
Após o encontro, Pacheco disse à imprensa que “o diálogo é fundamental” e é preciso “alinhar” os Poderes contra arroubos antidemocráticos
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Fux e Pacheco reagem 
ao presidente Bolsonaro

Os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgaram 
manifestações públicas em defesa do processo eleitoral e da harmonia entre Poderes

EM DEFESA DA DEMOCRACIA

O posicionamento ocorre após seguidos ataques de Jair Bolsonaro (PL) à Supremo e ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e da 
participação do presidente em ato contra a corte no último domingo (1º). Em nota, o STF afirmou que Fux e Pacheco “conversaram 

sobre o compromisso de ambos para a harmonia entre os Poderes, com o devido respeito às regras constitucionais”. ÚLTIMAS8
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Ponto turístico, 
Estátua de Iracema 
Guardiã desaba 
do pedestal
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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36





SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30872 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ÂNGELO JÚNIOR e RUTE ANGELIM DA SILVA;
Edital n° 30861 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE MOREIRA FARIAS e SUSANA SILVEIRA FREIRE;
Edital n° 30863 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS FRANCO DE OLIVEIRA e LARA APARECIDA FIRMINO DA COSTA;
Edital n° 30862 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS EDUARDO MARTINS ALEIXO e LALI DE PAULA PESSÔA TEIXEIRA CRUZ;
Edital n° 30864 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROGGER MACHADO e MARINA DE QUEIROZ DIÓGENES;
Edital n° 30865 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESLEY FERREIRA LEANDRO e DIANA ALICE DA SILVA;
Edital n° 30866 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATÃ CAVALCANTE PEREIRA e MARINA RIBEIRO DA SILVA PITOMBEIRA;
Edital n° 30867 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO SOUSA MAIA e LIVIA DE MELO MENTROS;
Edital n° 30868 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERICK GUSTAVO ALMEIDA DE LIMA e VITORIA ARAUJO CUNHA;
Edital n° 30869 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLEBER LIMA NEGREIROS e KISIANE FERREIRA SILVA;
Edital n° 30870 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS ALBERTO MARTINS NETO e SARAH ELLEN SILVA DE MEDEIROS;
Edital n° 30871 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO HENRIQUE BEZERRA LIMEIRA e JULIANA COSTA QUEIROZ;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 



EDITAL DE CONVOCAÇÃO/NOTIFICAÇÃO

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S.A. - ETUFOR, 
pessoa jurídica de direito privado, sob a forma de sociedade de economia mista, 
criada pela Lei Municipal nº 7.481 de 23/12/1993, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
86.762.622/0001-72, com sede nesta Capital na Av. dos Expedicionários, nº 5677, 
CEP 60.410-411, atendendo as solicitações do Ministério Publico Estadual, através da 
4ª Promotoria de Justiça de Defesa do Idoso e da Pessoa com Deficiência, nos autos do 
Inquérito Civil nº 06.2016.00001122-6, CONVOCA E NOTIFICA os Srs.(as):

NOME PERMISSÃO Nº VEÍCULO
CADASTRADO

1. Elisangela Candido Guedes Ferreira 10.316-0 NRE-7721
2. Erinaldo Soares de Sousa  10.290-3 OSB-7529
3. Francisco Lopes da Costa Junior  10.298-9 NVB-1921
4. Francisco Arinaldo Silva do Nascimento 20.479-X PMW-0155
5. Lenin Soares Valente 10.318-7 NUT-0373
6. Leandro Farias da Silva 20.474-9 PML-2134
7. Valdson Feitoza Nunes  10.304-7 NVF-9181
8. Francisco Renan Guedes Costa 10.317-9 NUN-3452
9. Rawlinson Lima Farias 10.309-8 NUW-8663
10. Sergio Henrique Nogueira Barbosa 10.284-9 PNA-7714
11. Jader Silva Rodrigues 10.285-7 NUP-0711
12. André Felipe da silva Araújo 10.311-X NUU-61-83
13. Francisco Candido Ferreira da Silva 10.310-1 NVA-7453
14.  
15. Jair Monteiro de Lima

10.299-7 NVF-5031

16. Francisco José Roberto Torres 10.302-0 NUZ-5242
17. Débora Nogueira de Serpa 10.315-2 NRE-5573
18. Antônio Arnóbio Paz Rogério 20.477-3 PMQ-0895
19. Cícero Romão Moreira da Silva 10.314-4 NUZ-3341
20. Francisco Alinson Vieira de Oliveira 10.287-3 NUT-5831
21. Elias Moreira da Silva 10.289-X NUT-5661
22. Francisco de Assis Ferreira Lopes 10.319-5 NUN-9873
23. Juliana Aparecida de Almeida 10.293-8 NVC-9131
24. Luciano Moreira da Silva 10.282-2 NUR-5811
25. Antônio José Monteiro 10-291-1 NVF-8041
26. Paulo Roberto Moura dos Santos 20.475-7 PMM-2256
27. Tony Michael Bento dos Santos 10.313-6 NUP-7013
28. Francisco Moreira 10.303-9 NUY-3472
29. Francisco Leandro Farias Pereira 10.308-X NUY-3173
30. Clotis Moura de Araújo 10.312-8 NUT-6753
31. Carlos Umberto Bezerra Junior 10.297-0 NVC-7481

na qualidade de Permissionário(a)s do Sistema de Transporte Público do Município de 
Fortaleza, a comparecer  no Auditório da ETUFOR, localizado em sua sede,  na data de 
16/05/2022 ás 10h, a fim de participar de reunião para tratar da atual situação das 
permissões que tem como objeto o TÁXI ACESSÍVEL, bem como:

· NOTIFICA-SE os Srs.(as). Permissionário(a)s para no prazo máximo e 
improrrogável de 10 (dez) dias proceder a VISTORIA no veículo de sua 
propriedade, na sede da ETUFOR;

· NOTIFICA-SE para, no prazo de 10 (dez) dias, informar as razões por escrito 
da impossibilidade da não realização da vistoria, tudo a contar da data do 
recebimento da presente notificação.

· NOTIFICA-SE ainda os Srs. Permissionários em alusão para dizer se ainda 
mantém interesse em explorar a permissão do serviço de táxi acessível 
objetivando o transporte inclusivo para o deslocamento de passageiros com 
deficiência ou mobilidade reduzida de forma temporária ou definitiva, nos termos 
da Lei nº 9.430 15/10/2008. 

Ressalta-se que o não comparecimento do permissionário a reunião acima 
apontada, ou ainda o não atendimento às solicitações acima,  nos prazos acima 
estipulados,  ou bem como, a sua não justificativa nos  mesmos prazos, poderá 
acarretar SANÇÃO ADMINISTRATIVA, por parte do poder público concedente, inclusive 
a extinção da permissão nos termos do Art. 11 da Lei 9.430 15/10/2008. 

David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante
Diretor Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de 
Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional do Estado do Ceará, vem no 
uso de suas atribuições legais, atendendo ao previsto no Art. 33, alíneas’c’ e ‘e’ do 
estatuto convoca toda a categoria profissional representada para realização de 
Assembleia Geral Extraordinária com o fito de conhecimento da proposta de negociação 
da convenção coletiva de trabalho, votação da proposta e aprovação ou rejeição da 
referida proposta a realizar-se no dia 06 de maio de 2022 ás 19:00h em primeira 
convocação e ás 19:30 em segunda convocação, respeitando o Art. 14 do Estatuto do 
Senalba/CE, no local de funcionamento do sindicato localizado na Avenida Treze de 
Maio, no 1116, sala 503, bairro Fatima, CEP: 60.040-530, Fortaleza/CE. Fortaleza, 02 
de maio de 2022. Thiago de Lima Machado – Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO 
DOS PERMISSIONÁRIOS AUTÔNOMOS DE VEÍCULOS EM TRANSPORTE  PÚBLICO 
ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DE FORTALEZA E REGIÃO - SINDVANS  – CEARÁ. 
O Presidente da SINDVANS-CE, em obediência aos artigos 11 e 12 do Estatuto  Social 
do sindicato, vem por este edital, convocar todos os associados em dias com  suas 
obrigações sindicais, para participar de Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará no dia 10 de maio de 2022 (TERÇA-FEIRA), às 08:00 horas, na  Avenida 
da Liberdade, n° 361 – Bairro Autran Nunes – Fortaleza (CE), em primeira  convocação 
com a maioria absoluta dos associados presentes, e em segunda e  última chamada 
as 09:00 horas, com qualquer número de presentes, para  deliberar sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 
I - Autorização para a Diretoria do SINDVANS, negociar a CCT (Convenção  
Coletiva de Trabalho) 2022/2023 com o SINTRAAFOR; 
II – Escolha da Comissão de Negociação Coletiva; 
III - Permissão para instauração de Dissídio Coletivo. 

Fortaleza/CE, 04 de maio de 2022. 
Samuel Freire de Brito 

Presidente do Sindvans – Ceará.
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Raiva. Três pessoas tiveram morte confirmada por raiva humana na área rural do município mineiro de 
Bertópolis. Há, ainda, de acordo com a Secretaria de Saúde de Minas Gerais, um quarto caso suspeito 
aguardando a confirmação via exame laboratorial. Doses de vacinas antirrábicas foram enviadas.NACIONAL

Não reúne as condições para continuar no Supremo
José Medeiros (Pode-MT) após o ministro Ale-

xandre de Moraes ignorar indulto, aplicar multa e manter 
restrições a Daniel Silveira (PTB-RJ)

A expectativa no Planalto é de solução 
pacífica das diferenças com o Judi-
ciário, representado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), mas, assim 

como surpreendeu o País com o decreto de 
graça a um deputado aliado, o presidente Jair 
Bolsonaro também considera “carta na manga” 
invocar o artigo 142 da Constituição para que 
as Forças Armadas exerçam “papel moderador”, 
como preconizam vários juristas, entre os quais 
o Ives Gandra Martins, a fim de resolverem a 
crise institucional.

Faca na bota
Bolsonaro tem dito que o decreto da graça 

não teve objetivo de “peitar” o STF etc, mas 
ele mantém a “faca na bota”, como dizem os 
gaúchos.

Olho no arsenal
O ato indultando Daniel Silveira animou Bolso-

naro, que passou a avaliar as opções que a Consti-
tuição oferece ao chefe do Poder Executivo.

Poder moderador
O constitucionalista Ives Gandra Martins de-

fende que “cabe às Forças Armadas moderar os 
conflitos entre os poderes”.

Carta ofendida
A situação desagrada a todos. O ex-presidente 

e jurista Michel Temer afirmou que “a desarmo-
nia entre poderes é uma inconstitucionalidade”.

Generalidades
Pacheco e Fux nada discutiram de importante. 

Trocaram frases sobre generalidades e o encon-
tro, mais significativo, com o ministro da Defesa.

Fantasias
Baseada mais em torcida do que em gatos, a 

imprensa de oposição viu a visita como a “aliança 
contra Bolsonaro”. Menos, menos.

Relacionamento
Pacheco atuou como advogado no STF e pode-

rá retomar essa atividade a qualquer tempo. Tem 
todo o interesse em conservar bom trânsito.

Lula, o anacrônico
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira (PP-

-AL), revelou-se impressionado ontem com as con-
cepções anacrônicas do ex-corrupto Lula sobre orça-
mento. “Está a anos luz da moderna legislação”, disse.

Invocar o art. 142 é opção avaliada no Planalto

O PODER SEM PUDOR

Em 1986, Miguel Arraes voltaria ao governo 
de Pernambuco derrotando um jovem político, 
José Múcio Monteiro. Arraes vivia pedindo vo-
tos para Antônio Farias e o ex-padre Mansueto 
de Lavor, candidato ao Senado. O adversário 
Roberto Magalhães, ex-governador, bem que 
ajudava Arraes. Em Quipapá, a mulher do 
prefeito, dono dos votos da região, recebeu feliz 

o ex-governador: “Dr. Roberto, passei a noite 
preparando uma buchada para o senhor!” Reza 
a lenda que a primeira-dama local ouviu esta 
resposta: “Pois fez muito mal, minha senhora. 
Não como isso. A senhora espere o dr. Arraes 
passar aqui com sua corja de comunistas e ofe-
reça a eles.” Arraes, Farias e Mansueto vence-
ram em Quipapá. E em todo o Estado.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O povo não perdoa

Ignorância
Arthur Lira também destacou que o com-

parar ao imperador do Japão, por concentrar 
muito poder, é demonstração de ignorância 
de Lula. Lá, todo o poder político é exercido 
pelo primeiro-ministro.

Gente atrasada
A Câmara sediou “comissão” para que juí-

zes e procuradores trabalhistas, além de sin-
dicatos, defendessem a revogação da reforma 
trabalhista, um raro avanço na área. E se ti-
vessem ido lá criticar decisões do STF?

2018 vs. 2022
Eunício Oliveira (MDB) roda o Ceará, que tem 

5,4 milhões de eleitores, para se viabilizar depu-
tado. Em 2018, perdeu sua vaga no Senado para 
Eduardo Girão (Podemos) por 12 mil votos.

Prioridades
O deputado João Daniel (PT-SE) defendeu 

seu projeto, na Câmara dos Deputados, para 
isentar dos 6% de IPI (Imposto sobre Produ-
tos Industrializados) as cervejas sem-álcool: 
“Não é prejudicial à saúde”.

Jucá com Tebet
A posição oficial de Romero Jucá (RR), candi-

dato a retornar ao Senado, não é associar-se ao 
petismo, mas apoiar a pré-candidata do MDB à 
presidência da República, Simone Tebet (MS).

Palanque garantido
No ato de apoio do partido Solidariedade ao 

PT, chamou atenção a presença de dois terços 
do “trio ternura” da CPI da Pandemia: presi-
dente e vice Omar Aziz (PSD-AM) e Randolfe 
Rodrigues (Rede-AP).

6 anos hoje
O relator do impeachment contra Dilma, 

senador Antonio Anastasia (PSDB-MG), hoje 
ministro do TCU, apresentava, em 4 de maio 
de 2016, parecer favorável ao processo. Seria 
aprovado apenas 3 meses depois.

Há vagas
O aumento das contratações deve seguir 

forte nos próximos meses, é o que revela le-
vantamento da plataforma Catho. Segundo o 
estudo, os 10 setores com mais vagas abertas 
somam 246 mil oportunidades.

Pacheco no STF foi só factoide à 
caça de holofote
Apesar de todas as sugestões da 
imprensa amigável, o presiden-
te do Senado Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), não conseguiu expli-
car a “reunião” com o ministro 
Luiz Fux, presidente do Supremo 
Tribunal Federal (STF), na tarde 
desta terça (3). Até porque não 
houve reunião e sim uma visita 
de cortesia do advogado licen-
ciado da profissão para incorpo-
rar o mandato de senador, sina-
lizando aos integrantes do STF 
algo como “olha como eu sou 
bonzinho, sou do diálogo”. 

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Instituto  espera que essas medidas resultem em aumento do crédito e redução do seu custo

O saldo de crédito con-
cedido pelo sistema finan-
ceiro ao setor privado qua-
se dobrou nos últimos 21 
anos. O volume passou de 
27,3% do Produto Interno 
Bruto (PIB, soma de todos 
os bens e serviços produzi-
dos no país), em dezembro 
de 2000, para 52,9% do PIB 
em dezembro de 2021.

Os dados constam de nota 
divulgada ontem (3) pelo Ins-
tituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea), que analisa 
os impactos das propostas so-
bre o mercado de crédito, em 
debate no Congresso Nacio-
nal. O instituto  espera que 
essas medidas resultem em 
aumento do crédito e redu-
ção do seu custo.

