-se como vencedora a empresa: Construtora Icone EIRELI, 
CNPJ (MF) 10.588.971/0001-58, apresentou proposta no valor global de R$ 638.322,23 
(seiscentos e trinta e  oito mil trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos). Informa, ainda, 
que o prazo para eventual interposição de recurso começa a contar, a partir da data da publicação 
do resultado da proposta, conforme reza o Art. 109, I, "b", da Lei n° 8.666/93. Amontada/CE, 29 de 
abril de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho. Presidente da CPL de Amontada/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Pregão 
Presencial N.º 2022.03.29.01. Objeto: Contratação de empresa apta a prestar os serviços 
referente a licença de uso de sistema informatizado de Folha de Pagamento, Licitação, 
Patrimônio, Contabilidade, Tributos, Almoxarifado, Nota Fiscal Eletrônica e Portal da 
Transparência em Atendimento à Lei de Acesso à Informação (E-Sic e Ouvidoria), junto a 
Prefeitura Municipal de Cariús. - Contratada: ASP - Automação, Serviços e Produtos De 
Informática LTDA – Assina pela Contratada: Raimundo Freire de Brito Neto - Contratante: 
Secretaria de Administração e Finanças - Assina pela Contratante: Maria do Carmo de Oliveira 
Ferreira, Secretária de Administração e Finanças/ Ordenadora de Despesas do Fundo Geral - 
Valor Global Contratado: R$ 96.000,00 (Noventa e seis mil reais) – Duração do Contrato: 12 
(doze) meses - Origem dos Recursos: próprios - Dotações Orçamentárias: 
0909.04.122.0037.2.057 – Administração e Finanças – Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - 
Data de Assinatura do Contrato: Cariús-CE, 18 de Abril de 2022. Francisco Edideus dos 
Santos Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Resultado de Habilitação – Tomada 
de Preços Nº 2022.03.30.01-TP. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, por meio da Comissão 
de Licitação, torna público o resultado do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preços nº 
2022.03.30.01-TP.  Licitantes Habilitados: Construtora Suassuna e Martins LTDA; Zenedini Zidane 
Sampaio Cavalcante Construções; Mais Projetos Construções e Imóveis; Francisco Narlon Alves 
Guerreiro – ME (ILUCON); Eletrocampo Serviços e Construções LTDA; Edifica Construções e 
Serviços LTDA; Impar Serviços LTDA; Ellevus Engenharia LTDA; Vigor Construções e Serviços de 
Engenharia EIRELI; Clezinaldo Saraiva de Almeida Construções; Construtora Vipon EIRELI; Lexon 
Serviços e Contrutora Empreendimentos EIRELI; LS Serviços de Construções EIRELI; Monte Sião 
Empreendimentos LTDA; Jeta Soluções Ambientais LTDA; Remc Construtora e Empre. 
Imobiliários EIRELI; WKL Loc. de Máquinas e Serv. Para Construção LTDA; Duvale Projetos e 
Construções EIRELI; MV2 Serviços de Engenharia LTDA; Construtora Smart EIRELI – ME. Fica 
Aberto o Recursal. Jaguaruana-CE, 29 de Abril de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente – Secretaria de Saúde – 
Chamamento Público Nº 08.003/2022 . A Secretária de Saúde, a Sra. Paula de Vasconcelos 
Pinheiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que no período de 03 de Maio de 
2022 a 31 de dezembro de 2022, no horário de 08:00 às 12:00 horas, estará realizando 
Chamamento Publico, para Credenciamento de Pessoa Jurídica para a prestação de serviços 
especializados na confecção de próteses dentárias junto a  Secretaria de Saúde do Município de 
Novo Oriente/CE, o qual se encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala 
da Comissão de Licitação, localizada na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Centro, Novo 
Oriente, Estado do Ceará, no horário de atendimento ao público, das 08:00 às 14:00 horas, 
02.05.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Instrumento Contratual. A 
Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Orós - CE, torna público o 
Extrato do Instrumento Contratual de nº. 2022.01.27.01.03, oriundo da Ata de Registro de 
Preços Nº 2022.01.27.01/2022 - SRP Resultante do Pregão Eletrônico Nº 2022.01.27.01-
SRP: Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de livros didaticos, kit de livros, junto 
a Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Orós-Ce, tudo conforme 
anexo I. Dotação Orçamentária: 0802.12.361.0173.2.042. Elemento de Despesa: 
3.3.90.30.00. Valor Global: R$ 127.360,00 (cento e vinte e sete mil, trezentos e sessenta 
reais) Data de Assinatura do Contrato: 27 de abril de 2022. Vigência do Contrato: da data da 
assinatura do contrato, até 31 de dezembro de 2022. Contratada: Cene – Central de 
Negocios Editoriais e Comercio de Livros e Revistas LTDA, Avenida Santos Dumont, 1343, 
Letra A, Aldeota, Fortaleza (CE), CNPJ Nº 15.390.730/0001-13. Assina pela contratada: 
Edmilson Alves Junior. Assina Pela Contratante:  José Adailson Barbosa de Oliveira 
(Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude). Orós/CE, 28 de 
abril de 2022.José Klériston Medeiros Monte Junior – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jati - Tomada de Preços Nº 2022.02.25-001 – 
Republicação - Tipo: Obras. Tipo Menor Preço Global. Objeto: Referente a Conclusão de 
uma Creche Proinfância tipo 2 na sede do Município. Valor Total Estimado: R$ 1.433.001,00. 
Data e Local da Sessão de Abertura: 17/05/2022 às 09:00h. Edital, anexos e outras informações 
podem ser obtidos na Rua Carmelita Guimarães, Centro, Jati-CE no horário de 8:00h às 13:00h, 
de segunda a sexta-feira, ou, ainda, através de solicitação por email: licitacao@jati.ce.gov.br. 
Jati, 24 de abril de 2022. Francisco Flavio da Silva. - Presidente CPL.