O conjunto de medidas 
propostas para atacar as dis-
torções do mercado de cré-
dito têm buscado aumentar 
a transparência, solidez e 
segurança dos instrumentos 
financeiros e criar meca-
nismos para que os grupos 
e indivíduos, atualmente 
restritos ao crédito possam 
também utilizar esse merca-
do em condições razoáveis”, 
afirmou o diretor de Estu-
dos e Políticas Macroeco-
nômicas do Ipea (Dimac), 
Marco Cavalcanti, que ela-
borou a nota em coautoria 
com Francisco Luna, dire-
tor adjunto da Dimac.

Tendência
De acordo com o Ipea, a 

expansão do crédito no Bra-
sil, além de seguir tendência 
internacional, foi impulsio-
nada por mudanças na legis-
lação legal e institucional do 
mercado de crédito brasilei-

ro. Apesar disso, mesmo com 
os avanços, “as imperfeições 
e fricções que persistem no 
mercado de crédito dificul-
tam o acesso de importantes 
segmentos da sociedade e as 
medidas recentes buscam 
minimizá-las”.

Segundo o Ipea, o di-
ferencial de juros entre as 
modalidades é um dos mais 
importantes sintomas des-
sas imperfeições. “A média 
das taxas de juros com re-
cursos livres, que corres-
pondem aos contratos de 
financiamentos e emprés-
timos com taxas de juros 
livremente pactuadas, é de 
35% ao ano, enquanto a de 
recursos direcionados, que 
são contratos regulamenta-
dos ou vinculados a recur-
sos orçamentários, é de 9% 
ao ano.” Em fevereiro de 
2022, os empréstimos con-
signados de trabalhadores 

do setor público tiveram ta-
xas de 20,4% a.a. Já as taxas 
de crédito consignado do 
setor privado ficaram em 
36,2% ao ano. No emprésti-
mo pessoal não consignado 
as taxas chegavam a 83,4% 
ao ano.

Efeito
O Ipea espera que os efei-

tos das mudanças debatidas 
no Congresso Nacional se-
jam positivas e que resul-
tem em aumento do crédito 
e redução de custo, ou seja, 
“diminuindo os problemas 
de má alocação de recursos 
e ampliando a produtivida-
de geral da economia, com 
impactos positivos ainda no 
nível de renda per capita”.

Atualmente, há múltiplas 
medidas legislativas pro-
postas tanto pelo Executivo 
como por parlamentares, na 

busca de resolver  proble-
mas característicos do mer-
cado de crédito, segundo o 
Ipea.

Entre as propostas, des-
tacam-se o Projeto de Lei 
n° 4.188/2021, que trata do 
Novo Marco de Garantias; 
a Medida Provisória (MP) 
n° 1.085/2021, relativa ao 
Sistema Eletrônico dos 
Registros Públicos; a MP 
nº 1.104, sobre a assinatu-
ra eletrônica para emitir a 
Cédula de Produto Rural e 
Fundo Garantidor Solidário; 
a MP n° 1.107, sobre o SIM 
Digital; e a MP n° 1.114, que 
define o Fundo Garantidor 
de Habitação Popular e par-
ticipação da União em fun-
dos garantidores de risco 
de crédito para micro, pe-
quenas e médias empresas. 
(todas as matérias são da 
Agência Brasil)

Identificada ossada 
encontrada em 
Brumadinho

A Polícia Civil de 
Minas Gerais identificou, 
no início da tarde desta 
terça-feira (3), a ossada 
de Luiz Felipe Alves, uma 
das vítimas da tragédia em 
Brumadinho (MG). “Tra-
ta-se de um engenheiro de 
produção, com 30 anos na 
data do rompimento [da 
barragem], cuja identifica-
ção ocorreu por meio da 
arcada dentária”, detalhou 
a corporação em postagem 
no Twitter.

Nesta segunda-feira (2), 
o Corpo de Bombeiros de 
Minas Gerais localizou a 
ossada, com aproxima-
damente 40 segmentos, 
em uma área chamada 
Esperança 1, em Brumadi-
nho. A descoberta foi feita 
mais de três anos após o 
rompimento da barragem 
da mina do Córrego do 
Feijão, que deixou 270 
mortos. Cinco pessoas 
seguem desaparecidas.

As atividades de buscas 
continuam e estratégias que 
permitem peneirar o solo 
atingido pelo rejeito vêm 
sendo usadas. “Em meio à 
atuação do maquinário, foi 
identificado um segmento. 
Então, todos os esforços 
foram destinados a esse 
local, encontrando uma 
ossada com aproxima-
damente 40 segmentos”, 
contou o tenente Sandro 
Aloísio Matilde Júnior.

Além das mortes, a ava-
lanche de rejeitos liberada 
no rompimento da barra-

gem causou destruição de 
comunidades, degradação 
ambiental e poluição do 
Rio Paraopeba. Desde o 
episódio, as operações de 
busca do Corpo de Bombei-
ros sofreram apenas duas 
paralisações, ambas devido 
às restrições impostas nos 
momentos de agravamento 
da pandemia de covid-19.

Ato
Os esforços são acom-

panhados de perto pela 
Associação dos Familiares 
de Vítimas e Atingidos do 
Rompimento da Barragem 
da Mina Córrego do Feijão 
(Avabrum), criada pelos 
familiares dos mortos na 
tragédia. A entidade con-
tabiliza 272 mortes na tragé-
dia porque inclui na conta 
os bebês de duas vítimas 
que estavam grávidas.

Na última sexta-feira 
(29), antecipando-se ao Dia 
do Trabalho, celebrado em 
1º de maio, a Avabrum rea-
lizou um ato para lembrar a 
memória dos trabalhadores 
que faleceram no episódio. 
A maioria das vítimas eram 
funcionários da mineradora 
Vale ou de empresas tercei-
rizadas que ela contratava. 
Durante o ato, realizado 
com faixas e cartazes 
em frente ao Fórum de 
Brumadinho, familia-
res e amigos dos mortos 
cobraram a manutenção 
do processo criminal na 
Justiça mineira e pediram 
celeridade no julgamento.

Mercado: Ipea analisa impacto 
de propostas legislativas
O saldo de crédito concedido pelo sistema financeiro ao setor privado quase 
dobrou nos últimos 21 anos, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada

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, 
convocamos os acionistas da Companhia de Gestão dos Re-
cursos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Extraordiná-
ria - 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 Oliveira 
- Diretor Presidente / COGERH.
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Os interessados podem apresentar o requerimento da autorização até o próximo dia 16 de maio 
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Segurança. Em meio ao fortalecimento do trabalho integrado das Forças de Segurança e com o emprego 
de tecnologias, o Ceará apresentou redução de 11,3% no índice dos crimes provocados por mortes violen-
tas. O território com maior redução foi a Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), com queda de 36,4%.CIDADES

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 4 de maio de 2022  O ESTADO                     

As artes constituem ma-
nifestações que abrem múl-
tiplas possibilidades para a 
experimentação da vida. Por 
meio da produção e da ex-
posição delas, novos mundos 
surgem e colocam as histórias 
e experiências das pessoas 
em diálogos efervescentes. 
Nesse contexto, as obras de 
artesanato produzidas pelos 
internos do sistema prisional 
do Ceará começaram a ser 
comercializadas na Univer-
sidade de Fortaleza (Unifor), 
no Centro de Convivência. Os 
produtos estão à venda até o 
dia 31 de maio, das 8h às 17h.

O projeto “Arte em Ca-
deia”, comandado pela Coor-
denadoria de Inclusão Social 
do Preso e Egresso (Cispe), 
busca estimular e desenvol-
ver as habilidades artísticas 
dos internos por meio da pro-
dução de peças de artesanato 
de características regionais. 
As atividades do programa 
funcionam como forma de 
redução de ócio, remição de 
pena, capacitação profissio-
nal e geração de renda. 

Ao todo, são mais de 250 op-
ções de artigos produzidos por 
internos de quatro unidades 
prisionais que podem ser con-
feridas e compradas por quem 
estiver passando pelo Centro 
de Convivência da Unifor. Pe-
ças como almofadas de chitão, 
mochilas de patchwork, jogos 

americanos de vagonite, pro-
dutos em ponto cruz, bolsas de 
macramê e de crochê se desta-
cam pela estética e pelo traba-
lho muito bem executado.

Visibilidade
Cristiane Gadelha, Coor-

denadora de Inclusão Social 
do Preso e do Egresso da SAP, 
frisa a importância de expor 
e vender os artigos para a au-
toestima e o desenvolvimento 
dos artistas.  “A comercializa-
ção das peças é uma forma de 
levar uma noção à socieda-
de do trabalho desenvolvido 
dentro das unidades prisio-
nais. O artesanato gera capa-
citação para essas pessoas e 
permite que se tornem em-
preendedores”, comenta.

Outro fator relevante no 

desenvolvimento do progra-
ma é o engajamento do meio 
universitário. A estudante de 
Arquitetura e Urbanismo, 
Bianca Farias, mostra respeito 
e admiração com a iniciativa. 
“Já havia assistido um docu-
mentário sobre a importância 
da reinserção dos internos na 
sociedade. Com a exposição 
das peças produzidas pelos 
internos daqui, me surpreen-
di com a qualidade e acredito 
que esse seja o melhor cami-
nho para essas pessoas não 
retornarem ao mundo da cri-
minalidade”, afirma.

O projeto
A iniciativa “Arte em Ca-

deia” possui o intuito de co-
laborar com os processos de 
ressocialização e humani-

zação dos internos do siste-
ma prisional do Ceará. Isso 
ocorre por meio de oportuni-
dades de trabalho oferecidas 
pela SAP. O artesanato, por 
sua vez, gera impacto positi-
vo nas saúdes física e mental 
de quem o faz.

Atualmente, o projeto tem 
participação de 440 internos 
na produção dos artigos ar-
tesanais. No total, são con-
feccionadas 2500 peças por 
mês e distribuídas em quatro 
pontos de vendas: Emcetur, 
Centro de Triagem e Obser-
vação Criminológica (CTOC), 
Instituto Penal Feminino Auri 
Moura Costa (IPF) e SAP. A 
renda arrecadada é revertida 
em prol do projeto, para a aqui-
sição de mais materiais para a 
continuidade dos trabalhos.

O Governo do Ceará anunciou concurso público para 
a contratação de professores para a Universidade Esta-
dual do Ceará (UECE) e para a Universidade Estadual 
Vale do Acaraú (UVA). Serão, no total, 365 vagas dis-
poníveis para docentes da UECE em diversos cursos de 
áreas como saúde, tecnologia e educação, em unidades 
da Universidade na Capital e no Interior. Há 230 vagas 
para professores assistentes e 135 para adjuntos, tornan-
do o concurso o maior já realizado para a instituição. As 
vagas previstas nos editais dividem-se para provimento 
imediato de cargos nos cursos já existentes da Uece e ao 
preenchimento de cargos dos cursos novos criados no 
âmbito dos campi situados nos municípios de Canindé, 
Quixeramobim, Aracati, Crateús e Tauá. Os salários vão 
de R$ 7,76 mil a R$ 11,23 mil com as gratificações. Para 
a UVA, são 145 vagas para professores que serão lota-
dos nos Campi dos municípios próximos a Sobral, como 
destaca a reitora Izabele Mont’Alvernne.

Concurso para universidades

Desembargadoria
É aguardada por toda está semana a manifestação 

do Ministério Público Estadual a definição da lista 
sêxtupla para a vaga de desembargador do Tribunal de 
Justiça do Estado do Ceará, de acordo com o chamado 
Quinto Constitucional do MPCE. Referidos nomes 
deveriam ter sido anunciados semana passada, mas, 
a lista não foi devidamente fechada, sendo agora mo-
tivo de expectativa para os profissionais do setor que 
atuam na capital e nos municípios cearenses.

Saiba mais
Conhecida a lista 
dos seis (6) nomes, 
ocorrerá (ou já 
ocorreu ontem?) o 
encaminhamento 
ao Tribunal de Jus-
tiça do Estado, que 
reduzirá para três 
nomes (chamada 
lista tríplice), sendo 
a seguir levada à 
governadora Izolda 
Cela (Foto), a quem 
caberá a escolha da 

futura desembargadora, que ocupará a vaga com a apo-
sentadoria recente da desembargadora Vera Lúcia Cor-
reia. Como diria aquele notável jornalista: A escolha da 
desembargadora do MPCE será de mulher para mulher!

Pinho Pros
Foi recentemente confirmada a escolha do líder 

Adilson Pinho, natural de Poranga, na zona norte do 
Estado, para a Presidência do PROS, no âmbito do 
Ceará, com a debandada que houve daqueles que diri-
giam a sigla e até dos que usaram o partido nas últimas 
eleições para se elegerem. Paulo Pinho tem experiência 
política, filho do saudoso deputado estadual Antônio 
Eufrasino Neto. 

Candidatos
Na última semana, tanto Adilson Pinho, quanto seu 

primo, ex-prefeito de Poranga, Paulo Pinho, concederam 
entrevista à nossa reportagem e além do comando do 
partido em Fortaleza e no Ceará como um todo, anun-
ciaram suas respectivas pré-candidaturas à Câmara Fede-
ral e Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Os dois 
estão viajando a vários municípios, tentando fechar uma 
boa chapa a ser levada na época marcada a convenção do 
partido. Há expectativas sobre a lista de candidatos.

Turismo cearense
Continua com boa repercussão no interior do Ceará, a 

existência de pelo menos 52 dos 284 municípios no novo 
Mapa do Turismo do Brasil. Em mais um sinal da retomada 
da economia após arrefecimento da Covid/19, o Estado 
passou a figurar como destaque no novo Mapa do Turismo 
no País. Portanto, vamos ter mais emprego e melhor circu-
lação do dinheiro, beneficiando a economia como um todo, 
revelou o secretário de Turismo do Ceará, Arialdo Pinho.

Caucaia
Sim, um dos municípios cearenses que estão estrean-

do na ferramenta é Caucaia, no litoral leste, vizinho a 
Fortaleza. A cidade é conhecida por destinos como na 
praia do Cumbuco, que atingiu a categoria B no Mapa, 
que leva em conta a quantidade de estabelecimentos de 
hospedagem e empregos, além da estimativa de visitan-
tes domésticos e internacionais, com boa arrecadação 
de impostos federais nos meios de hospedagens.

Universidade recebe feira de artesanato 
com peças feitas por internos da Cispe
Iniciativa é comandada pela Coordenadoria de Inclusão Social do Preso 
e Egresso da Secretaria de Administração Penitenciária

O Hospital Geral de Forta-
leza (HGF) obteve destaque 
ao ser escolhido para partici-
par de um projeto nacional: 
o segundo ciclo do projeto 
Qualificação Hospitalar, re-
alizado pelo Hospital do Co-
ração (HCor), por meio do 
Programa de Apoio ao De-
senvolvimento Institucional 
do Sistema Único de Saúde 
(Proadi-SUS),

A iniciativa que a unidade 
da Secretaria da Saúde do Ce-
ará (Sesa) vai participar pos-
sui o objetivo de identificar, 
de modo precoce, complica-
ções que podem levar pacien-
tes a paradas cardiorrespira-

tórias (PCR) fora de unidades 
críticas. O propósito é evitar 
maiores determinados danos 
durante internações.

Segundo a enfermeira e 
especialista do HCor, Ana 
Tucunduva, as implicações 
de pacientes internados em 
algumas situações podem ser 
dirimidas a partir de alguns 
cuidados. “A gente entende 
que uma parada cardiorres-
piratória em um paciente fora 
de uma unidade crítica, seja 
ela uma sala de emergência, 
um centro cirúrgico ou uma 
UTI [Unidade de Terapia In-
tensiva], é algo que pode ser 
evitado com a identificação 

precoce da deterioração clíni-
ca“, comentou.

Colaborações do HGF
Do ponto de vista do 

HGF, a parceria é bastante 
festejada. Para a coordena-
dora do Núcleo de Seguran-
ça do Paciente e Qualidade 
Hospitalar (NSQPH), Ara-
guacy Rebouças, o hospi-
tal tem muito a colaborar no 
prgrama. “São projetos como 
esse que procuramos nos en-
gajar ao máximo porque for-
talecem as ações de segurança 
do paciente entre os profissio-
nais, trazendo grandes me-
lhorias para o serviço”, frisa.

Desde 2019, o HGF tem 
participado ativamente de 
atividades de melhoria de 
processos e capacitação pro-
fissional capitaneados por 
instituições parceiras do Pro-
adi-SUS, como o Lean nas 
Emergências e o Lean Trans-
formação.

Além do HGF, mais 30 
hospitais do Nordeste foram 
selecionados para integrar os 
dois ciclos do projeto Quali-
ficação Hospitalar. No Ceará, 
os hospitais de Messejana Dr. 
Carlos Alberto Studart Go-
mes (HM) e São José (HSJ), 
ambos também da Rede Sesa, 
fazem parte da iniciativa.

HGF é selecionado para iniciativa nacional 
que busca reduzir danos durante internação

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - ERRATA AO TERMO DE 
RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1804.001/2022 – CARONA. No termo de 
ratificação publicado nos jornais (DOU, DOE e Grande Circulação) e Flanelógrafo da Prefeitura Mu-
nicipal no dia 20 de Abril de 2022, ratifica-se o que se segue: ONDE SE LÊ: OBJETO: Registro de 
preço para futuras eventuais em contratação de serviço de confecção de prótese dentária destinado 
a doação a pessoas carentes, junto a secretaria de Saúde do município de Martinópole LÊ SE: 
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA 
TOTAL E PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL REMOVÍVEL, INCLUINDO O MATERIAL PARA A CON-
FECÇÃO, PARA ATENDER À PESSOA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO 
A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PROCESSO DE 
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 12.03.001/2021 PERP, VINCULADA AO PREGÃO 
ELETRÔNICO N 12.03.001/2021 – PERP DO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLES/CE. OBS: as de-
mais informações permanecem inalteradas. Senador Sá-CE, 04 de Maio de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS - ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2203.01/2022-PP /SRP, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Senador Sá, através da Secretaria de Saúde e as empresas SUPERFIO COMER-
CIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ:05.675.713/0001-79 
com sede na Rua Júlio César, N°1013- jardim América- Fortaleza- Ceará , a empresa X MEDICAL & 
CLEAN LTDA, inscrita no CNPJ:13.737.194/0001-54 com sede na Av Ministro josé Americo, N°700- 
bairro, parque Iracema,Cep:60.824-245- Fortaleza, a empresa FB COMÉRCIO DE PRODUTOS E 
EQUIPAMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ:21.116.490/0001-66 com sede na Rua Aguapé, 255, 
jóquei Clube- Fortaleza-CE, Cep:60.510-077, a empresa DISTRIMED COMERCIO DE MEDICA-
MENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ:21.930.581/0001-69 com sede na 
: Av Brasília, 506-CEP:62.460-000-Uruoca-CE, a empresa ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA 
DE MEDICAMENTO EIRELI, inscrita no CNPJ:42.017.679/0001-71 com sede na Rua Galdino de 
Araújo, 387, Alto do Cristo, Sobral-CE.MODALIDADE: Pregão ELETRÔNICO n° 2203.01/2022-PP /
SRP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ODONTOLÓGICO E DEMAIS INSUMOS DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF’S DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR TOTAL REGISTRADO E EMPRESAS: SUPERFIO CO-
MERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ:05.675.713/0001-
79, No Item 01, pelo valor global de R$ 9.480,00 (nove mil quatrocentos reais ), X MEDICAL & CLEAN 
LTDA, inscrita no CNPJ:13.737.194/0001-54 nos Itens 05, 07, 08, 10, 13, 19, 22, 26, 41, com o valor 
global de R$ 11.210,20 (onze mil duzentos e dez reais e vinte centavos), FB COMÉRCIO DE PRO-
DUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ:21.116.490/0001-66 nos Itens 06, 21, 25, 
31, 33, 39, 40, 44, 45, 46, 49, 50 com o valor global de R$ 59.943,30(cinquenta e nove mil novecentos 
e quarenta e três reais e trinta centavos), DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATE-
RIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ:21.930.581/0001-69 nos Itens 02 ,09 ,11 ,12 ,14 15 ,16 
,17 ,18 ,20 ,23 ,24 ,27 ,29 ,30 ,32 ,35 ,36 ,37 ,38 ,42 ,43 ,47 ,48 com o valor global de R$ 69.150,00 
(sessenta e nove mil cento e cinquenta reais), ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTO EIRELI, inscrita no CNPJ:42.017.679/0001-71 nos Itens 03, 04, 34 com o valor global de R$ 
6.938,00(seis mil novecentos e trinta e oito reais).FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela lei n° 10.520 
de 17 de julho de 2002, no decreto n° 10.024/2019 – que regulamenta o “pregão na forma eletrônica”, 
com aplicação subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações pos-
teriores e Decreto Federal n0 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares 
nsº 123/06 e 147/14, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital 
e seus anexos. VIGÊNCIA DA ATA: De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Secretaria de Saúde (ÓR-
GÃO GERENCIADOR), Sr(a). Gabriela Lopes de Sousa e pelas Empresas: SUPERFIO COMERCIO 
DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA, representada neste ato por Sra: joão Pedro 
Sales Silveira Chacon, CPF: 038.565.703-82, empresa X MEDICAL & CLEAN LTDA, , representada 
neste ato por Sra Isabele Cavalcante Goncalves, CPF:039.808.173-50, empresa FB COMÉRCIO 
DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME, , representada neste ato por Sra Francisco Ferna-
des de Araújo, CPF:264.539.243-15, empresa DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E 
MATERIAL HOSPITALAR EIRELI,representada neste ato por Sr, Rogerio Fernandes da Silva ALFA 
HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, , representada neste ato por Sra LETI-
CIA VASCONCELOS FROTA VINAS , CPF:076.518.913-50. Senador Sá-CE, 19 de Julho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO – A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada de Preços, 
autuada sob o N° 2022.04.28.001F, cujo objeto e á Contratação da Execução das obras de construção 
da praça esportiva localizada na rodovia CE-375 – Estádio Mangueirão, no Município de Tarrafas – 
CE, conforme Contrato de Repasse Nº 904983/2020/MCIDADANIA/CAIXA, PT Nº 1072816-40/2020, 
sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos. A abertura fica marcada para o dia 
24 de maio de 2022, às 08h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. Os interessados poderão 
obter informações detalhadas na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada Av. Maria Luiza 
Leite Santos S/N, Bairro Bulandeira,Tarrafas/CE, ou através do telefone (88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 
03 de maio de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – ERRATA – Na publicação 
do PREGÃO ELETRÔNICO - SRP, N° 2022.04.19.001S-SRP, onde se lê: “fase de disputa de lance 
no dia 19/05/2021 ás 09hs30min.”, Leia-se: “fase de disputa de lance no dia 19/05/2022 ás 09hs-
30min.”. Tarrafas/CE, 03 de maio de 2022. Luiz Alves Matias – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO 
- A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que reali-
zará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022042801PE, tipo menor preço por 
lote, cujo objeto é o Registro de preços para futura e eventual CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E 
CAMBAGEM DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O recebimento das propostas será até 
às 08 horas do dia 17 de maio de 2022, início da disputa de preços às 09 horas do dia 17 de maio 
de 2022, no site bllcompras.com. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interes-
sados no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, 
localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07:30h às 
17:00h. Jaguaribara - CE, 03 de maio de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 025/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.04.27.01 AVISO DE LICI-
TAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 2022.04.27.01, do tipo Menor Preço Por Item para a aquisição de material 
permanente destinado ao Programa Pacto pela Aprendizagem no município de Icapuí-CE, através 
do Convênio Nº 027/2021-MAPP:2154. Envio das propostas poderá ser feito das 09h00min do dia 
05/05/2022 até às 08h59min do dia 16/05/2022. Início da Sessão Pública virtual será às 09h00min 
do dia 16/05/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está disponível no endereço 
eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala da Comissão Permanente 
de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Horário Local). Informações 
poderão ser obtidas, através do telefone (88) 3432.1400 ou email: pregaoeletronicopmi@gmailcom. 
Icapuí-CE, 03 de maio de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - AVISO RETIFICAÇÃO DO EDI-
TAL DO PREGÃO ELETRONICO Nº 2022.04.20.02 O município de Icapuí-CE torna público a re-
tificação do Edital do Pregão Eletrônico Nº 2022.04.20.02, cujo objeto é a aquisição de material 
permanente para unidade de atenção especializada em saúde do município de Icapuí-CE (Hos-
pital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros), conforme Proposta Nº. 11418.377000/1200-
01 do Fundo Nacional de Saúde/MS. Altera-se no edital os seguintes: No preambulo: Onde se 
lê: O Município de Icapuí-CE, leva ao conhecimento dos interessados que realizará Licitação 
para registro de preços, na modalidade Pregão Eletrônico. Leia-se: O Município de Icapuí-CE, 
leva ao conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrôni-
co. No item 12.6 - Onde se lê: Para efeito de lances, será considerado o valor unitário do Item. 
Leia-se: Para efeito de lances, será considerado o valor global do Lote. No item 30.2 - Onde 
se lê: As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 
06.01.10.302.0012.1.013. Leia-se: As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da 
dotação orçamentária nº 06.01.10.302.0012.2.044. Altera-se no Termo de Referência o item 9.2. 
Onde se lê: As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
nº 06.01.10.302.0012.1.013. Leia-se: As despesas decorrentes da contratação correrão por con-
ta da dotação orçamentária nº 06.01.10.302.0012.2.044. Altera-se no Contrato o item 8.2. Onde 
se lê: As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da dotação orçamentária nº 
06.01.10.302.0012.1.013. Leia-se: As despesas decorrentes da contratação correrão por conta da 
dotação orçamentária nº 06.01.10.302.0012.2.044. Permanecem inalteradas as demais cláusulas 
do edital. Maiores informações email: pregaoeletronicopmi@gmail.com. Icapuí-CE, 03 de maio de 
2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 



INTERNACIONAL
Guerra. Rússia voltou a atacar Lviv, cidade do oeste ucraniano próximo à fronteira com 
a Polônia. De acordo com o prefeito Andrii Sadovii, mísseis lançados pelas forças russas 
atingiram três subestações de energia, o que afetou o abastecimento de uma parte da cidade.
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EUA: decisão que 
liberou o aborto 
vaza à imprensa

O vazamento de um 
documento interno da Su-
prema Corte dos EUA, que 
indica que o tribunal vai 
mudar um entendimento 
de quase 50 anos sobre o 
direito ao aborto no país, 
evocou a própria decisão 
que está prestes a ser 
revertida. Isso porque em 
1973 o posicionamento 
da mais alta instância 
da Justiça americana no 
caso Roe vs. Wade aca-
bou divulgado primeiro 
pela imprensa, por uma 
questão de horas. A velo-
cidade limitada em que a 
informação podia circu-
lar naqueles tempos e na 
qual atravessa fronteiras 
em poucos minutos hoje 
é uma diferença crucial 
para entender o peso dos 
acontecimentos desta 
segunda (2) –que rapida-
mente tiveram reflexos 
na movimentação políti-
ca de democratas, como 

o presidente Joe Biden, e 
republicanos.

Naquele ano, em 
janeiro, uma combina-
ção de fatores fez com 
que a edição semanal da 
revista Time chegasse às 
bancas com a reportagem 
“The Sexes: Abortion 
on Demand” (os sexos: 
aborto sob demanda) 
horas antes da decisão 
final anunciada pelo juiz 
Harry Blackmun. O vaza-
mento se deu a partir de 
uma informação passada 
por Larry Hammond, 
então escriturário da 
Suprema Corte, a David 
Beckwith, repórter da 
publicação de quem tinha 
sido colega na faculdade 
de direito. Os detalhes do 
caso foram contados ao 
escritor James Robenalt, 
que voltou ao tema em 
coluna publicada nesta 
segunda no jornal The 
Washington Post.

O desgaste da diplomacia 
russa no exterior ganhou um 
novo capítulo nesta terça-
-feira (3), 69º dia de guerra 
no Leste Europeu, quando o 
chanceler russo, Serguei La-
vrov, acusou Israel de apoiar 
neonazistas na Ucrânia, es-
calando a tensão iniciada 
assim que o diplomata disse 
que Adolf Hitler tinha san-
gue judeu.

As falas do longevo minis-
tro vão ao encontro de uma 
das falsas alegações proferi-
das por Vladimir Putin como 
argumento para iniciar a in-
vasão do território vizinho: 
a de que era preciso “desna-
zificar” o Estado ucraniano. 
O país, de fato, convive com 
células nazistas –como o Ba-
talhão Azov, em partes incor-
porado às Forças Armadas–, 
mas especialistas dizem que a 
fala de Putin não se sustenta 
na realidade.

A acusação de Lavrov veio 
após seu homólogo israelen-
se, Yair Lapid, condenar as 
falas sobre judeus e acusar o 
alto diplomata russo de fazer 
uso político do Holocausto. 

Ele pediu que Lavrov se des-
culpasse pelas declarações, 
que caracterizou como uma 
demonstração de racismo.

Farpas
O episódio, além das trocas 

de farpas diplomáticas, arris-
ca mudar a posição de Israel, 
até aqui um agente neutro no 
conflito. Tel Aviv tem envia-
do ajuda humanitária a Kiev, 
mas hesitou em enviar arma-
mentos, como fizeram outros 
países. Também despendeu 
poucas críticas consistentes a 
Moscou e não impôs sanções 
econômicas.

Ao subir o tom, Lavrov 
disse que Lapid fez comen-
tários “anti-históricos” sobre 
o Holocausto que “deixariam 
claro o curso do atual gover-
no israelense em apoiar o 
regime neonazista de Kiev”. 
“Infelizmente, a história co-
nhece exemplos trágicos de 
cooperação judaica com os 
nazistas”, seguiu o ministro 
das Relações Exteriores.

A diplomacia do governo 
Putin ainda refutou argu-
mento –também tido como 

marginal por especialistas– 
de que o fato de Volodmir 
Zelenski, o presidente ucra-
niano, ser judeu zeraria as 
chances de o país ser coman-
dado por nazistas. “O antis-
semitismo na vida cotidiana 
e na política não parou –pelo 
contrário, tem sido alimenta-
do”, disse.

Dados atualizados do es-
critório de direitos humanos 
das Nações Unidas mostram 
que pelo menos 3.193 civis 
morreram desde o início da 
guerra, sendo que 227 das 
vítimas são crianças. Outros 
3.353 civis teriam ficado feri-
dos. As cifras, no entanto, são 
reconhecidamente subnotifi-
cadas. O número de refugia-
dos do conflito se aproxima 
de 5,6 milhões –a Ucrânia 
tem cerca de 45 milhões de 
habitantes.

A terça-feira também foi 
marcada por uma em partes 
bem-sucedida tentativa de 
retirar civis da usina de Azo-
vstal, em Mariupol, cidade-
-símbolo da guerra, que atua 
como uma espécie de bastião 
das forças ucranianas restan-

tes no local sitiado pelos rus-
sos. Segundo o Comitê Inter-
nacional da Cruz Vermelha, 
que mediou a abertura do 
corredor humanitário, mais 
de 100 pessoas, incluindo de-
zenas de feridos, deixaram a 
usina e foram para Zaporíjia, 
na região central.