3º Ofício de Registro de Imóveis. Cartório Bezerra. Rua Capitão Procópio Alcântara, nº 111, Centro - São Gonçalo do 
Amarante-CE. Telefone: (85) 3315-7042. OFICIALA Georgiana Teixeira de Sousa. SUBSTITUTA Maria Ferreira Freitas Filha. 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. Usucapião Administrativo. A Titular/Substituto(a) do 3º Registro de Imóveis de São Gonçalo 
do Amarante-CE, na forma da lei, faz público para ciência aos terceiros eventualmente interessados, em cumprimento 
ao disposto no Art. 216-A, §49, da Lei 6.015/73, que por parte de Francisco Mateus Rocha Gomes, filho de 
Francisco das Chagas Rodrigues Gomes e de Francisca Cleide Rodrigues Rocha Gomes, brasileiro, solteiro, declara não 
conviver em união estável, servidor público municipal, CPF/MF 058.444.943-77, residente e domiciliado à Rua Anacés, nº 44, 
Altos, São Gonçalo do Amarante, Ceará, e-mail: mateusbitu@gmail.com, tramita neste Registro de Imóveis pedido de 
reconhecimento de aquisição da propriedade de bem imóvel pela USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA na qual se pretende ver 
reconhecida a aquisição imobiliária do imóvel a seguir descrito: “Uma casa de nº 471, com área construída de 87,92m², 
encravada em terreno urbano de formato irregular, com frente para a Rua Izabel Monteiro, esquina com a Rua 13, Bairro 
Palestina, Município de São Gonçalo do Amarante, neste Estado, perfazendo uma área total de 295,39m², com as 
seguintes medidas e confrontações: Ao Norte (lado direito), constituído de dois segmentos de reta, o primeiro segmento 
partindo do vértice V1, com ângulo interno de 132°, de coordenadas UTM Norte 9600900.471 Este 503969.225, segue, no 
sentido oeste/leste, por 2,14m até o vértice V2, e o segundo partindo do vértice V2, com ângulo interno 134o, de 
coordenadas UTM Norte 9600901.559 Este 503971.071, segue, no sentido oeste/leste, por 17,68m até o vértice V3, ambos 
os segmentos extremando com a Rua 13; Ao Sul (lado esquerdo), constituído de um segmento de reta partindo do vértice 
V4, com ângulo interno de 91°, de coordenadas UTM Norte 9600880.474 Este 503981.430, segue, no sentido leste/oeste, 
por 16,26m até o vértice V5, extremando com imóvel de nº 485 com frente para a Rua Izabel Monteiro, de propriedade de 
Francisco Magno Martins Brito; Ao Leste (fundos), constituído de um segmento de reta partindo do vértice V3, com ângulo 
interno de 83°, de coordenadas UTM Norte 9600896.840 Este 503988.110, segue, no sentido norte/sul, por 17,73m até o 
vértice V4, extremando com terreno de Ana Cecília Alcântara e Silva, objeto da Matrícula nº 999 do 3º Ofício de Registro de 
Imóveis de São Gonçalo do Amarante, neste Estado; e Ao Oeste (frente), constituído de um segmento de reta partindo do 
vértice V5, com ângulo interno de 100°, de coordenadas UTM Norte 9600886.351 Este 503966.327, segue, no sentido sul/
norte, por 14,41m até o vértice V1, extremando com a Rua Izabel Monteiro”. As impugnações de quem se julgar prejudicado 
quanto à usucapião administrativa requerida, deverão ser apresentadas dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias a 
contar da data da publicação do presente edital. Findo o prazo deste e não havendo impugnação será dado seguimento ao 
procedimento de usucapião. Os documentos e instrumentos referentes a usucapião estão à disposição dos interessados neste 
3º Ofício de Registro de Imóveis de São Gonçalo do Amarante-CE, durante as horas regulamentares. São Gonçalo do 
Amaranté/CE, 28 de abril de 2027. Maria Ferreira Freitas Filha -- Oficial Substituta

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Prezados Notários e Registradores, 
A Associação dos Notários e Registradores do Ceará – ANOREG-CE, por  
intermédio de sua presidente que a este subscreve, no uso de suas atribuições  
estatutárias (art. 12, item 1 c/c arts. 13, §1º, 14 e 16), convoca os associados a  
comparecerem à Assembleia Geral Ordinária, no próximo dia 1º de junho de  2022, 
para eleição e posse referente ao triênio 06/2022 - 06/2025, para os  cargos 
de Diretoria e Conselho Fiscal. 

A sessão será instalada às 8h30, em primeira convocação com um terço (1/3)  dos 
associados, e na falta deste quórum, será instalada em segunda convocação  às 9h, 
com o número dos que estiverem presentes na sede da entidade, na Rua  Walter 
Bezerra de Sá, 55, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, sendo a seguinte  ordem do dia: 

1. Apreciação do relatório das atividades e da prestação de contas da  Diretoria 
referente ao exercício de abril de 2021 a abril de 2022; 

2. Eleições para o próximo triênio, para os cargos de Diretoria e Conselho  Fiscal; 
3. Assuntos Diversos. 

Os associados interessados e com direito a disputarem os cargos, deverão  apresentar 
as chapas completas à presidência da Diretoria, na forma estatutária. 

Fortaleza, 28 de Abril de 2022. 
Atenciosamente, 

Helena Jacéa Crispino Leite Borges  
Presidente da ANOREG/CE 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará – SINDAECE, nos termos do Art. 

3º, Alínea “b”, convoca todos os Administradores e seus associados para Assembléia 

Extraordinária, para tratar dos seguintes assuntos: a) Pauta de negociação para 

firmação do Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho. b) Autorização para que 

Assembléia torne-se permanente até a celebração de Convenção e/ou Acordo Coletivo 

de Trabalho, conforme abaixo relacionamos: Sindicato dos Estabelecimentos de 

Serviços de Saúde de Estado de Ceará. A Assembléia acontecerá na Rua J da Penha, 

189, Bairro Centro, CEP 60110-120 sendo a 1º Convocação às 16:00h, ou 2º 

Convocação às 16:30h do dia 07/06/2022. Fortaleza, 02 de maio de 2022.  

Adm. Clóvis Matoso Vilela Lima. Presidente.

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 03 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- Eleição 
da comissão eleitoral; 3- Deliberação do calendário eleitoral e regimento 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

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS  
COGERH

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual 
do Meio  Ambiente - SEMACE a Licença de Operação – LO 
no 174/2022, em 18 de abril de 2022, com validade até 
17/04/2027 do Aproveitamento  do Aquífero Dunas Taíba, re-
ferente a implantação de um sistema  adutor, contendo 35 
(trinta e cinco) poços localizado na Estrada do Pecém – São 
Gonçalo CE-348, nos municípios de São Gonçalo do Amarante 
e Caucaia, no estado do Ceará. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de  
Licenciamento da SEMACE.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O Dia das Mães de 2022 deve ser mais fraco para o 
varejo na comparação com o ano passado. O volume de 
vendas do comércio varejista voltado para a data deverá 
atingir R$ 14,42 bilhões, 1,8% aquém da movimentação 
financeira real observada em 2021. Apesar da retração, 
o resultado ainda é melhor do que o registrado em 2020 
(R$ 8,82 bilhões), durante o auge da adoção de medidas 
restritivas em virtude da pandemia de covid-19. Segundo 
a CNC, a flexibilização de medidas e a retomada do fluxo 
de consumidores permitiram que, no ano passado, o va-
rejo registrasse o maior volume de vendas em seis anos. 
Em 2022, a situação econômica do País deve afetar um 
pouco o fôlego das vendas, mas seguimos no caminho da 
retomada.

O ramo de vestuário, calçados e acessórios, que cos-
tuma responder pela maior fatia das vendas, deve seguir 
liderando este ano, com previsão de faturamento de R$ 
6,69 bilhões, um avanço de 1,4% em relação ao registra-
do no ano passado. Por outro lado, os segmentos de uti-
lidades domésticas e eletroeletrônicos (R$ 2,33 bilhões) 
e móveis e eletrodomésticos (R$ 2,29 bilhões) devem 
apresentar quedas expressivas, de 9,3% e 9,5%, respecti-
vamente. Com tudo subindo absurdamente, o varejo tenta 
se virar para atrair consumidores, embora os preços não 
colaborem. Em todo caso, é preciso não se dar por venci-
do, achando que tudo está caro. Vale pesquisar e procurar 
pelo preço mais em conta. De malandro, o mundo está 
cheio – e, agora, mais ainda.

Mães: Semana de fogo para o varejo

Estável. A taxa de desemprego no Brasil ficou no 11,1% no 1º trimestre de 2022, mostrando 
estabilidade frente ao 4º trimestre, com a falta de trabalho ainda atingindo 11,949 milhões de 
brasileiros, segundo divulgou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Já está disponível para os 
trabalhadores nascidos em 
fevereiro o valor de até R$ 1 
mil das contas do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). A Caixa Econô-
mica Federal disponibilizará 
a quantia na conta poupança 
digital, usada para o paga-
mento de benefícios sociais 
e previdenciários. De 20 de 
abril a 15 de junho, serão 
pagos cerca de R$ 30 bilhões 
para aproximadamente para 
os 42 milhões de trabalhado-
res com direito ao saque, de 
forma automática, direto na 
conta poupança social digi-
tal do banco.