“Estive em Azovstal por 
dois meses e meio, e eles [os 
russos] nos atacaram por to-
dos os lados”, disse Olga Sa-
vina ao The New York Times 
quando desembarcava de um 
ônibus do comboio humani-
tário. Ela afirmou que a luz 
do Sol chegou a queimar seus 
olhos após tantos dias viven-
do no subsolo.

Ainda assim, o Minis-
tério da Defesa russo, se-
gundo a agência RIA, disse 
que, ao lado de tropas da 
autoproclamada república 
separatista de Donetsk, na 
região do Donbass, voltou 
a atacar Azovstal por terra e 
ar. A pasta alega que forças 
ucranianas aproveitaram o 
cessar-fogo para retomar 
posições no território, o que 
justificaria os ataques.

Ucrânia: Rússia acusa Israel 
de apoiar ‘regime neonazista’
Chanceler russo acusou Israel de apoiar neonazistas na Ucrânia, escalando a 
tensão iniciada assim que o diplomata disse que Adolf Hitler tinha sangue judeu

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE FORTALEZA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo pre-
sente Edital ficam convocados os trabalhadores portuários avulsos - Arrumadores, que prestam 
serviços no Porto do Mucuripe, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, que se 
realizará no dia 09 de maio de 2022 às 09:00hs, na Avenida Vicente de Castro, 6906, para de-
liberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberar, em atendimento aos artigos 612 e 
seguintes da CLT, sobre proposta de Acordo Coletivo de Trabalho com a empresa MULTI-
LOG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LOGISTICOS LTDA. No caso de não haver “quorum” legal para 
primeira convocação, a mesma será realizada, uma hora após, em segunda convocação, com os 
trabalhadores presentes. Fortaleza, 04 de maio de 2022. Raimundo Nonato da Silva. Presidente.

Estado Do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que a 
partir das 16:00 horas do dia 04 de Maio de 2022, estará disponível para o Cadastramento das 
Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SS-PE005/22-SRP, cujo objeto é o 
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de limpeza, copa e cozinha, 
acondicionamento e embalagem e outros materiais permanentes, para atender as necessidades 
da Secretaria de Saúde do Município de Itaiçaba/CE. Data da Disputa de Preços: 17 de Maio de 
2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis na Av. 
Coronel João Correia, Centro, Itaiçaba/CE, ou através dos sites: www.bllcompras.com, 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 03.05.2022. Joéliton Oliveira 
Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Homologação - 
Modalidade: Pregão Presencial/ Registro de Preço Nº 00.22.18.03.001- PPRP. Objeto: 
Registro de Preços para contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e 
publicidades dos atos oficiais do diário oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-
CE. Empresa Vencedora: Hedelita Nogueira Vieira EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 
07.779.242/0001-74, com o valor global de R$ 1.470.600,00 (hum milhão quatrocentos e 
setenta mil seiscentos reais) conforme mapa de preços anexado aos autos. Homologo a 
Licitação na forma da Lei nº 8.666/93 em 29 de setembro de 2021. Celso Henrique Martins 
Rodrigues, Ordenador de Despesas – Gabinete do Prefeito do Município de Itaitinga. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade: 
Pregão Presencial/ Registro de Preço Nº 00.22.18.03.001- PPRP. Objeto: Registro de 
Preços para contratação dos serviços de publicações legais de divulgação e publicidades dos 
atos Oficiais do Diário Oficial de interesse da Prefeitura Municipal de Itaitinga-CE. Empresa 
Vencedora: Hedelita Nogueira Vieira EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 07.779.242/0001-74, com o 
valor global de R$ 1.470.600,00 (hum milhão quatrocentos e setenta mil seiscentos reais). 
conforme Mapa de Preços anexado aos autos. Adjudico a Licitação na forma da Lei Nº 
8.666/93 em 02 de Abril de 2022. Eduarda Almeida Silvestre - Pregoeira Oficial do 
Município de Itaitinga. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e 
Homologação - Modalidade: Tomada de Preços Nº 2022.07.001 TP. Objeto contratação de 
empresa para pavimentação em pedra tosca no entorno do estádio, no Município de 
Itaitinga/CE., conforme Projeto Básico e demais Anexos do Edital. Empresa Vencedora: F. 
Marcio de Araujo – ME., inscrita no CNPJ Nº 13.749.666/0001-99, com o valor global de R$ 
186.282,81 (cento e oitenta e seis mil, duzentos e oitenta e dois reais oitenta e um centavos), 
conforme mapa de preços anexado aos autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei 
n° 8666/93, alterada e consolidada – José Inácio Silva Parente – Ordenador de Despesa - 
Secretaria de Infraestrutura do Município de Itaitinga. Itaitinga, Ceará, em 03 de Maio de 2022. 
Francisco Arnaldo Brasileiro Presidente da Comissão de Licitação – CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Tomada de Preços Nº 2022.07.003 TP. Objeto contratação de empresa para 
reforma e modernização de quadra na sede do Município de Itaitinga/CE – PT 1076853-80., 
conforme Projeto Básico e demais Anexos do Edital. Empresa Vencedora: PM&M Engenharia 
LTDA, inscrita no CNPJ Nº 02.290.672/0001-04, com o valor global de R$ 763.888,27 (setecentos e 
sessenta e três mil, oitocentos e oitenta e oito reais vinte e sete centavos), conforme mapa de 
preços anexado aos autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei nº 8.666/93, alterada e 
consolidada – José Inácio Silva Parente – Ordenador de Despesa - Secretaria de Infraestrutura do 
Município de Itaitinga. Itaitinga - Ceará, em 03 de maio de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - 
Presidente da Comissão de Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça 
Anastácio Maia, nº 40 – Centro – Orós-CE, comunica aos interessados que no dia 17 de Maio de 
2022, 09:00hs, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.05.03.01-
SRP. Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de computadores completos, junto a 
Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Orós-CE, tudo conforme Anexo I. 
O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no 
horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br. Ou 
pelo o Portal das Licitacoes: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. Orós/CE, 03 de 
maio de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste. O Secretário de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Urbano da Prefeitura Municipal de Pentecoste, em cumprimento a Legislação 
em vigor, faz publicar o Extrato Resumido do 4º Aditivo ao Contrato N° 001-2021.07.29.39-TP-
ADM, firmado entre Prefeitura Municipal de Pentecoste e a Empresa CONSTRAM-Construções e 
Aluguel de Máquinas LTDA, como a seguir discrimina: Fundamento Legal: art.57, Parágrafo 1º, 
inciso II, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Objeto: Prorrogar o prazo do contrato 
anterior pactuado, por mais 90 (noventa) dias, com vigência a partir da data do 03 de Maio de 2022 
até 01 de Agosto de 2022. Assina pela Contratante: Miguel Gomes Martins Neto, Secretário de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano. Assina pela Contratada: CONTRAM-Construções e 
Aluguel de Máquinas LTDA. Pentecoste (CE), 03 de Maio de 2022. Miguel Gomes Martins Neto 
- Secretario de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 17 de maio de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará 
realizando o Pregão Eletrônico nº 017/2022.02, cujo objeto é a aquisição de materiais didáticos 
diversos destinados ao atendimento dos alunos da Rede Municipal de Ensino (Infantil, 
Fundamental e Educação de Jovens e Adultos) de responsabilidade da Secretaria de Educação 
do Município de Uruburetama, conforme especificado no edital o qual encontra-se na íntegra na 
Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 03 
de maio de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama - Aviso de Retificação - 
Pregão Eletrônico nº 020/2022.02. Onde se lê: dia 12 de abril de 2022, às 9h30min 
Leia-se: dia 12 de maio de 2022, às 9h30min. Uruburetama/CE, 03 de maio de 2022. 
Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Adendo - Edital de Tomada de 
Preço Nº 2004.02/2022. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, por intermédio de seu 
presidente, torna público o Adendo ao Edital da Tomada de Preço Nº 2004.02/2022, cujo objeto 
é iluminação da Avenida Antônio Rocha Freire, Mosenhor José Furtado, Rua Pedro Caetano e 
Rua Roberto Ximenes do Município de Alcântaras, de acordo com o MAPP 511, celebrado entre 
a Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará e a Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE. 
Pelos termos do adendo que hora se publica, fica alterado os seguintes termos e itens do edital: 
onde se lê: a comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal de Alcântaras/CE. 
verá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na Dívida Ativa 
Municipal., ler-se: A comprovação de regularidade para com a Fazenda Municipal da Sede da 
Licitante . verá ser feita através de Certidão Consolidada Negativa de Débitos inscritos na 
Dívida Ativa Municipal. Maiores informações poderão ser adquiridas junto a Comissão de 
Licitação do Município, ou através do portal de licitações do TCM –Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará no link: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras, 04  de maio de 2022. 
Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana - Extrato da Sessão de Julgamento 
do Edital de Pregão Presencial Nº 2022.04.07.01CMJ. A Câmara Municipal de Jaguaruana, 
por meio do Pregoeiro, torna público o resultado da sessão do Edital de Pregão Presencial nº 
2022.04.07.01CMJ. Objeto: Aquisição de veículo 0km em atendimento as necessidades da 
Câmara Municipal de Jaguaruana/CE, conforme especificações contidas no Projeto Básico e 
demais anexos do Edital. Diante a ausência de interessados, o Sr. Pregoeiro declarou o 
processo como Deserto. Jaguaruana/CE, 03 de maio de 2022. O Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 

Nº 01.004/2022. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 

Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 23 de maio 

de 2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio – CE, 

estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de 

empresa especializada em consultoria e assessoria para captação de recursos e gerenciamento 

sistemático de convênios e prestação de contas junto aos órgãos do Governo Estadual e do 

Governo Federal, com o objetivo de atender as demandas de diversas Secretarias do Município 

de Eusébio/CE. O edital poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. 

Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

FORALDA ÁGUAS ENVASADAS LTDA - CNPJ: 11.717.515/0001-51
Torna público que RECEBEU do Instituto de Meio Ambiente do Município de Caucaia - IMAC a 
Regularização da Licença de Operação,  para Fabricação de Água Envasada (Código 18.03 - 
COMDEMA 01/2022, CNAE 11.21-6-00), Porte Excepcional, Médio Potencial Poluidor Degradador 
- PPD, sendo a vazão de 8.000 L/H (oito mil litros por hora) localizada na Rua Francisco Felipe da 
Silva, Nº 854, Itapuan, Caucaia/CE, com validade: 17/03/2025. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - 
Tomada de Preços nº 2022050201-ESPO, Objeto: Contratação de empresa 
especializada para implatação de gramado em campo de futebol, no municipio de 
Jaguaretama-CE, conforme projeto básico. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados que a sessão de recebimento dos envelopes será dia 23/05/2022 ás 
09h00mim, na sala da comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal, Rua 
Tristão Gonçalves, 185, Maiores Informações Tel. (88) 3576-1305, Email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br - Jaguaretama-CE, 03 de Maio de 2022, Francis-
co Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA 
– AVISO DE ERRATA. OBJETO: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de consultoria, assessoria e capacitação junto à secretaria do 
trabalho, desenvolvimento social e direitos humanos de Barroquinha/CE; 
ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA 
e ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-CMDI para a atuação es-
pecífica nas atividades de monitoramento/acompanhamento, avaliação, 
capacitação e elaboração de diagnóstico local em consonância com os 
projetos sociais de captação de recursos externos junto às instituições 
financeiras, nas quais destinam valores dedutíveis do imposto de renda 
- programas amigo de valor e do parceiro do idoso (SANTANDER), bem 
como da fundação ITAÚ social - destinados aos fundos municipais dos 
direitos da criança e do adolescente e fundo municipal dos direitos dos 
idosos, visando o desenvolvimento de ações específicas na execução dos 
projetos sociais “NIACAA: autismo, inclusão & família”, “nem a COVID 
nem a violência tiram os direitos da infância e adolescência!” e “vivendo 
melhor a terceira idade”, a serem implementados no ano de 2022. TIPO: 
Menor preço por lote. ONDE SE LÊ: MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 2022.04.27.01PE, LEIA-SE: TOMADA DE PREÇOS 2022.04.27.01 TP. 
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO COMUNICA AOS INTERESSA-
DOS QUE NO DIA 19 DE MAIO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA 
DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES DE 
HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS, PARA A LICITAÇÃO DO OBJETO 
ACIMA CITADO. FICAM EXLUIDAS AS DEMAIS PARTES DO AVISO, PUBLI-
CADO NO JORNAL O ESTADO E NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO – DOE 
EM EDIÇÃO NO DIA  29/04/2022. A COMISSÃO.

Estado do Ceará – Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará – 
COSEMS/CE - Edital de Convocação para Assembleia Geral dos Secretários Municipais 
de Saúde do Ceará. A Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do 
Ceará–COSEMS/CE, Sayonara Moura de Oliveira Cidade, em comum acordo a Diretoria 
Executiva, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da Entidade nos termos dos 
artigos 5º, 6º, 7º e 8º, convoca por esse edital Assembleia Geral Extraordinária dos 
Secretários Municipais de Saúde a ser realizada no dia 04 de junho de 2022, a ser realizada no 
Centro de  Convenções do Cariri, Av. Padre Cícero, 4400 - Muriti, Crato - CE, CEP: 63.133-
830 que havendo quórum, será realizada em primeira convocação, às 10:00 horas, com e 
caso necessário, em segunda convocação, 30 minutos após a primeira. A Assembleia Geral 
Extraordinária constará da seguinte Ordem do Dia: 1. Prestação de Contas relativo ao I 
Quadrimestre de 2022. Maiores informações no COSEMS, localizado à Rua dos Tabajaras, 
268 – Praia de Iracema – Fortaleza/CE. Fortaleza, 04 de maio de 2022. Sayonara Moura de 
Oliveira Cidade - Presidente do COSEMS.

EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS E TITULARES DE DIREITO REAL-USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. 
Procedimento Extrajudicial de Usucapião Prenotação nº 116.353. Rubênia Maria Moura Fernandes, na qualidade de 
Oficiala Interina do Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que foi prenotado nesta Serventia sob nº 116.587 em data de 23.12.2021, um pedido de reconhecimento do direito de 
propriedade através da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do Art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, requerido por 
requerido por ANA CLAUDIA SOARES RIBEIRO, RG nº 90002037330, CPF 302.470.553-87, e GERSON FONSECA GUIMARÃES, 
OAB nº 490.150, CPF 123.534.693-87, brasileiros, casados, ambos funcionários públicos, residentes e domiciliados à Rua 
Desembargador Leite Albuquerque, n° 160 apto 300, por seu advogado Gerson Fonseca Guimarães, OAB-CE nº 8.140, 
relativamente a “Um terreno rural de forma irregular, situado na Rua Tia Mariinha, s/no, denominado Sítio Pajuçara, Distrito de 
Garrote, neste Município de Caucaia-CE, perfazendo o terreno uma área total de 5.806,69m², ou seja, 0,5806ha e perímetro de 
464,73m, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PV-0001, de coordenadas N 9.595.113,51m 
e E530.564,08m; deste segue confrontando com propriedade de Maria Zenir Monteiro Gondim, com azimute de 105°52’35” por 
uma distância de 79,28m até o vértice M-0001, de coordenadas N 9.595.091,82m e E 530.640,34m; deste segue confrontando 
com a propriedade de Maria Zenir Monteiro Gondim, com azimute de 106°30’14”, por uma distância de 120,93m até o vértice 
M0002, de coordenadas N 9.595.057,46m e E 530.756,29m; deste segue confrontando com a Rua Tia Mariinha, com azimute de 
182°15’45” por uma distância de 28,77m até o vértice M-0003, de coordenadas N 9.595.028,71m E 530.755,15m; deste segue 
confrontando ao sul com a propriedade de Luiz Felipe dos Santos, com azimute de 285°42’33” por uma distância de 48,25m até 
o vértice M-0004, de coordenadas N 9.595.041,78m e E 530.708,71m; deste segue confrontando a propriedade de Luiz Felipe 
dos Santos, com azimute de 286°30’05” por uma distância de 83,22m até o vértice M-0005, de coordenadas N 9.595.065,42m 
E 530.628,91; deste segue confrontando a propriedade de Maria das Graças dos Santos, com azimute de 285041°28” por uma 
distância de 75,52m até o vértice PV-0002, de coordenadas N 9.595.085,84m e E 530.556,21m; deste segue confrontando com 
a Lagoa da Pajuçara, com azimute de 15°52’35” por uma distância de 28,76m até o vértice PV-0001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro; com os seguintes confinantes: AO NORTE, lado esquerdo, em dois segmentos: o primeiro medindo 79,28m, e 
o segundo medindo 120,93m, ambos limitando-se com a posse de Maria Zenir Monteiro Gondim; AO LESTE, frente, medindo 
28,77m, limitando-se com a Rua Tia Mariinha; AO OESTE, fundos, medindo 28,76m, limitando-se com a Lagoa da Pajuçara; e 
AO SUL, lado direito, em três segmentos: o primeiro medindo 48,25m, limitando-se com a posse de Luiz Felipe dos Santos, o 
segundo medindo 83,22m, e o terceiro medindo 75,52m, ambos limitando-se com posse de Maria das Graças dos Santos. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.” Tudo conforme planta e memorial descritivo, elaborados pelo 
técnico em agrimensura, CFT 322.960.613-20. Assim sendo, ficam INTIMADOS terceiros eventualmente interessados e 
titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido para, querendo, apresentar impugnações por escrito 
perante este Ofício de Registro de Imóveis com as razões de sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar 
da data de publicação do presente edital, podendo ainda, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, que se acrescerem à 
decorrência do prazo do presente edital, nos termos do Art.770-H, do Provimento nº 08/2014, com redação dada pelo 
Provimento no 17/2017, ambos da CGJ-CE, CIENTES de que a inércia implicará em concordância, e presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro 
nos termos da Lei. Caucaia, 27 de abril de 2022. A Oficiala Interina, Rubénia Maria Moura Fernandes.

LIMA PESCADOS
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turis-
mo e Cultura - Licença Ambiental Única, referente à outras atividades não  
especificadas anteriormente do grupo comércio e serviços. Empreendimento  
situado na Rua do Caís, S/N, Torrões, Itarema/CE. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas normas e instruções  de Licenciamento 
da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura.

Hapvida Participações e Investimentos S.A.
CNPJ 05.197.443/0001-38 - NIRE 233.000.392.71

Ata da Reunião do Conselho de Administração em 18/04/2022
Data, Horário e Local: em 18/04/2022, às 18h, na sede social, Fortaleza/CE, Convocação e Presença: 
realizada a convocação prévia, em conformidade com os termos do estatuto social da Companhia. Presentes 
conselheiros representando a maioria dos membros do conselho de administração da Companhia. Composição 
da Mesa: Sr. Cândido Pinheiro Koren de Lima - Presidente, e Sr. Rafael Sobral Melo - Secretário. Ordem do 
Dia e Deliberações: Após análise e discussão da ordem do dia, os membros do conselho de administração 
presentes deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas: (I) A realização da Emissão, da 
Oferta Restrita e a celebração pela Companhia, na qualidade de emissora, da Escritura de Emissão, com as 
seguintes características e condições principais, as quais serão detalhadas e reguladas no âmbito da Escritura 
de Emissão: (a) Número da Emissão; (b) Número de Séries; (c) Valor Total da Emissão:; (d) Procedimento 
de Bookbuilding; (e) Quantidade de Debêntures; (f) Destinação de Recursos; (g) Colocação; (h) Data de 
Emissão; (i) Prazo de Vigência e Data de Vencimento; (j) Valor Nominal Unitário; (k) Espécie:; (l) Forma e 
Conversibilidade; (m) Prazo e Forma de Integralização; (n) Comprovação da Titularidade; (o) Depósito 
para Distribuição, Negociação, Custódia Eletrônica e Liquidação: As Debêntures serão depositadas para: 
(i) distribuição pública no mercado primário por meio do, administrado e operacionalizado pela B3, sendo a 
distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação, no mercado secundário, por meio do 
CETIP 21 - Títulos e Valores Mobiliários; (p) Amortização Programada; (q) Remuneração das Debêntures; 
(r) Pagamento da Remuneração; (t) Aquisição Facultativa das Debêntures. As Debêntures objeto deste 
procedimento poderão, a exclusivo critério da Companhia: (i) ser canceladas; (ii) permanecer em tesouraria da 
Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado.; (u) Resgate Antecipado Facultativo; (v) Oferta de 
Resgate Antecipado Facultativo: A Companhia poderá, a seu exclusivo critério, realizar, a qualquer tempo, 
oferta de resgate antecipado das Debêntures, com o consequente cancelamento das Debêntures resgatadas. O 
valor a ser pago em relação a cada uma das Debêntures indicadas por seus respectivos titulares em adesão à 
Oferta de Resgate Antecipado Facultativo corresponderá ao Valor Nominal Unitário ou ao saldo do Valor Nominal 
Unitário das Debêntures objeto do resgate, conforme o caso, acrescido (i) da Remuneração; e (ii) se for o caso, 
de prêmio de resgate antecipado a ser oferecido aos Debenturistas, a exclusivo critério da Companhia, que 
não poderá ser negativo, sendo certo que, caso a Oferta de Resgate Antecipado Facultativo seja realizada, ela 
deverá abranger todas as Debêntures cujos titulares aderirem à oferta; (w) Multa e Juros Moratórios; (x) Local 
de Pagamento: Os pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia utilizando-se, 
conforme o caso: (i) os procedimentos adotados pela B3, para as Debêntures custodiadas eletronicamente na 
B3; ou (ii) os procedimentos adotados pelo escriturador, para as Debêntures que eventualmente não estejam 
custodiadas eletronicamente na B3, ou, conforme o caso, pela instituição financeira contratada para este fim, ou 
ainda na sede da Companhia, se for o caso; (y) Vencimento Antecipado: As Debêntures e todas as obrigações 
constantes da Escritura de Emissão serão consideradas antecipadamente vencidas, de forma automática ou 
não, bem como (i) inadimplemento de qualquer obrigação financeira; e (ii) descumprimento, pela Companhia, 
por 3 trimestres consecutivos ou alternados apurados durante a vigência das Debêntures, do índice financeiro 
a ser descrito na Escritura de Emissão; (z) Fiança: O fiel, pontual e integral cumprimento (i) da obrigação de 
pagamento de todos os direitos de crédito decorrentes das Debêntures, bem como (ii) de quaisquer outras 
obrigações, pecuniárias ou não, bem como declarações e garantias da Companhia e da Fiadora nos termos 
da Escritura de Emissão, será garantido por fiança da Fiadora.; e (aa) Demais Condições: Todas as demais 
condições e regras específicas relacionadas à Emissão das Debêntures seguem tratadas na Escritura de 
Emissão. (II) A celebração, pela Companhia, de todos e quaisquer instrumentos necessários à realização da 
Emissão, e da Oferta Restrita, incluindo, mas não se limitando, aos seguintes instrumentos: (a) a Escritura de 
Emissão); e (b) o Contrato de Distribuição; (III) A autorização à Diretoria da Companhia para praticar todo e 
qualquer ato e assinar todo e qualquer documento necessário à implementação e à realização da Emissão e da 
Oferta Restrita, bem como à formalização das matérias tratadas nos itens (I) e (II) acima, inclusive, mas não se 
limitando a (a) discussão, negociação e definição dos termos e condições das Debêntures, bem como de todos 
os demais documentos e eventuais aditamentos no âmbito da Emissão e da Oferta Restrita; (b) contratação 
dos Coordenadores, mediante a celebração do Contrato de Distribuição; e (c) contratação dos Prestadores 
de Serviços necessários à implementação da Emissão e da Oferta Restrita; (IV) A ratificação de todos os 
atos já praticados pela administração da Companhia para a consecução da Emissão e da Oferta Restrita.. 
Arquivamento: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 5788722 em 26/04/2022. Atos 
interessados, poderão consultar a cópia de inteiro teor no jornal digital.

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° 27564 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FLAVIO FERNANDES DIAS e ADRIANA APARECIDA FABRIN POZZA;
Edital n° 27565 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WADY FREIRE CHAYB FILHO e NATHALIA VARGAS ORSINI;
Edital n° 27566 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIELLE ARAGÃO FERREIRA FALCÃO e NADJA RAQUEL PINTO.
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, 03 de maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

CLUBE DO ADVOGADO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, com base nos Estatutos do Clube do Advogado, ficam convocados 
todos os sócios proprietários para se fazerem presentes no dia 18/maio/2022 ás 
13:00hs, no endereço localizado na rua Marcelo Gentil Porto, 876, bairro Engenheiro 
Luciano Cavalcante, Fortaleza, Ceará, CEP-60.183-810, a Assembleia Geral Ordinária, 
que se realizará em primeira convocação com a presença mínima de um terço (1/3) dos 
sócios proprietários regularizados e no gozo de seus direitos, e em segunda, 
independentemente de nova convocação, uma hora após, com qualquer número, para 
eleição dos novos Conselhos, Diretor e Superior do Clube do Advogado. Para tanto 
solicitamos aos senhores sócios que se façam presentes à referida assembleia portanto 
seus respectivos títulos e documento de identidade.

Fortaleza (CE), 03 de maio de 2022.

       RAIMUNDO LÚCIO PAIVA                   EDSON JOSE SAMPAIO CUNHA FILHO
           Primeiro Secretário                                           Presidente



PECÉM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A. 
CNPJ nº 10.471.487/0001-44

Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Balanço Patrimonial

Demonstrações dos Resultados

Demonstrações dos Resultados Abrangentes

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

1. Contexto operacional: A Pecém II Geração de Energia S.A. (“Companhia” ou 
“Pecém II”) é uma sociedade anônima de capital fechado e foi constituída em 
13/11/2008 sob a denominação de MPX Pecém II Geração de Energia S.A., com 
capacidade total de 360MW. Em 13/12/2013 sua razão social foi alterada para 
Pecém II Geração de Energia S.A. Em 30/09/2008, a Companhia sagrou vitoriosa 
no Leilão A-5 garantindo a comercialização de 276 MW médios por um período de 
15 anos. O contrato garante uma receita anual mínima, indexada ao IPCA (Índice 
de Preços ao Consumidor Amplo - IBGE) e, adicionalmente, uma receita variável 
destinada a cobrir os custos (combustível, operação e manutenção). 2. Base de 
elaboração e apresentações das demonstrações financeiras: 2.1 Declaração de 
conformidade e base de elaboração: As demonstrações financeiras da Companhia 
referentes aos exercícios encerrados em 31/12/2021 e  2020, foram elaboradas de 
acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”) emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e também de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem os pronunciamentos 
contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPC”) e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”).  
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações 
financeiras estão apresentadas na Nota 3. “Resumo das principais práticas 
contábeis”. As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo 
histórico, exceto por certos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo. 
O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas 
em troca de ativos. Adicionalmente, a Companhia considerou as orientações 
emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, 
na preparação das suas demonstrações financeiras. Dessa forma, as informações 

relevantes próprias das demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas e 
correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão. A preparação de 
demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas 
e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no 
processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior 
nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 4. “Estimativas e julgamentos contábeis críticos”. Na 
preparação destas demonstrações financeiras, as mesmas políticas contábeis foram 
aplicadas nos exercícios apresentados. A emissão destas demonstrações financeiras 
foi autorizada pela Administração em 26/04/2022. 2.2. Declaração de continuidade: 
A administração avaliou a capacidade da Companhia em continuar operando 
normalmente e está convencida de que possui recursos para dar continuidade a 
seus negócios no futuro. Assim, as demonstrações financeiras foram preparadas 
com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da Companhia. 
2.3 Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: A Companhia adotou, sem 
impactos significativos, as alterações ao CPC 06 (R2) – “Arrendamentos” e do 
CPC 48 – “Instrumentos Financeiro” sobre definição do termo “Reforma da Taxa de 
Juros de referência – Fase 2”, a partir de 1º/01/2021. Uma série de outras novas 
normas também entraram em vigor a partir de 1º/01/2021, mas não afetaram 
materialmente as demonstrações financeiras da Companhia. Adicionalmente, A 
partir de 01.01.2022, estarão vigentes os seguintes pronunciamentos, os quais não 

A nova redação do art. 289, I e II, da Lei nº 6.404/76 cria uma forma especial para a publicação das demonstrações financeiras resumidas em jornais impressos, 
possibilitando que a companhia publique de maneira desagregada os valores dos grupos de contas individualmente relevantes e de maneira agregada valores de 
grupos de conta individualmente pouco relevantes. 
Para evitar quaisquer dúvidas dos leitores das demonstrações financeiras resumidas, destacamos os seguintes avisos: 
1) Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a tomada 
de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações financeiras completas auditadas, elaboradas 
na forma da legislação societária e da regulamentação contábil aplicável. 
2) As demonstrações financeiras completas referentes ao exercício findo em 31/12/2021 e o relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras 
completas, estão disponíveis nos seguintes endereços eletrônicos:
a) https://ri.eneva.com.br/informacoes-financeiras-e-operacionais/informacoes-sobre-controladas-spe- itaqui/spe-pecem-ii/
b) https://oestadoce.com.br/jdigital/
O referido relatório do auditor independente sobre essas demonstrações financeiras foi emitido pela KPMG Auditores Independentes Ltda. em 26/04/2022, sem 
modificações.”