Os valores só podem ser 
movimentados por meio 
do aplicativo Caixa Tem. O 
aplicativo permite o paga-
mento de contas domésticas 
e a realização de compras 
virtuais em estabelecimen-
tos não conveniados. O Cai-
xa Tem também permite o 
saque em caixas eletrônicos 
e a transferência para a conta 
de terceiros.

No caso de dados incom-
pletos que não permitam a 
abertura da conta digital, o 
trabalhador terá de pedir a 
liberação dos recursos tam-
bém junto ao banco.

Todo o processo para pe-
dir o saque, no entanto, será 
informatizado e digital. As-
sim, o trabalhador não pre-
cisará ir à agência da Caixa, 
bastando entrar no aplicativo 
oficial do FGTS, disponível 
para smartphones e tablets, e 

inserir os dados pedidos.
O aplicativo está dando 

a opção para o trabalhador 
pedir o crédito em qualquer 
conta corrente ou poupança 
de qualquer banco. A possi-
bilidade, no entanto, só vale 
para quem aceitar fornecer 
documento oficial com foto 
para cadastrar a biometria.

De acordo com o calendá-
rio divulgado em março pela 
Caixa, a liberação dos recur-
sos segue cronograma basea-
do no mês de nascimento do 
trabalhador. O dinheiro será 
liberado em etapas até 15 de 
junho, quando recebem os 
nascidos em dezembro.

Recursos disponíveis
Os valores estarão dispo-

níveis até o dia 15 de dezem-
bro e voltarão para a conta 
vinculada do FGTS depois 
dessa data, caso o dinheiro 
não seja gasto, retirado ou 
transferido para conta cor-
rente. O dinheiro não mo-
vimentado será restituído 
ao FGTS, com correção pelo 
rendimento do Fundo de 
Garantia correspondente ao 
período em que ficou parado 
na conta poupança digital.

Para saber se receberá 
automaticamente o dinhei-
ro ou se precisará pedir o 
saque, o trabalhador deve 
fazer uma consulta. O pro-
cesso pode ser feito tanto no 
site fgts.caixa.gov.br quanto 
pelo aplicativo FGTS. O site 
informa apenas a data da 

liberação e se o crédito será 
feito de forma automática. O 
aplicativo tem mais funcio-
nalidades, como a consulta 
aos valores, a atualização 
dos dados da conta poupan-
ça digital e o pedido para 
desfazer o crédito e manter o 
dinheiro na conta do FGTS.

Segundo a Caixa, em 
caso de dúvidas, os traba-
lhadores devem acessar o 
app FGTS, em “Saque ex-
traordinário”, onde há um 
tire dúvidas com respostas 
oara algumas questões, ou 
ainda tentar atendimento 
por telefone nos seguintes 
números: 4004-0104, para 
capitais e regiões metropoli-
tanas, e 0800-1040104, para 
as demais regiões. 

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Os valores só podem ser movimentados por meio do aplicativo 
Caixa Tem, que permite o pagamento de contas domésticas

Greve de volta
Os servidores do BC re-

tomam a greve por tempo 
indeterminado amanhã 
(3), segundo o sindicato 
da categoria (Sinal), após 
a aprovação da retomada 
da greve em assembleia. 
Os trabalhadores haviam 
suspendido as paralisações 
para atualizar a publicação 
de alguns indicadores eco-
nômicos como fluxo cam-
bial, relatório de poupança 
e o Boletim Focus. Em 19 
de abril, quando suspen-
deram a paralisação, os 
servidores advertiram que 
cruzariam os braços nova-
mente caso não houvesse 
avanço nas negociações.

Investimentos sobem
Em 2021, o investimento 

no Brasil correspondeu a 
20,8% do PIB, ou seja, da 
economia. Esse número foi 
obtido a preços constantes. 
Não foi, portanto, influen-
ciado pelo encarecimento 
dos bens de investimento 
ocorrido após a recupera-
ção em "V" da economia 
mundial no segundo 
semestre de 2020. O auge 
do investimento foi no 3º 
trimestre de 2017, quando 
atingiu 16,8% do PIB. Ou 
seja, após a nossa grande 
crise econômica de 2014 
até 2016, o investimento 
cresceu quatro pontos per-
centuais do PIB.

Agronegócio
O BNB está aumentan-

do sua atuação junto ao 
agronegócio na Região 
Nordeste e trabalha apos-
tando no crescimento das 
atividades para os próxi-
mos anos. Como parte da 
estratégia, foi criada uma 
superintendência especí-
fica para atender o setor 
com orçamento total de R$ 
9 bilhões para o ano 2022. 
Desse total, cerca de R$ 
800 milhões são previstos 
para o Estado do Ceará. Os 
valores são previstos para 
os segmentos agricultura, 
pecuária, agroindústria e 
microcrédito rural.

É só impressão...
Para o presidente da Fe-

braban, Isaac Sidney, a alta 
de tributos para os banos 
tornará mais caras linhas 
de crédito importantes 
para a recuperação eco-
nômica, como financia-
mento imobiliário e de 
veículo, crédito consig-
nado e capital de giro. Ele 
diz que a medida não aju-
da o BC, que está sozinho 
no "dificílimo" desafio de 
mitigar efeitos da inflação 
de dois dígitos. “A impres-
são que fica é de que o 
Governo gosta de inflação 
e não se importa com as 
consequências”.

Petrobras e seu mais novo mega-aumento  
Do jeito que manda o figurino, o mercado. assim a 
Petrobras anunciou, na sexta-feira (29), que seus 
preços de venda de gás natural para as distribui-
doras terão aumento médio de 19% em relação 
ao valores praticados entre fevereiro e abril. O re-
ajuste já entrou em vigor desde ontem, dia 1º de 
maio, um belo presente para celebrar o Dia t=do 
Trabalhador – especialmente, claro, quem utiliza 
em seu dia a dia o gás natural, como taxistas e 
motoristas de aplicativo. Indústrias e consumido-
res de gás encanado também estão no barco.

Refis do Simples: 600 mil negócios beneficiados  
Regulamentado só na 
última sexta-feira (29), o 
"Refis do Simples" permi-
tirá o parcelamento de dí-
vidas de MPEs e de MEIs. 
A expectativa do Fisco é 
de que sejam parcelados 
R$ 8 bilhões por cerca de 

400 mil empresas. Já pelo lado da Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), cerca de 256 mil empresas, 
em negociações que devem atingir R$ 16,2 bilhões.

Trabalhadores nascidos em fevereiro 
já podem sacar até R$ 1 mil no FGTS
Cerca de 42 milhões de trabalhadores receberá o dinheiro automaticamente, 
na conta poupança social digital da Caixa Econômica Federal