Nota 2021 2020
 Ativo
 Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 5 73.187 61.396
 Títulos e valores mobiliários 6 129.517 108.643
 Contas a receber 7 160.091 128.604
 Estoques 8 171.496 35.666
 Imposto de Renda e Contribuição Social a recuperar 9 44.107 33.629
 Outros impostos a recuperar 9 3.653 147
 Outros ativos circulantes 12.921 11.097

594.972 379.182
 Não circulante 
 Realizável a longo prazo 63.002 88.698
 Imobilizado 10 1.576.321 1.639.219
 Intangível 11 639 708

1.639.962 1.729.976
 Total do Ativo 2.234.934 2.107.807

Nota 2021 2020
 Passivo
 Circulante 
 Fornecedores 12 77.296 67.355
 Imposto de Renda e Contribuição Social a recolher 13 39.321 26.328
 Outros impostos a recolher 13 2.909 5.872
 Obrigações sociais e trabalhistas 2.799 2.811
 Participações nos lucros 6.179 5.865
 Provisão de custo por indisponibilidade 11.259 14.384
 Outros passivos circulantes 77.894 104.821

217.657 227.436
 Não circulante 
 Arrendamentos a pagar 15.730 8.859
 Provisão para contingências 14 15.784 14..377
 Provisão para desmantelamento 4.395 4.459
 Outros passivos não circulantes 825.320 803.955

861.229 831.650
 Total do Passivo 1.078.886 1.059.086
 Patrimônio líquido 15
 Capital social 1.000.006 1.000.006
 Reserva Legal 10.898 2.370
 Reserva de Lucros 96.521 31.059
 Reserva de incentivo fiscal  48.623 15.286
 Total do patrimônio líquido 1.156.048 1.048.721
 Total do Passivo 2.234.934 2.107.807

Nota 2021 2020
 Receita de venda de bens e/ou serviços 1.059.013 562.865
 Custo dos bens e/ou serviços vendidos (782.780) (386.982)
 Resultado bruto 276.233 175.883
 Despesas/Receitas operacionais 
 Gerais e administrativas (11.272) (9.859)
 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 3.870 6.008
 Resultado antes do resultado financeiro e dos tributos 268.831 172.032
 Resultado financeiro 
 Receitas financeiras 44.348 20.808
 Despesas financeiras (104.406) (144.283)
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 208.773 48.557
 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o lucro 
 Corrente 9 (12.066) (691)
 Diferido 9 (26.147) (466)
 Lucro líquido do exercício 170.560 47.400

2021 2020
 Lucro líquido do exercício 170.560 47.400
 Outros resultados abrangentes a ser reclassificados para 
 resultado do exercício em e subsequentes 
 Outros resultados abrangentes - -
  Total de outros resultados abrangentes do exercício,  
 líquidos de tributos 170.560 47.400

 
Capital Social 
Integralizado Reserva legal Reserva de lucros

Reserva de 
incentivo fiscal

Prejuízos/lucro 
acumulados

Total do patrimônio 
líquido

Saldo em 1º/12/2020 1.182.179 - - 11.789 (182.173) 1.011.795
  Incentivo fiscal SUDAM/SUDENE - - 3.497 (3.618) (121)
Transações com acionistas: -
 Redução do capital social (182.173) - - - 182.173 -
 Lucro líquido do exercício - - - 47.400 47.400
 Reserva legal - 2.370 - - (2.370) -
 Reserva de lucros - - 31.059 - (31.059) -
 Dividendo mínimo obrigatório - - - - (10.353) (10.353)
Saldo em 31/12/2020 1.000.006 2.370 31.059 15.286 - 1.048.721
  Incentivo fiscal SUDAM/SUDENE - - 33.337 (33.337) -
Transações com acionistas: 
  Lucro líquido do exercício - - - 170.560 170.560
  Reserva legal - 8.528 - - (8.528) -
  Distribuição de dividendos adicionais - - (31.059) - - (31.059)
  Dividendo mínimo obrigatório - - - - (32.174) (32.174)
  Reserva de lucros  - 96.521 - (96.521) -
Saldo em 31/12/2021 1.000.006 10.898 96.521 48.623 - 1.156.048

 Fluxo de caixa das atividades operacionais 2021 2020
 Resultado antes dos tributos sobre o lucro 208.773 48.557
 Ajustes para reconciliar o prejuízo ao fluxo de caixa das  
 atividades operacionais: 175.534 201.770
 (Aumento) redução nos ativos/Aumento (redução) nos  
 passivos operacionais: (193.789) (52.198)
 Dividendos pagos (41.412)
 Imposto de Renda e Contribuição Social pagos (11.821) (2.577)
 Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados pelas  
 atividades operacionais 137.285 195.552
 Caixa e equivalentes de caixa líquidos consumidos nas  
 atividades de investimentos (34.745) (123.466)
 Caixa e equivalentes de caixa líquido consumido pelas  
 atividades de financiamentos (90.749) (137.492)
Aumento/Redução de caixa e equivalentes de caixa 11.791 (65.406)
 Demonstração da variação de caixa e equivalentes de caixa 
 No início do exercício 61.396 126.802
 No fim do exercício 73.187 61.396
 Aumento/(Redução) de caixa e equivalentes de caixa 11.791 (65.406)

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

foram adotados antecipadamente pela Companhia:

Revisão e Normas impactadas Correlação com o IASB Impactos 
contábeis

Revisão de pronunciamentos Técnicos nº 19 
Pronunciamentos Técnicos CPC 15 
(R1) – Combinação de negócios, CPC 
25 – Provisões, passivos contingentes 
e ativos contingentes, CPC 27 – Ativo 
imobilizado, CPC 29 – Ativo biológico e 
produto agrícola, CPC 37 (R1) – Adoção 
inicial das normas internacionais de 
contabilidade e CPC 48 – Instrumentos 
financeiros.

Annual Improvements 
to IFRS Standards 

2018- 2020; Property, 
Plant and Equipment: 

Proceeds before Intended 
Use; Onerous contracts 
– Costs of Fulfilling a 

contract; e Reference to the 
Conceptual Framework

Sem 
impactos 
relevantes

3. Resumo das principais práticas contábeis: As principais práticas contábeis 
relevantes da Companhia estão apresentadas nas notas explicativas próprias aos 
itens a que elas se referem. 4. Estimativas e julgamentos contábeis críticos: Na 
preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos 
e estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os 
valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais 
podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de 
forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. 4.1. 
Incertezas sobre premissas e estimativas: (i) Nota explicativa nº “8 - Impostos a 
recuperar e diferidos” - Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos - Ativos 
e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias 
entre os valores contábeis de ativos e passivos e os adotados para fins de tributação 
e sobre prejuízos fiscais na extensão em que seja provável que lucros tributáveis 
futuros estarão disponíveis, contra os quais serão compensados. Como evidência 
para o reconhecimento dos tributos diferidos, foi considerado a abordagem de fluxo 
de caixa operacional, com prazo que se inicia em 2021 e se estende até o ano de 
2050  e o preço de venda são de acordo com as condições contratuais até o final 
da vida útil dos ativos que suportam o seu reconhecimento e a expectativa de 
realização dos impostos. A projeção dos lucros tributáveis futuros está alinhada com 
o plano estratégico da Companhia e o período estimado de realização dos impostos 
diferidos é de 2 anos. 5. Caixa e equivalentes de caixa: Prática contábil: Caixa e 
equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos 
de curto prazo de alta liquidez, e com risco insignificante de mudança de valor, sendo 
demonstrados na data do balanço a valor justo. As aplicações financeiras possuem 
opção de resgate antecipado dos referidos títulos, sem penalidades ou perda de 
rentabilidade.

2021 2020
 Caixa e bancos  - 5
 Fundos de Investimentos   73.187 20.504
 CDB - 40.887

73.187 61.396
6. Títulos e valores mobiliários

2021 2020
 Fundo de investimento 129.517 108.643

129.517 108.643
7. Contas a receber: Prática contábil: As contas a receber de clientes da Companhia 
corresponde aos valores faturados pela venda de energia elétrica no curso normal das 
suas atividades. Inicialmente o reconhecimento é pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensurado pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de 
juros, ajustado ao valor presente deduzido da perda de crédito esperada (PCE).

2021 2020
 Contratos de comercialização de energia elétrica no  
 ambiente regulado (CCEAR) 154.741 99.191
 Contratos de comercialização de energia elétrica no  
 ambiente livre 5.350 29.413

160.091 128.604
8. Estoques: Prática contábil: Os estoques da Companhia são essencialmente 
materiais e insumos a serem consumidos ou transformados no processo de geração 
de energia. Eles são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos 
dois o menor. A mensuração dos estoques inclui também qualquer redução ao valor 
realizável líquido desses ativos. O método de avaliação dos estoques de insumos é o 
da média ponderada móvel. Em 31/12/2021, a companhia não identificou redução ao 
valor realizável líquido dos estoques.

2021 2020
 Materiais, suprimentos e outros  4.049 1.578
 Carvão 153.593 25.988
 Peças eletrônicas e mecânicas 11.501 6.889
 Lubrificantes e químicos 2.353 1.211

171.496 35.666
9. Impostos a recuperar e diferidos: Impostos a recuperar: O saldo da conta de 
Imposto de Renda (IRPJ) e Contribuição Social (CSLL) a recuperar está representado 
a seguir:

2021 2020
 Imposto de Renda - IR 32.287 31.618
 Contribuição Social - CSLL 11.820 2.011

44.107 33.629
2021 2020

 PIS, COFINS e IOF 5.572 15
 Outros 76 132

5.648 147
Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos têm a 
seguinte origem:

2021

Ativo Diferido
Passivo 
Diferido

Líquido

Prejuízo 
Fiscal/Base 

Negativa
Diferenças 

temporárias Total
Diferenças 

temporárias
Prejuízos fiscais 77.178 - 77.178 - 77.178
Provisões - 11.805 11.805 - 11.805
Depreciação acelerada - - - (29.415) (29.415)

77.178 11.805 88.983 (29.415) 59.568
2020

Ativo Diferido
Passivo 
Diferido

Líquido

Prejuízo 
Fiscal/Base 

Negativa
Diferenças 

temporárias Total
Diferenças 

temporárias
Prejuízos fiscais 96.801 - 96.801 - 96.801
Provisões - 10.940 10.940 - 10.940
Depreciação acelerada - - - (22.026) (22.026)

96.801 10.940 107.741 (22.026) 85.715
Com base na estimativa de geração de lucros tributáveis futuros, segue abaixo 
demonstrativo da projeção para os próximos anos iniciando por 2022: 

2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total
Expectativa de realização 
anual dos impostos diferidos 5.353 13.952 13.128 14.419 20.950 21.181 88.983

Reconciliação da taxa efetiva: Em 31/12/2021 e 2020, os tributos calculados sobre 
o lucro líquido compreendem o IRPJ (alíquota de 15% e adicional de 10%) e a CSL 

(alíquota de 9%). A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas 
fiscais combinadas e da despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social é 
demonstrada como segue: Resultado do período antes do IRPJ/CSLL  

2021 2020
 Resultado do período antes do IRPJ/CSLL  208.773 48.557
 Alíquota nominal - %  34% 34%
 IRPJ/CSLL à alíquota nominal  (70.983) (16.509)
 Diferenças permanentes (1.035) 916
 Ativo Fiscal Não Constituído (a) - 10.699
 Redução Benefício SUDENE e PAT (b) 33.805 3.737
 Imposto de Renda e Contribuição Social correntes e diferidos (38.213) (1.157)

2021 2020
 Despesa de Imposto de Renda e Contribuição Social correntes  (12.066) (691)
 Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos (26.147) (466)
 Total  (38.213) (1.157)
Alíquota efetiva  18,30% 2,38%

(a) Refere-se à parcela de impostos diferidos que não foram registrados devido à 
incerteza quanto à sua recuperação sobre o saldo das diferenças temporárias da 
parte B. (b) O valor mais relevante se refere ao benefício fiscal regional concedido 
pela Sudene, que resulta em redução de até 75% do IRPJ, no período de 10 anos.

10. Imobilizado 2021

  Custo 
Edificações, Obras 
Civis Benfeitorias

Máquinas e 
Equipamentos

Equipamento 
 de Informática

Móveis e 
Utensílios

Imobilizado  
em Curso

Direito  
de Uso Total

  Saldo em 31/12/2019  449.161 1.565.744 904 18.853 153.464 13.226 2.201.352
 Adições  - - - 8 14.891 - 14.899
 Adições IFRS16  - - - - - 940 940
 Baixas  - (1.369) - - - - (1.369)
 Adiantamentos a fornecedores - - - - (9.183) - (9.183)
 Transferências 17.139 33.559 883 - (51.581) - -
  Saldo em 31/12/2020  466.300 1.597.934 1.787 18.861 107.591 14.166 2.206.639
 Adições  1.361 7.817 288 393 7.699 - 17.558
 Adições IFRS16  - - - - - 9.449 9.449
 Baixas  - - - - - (4.897) (4.897)
 Adiantamentos a fornecedores - - - - (425) - (425)
  Provisão abandono  - (1.588) - - - - (1.588)
 Pis e Cofins - - - - (2.007) - (2.007)
  Saldo em 31/12/2021 467.661 1.604.163 2.075 19.254 112.858 18.718 2.224.729
  Depreciação  
  Saldo em 31/12/2019  (89.345) (384.926) (578) (6.939) - (2.022) (483.810)
 Adições  (15.007) (65.180) (140) (1.153) - - (81.480)
 Adições IFRS16  - - - - - (2.191) (2.191)
 Baixas  - 61 - - - - 61
  Saldo em 31/12/2020  (104.352) (450.045) (718) (8.092) - (4.213) (567.420)
 Adições  (15.545) (66.458) (310) (1.152) - - (83.465)
 Adições IFRS16  - - - - - (2.209) (2.209)
 Baixas  - - - - - 4.686 4.686
  Saldo em 31/12/2021 (119.897) (516.503) (1.028) (9.244) - (1.736) (648.408)
  Valor Contábil  
  Saldo em 31/12/2020  361.948 1.147.889 1.069 10.769 107.591 9.953 1.639.219
  Saldo em 31/12/2021 347.764 1.087.660 1.047 10.010 112.858 16.982 1.576.321

Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo 
histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas 
de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas. O custo inclui gastos que 
são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela 
própria Companhia inclui: • O custo de materiais e mão de obra direta; • Quaisquer 
outros custos para colocar o ativo no local e condições necessárias para que esses 
sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administração; • Os custos de 
desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados; e Ganhos 
e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre os 
recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado), são reconhecidos 
em outras receitas/despesas operacionais no resultado. Custos subsequentes: Gastos 
subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que benefícios futuros 
associados com esses gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de manutenção 
e reparos recorrentes são registrados no resultado. Avaliação de impairment: Segundo 
o pronunciamento técnico CPC 01 (IAS 36) - Redução ao valor recuperável de ativos, 
a entidade deve avaliar a cada período de divulgação, se existem indicações de uma 
possível desvalorização no valor do ativo (imobilizado e intangível). Se houver alguma 
evidência, deve-se calcular o seu valor recuperável, este que é determinado pela maior 
importância monetária entre o valor líquido de venda e seu valor em uso. Não foi 
necessário a realização do teste de recuperabilidade para 31/12/2021, pois não foram 
identificados nenhum indicativo de perda. Com isso, não há constituição de provisão 
para impairment no ativo imobilizado e intangível em 31/12/2021. 11. Intangível: 
Prática contábil: Os ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição 
menos as despesas de amortização e perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável, quando aplicável. A amortização é calculada sobre o valor do ativo, sendo 
reconhecida no resultado, baseando-se no método linear com relação às vidas úteis 
estimadas dos ativos a partir da data em que esses estão disponíveis para uso. Esses 
métodos são os que melhor refletem o padrão de consumo de benefícios econômicos 
futuros incorporados nos diferentes ativos. O montante de R$ 639 em 31/12/2021 (R$ 
708 em 31/12/2020) refere-se a Licenças de softwares utilizados nas atividades da 
Companhia e a um saldo de intangível em andamento, referente a gastos incorridos 
que ainda não foram concluídos ou utilizados. A amortização é calculada pelo método 
linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de 5 anos. A 
amortização acumulada no exercício de 2021 foi de R$ 509 (R$ 666 em 31/12/2020). 
Os ativos intangíveis estão mensurados pelo custo total de aquisição e/ou construção 
menos as despesas de amortização e perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável, quando aplicável. 12. Fornecedores: Prática contábil: As contas a pagar 
aos fornecedores são obrigações por bens ou serviços que foram adquiridos no curso 
normal dos negócios, sendo classificadas no balanço conforme prazo de vencimento 
(circulante e não circulante). Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa 
efetiva de juros.