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURAM UNICIPAL DE ARATUBA - AVISO DE EDITAL O Municí-
pio de Aratuba, por meio da Pregoeira Oficial, torna público PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2022 
- PP, que tem como objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO 
DE CAPACITAÇÕES, CURSOS E OFICINAS DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS, EQUIPES DE 
REFERÊNCIAS E CONSELHOS (TUTELAR E DE DIREITOS) NO ÂMBITO DO SUAS, COM FUL-
CRO NA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO PERMANENTE DO SUAS DE ACORDO COM 
A RESOLUÇÃO Nº 04 – 13/03/2013, BEM COMO, PARA OS USUÁRIOS (FAMÍLIAS, JOVENS, 
CRIANÇAS, ADOLESCENTES, MULHERES E IDOSOS) DOS PROGRAMAS E PROJETOS, JUN-
TO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARATUBA, com data de abertura marcada para 
o dia 12 de Maio de 2022 às 09:00h na sala da Comissão de Licitação, Aratuba, Ceará. aratubalici-
tacao@gmail.com, em 28 de Abril de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - AVISO DE EDITAL O Municí-
pio de Aratuba, por meio da Pregoeira Oficial, torna público PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2022, 
que tem como objeto Contratação de serviços de empresa especializada para acompanhamento 
dos serviços, programas e projetos ofertado na PSB, além de monitoramento dos serviços e avalia-
ção das atividades pelo PAIF, CEMIC, Criança Feliz e Cadastro Único, com profissionais estabele-
cidos na resolução do CNAS nº 17/2011, com data de abertura marcada para o dia 12 de Maio de 
2022 às 14:00h na sala da Comissão de Licitação, Aratuba, Ceará. aratubalicitacao@gmail.com, 
em 28 de Abril de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAU EXTRATO DE 
PUBLICAÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0712.01/21-PE/SRP, VINCU-
LADA AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0712.01/21-PE/SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
2904.001/2022- CARONA O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú/
CE, em cumprimento à ratificação procedida pelos Sr(as). Ordenadora de Despesas da Secretaria 
de Saúde, Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação, Ordenadora de Despesas da Se-
cretaria do Trabalho e da Assitencia Social, Ordenador de Despesas da Secretaria de Urbanismo, 
Obras e Serviços Urbanos, Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente, Ordenador de Despesas da Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude e 
do Gabinete do Prefeito do Município de Santana do Acaraú/CE, faz publicar o extrato resumido do 
processo administrativo 2904.001/2022- CARONA, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PES-
SOA FISICA E/OU JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, LANCHES 
E SERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME PROCESSO DE 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0712.01/21-PE/SRP, VINCULADA AO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 0712.01/21-PE/SRP DO MUNICIPIO DE ALCÂNTARAS/CE. FAVORECIDAS E 
VALORES GLOBAIS: W.R.S SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 40.546.633/0001-14. Secretaria de Saúde 
R$ 10.281 (dez mil, duzentos e oitenta e um reais); Secretaria de Educação R$ 14.430,00 (catorze 
mil, quatrocentos e trinta reais); Secretaria do Trabalho e da Assistencia Social R$ 22.962,00 ( vinte 
e dois mil, novecentos e sessenta e dois reais); Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urba-
nos R$ 12.447,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta e sete reais); Secretaria de Desenvolvimento 
Rural e Meio Ambiente R$ 9.681,00 (nove mil, seiscentos e oitenta e um reais); Secretaria de Cul-
tura, Turismo, Desporto e Juventude R$ 8.181,00 (oito mil, cento e oitenta e um reais) e Gabinete 
R$ 7.998,00 (sete mil, novecentos e noventa e oito reais) perfazendo um Valor Global R$ 85.980,00 
( oitenta e cinco mil, novecentos e oitenta reais). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal 
nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 
2013 e suas alterações e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratifi-
cada pelo Sr(a). Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde, Sra. Izael Cristina Loiola Olivei-
ra; da Secretaria de Educação, Sr. Antonio Junior Carneiro; Secretaria do Trabalho e da Assistência 
Social, Sra. Ana Kilvia de Melo Moura Sabino; Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos, 
Sr. Pádua Erickson Medeiros Carneiro; Secretaria de Cultura, Turismo, Desporto e Juventude, Sr. 
Francisco Wisley de Souza; Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente, Sr. Francisco 
Arlene Farias e Gabinete, Sr. Cícero Meceu Carneiro Rodrigues. SANTANA DO ACARAÚ/CE, 29 de 
abril de 2022. DANIEL MÁRCIO CAMILO DO NASCIMENTO Presidente da CPL 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.04.002/2022 A CPLP da Prefeitura Municipal de Martinópole/CE, 
torna público para conhecimento dos interessados, que a partir do dia 03 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 13 de maio de 2022, às 
09h00min, estará realizando licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, do tipo MENOR 
PREÇO POR ITEM, tombada sob o N.º 20.04.002/2022, com fins a OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, PARA PACTO PELA APRENDIZAGEM, ATRAVÉS 
PROCESSO Nº 11518829/2021 COM CONVÊNIO Nº 088/2021, PARA ATENDER AS NECESSI-
DADES DO 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. Martinópole/CE, 29 
de Abril de 2022. Francisco das Chagas Lourenço Alves – Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE LI-
CITAÇÃO – A Comissão Permanente de Licitação, localizada na Av. São João, 75 - Bairro Centro 
Santana do Acaraú - CE - CEP. 62.150-000, torna público o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS 
Nº 3004.01/2022 – cujo objeto é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE SANTA-
NA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, que realizar-se-á no dia 
19.05.2022, às 08:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de 
expediente ao público, das 07:00 as 11:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou 
licitacao@santanadoacarau.ce.gov.br  Santana do Acaraú-Ce, 30 de Abril de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - RESULTADO DO JULGAMENTO 
DA PROPOSTA DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.14.01 PROCESSO Nº. 017/2022 
O município de Icapuí-CE, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, torna público 
o resultado de julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preços Nº 2022.03.14.01, que 
tem como objeto a contratação de empresa especializada para execução de 01 (uma) areninha 
de futebol de areia na Comunidade do Gravier no município de Icapuí-CE. Após submetida à 
conferência do setor de engenharia e da Comissão de Licitação, foi CLASSIFICADA a proposta da 
empresa: F I DOS REIS SILVA – ME, inscrita no CNPJ n° 29.045.413/0001-99, por preencher os 
pré-requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório. A empresa F I DOS REIS SILVA – ME, 
foi declara VENCEDORA do certame com o valor global de R$ 244.129,59 (duzentos e quarenta 
e quatro mil, cento e vinte e nove reais e cinquenta e nove centavos), abre-se prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, nos termos do art. 109, da lei Fed. nº 8.666/93, a contar da data da efetiva publicação do 
extrato deste julgamento. Os autos do processo licitatório encontram-se com vista franqueada aos 
interessados, a partir da data desta publicação, nos dias úteis no horário de expediente e disponível 
no site do Município de Icapuí-CE (www.icapui.ce.gov.br). Icapuí-CE, 29 de abril de 2022. Edinardo 
de Oliveira Pereira Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - AVISO DE EDITAL O 
Município de Aratuba, por meio da Pregoeira Oficial, torna público PREGÃO ELETRÔNICO N° 
018/2022 – PE, que tem como objeto: AQUISIÇÃO DE MOTO CULTIVADORES PARA ATENDER 
NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DES. 
RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, a partir do 
dia 02 de Maio de 2022 ás 15h através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, recebimento 
das propostas de preços, encerrando no dia 12 de Maio de 2022 as 15h. a partir das 15:30h a 
formalização dos lances e documentos de habilitação. 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 29 de Abril de 
2022. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – PRE-
GÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 20.04.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que 
se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 20.04.02/2022 cujo objeto versa 
sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA E VASILHA-
MES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 02 de maio de 
2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 12 de maio de 2022. Que se 
realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 12 de maio de 
2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 12 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/). Infor-
mações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 29 de abril de 2022. 
Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – PRE-
GÃO ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 20.04.03/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que 
se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 20.04.03/2022 cujo objeto versa 
sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS PARA ATEN-
DER A DEMANDA DAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 02 
de maio de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 14h do dia 12 de maio de 2022. 
Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 14h01min às 14h59min do dia 12 de 
maio de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 15 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://jagua-
ribe.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, 29 de abril de 
2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGAMEN-
TO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 13.01.02/2022. A Presidente da Comis-
são de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das propostas, 
cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PA-
RALELEPÍPEDO COM SISTEMA DE DRENAGEM URBANA, NOS BAIRROS AMÉRICO BEZERRA 
E NOVA BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANIS-
MO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, apresentadas pelas licitantes habilitadas. Após a análise das 
propostas de preço e julgamento, constatou-se que foram DESCLASSIFICADAS: 1. LEAL EMPREEN-
DIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI, 2. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 3. 
CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO EIRELI; 4. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 5. REAL 
SERVICOS EIRELI; 6. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 7. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 8. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 9. CALDAS EMPREENDI-
MENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 10. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SER-
VICOS LTDA; 11. LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 12. NORDESTE CONSTRUCOES 
E INFRAESTRUTURA LTDA; 13. N3 CONSTRUTORA LTDA; 14. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 15. 
MEDEIROS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 16. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTA-
DORA DE SERVICOS LTDA; 17. T A FRANCA SERVICOS; 18. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVI-
COS EIRELI; 19. M L ENTRETENIMENTOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI; 20. CONSTRUSER 
- CONSTRUCAO E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA; 21. ECOS EDIFICACOES CONSTRU-
COES E SERVICOS LTDA; 22. CICERO ALLAN ROBERTO GOMES; 23. SERVICOS DE AR CONDI-
CIONADO IMPERIAL LTDA; 24. SAMPLA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI; 25. 
MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 26. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI; 27. A 
C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 28. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; . 29. LOC & SERV LTDA; 
30. JOSE URIAS FILHO EIRELI; e CLASSIFICADAS: 31. P H FERNANDES GUEDES EIRELI; 32. M & 
C CONSTRUCOES LTDA; 33. R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA; 34. META EMPREENDIMENTOS 
E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI; 35. WU CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI; 36. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 37. CMN CONSTRUCOES, LOCACOES E EVEN-
TOS EIRELI; 38. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 39. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 40. 
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 41. PRO LIMPEZA SERVICOS E 
CONSTRUCOES EIRELI; 42. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 43. G7 CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; 44. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 45. S N DOS SANTOS; 46. 
EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI; 47. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA 
EIRELI; 48. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 49. ALPHA2 CONSTRUCOES LTDA; 50. 
AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 51. VENUS SERVICOS E ENTRETE-
NIMENTOS LTDA; 52. MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA; 53. CLEZINALDO S DE ALMEIDA 
CONSTRUCOES; 54. C V TOME SERVICOS; 55. MATOS & ALMEIDA LTDA. Em seguida foi feito o 
mapa comparativo do preço proposto e chegou-se ao seguinte resultado: CONSTRUTORA EXITO EIRE-
LI, vencedora com o Valor Global de R$ 196.379,68 (Cento e noventa e seis mil, trezentos e setenta 
e nove reais e sessenta e oito centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme 
determina a Lei 8.666/93, para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 29 de abril de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.
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Falecimento. Um dos maiores agentes esportivos do mundo, Mino Raiola morreu na manhã deste sábado (30), aos 
54 anos. Ele estava internado em estado grave em Milão há alguns dias e sua equipe chegou a desmentir boatos de 
sua morte na quinta-feira (28), mas o empresário italiano não resistiu. O falecimento foi confirmado pela família.ESPORTES