2021 2020
Geração de Energia 59.098 28.920
Construção de Novas Usinas - 20.684
Manutenção das Usinas 13.944 10.956
Outros 8.671 9.926

81.713 70.486
Circulante 77.296 67.355
Não Circulante 4.417 3.131

13. Impostos e contribuições a recolher: O saldo de Imposto de Renda e 
Contribuição Social a pagar é composto por:

2021 2020
 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 27.256 25.022
 Contribuição Social sobre Lucro Líquido - CSLL 12.065 1.306

39.321 26.328
A Companhia é tributada com base no regime de Lucro Real efetuando as 
antecipações mensais de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro 
Líquido, nos termos da legislação vigente. A seguir apresentamos os saldos dos 
demais impostos e contribuições a recolher:

2021 2020
 ICMS 2.175 1.072
 PIS, COFINS e IOF - 3.952
Tributos de Importação - 22
 Outros 734 826

2.909 5.872
14. Provisão para contingências: A Companhia é parte em ações judiciais 
trabalhistas e ambientais, assim como processos administrativos regulatórios 
avaliadas pelos assessores jurídicos. Prática contábil: A Companhia constitui uma 
provisão quando há obrigação presente, originada de eventos passados e que haverá 
provável desembolso de caixa para seu encerramento. O saldo da provisão para 
contingências no exercício findo em 31/12/2021 é apresentado abaixo:

2020 2021
Saldo  

acumulado Adições Reversão Atualização
Saldo  

acumulado
Trabalhista (a) 14.377 3.111 (3.211) 1.507 15.784
Total das Provisões 14.377 3.111 (3.211) 1.507 15.784

a. Englobam reclamações movidas por ex-funcionários próprios da Companhia 
e empregados de empresas terceirizadas, que pleiteiam, dentre outros, verbas 
rescisórias, adicional de periculosidade, vínculo empregatício com a Companhia 
e posterior equiparação em direitos aos empregados desta ou, ainda, eventuais 
verbas inadimplidas por suas contratantes diretas. A reversão apresentada no 
quadro acima está vinculada ao recálculo de processos. Contingências com risco 
possível (não provisionado): A Companhia possui ações de natureza trabalhista, 
cível, ambiental, e tributário que não estão provisionadas, pois envolvem risco de 
perda classificado pela Administração e por seus advogados e assessores jurídicos 
como possível, as quais estão assim representadas: A principal variação de 2020 
para 2021 foi as ações de natureza cível que se refere: Ação Ordinária com pedido 
de tutela antecipada para determinar (i) o repasse, pela ANEEL, do valor cobrado 
pelo Estado do Ceará, a título de Encargo Hídrico Emergencial (“EHE”), com o 
aumento do Custo Variável Unitário (“CVU”) e da receita de venda percebida pelas 
Autoras; e (ii) a suspensão da aplicação pela ANEEL de quaisquer penalidades por 
eventual redução e/ou interrupção da geração de energia das Usinas (em virtude de 
eventual redução no fornecimento de água).

2021 2020
 Trabalhista 4.789 2.721
 Cível 3 3
 Ambiental 473 654

5.265 3.378
15. Patrimônio Líquido: 15.1. Capital Social: O capital social da Pecém II Geração de 
Energia S.A. correspondia R$ 1.000.006, sendo composto por 1.204.825.879 ações, 
detidas pela Pecém II Participações S.A. 15.2. Dividendos: O estatuto da Companhia 
é omisso quanto ao valor a ser pago. Desta forma, a Companhia deverá observar as 
disposições do artigo 202 da Lei nº 6.404/76, que determina quando o estatuto for 
omisso e a Assembleia Geral deliberar alterá-lo para introduzir norma sobre a matéria, 
o dividendo obrigatório não poderá ser inferior a 25% do lucro líquido ajustado nos 
termos do inciso I deste artigo. Em 30/04/2021, foi aprovado em Assembleia Geral 
Ordinária a distribuição de dividendos no valor de R$ 41.412, referente ao exercício 
de 31/12/2020, nos termos dos arts. 202 e 134, §4º da Lei das S.A., os quais já 
foram pagos. Em 31/12/2021 foi constituído dividendo mínimo obrigatório no 
montante de R$ 32.174 (R$ 10.353 em 31/12/2020). 15.3 Reserva Legal: De acordo 
com a Lei 6.404/76 art. 193, 5% do lucro líquido do exercício deve ser destinado 
para constituição da reserva legal, que não poderá exceder 20% do capital social 
e/ou 30% da reserva legal constituída mais a reserva de capital. Em 31/12/2021 
foi constituído reserva no montante de R$ 8.528 (R$ 2.370 e em 31/12/2020). 15.4. 
Reserva de lucro: A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo 
remanescente do lucro do exercício com base na proposta da administração, a fim de 
atender ao projeto de crescimento dos negócios da Companhia, conforme orçamento 
de capital a ser aprovado pelo conselho de administração e submetido à Assembleia 
Geral. Em 31/12/2021 foi constituído reserva no montante de R$ 96.521(R$ 31.059 
e em 31/12/2020). 15.5. Reserva de incentivos fiscais: A Companhia obteve junto 
a Sudene (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) o direito ao benefício 
fiscal referente a redução de 75% do imposto de renda até o ano calendário de 
2023, calculado com base no lucro de exploração. Em 31/12/2021 o saldo dessa 
reserva é de R$ 48.623 (R$ 15.286 em 31/12/2020). 15.6 Distribuição do resultado: 
A distribuição do resultado em 31/12/2021, está representada da seguinte forma:

2021
 Lucro do exercício 170.560
 Lucro após absorção de prejuízo 170.560
 Reserva legal (8.528)
 Reserva de incentivo fiscal (33.337)
 Base para distribuição 128.695
 Dividendo mínimo obrigatório 25% 32.174
 Reserva de Lucros 96.521

16. Eventos subsequentes: Aprovação e pagamento de dividendos: Em 11/02/2022, 
foi deliberado a distribuição e pagamento de dividendos intermediários no valor 
total de R$47.002 mil, calculados com base no balanço patrimonial levantado em 
30/09/2021, especificamente para esse fim.

Diretoria
Sergio Gomez Campodarve Lino Lopes Cançado Marcelo Habibe

Diretor Diretor Diretor

Controller Contador
Ana Paula Alves do Nascimento Bruno Campelo de Azevedo

CRC-RJ 086983/O-0 CRC-RJ 106648/O-9 
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ECONOMIA

ECONOMIA

O Dia das Mães já não é mais o mesmo. De segunda data 
mais importante para o varejo nacional, só depois do Natal, 
a efeméride perdeu a vice-liderança nos últimos anos para a 
Black Friday, em novembro. Isso não significa que os filhos, 
de maneira geral, estejam negligenciando a data, mas eles têm 
se mostrado menos animados a gastar muito – especialmente 
quando o cenário econômico está altamente desfavorável às fi-
nanças pessoais, diga-se de passagem. Aliado a esse comporta-
mento, está a atual inflação em dois dígitos: dado mais recente 
do IPCA-15 mostrou uma alta acumulada de 12,03% em 12 
meses, a maior desde novembro de 2003. 

Daí o malabarismo de alguns varejistas e indústrias 
para tentar manter na comemoração deste ano o mesmo 
"preço de entrada" do ano passado: as opções mais bara-
tas de presentes começam no mesmo patamar. Para isso, 
vale diminuir um pouco a margem de lucro, renegociar 
insumos com fornecedores e até buscar matéria-prima 
na China. Além dos presentes, 62,1% dos consumidores 
de Fortaleza pretendem comemorar o dia, mas dentro de 
casa – coisa que nem para os restaurantes, geralmente lo-
tados no Dia das Mães, a situação econômica facilita. A 
comemoração em casa, segundo o IPDC, é intenção de 
80,5% dos consumidores, contra 9,5% dos que pretendem 
ir a restaurantes. Apesar das dificuldades, a data deve mo-
vimentar R$ 346 milhões no varejo de Fortaleza.

Malabarismo delata cenário ruim

Antecipação. O INSS paga hoje (04/05) a antecipação do décimo terceiro a aposentados e pensionistas 
que recebem mais de um salário mínimo e que têm dígito final do Número de Inscrição Social (NIS) 3 e 8. 
A previsão é que, até sexta-feira (6), mais de 31 milhões de segurados recebam a primeira parcela.

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Veículos
Com 270.560 unidades 

licenciadas, o mês de abril 
(19 dias úteis) cresceu 
14,5% no número de em-
placamentos diários, sobre 
o último mês de março (22 
dias úteis), segundo a Fena-
brave. Com isso, o setor 
fechou o mês próximo da 
estabilidade, sobre mar-
ço/22, com ligeira queda, 
de 1,1%. Já sobre abril de 
2021, houve retração de 
pouco mais de 6% e, no 
acumulado do ano, a queda 
é de cerca de 7,2%. No 
primeiro bimestre de 2022, 
o volume estava cerca de 
13% menor se comparado a 
igual período de 2021.

Rabo preso
O número de caminho-

neiros autônomos vem 
caindo nos últimos anos. 
Segundo a ANTT, o Brasil 
tinha 919 mil transpor-
tadores autônomos cinco 
anos atrás. Em 2021, o 
órgão estimou que esse 
número caiu para 696 mil 
motoristas, uma queda de 
24%. O aumento dos preços 
dos combustíveis e a defa-
sagem do frete são os prin-
cipais vilões dessa história, 
além da alta dos custos de 
manutenção dos caminhões. 
Em 2018, a categoria gerou o 
caos no País, quando o litro 
do diesel custava o insano 
valor de R$ 3,30.

Nicho potencial
A crise dos semicondu-

tores continua, tanto que 
a Volkswagen vai parar 
por 20 dias a produção na 
fábrica de São Bernardo do 
Campo, no ABC paulista, 
semana que vem. O mesmo 
motivo, como já tinha sido 
anunciado, fez a monta-
dora suspender ontem o 
segundo turno da fábrica. 
Para quem se interessa 
pela área e está buscando 
se especializar, passada a 
crise, pode ser uma baita 
oportunidade. Mas vai 
depender do próximo pre-
sidente incentivar, ou não, 
mais iniciativas por aqui.

Deixa ou revoga?
Um pedido para suspen-

der a tarifa de contingência 
da Cagece foi protocolado 
pela Faec no Ministério 
Público do Estado (MPCE). 
A cobrança da sobretaxa foi 
criada em 2015, período de 
forte escassez hídrica. Se-
gundo a entidade, somente 
em 2021, a Cagece arreca-
dou R$ 147 milhões com 
a tarifa de contingência, 
que consiste em cobrança 
adicional para os consumi-
dores que não cumprirem 
metas de economia de 
água. A Faec também quer 
saber para onde foram 
esses recursos extras.

Dinheirama: Mais de R$ 1 tri pagos por nós
Os brasileiros já pagaram mais de R$ 1 trilhão em 
impostos desde o início de 2022, segundo dados 
do “Impostômetro”, ferramenta da Associação 
Comercial de São Paulo (ACSP). A marca foi 
atingida na madrugada de ontem (3), à 1h37. O 
montante equivale ao valor pago pelos contribuin-
tes brasileiros em impostos, taxas e contribuições 
aos governos federal, estaduais e municipais. No 
ano passado, a quantia foi atingida 16 dias depois, 
em 19 de maio. Durante todo o ano de 2021, os 
brasileiros pagaram R$ 2.592.601.562.926,43 em 
impostos no total.

Gás: Governo quer menor fatia da Petrobras nas vendas 
O governo publicou, 
ontem, resolução com 
diretrizes para a redução da 
presença da Petrobras no 
mercado de gás natural. O 
objetivo é tentar tirar do pa-
pel a prometida competição 
no setor, hoje fortemente 
dominado pela estatal. As 

medidas, segundo o mercado, são um passo fundamental 
rumo à implantação do novo mercado de gás, mas há dúvi-
das sobre sua efetividade, já que a defesa da concorrência e 
estados têm decidido em sentido contrário à proposta.

As vendas de veículos 
automotores novos regis-
traram queda de 6,07% em 
abril em comparação ao 
mesmo mês do ano passa-
do. No geral, foram comer-
cializados 270.560 veículos, 
frente a 288.045 em abril 
de 2021. Em comparação a 
março último, o recuo foi 
de 1,11%. No acumulado 
do ano as vendas somam 
996.900 unidades, 7,18% a 
menos do que o registrado 
no mesmo período do ano 
passado. Os dados são da  
Federação Nacional da Dis-
tribuição de Veículos Auto-
motores (Fenabrave).

“Temos notado uma re-
cuperação gradativa nos 
emplacamentos. Apesar de 
ainda estarmos em retração, 
no acumulado do ano, nota-
mos que, no fechamento do 
primeiro bimestre de 2022, 
o volume estava cerca de 
13% menor se comparado a 
igual período de 2021. Ago-
ra, a retração caiu para pou-
co mais de 7%, o que sinaliza 
um movimento de retoma-
da”, destacou o presidente da 
Fenabrave, Andreta Jr.

As vendas de automóveis 
e comerciais leves tiveram 
queda de 16,8% em abril, 
em comparação ao mesmo 

mês do ano passado. Em 
relação a março, houve alta 
de 1,08%. No acumulado 
do ano (de janeiro a abril), 
o declínio foi de 22,8% em 
comparação ao mesmo pe-
ríodo do ano passado. 

A comercialização de 
caminhões também sofreu 
retração de 4,4% do que o 
registrado no mesmo mês 
de 2021. Em relação a mar-
ço de 2022, a queda foi de 
7,4%. No acumulado do 
ano, a retração foi de 1,57%.

As motocicletas, por sua 
vez, registraram aumen-
to nas vendas de 13,7% em 
abril em comparação ao 

mesmo mês de 2021. Em re-
lação a março de 2022, hou-
ve queda de 2,13%. No acu-
mulado do ano (de janeiro 
a abril), a comercialização 
de motocicletas teve alta de 
27,4%.

Tratores e máquinas agrí-
colas, por não serem em-
placados, apresentam dados 
com um mês de defasagem. 
Em março, as vendas foram 
16,7% maiores do que no 
mesmo mês de 2021. Em 
relação a fevereiro, houve 
queda de 7%. Já no acumu-
lado do ano (janeiro a mar-
ço), foi registrada elevação 
de 29,9% nas vendas.

Vendas de veículos automotores cai 
6% no mês de abril, aponta Fenabrave

A Procuradoria-Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN) e 
a Receita Federal lançaram, 
nessa terça-feira (03/05), 
edital de transação tributá-
ria. A finalidade é negociar 
até R$ 150 bilhões em crédi-
tos disputados pelo governo 
e contribuintes. Será possí-
vel aderir ao edital até 29 de 
julho, quando as inscrições 
serão encerradas.

O valor representa a soma 
de todos os créditos tributá-
rios em disputa envolvendo 
duas das maiores controvér-
sias jurídicas em litígio na 
Receita Federal, que signi-
fica um total de R$ 122 bi-
lhões de todo o contencioso 
administrativo em tramita-
ção, que no total é de R$ 1,7 
trilhão. Os litígios envolvem 
a consideração de despesas 
com ágio em participações 
societárias para o cálculo da 
amortização de impostos.

Este é o segundo edital 
de transação tributária lan-
çado com o objetivo de que 
tanto contribuintes como o 
Poder Público abram mão 

de vencer alguma contro-
vérsia jurídica. “O que está 
sendo ofertado é aquilo que 
realmente a gente entende 
que esteja dentro das teses 
defendidas pela Receita Fe-
deral, pela Fazenda Nacional 
e pelo contribuinte. Havia 
uma necessidade de com-
posição”, disse o secretário-
-especial da Receita Federal, 
Julio Cesar Vieira Gomes.