Gol da Assembleia

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

A nossa respeitável Assembleia Legislativa tão bem di-
rigida pelo correto Evandro Leitão acaba de marcar mais 
um gol neste combate com a poderosa Enel. E este gol 
agora foi marcado pelo presidente que está à frente desta 
movimentada que visa defender o consumidor.

MÁRIO FEITOSA Nunca 
mais tive notícias deste emr-
pesário de bem e solidário que 
é meu amigo Mário Feitosa.

TROFÉUS 
Existem várias 
maneiras de 
se homena-
gear pessoas 
que vivem do 
esporte. Uma 
muito especial 
é a gravação 
do nome do 
homenagea-
do no troféu. 
Vejam aqui que 
beleza.

ARENINHAS A areninha não é só um espaço para se prati-
car o futebol. Ela tem ao seu lado o fato de gerar renda aos mais 
necessitados que para ali acorrem vendendo seus produtos. O 
ex-governador Camilo Santana, mais do que ninguém sabe disso.

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

A Confederação Sul-A-
m e r i c a n a 
de Futebol 
(Conmebol) 
a n u n c i o u 
nesta sex-
ta-feira que 
aplicará uma 
multa de US$ 
30 mil ao Ri-
ver Plate (Ar-
gentina) por 
causa de atos 
racistas pro-
tagonizados 
por um torce-
dor da equipe 
argentina na 
partida contra o Fortaleza 
pela Copa Libertadores.

No dia 13 de abril, no 
estádio Mo-
n u m e n t a l 
de Núñez, 
em Buenos 
Aires, um 
torcedor do 
River Plate 
foi flagra-
do jogando 
uma banana 
na torcida 
do Fortale-
za durante 
o jogo en-
tre os times. 
A equipe 
a r g e n t i n a 

identificou o homem como 
sócio do clube e o suspendeu.

O artigo 17 do Código 
Disciplinar da Conmebol 
prevê que os clubes cujos 
torcedores atentem “contra 
a dignidade humana de ou-
tra pessoa ou grupo de pes-
soas [...] por motivos de cor 
de pele, raça, sexo, orien-
tação sexual, etnia, idio-
ma, credo e origem” sejam 
multados em US$ 30 mil. A 
punição pode ser aplicada 
diretamente nos valores de 
premiação por participação.

Em outro comunicado, 
também divulgado na tar-
de desta sexta, a Conme-
bol afirmou que “considera 
absolutamente inaceitável 
qualquer manifestação de 

racismo e outras formas de 
violência em seus torneios”. 
Assim, a entidade afirma 
que “assume e sempre assu-
mirá sua parte de respon-
sabilidade na luta contra 
todas as formas de discri-
minação”.

Diante dos últimos epi-
sódios, a Conmebol se com-
prometeu a promover “mu-
danças nos regulamentos 
para aumentar e endurecer 
as penalidades em casos de 
racismo”. Além de se com-
prometer a “elaborar e im-
plementar novos programas 
e ações que visem banir de-
finitivamente este problema 
do futebol sul-americano”.

Gol de pênalty
Toda vez que vejo na TV uma cobrança de pênaltis 

me lembro do sempre querido e lembrado Zequinha 
Soares, que dizia que o pênalti é tão importante que 
deveria ser cobrado pelo presidente do clube.

O hino do Leão
Nunca ouvi tanto o hino do Fortaleza como recentemente. 

A mídia não diz mas o autor foi o saudoso Jacson de Carvalho.

Parece que foi ontem
A audiência deste programana Rádio Assunção a partir de 
9 da noite vem batendo seguidos recordes de audiência.

Loteria dos Sonhos
Amigo meu comemo-

rou na segunda-feira que 
passou dois feitos espeta-
culares para ele. O tetra 
do Leão e ele ser um dos 
ganhadores da extração da 
Loteria dos Sonhos.

Nomes
A lei proíbe nomes de 

pessoias vivas em prédios 
públicos. As entidades 
não pode fazer uso desta 
homenagem. A gravação 
em troféus é outra maneira 
de se agradecer a quem 
merece.

Grande Rio
E as emoções continuam 

menos de 48 horas de con-
quista do tetra. A contagem 
de votos para a escolha da 
escola campeã do carna-
val do Rio mexeu com os 
nervos de muita gente. E 
eu aqui consegui mais um 
título pois a escola Grande 
Rio foi a vencedora, pela 
qual torci desde o início 
do desfile. Foi emocionan-
te ver Martinho da Vila 
à frente da escola de Vila 
Isabel.

Renan Vieira
O primeiro tetracam-

peonato do Fortaleza foi 
conquistado na década de 
2.000 e o seu presidente 
era Renan Vieira. Isto nos 
tempos em que ser presi-
dente exigia-se vocação 
para servir, ser torcedor do 
clube e lidar com uma ins-
tituição sem dinheiro. Meu 
amigo Renan Vieira aceitou 
o desafio e hoje é aplaudido 
pela nação tricolor.

Emanuel Brandão
Este jovem e talentoso 

escritor e jornalista bem 
que deveria escrever mais 
aqui em O Estado. Seu 
texto é claro e ele tem a 
"verve" do cearense que 
gosta de humor.

Aziz
Ele foi juiz de Direito 

em Maranguape e foi na 
minha opinião o maior 
craque de nosso basquete. 
Vez por outra bato papo 
com o mesmo de quem sou 
admirador.

O Sumov na mídia
O programa plenário 

esportivo que a TV Assem-
bleia mantém no ar toda 
2ª feira teve na semana 
passada um papo dos mais 
agradáveis entre os parti-
cipantes da mesa. Assunto 
era o Sumov de tantas gló-
rias e títulos hoje vivendo 
graças ao sacrifício pessoal 
do cel. Gomes.

Com o acon-
tecimento, a 

instituição se 
comprometeu  a 
promover mu-

danças em seus 
regulamentos 

em casos seme-
lhantes  

A estreia do Palmeiras na 
Copa do Brasil, neste sába-
do (30), foi marcada por um 
susto logo aos quatro minu-
tos de jogo. Foi esse o tempo 
que a Juazeirense demorou 
para abrir o placar com Nil-
do Petrolina. Os outros 86 
minutos, contudo, foram 
todos da equipe alviverde, 
que controlou a posse de 
bola e deixou a Arena Ba-
rueri com uma vitória por 2 
a 1 no jogo de ida da tercei-
ra fase da competição.

A vitória palmeirense 
veio graças a um golaço de 
Gustavo Scarpa. No banco 
de reservas por opção, com 
Abel Ferreira escalado uma 
equipe alternativa, o meia 
entrou no segundo tempo 
e precisou de apenas qua-

tro minutos para chutar de 
longe e balançar as redes de 
Rodrigo Calaça. Ainda no 
primeiro tempo, Breno Lo-
pes havia empatado o jogo 
para o Palmeiras.

O resultado faz com que o 
Palmeiras precise apenas de 
um empate no jogo do dia 
11 de maio, que deve acon-
tecer no estádio do Café, 
em Londrina (PR) -uma vi-
tória baiana por um gol de 
diferença leva o jogo para os 
pênaltis. O estádio Adauto 
Moraes, casa do Juazeirense, 
tem capacidade para menos 
de 10.000 pessoas, quantida-
de mínima exigida pela CBF 
para receber jogos da tercei-
ra fase da Copa do Brasil.

A Juazeirense surpreen-
deu logo aos 4 minutos de 

jogo. Em rápido contra-ata-
que, a equipe pegou a defesa 
do Palmeiras desarrumada 
e abriu o placar depois que 
Nildo Petrolina aproveitou 
rebote de Marcelo Lomba.

O susto não intimidou o 
Palmeiras. Mesmo demo-
rando para conseguir se im-
por na partida, a equipe de 
Abel Ferreira buscou o em-
pate oito minutos depois. 
Rafael Navarro se livrou de 
dois marcadores e tocou 
para Breno Lopes mandar 
para o fundo das redes de 
Rodrigo Calaça.

O goleiro apareceria no 
fim de um primeiro tem-
po de poucas finalizações, 
mesmo com o Palmeiras 
dominando as ações. Aos 
43 minutos, Rafael Navarro 

completou cruzamento na 
pequena área e Calaça apa-
receu para evitar a virada 
palmeirense.

A entrada de Gustavo 
Scarpa aos 21 minutos do se-
gundo tempo trouxe um ele-
mento diferente para a par-
tida. Especialista em chutes 
de longas distâncias, o meia 
precisou de apenas quatro 
minutos em campo para fu-
rar a defesa da Juazeirense e 
conseguir a virada para o Pal-
meiras, aos 25 minutos.

Depois de receber pas-
se na direita, Scarpa teve 
tempo de trazer a bola para 
o meio e bater colocado de 
muito longe. A bola bateu 
na trave de Rodrigo Calaça 
antes de morrer no fundo 
das redes.

Palmeiras vence Juazeirense-BA
em sua estreia na Copa do Brasil  

Conmebol pune River Plate 
por racismo contra Fortaleza  
A Confederação Sul-Americana de Futebol aplicou uma multa de US$30 mil 
ao clube argentino River Plate em razão dos atos racista de sua torcida  

CESÁR AUGUSTO REMOR DA FONSECA 
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Li-
cença Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, válida até 
12/04/2024, localizada no Loteamento Terras Alphaville Ceará 3, Quadra RA3, Lote 
15, Alameda Mar e Sol, Bairro Cidade Alpha, Eusébio-Ceará. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA 
das quais esta publicação é parte integrante.

FERNANDO COSTA VASCONCELOS FERNANDES
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Lo-
teamento Terras Alphaville Ceará 3, Quadra EA3, Lote 09, Alameda Do Forte, Bairro 
Cidade Alpha, Eusébio Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de  Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é parte 
integrante.

SUGAR SHOES INDÚSTRIA DE CALÇADOS LTDA, CNPJ nº 04.358.307/0006-24, 
torna público que requereu à SECRETARIA DE AGRICULTURA, RECURSOS HÍDRICOS E 
MEIO AMBIENTE, a Regularização da Licença de Operação 006/2019, localizada no Mu-
nicípio de Senador Pompeu-CE, na Rod CE 060 SN – Km 20 –CEP: 63600-000 – Bairro: 
Distrito Senhor do Bomfim. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da referida Secretaria Municipal.

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27556 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL PINHEIRO DANTAS e RAFAELLA COELHO DE CASTRO;
Edital n° 27557 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO HENRIQUE SILVA PRUDÊNCIO e KARINE SILVA VIEIRA;
Edital n° 27558 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YGOR NICÉAS PEREIRA OLIVEIRA e SAMIRA PINHEIRO DE OLIVEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 29/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9555-EMERSON MATHEUS GUIMARÃES COELHO E NAYRANNE HIVINA CAR-
VALHO TAVARES
Nº9556-CARLOS ALBERTO MOUTA E ROSANA MONTEIRO BEZERRA

Fortaleza, 29 de Abril de 2022
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.

Fernanda Maria Alves Gomes
OFICIALA

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66709-JOÃO ESDRAS DE SOUZA SILVA E MARIA LIDIANE DO NASCIMENTO PEREIRA
66710-JOSÉ ALISSON SANTOS SILVA E SIBÉRIA DE OLIVEIRA FARIAS
66711-RAIMUNDO SOUZA DE MAGALHÃES E PÊDRA ELUINA DE LIMA
66712-VALDEMIR TEIXEIRA E MARIA DE FATIMA RODRIGUES DA SILVA
66713-RAPHAEL ALBINO PEREIRA E DANIELI FERNANDA MARTINS OLIVEIRA
66714-GENEZIO HOLANDA MONTE E MEIRILENE IRINEU DA SILVA

Fortaleza, 29 de abril de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339362 - Mario Lucas da Silva Lima e Willian Rian de Lima Nobre; 
339363 - José Mario Silva Coelho e Regina Fatima Sousa;
339364 - Leandro Santos de Sousa e Izabela do Nascimento da Silva; 
339365 - Antonio Elvis pessoa da Costa e Erica Souza de Oliveira;
339366 - Diego da Silva Coelho e Vitoria Ellen de Oliveira; 
339367 - Kevin Vinnicius Moura Bezerra e Ana Flavia Marques Motta; 
339368 - Pedro Henrique Rodrigues de Sousa e Esther Saraiva Rodrigues;             
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, 29 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30848 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KLEITON SENA SEVERIANO e JAMILE FIGUEIREDO DE SOUZA;
Edital n° 30839 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HUGO SANTOS DE OLIVEIRA e FRANCISCA EVILANDIA SOUZA DA SILVA;
Edital n° 30840 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PATRICK ANTONIO PINHEIRO DOS SANTOS e ANATHYLA MOREIRA ALENCAR DE LIMA;
Edital n° 30841 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL MOYSÉS MELO FERREIRA e MARIANA FASANARO DE CARVALHO;
Edital n° 30842 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HUMBERTO ANTONIO NUNES MENDES e ELIANA GONDIM SAMPAIO;
Edital n° 30844 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FÁBIO LUIZ MONTEIRO DE CARVALHO FILHO e JÉSSICA JENIFER DE OLIVEIRA ALVES;
Edital n° 30843 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ARTHUR BONFIM AZEVEDO e VICTÓRIA GEISA BRITO DE OLIVEIRA;
Edital n° 30845 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO FERREIRA TEOFILO e RAISSA ELEN LIMA DO ESPIRITO SANTO;
Edital n° 30846 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ BENEDECTI DE CASTRO ANDRADE e JESSICA MARIA MARQUES BATISTA;
Edital n° 30847 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JHONE COSTA VIEIRA e JOCICLEIDE DA SILVA LOPES;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18325 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANDRÉ FERNANDES DA SILVA e SAMIRA FREITAS CIPRIANO;
Edital n° 18326 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO VIANNA PASSOS e MARIA FRANCISCA ALVES DOS SANTOS;
Edital n° 18327 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FELIPE SILVA DE AQUINO e GLAUCIONE XAVIER PAULO;
Edital n° 18328 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDISON AUGUSTO BALREIRA GOMES e JÚLIA EVANGELISTA MOTA SHIOGA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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° 75897 - KLECIO RODRIGUES CASTRO e FRANCISCA GEICIANE FERNANDES 
DE SOUZA; Edital n° 75898 - RAFAEL VICTOR MARQUES LEAL e MAIRANA LOPES DOS 
SANTOS; Edital n° 75899 - FRANCISCO WALDEZIO DE SOUZA BRAGA e LUCIANE 
MARIA DE LIMA OLIVEIRA; Edital n° 75900 - ANDERSON RODRIGO OLIVEIRA RO-
DRIGUES e IARA DE OLIVEIRA COSTA; Edital n° 75901 - NILSON NOBRE RODRIGUES 
e MARIA LUCIMAR MAGALHÃES VASCONCELOS; Edital n° 75902 - GEAN CAMELO 
AGUIAR e BIANCA TABOSA BRAGA; Edital n° 75903 - CARLOS EDUARDO ARAÚJO 
ALAM e GLEICYANE SOUSA DOS SANTOS; Edital n° 75904 - JOSÉ JACKSON FERREIRA 
PAZ e JÉSSICA STEELE OLIVEIRA GONÇALVES;
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, 30/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 



Com um aumento expres-
sivo de casos pediátricos de 
síndromes respiratórias em 
2022, Fortaleza precisou tomar 
medidas de reforço nos aten-
dimentos e internações dos 
hospitais. Já foram registrados 
mais de 50,8 mil atendimentos 
nas seis UPAs municipais, um 
aumento de 155% em compa-
ração ao mesmo período do 
ano passado. No Hospital da 
Criança, por sua vez, houve a 
internação de 957 crianças, o 
que representa um aumento 
de 43%. Já no Hospital Infantil 
Albert Sabin (Hias), a elevação 
de casos alcança os 128%.

Nesse contexto, a Secretaria 
da Saúde do Estado (SESA) 
e a Secretaria Municipal de 
Saúde (SMS) ampliaram o 
número de leitos para atender 
a necessidade da população 
durante esse período de crise. 
“Acreditamos que as crianças 
estão sendo afetadas majorita-
riamente por conta do período 
de sazonalidade das infecções 
respiratórias e da baixa pro-
cura pelas vacinas nos últimos 
dois anos em razão da pande-
mia”, afirmou a SMS.

Já foram disponibilizados 
73 leitos pediátricos nos Hias 
e nos hospitais Geral Dr. Wal-
demar de Alcântara (HGWA) 
e Infantil Filantrópico – Sopai, 
sendo 15 de Unidade de Tera-
pia Intensiva (UTI). Além dis-
so, ampliaram-se as unidades 
de saúde sentinela, que fazem 

a vigilância epidemiológica 
dos pacientes. Na rede muni-
cipal, a SMS contratou pedia-
tras plantonistas para as UPAs 
e abriu 40 leitos de enfermaria 
no Hospital da Criança, bem 
como ampliou em 114 o nú-
mero de leitos de retaguarda 
no Sopai. “É importante que, 
logo que percebam sinto-
mas como tosse, coriza, dor 
de garganta e febre, as mães 
levem seus filhos a um servi-
ço de saúde para dar início a 
um tratamento e evitar que 

a criança piore”, aconselha a 
coordenadora de serviços as-
sistenciais da UPA conjunto 
Ceará, Érica Guerreiro.

A coordenadora explica 
ainda, que a prevenção é ex-
tremamente relevante nesse 
momento. “As mães devem 
reforçar a lavagem das mãos 
das crianças, não se deve 
compartilhar objetos pes-
soais e deve-se manter dis-
tância de pessoas que já este-
jam infectadas”, sugere.

De acordo com a Secretaria 

Municipal de Saúde, a idade 
média das crianças que estão 
sendo afetadas pela situação é 
de zero a nove anos e, para não 
se contagiar, é recomendado 
evitar aglomerações e procurar 
as unidades de saúde para reali-
zar a vacinação. “É de extrema 
relevância os pais ou responsá-
veis não deixarem de levar seus 
filhos para tomarem as vacinas 
de rotina, além das vacinas de 
Campanha - Influenza e Sa-
rampo”, pontua a SMS.

Por isso, hoje, segunda-

-feira, 02, a capital cearen-
se irá iniciar a segunda fase 
da campanha de vacinação 
contra influenza, onde além 
das crianças que não rece-
beram o imunobiológico na 
primeira fase, serão contem-
pladas  gestantes, puérperas, 
professores, portadores de 
comorbidades, pessoas com 
deficiência permanente, ca-
minhoneiros, trabalhadores 
de transporte coletivo, ro-
doviário, urbano e de longo 
curso, trabalhadores portuá-

rios, forças de segurança e 
salvamento, forças armadas, 
funcionários do sistema de 
privação de liberdade, popu-
lação privada de liberdade e 
adolescentes e jovens em me-
didas socioeducativas.

O imunobiológico está dis-
ponível aos grupos prioritários 
em todos os postos de saúde, 
das 8h às 17h, de segunda a 
sexta-feira, e das 8h às 16h30 
nos postos Paulo Marcelo e 
Messejana aos finais de sema-
na e feriados. É válido ressaltar 
que quem tomou a vacina em 
2021, deve tomá-la novamen-
te em 2022, pois o imunizante 
sofreu alterações para proteger 
contra a cepa H3N2, além dos 
vírus das influenzas A e B. “A 
forma mais efetiva de evitar a 
gripe é a vacinação, a vacina 
evita que a criança desenvol-
va a gripe ou que tenha uma 
forma mais grave da doença”, 
pontua Érica Guerreiro.

A SMS orienta que, em ca-
sos de sintomas leves, a popu-
lação deve procurar os postos 
de saúde, a fim de garantir 
um tratamento efetivo e evi-
tar a sobrecarga dos hospitais. 
As UPAs, por suas vezes, são 
destinadas a casos de média 
complexidade com sintomas 
como falta de ar e febre alta.

Por Yasmim Rodrigues
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A Secretaria Municipal da Juventude ampliou o número de vagas disponibilizadas para cursos e 
esportes na Rede Cuca em Maio. Serão 970 novas vagas. As matrículas devem ser feitas de forma virtual 
pelo Portal da Juventude nas datas específicas da modalidade escolhida como artes, tecnologia e esportes.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal do Turismo (Setfor), recebe até a próxima quarta-feira (4), das 10h às 10h15, as 
propostas referentes ao edital de licitação para promoção de Fortaleza como destino turístico. O edital, no valor de cerca de R$ 17,4 milhões, tem 
financiamento do Banco de Desenvolvimento da América Latina. De acordo com o texto do documento, a verba deve ser aplicada na “contratação 
de empresa especializada para prestação de serviços de produção, operacionalização, ações de merchandising e apoio logístico de eventos de 
turismo e de negócios no Ceará e nos demais estados do Brasil, bem como no mercado internacional, com prestação de serviços de atendimento 
e fornecimento dos recursos humanos e materiais necessários à execução”. Entre as ações previstas pelo edital estão a realização, correalização, 
participação e coparticipação da Setfor em eventos como feiras de turismo, roadshows, famtours, fampress, entre outros, no Brasil e no exterior.

FOTO DIVULGAÇÃO / SMS

Capital cearense dá início a segunda
fase da vacinação contra influenza

Na primeira fase, apenas 10% da meta de vacinação foi atingida, com a aplicação de 66.890 doses

O crescimento de síndromes respiratórias entre crianças fez com que o Poder Público ampliasse leitos como forma de reforço

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

Sob o comando da tra-
dicional roda de samba do 
Nº1, Dudu Nobre, que repre-
senta as raízes brasileiras do 
line-up, garantiu muito agito 
por meio de canções clássicas 
amadas pelo público.

O eletrônico também 
ficou por conta do DJ Thiago 
Mansur, que trouxe muita 
energia por meio de seu set. 
Além de Thiago, se apresen-
taram no Camarote a DJ 
Sarah Stenzel, que promoveu 
ritmos e sonoridades tribais 
provindas de diferentes can-
tos do mundo, do Jack-e, DJ 
das festas mais badaladas da 
Europa. Encerrando as festi-

vidades, o Antônio Oliva, ao 
lado de Jessica Brankka, agi-
taram a noite com escolhas 
animadas e eletrizantes.

Com clima de muita 
alegria, o último dia de 
Camarote MAR foi sucesso 
absoluto encerrando o tão 
esperado retorno aos dias de 
folia na Marquês de Sapu-
caí. Marcando presença e 
desfrutando de todo confor-
to e sofisticação do camaro-
te, estiveram presentes Tiago 
Abravanel e Fernando Poli, 
Bianka Fernandes, Lore Im-
prota, Jeniffer Nascimento, 
Juliana Alves, Eliezer, Suel, 
Ferrugem, Franciele e Die-

go Grossi, Solange Couto, 
além dos influenciadores 
Luva de Pedreiro, Theodo-
ro e Thaynara OG.

No dia 30 de abril, a Adpec 
celebrou os 25 anos da Defen-
soria Pública do Ceará com o 
lançamento do documentário 
“Adpec, Nossa História!”, 
que narra a luta inicial pela 
consolidação da Defensoria 
Pública no Estado.

Presentes ao evento, 
Irene Mota e Benedita Da-
masceno, com a família do 
homenageado in memorian 
Antonio Leite Tavares, tam-
bém foram homenageadas 
pela Adepec.

Thiago Duarte aniversariante da temporada,  foi agra-
ciado com movimentado dia que contou com café da 
manhã, almoço e jantar.

Dividindo-se entre a família e os amigos mais chegados, o 
dia foi repleto de felicidade e alegrias.

O querido aniversariante começou o dia recebendo o ca-
rinho e afeto da amada Luciana Russo Duarte, da filha Luna, 
dos pais Fátima e Juvenal, das irmãs, sobrinhas e cunhado. 

Rio Mar como cenário recebeu as ex-alunas do Imaculada 
Conceição.  Sarita Ary, Celida de Sousa, Araci Justa, Daise 
Benevides e Zaira Medeiros, apenas na citação.

Mandando notícias do encantamento de Santiago de 
Compostela Rodrigo Cabral e Melissa.

O final de semana de Boni e Celida de Sousa será na bucó-
lica Frecheiras.

Mais 1 Café, que tem loja na rua Vicente Leite, receben-
do elogios nas redes sociais do ator, humorista, professor 
Haroldo Guimarães. A Loja completou recentemente, um 
mês de funcionamento.

No Rio de Janeiro, último sábado, o Camarote Brahma Nº1 
encerrou com grande estilo sua 31º edição. O espaço mais 
privilegiado da Sapucaí foi palco de show exclusivo do DJ 
Alok, que se apresentou pelo terceiro ano no Camarote.

Além de muita música boa, a ocasião reuniu o time Nº1, 
formado por Sabrina Sato, que esbanjou carisma ao curtir 
o desfile das campeãs, após uma maratona intensa de 
compromissos entre São Paulo e Rio de Janeiro. Ao lado da 
Rainha Carnaval, o time traz a influenciadora e empresária 
Silvia Braz, além da apresentadora Gabriela Prioli.

Gildária Lima corrige: 
não trabalha mais na 
Mota Machado e agora 
investe como autônoma na 
regularização de imóveis. 
Como sei do seu potencial, 
continuará brilhando.

Já dando os primeiros 
preparativos para  seu 
aniversário dia 6, Leonar-
do Mendonça.

Um mês antes do 
feriado de julho, o Náutico 
já afina os tamborins para 
o tradicional Carnaval da 
Saudade. 11 de junho.

0 aniversário  de Aline 
Gadelha Figueiredo foi 
ontem, mas as comemo-
rações foram transferidas 
para hoje. Aline é quem 
está dando nova feição na 
coordenadoria do distrito 
de educação da Secretaria 
Executiva Regional 2. Sua 
gestão tem a marca da pres-
timosidade e inteligência.

Em resgate à vida depois 
do recente acidente, Wládia 
Félix vai celebrar domingo 8 
de maio o seu aniversário.

Uma das praças mais 
arborizadas da cidade é 
onde funcionou por muito 
tempo a AMC, no bairro 
José Bonifácio. Ali se res-
pira o verde, oxigenando a 
vida, tornando-a um local 
bucólico, lindo, limpo e pre-
servado. A prefeitura cuida 
muito bem do espaço.

Próximo dia 12 de maio, 
toma posse como Consul ho-
norário da Dinamarca em For-
taleza, Leonardo Lundgaard 
Jensen. Estará presente à 
solenidade, que irá acontecer 
às 19h no Pipi Restaurante, 
o Consul da Dinamarca no 
Brasil, Nicolai Prytz.

Curtinhas

Juvenal, 
Fátima, 
Thiago e 
Luciana

Aniversariante dessa semana a bonita Karísia Pontes brindará 
seu novo ciclo, no próximo domingo, em almoço para a família

Aniversariante Thiago Borges Duarte
Beatriz Duarte Fermanian Gabriela Duarte Fer-
manian Thiago Borges Vívian Duarte Fermanian