Transação tributária
A transação tributária é 

um dos tipos de negocia-
ção regulamentados pela 
Lei do Contribuinte Legal. 
A legislação foi aprovada 
em 2020 e é diferente do 
Programa de Recuperação 
Fiscal (Refis), pois é mais 
profunda na análise de 
cada caso. “Na transação 
tributária a gente avalia a 

situação financeira do con-
tribuinte, e nós possibilita-
mos um tratamento dife-
renciado para aquele que 
comprovar precisar desse 
tratamento privilegiado, 
ou seja, aqueles que eco-
nomicamente não teriam 
condições de saldar suas 
dívidas”, explicou o pro-
curador-geral da Fazenda 
Nacional, Ricardo Soriano.

Lançado edital para negociar 
R$ 150 bilhões em impostos
A finalidade é que tanto os contribuintes como o Poder Público 
abram mão de vencer alguma controvérsia jurídica 

Os litígios envolvem a consideração de despesas com ágio em participações societárias

Prefeitura Municipal de Beberibe - A Secretária de Educação, Ana Cristina Lopes da Silva, torna público, 
para conhecimento dos interessados o Extrato da Ata de Registro de Preços N°. 2022.03.21.005-SR-
P-SME. Objeto:   Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de absorventes higiêni-
cos destinados às estudantes da rede pública de ensino do município. Fundamentação Legal: Lei n° 
10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações posteriores.  Valor Glo-
bal:  R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária:   Projeto/Atividade: 
0801.12.122.0002.2.014.  Elemento de Despesas: 3.3.90.32.00. Fonte de recurso: 1500100100. Vigên-
cia: 29/04/2023. Contratada:  Nature Max Indústria e Comércio de Produtos Naturais e Cosméticos Eireli 
- ME, CNPJ: 37.627.260/0001-00. Assina pela contratada: Camila Cruz Feitosa.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O município 
de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0031003.2022. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, 
MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL 
DE LABORATÓRIO E FÓRMULAS ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA SAÚDE DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública virtual será dia 16 de maio 
de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br Informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Resultado da Licitação. 
A Prefeitura Municipal de Uruoca-CE, por meio da CPL, torna público o Resultado de Licitação da Tomada 
de Preço nº 0012203.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Decide, por 
unanimidade de seus membros, julgar CLASSIFICADA como a melhor proposta a empresa: MANDACARU 
CONSTRUÇÕES & EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 27.583.854/0001-02, R$: 1.060.611,02. Ficando 
declarada VENCEDORA do certame. Concede-se, outrossim, o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme 
estabelecidos no art. 109, inciso I alínea b) da Lei 8.666/1993, para interposição de recursos em face 
deste ato a contar da data desta publicação. Os interessados, querendo terão vistas dos autos. Demais 
informações: pmulicitacao@hotmail.com. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA -  Extrato de Contrato - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Educação, torna público o Extrato 
de Contrato do Pregão Eletrônico nº 0061602.2022, cujo objeto AQUISIÇÃO DE CALÇAS 
PARA FARDAMENTO ESCOLARES PERSONALIZADOS PARA USO DOS ALUNOS DA 
REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DE URUOCA-CE. Contratada G & G INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE CONFECÇÃO LTDA -CNPJ: 74.172.099/0001-45, contrato n°. 0061602.2022-
01, R$: 189.200,00. Dotação: 0801.12.361.0116.2.011. Elemento de gasto dos contratos: 
3.3.90.30.00. Vigência dos contratos:29/04/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@
hotmail.com. FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contrato -  O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Saúde, torna público o Extrato de 
Contrato do Pregão Eletrônico n°0050301.2022, cujo objeto CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURIDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA TOTAL E 
PROTESE DENTARIA PARCIAL REMOVIVEL, INCLUINDO O MATERIAL PARA A FABRICAÇÃO, 
DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratada: 
ASGARD LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA,CNPJ: 37.336.350/0001-33.Contrato 
nº0050301.2022-01,R$:86.424,60.Dotação: 0901.10.301.0123.2.046,Elemento de gasto do contrato: 
3.3.90.32.00. Vigência do contrato: 29/04/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.
com. Maria Clara de Lima Saraiva - Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal da Saúde.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.02.02.003-SRP-DIVE do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e 
eventuais aquisições de aparelhos de ar-condicionado para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município, que do dia 04/05/2022 a 17/05/2022 até às 08h (Horário de Brasília), 
estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, 
no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 17/05/2022, às 
09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 17/05/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, 
nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Beberibe - A Secretária de Educação, Ana Cristina Lopes da Silva, torna público, 
para conhecimento dos interessados o Extrato da Ata de Registro de Preços N°. 2022.03.21.005-SR-
P-SME. Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de absorventes higiênicos 
destinados às estudantes da rede pública de ensino do município. Fundamentação Legal: Lei n° 
10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Glo-
bal: R$ 8.450,00 (oito mil, quatrocentos e cinquenta reais). Dotação Orçamentária: Projeto/Atividade: 
0801.12.122.0002.2.014. Elemento de Despesas: 3.3.90.32.00. Fonte de recurso: 1500100100. Vi-
gência: 29/04/2023. Contratada: Nature Max Indústria e Comércio de Produtos Naturais e Cosméticos 
Eireli - ME, CNPJ: 37.627.260/0001-00. Assina pela contratada: Camila Cruz Feitosa.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady 
Diana Arruda Mota. Extrato do 7º Termo Aditivo ao contrato nº 2017.08.01.01SMS, resultante do 
Pregão Presencial nº 2017/033SMS. Contratada: XM Locação de Máquinas e Equipamentos EIRE-
LI, através de seu representante legal, o Sr. Ricardo Sousa Pinheiro. Objeto: Contratação de serviço 
de locação de veículos. O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do 
contrato original pelo período de 3 meses a partir de 25/04/2022. Data da assinatura: 25/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Izaura Gomes do Nascimento de Oliveira, Secretária, Extrato de contrato do Pregão Eletrônico nº 
16.007/2021-PERP: nº 16.007/2021-03SDS - Valor global: R$ 8.982,00 - Contratada: Francisca 
Jamile de Oliveira Melo - ME, através de sua representante legal, a Sra. Francisca Jamile de Oli-
veira Melo. Objeto: Aquisição de materiais gráficos diversos, incluindo produção editorial de revista, 
livros, cartilhas e outro materiais gráficos. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da 
assinatura do contrato. Data da assinatura do contrato: 10/03/2022.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica 
aos interessados o Resultado de Habilitação referente à Tomada de Preços Nº 03.22.02/2022, cujo ob-
jeto: Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos na área de assessoria e consultoria 
contábil, junto as escolas da rede de ensino do município, através da Secretaria da Educação e Juven-
tude, declarando as seguintes empresas Habilitadas: R & A Assessoria Contábil, Serviços e Informática 
S/S Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 13.075.241/0001-41 e Hevcon Assessoria Contábil Ltda - ME inscrita 
no CNPJ sob o nº 14.053.190/0001-10, por terem cumprido com os itens do edital. Fica aberto o prazo 
recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações vigente. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazões Tomada 
de Preços Publica Nº 07.01.27.01.22-TP - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
torna público, a apresentação de RECURSO ADMINISTRATIVO pelas empresas: Construtora Mo-
reira e Melo Ltda e Limpax Construções e Serviços Ltda, contra decisão de inabilitá-la(s). Portanto 
fica aberto o prazo para contrarrazões, conforme preceitua o § 3º, artigo 109, I da Lei Federal Nº 
8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor 
Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no horário das 08h às 12h ou pelo site 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

José Alexandre Alves Nogueira - ME, CNPJ 02.115.176/0001-14. Torna público que requereu a Au-
tarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental Única - LAU, para ati-
vidade de construção civil; reforma e ampliação do Colégio Senso EPP, localizado na Rua Monteiro 
Filho, nº 130, Bairro Centro, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instituições de licenciamento da AMAQUI.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.03/2022-PERP. A Comissão de Licitações do município de 
Araripe torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 04.03/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é a seleção 
da melhor proposta para registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de me-
dicamentos, medicação judicializada, alimentação enteral judicializada, material permanente 
hospitalar e material odontologico para atender as necessidades da secretaria de saúde do 
município de Araripe-CE, será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o 
Cadastramento das Propostas a partir do dia 05/05/2022 até 17/05/2022 às 08h00min (horário 
de Brasília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 17/05/2022 às 08h10min (horário de Bra-
sília),  e a fase de disputa de lance no dia 17/05/2022 às 9h30min (horário de Brasília), maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar, 440, 
Centro, Araripe/CE, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site: www.tcm.
ce.gov.br/tce-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: 
bll.org.br. Araripe (CE), 03 de maio de 2022, José Feitoza de França - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do Ceará – 
COSEMS/CE - Edital de Convocação para Assembleia Geral dos Secretários Municipais 
de Saúde do Ceará. A Presidente do Conselho das Secretarias Municipais de Saúde do 
Ceará–COSEMS/CE, Sayonara Moura de Oliveira Cidade, em comum acordo a Diretoria 
Executiva, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto da Entidade nos termos dos 
artigos 5º, 6º, 7º e 8º, convoca por esse edital Assembleia Geral Extraordinária dos 
Secretários Municipais de Saúde a ser realizada no dia 04 de junho de 2022, a ser realizada no 
Centro de  Convenções do Cariri, Av. Padre Cícero, 4400 - Muriti, Crato - CE, CEP: 63.133-
830 que havendo quórum, será realizada em primeira convocação, às 10:00 horas, com e 
caso necessário, em segunda convocação, 30 minutos após a primeira. A Assembleia Geral 
Extraordinária constará da seguinte Ordem do Dia: 1. Prestação de Contas relativo ao I 
Quadrimestre de 2022. Maiores informações no COSEMS, localizado à Rua dos Tabajaras, 
268 – Praia de Iracema – Fortaleza/CE. Fortaleza, 04 de maio de 2022. Sayonara Moura de 
Oliveira Cidade - Presidente do COSEMS.



A vitória fez que 
o São Paulo con-
quistasse o seu 

oitavo triunfo em 
seu estádio na 

atual temporada

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 4 de maio de 2022

Vitória. O tenista número um do mundo, Novak Djokovic, começou sua campanha por um quarto título do 
Aberto de Madri com uma vitória por 6-3 e 6-2 sobre Gael Monfils, ontem (3), melhorando seu retrospecto in-
victo, de 18 vitórias, contra o adversário francês. O resultado garante que Djokovic continue no topo do ranking.ESPORTES

O São Paulo manteve o 
bom momento no Morumbi 
ao enfrentar o Santos, nesta 
segunda-feira (2), pela quar-
ta rodada do Campeonato 
Brasileiro. Os gols de Calleri 
e Luciano, na vitória por 2 a 
1, fizeram com que a equipe 
conquistasse seu oitavo triun-
fo consecutivo dentro de seu 
estádio na temporada.

A vitória são-paulina co-
meçou a ser 
c o n s t r u í d a 
logo aos dez 
minutos de 
jogo, quan-
do Calleri 
a p r o v e i t o u 
cruzamento 
de Patrick e 
balançou as 
redes. Pouco 
antes do inter-
valo, Marcos 
Leonardo aproveitou falha 
de Jandrei para empatar a 
partida. O gol decisivo saiu 
aos 36 minutos da segunda 
etapa, quando Charles Hem-
bert, auxiliar do suspenso 
Rogério Ceni, já havia colo-
cado Luciano em campo. O 
camisa 11, xodó da torcida, 
converteu o pênalti cometi-
do por Rodrigo Fernandez.

O Santos reclamou muito 
da origem do lance, argu-
mento que o lateral marcado 
para o São Paulo era, na ver-
dade, para a equipe alvine-
gra. No momento da jogada, 
o auxiliar chegou a sinalizar 
que a bola seria santista, mas 
o quarto árbitro e o árbitro 

indicaram que era para o 
São Paulo.

O resultado deixa as duas 
equipes com sete pontos. Por 
ter um saldo de gols melhor, 
o São Paulo foi para o quinto 
lugar, deixando o Santos uma 
posição abaixo.

As horas que antecederam 
o início do jogo foram des-
tinadas a homenagens para 
Hernanes. Revelado nas ca-

tegorias de 
base do São 
Paulo, o “Pro-
feta” anunciou 
nesta segun-
da-feira sua 
aposentadoria 
do futebol.

Antes de 
a bola rolar, 
ele recebeu 
uma placa 
das mãos do 

presidente Julio Casares e do 
diretor de futebol, Carlos Bel-
monte, e subiu ao gramado 
para ser ovacionado pela tor-
cida. Depois de uma caminha 
ao redor do campo, Hernanes 
se ajoelhou para beijar o sím-
bolo do São Paulo.

O técnico do Santos me-
xeu bastante no time para o 
clássico. O atacante Ângelo, 
lesionado, deu lugar ao late-
ral-esquerdo Felipe Jonatan 
improvisado no meio-campo. 
Bauermann foi substituído 
por Velázquez. Léo Baptistão 
(poupado) e Marcos Leonar-
do (suspenso) ocuparam as 
vagas que foram de Ricardo 
Goulart e Bryan Angulo na 

Sul-Americana. O esquema 
foi do 4-2-4 para 4-1-2-1-2.

A formação se assemelhou 
à do São Paulo, que atua em 
um 4-1-3-2. Pensando no po-
der aéreo do Santos, os donos 
da casa começaram o jogo 
com Andrés Colorado, de 
1,93m, como titular no lugar 
de Pablo Maia, de 1,78m.

O primeiro tempo teve um 
duelo desigual entre o late-
ral Madson e o meia Patrick. 
Mesmo sem ser um jogador 
de velocidade, o jogador do 
São Paulo superou o adversá-
rio por mais uma vez em joga-
das de contra-ataque.

Com a bola no pé, Patrick 
aproveitou o espaço dado por 
Madson na lateral para cruzar 
com perfeição, aos dez mi-
nutos, para Calleri cabecear e 
abrir o placar para o São Paulo. 
Nas costas do mesmo Madson, 
Patrick por muito pouco não 
ampliou o marcador aos 36 
minutos. Rodrigo Nestor cru-
zou na área, o meia são-pauli-
no subiu mais que o adversário 
e cabeceou para fora.

A disputa terminou no in-
tervalo. O São Paulo voltou 
para o segundo tempo com 
Alisson no lugar de Patrick. 
Depois de um primeiro tem-
po que terminou empatado, 
Fabián Bustos e Charles Hem-
bert promoveram mudanças 
táticas na segunda etapa. Pelo 
lado do Santos, as saídas de 
Felipe Jonatan e Jhojan Julio, 
para as entradas de Willian 
Maranhão e Lucas Braga fize-
ram com que o time passasse 

a jogar com três volantes e três 
atacantes, diminuindo o farto 
espaço que o São Paulo tinha 
pelas laterais.

Pelo lado tricolor, as mu-
danças mantiveram o esque-
ma tático. Andrés Colorado e 
Eder saíram para as entradas 
de Marquinhos e Luciano. 
Com isso, Igor Gomes foi re-
cuado para a função de pri-
meiro volante, qualificando a 
saída de bola da equipe.

Na parte ofensiva, Mar-
quinhos assumiu o espaço 
deixado por Igor Gomes pelo 
lado direito, enquanto Lucia-
no passou a fazer a função 
que era de Eder. O São Paulo 
conquistou o gol da vitória 
pelos pés de Luciano depois 
de Rodrigo Fernandez im-
pedir um cruzamento com o 
braço. A reclamação do San-
tos, no entanto, aconteceu no 
início da jogada.

A disputa de bola entre 
Alisson e Marcos Leonardo, 
ainda no meio de campo, 
deixou dúvida sobre para 
quem seria a posse de bola. 
Inicialmente, o auxiliar sina-
lizou que era do Santos, mas 
o quarto árbitro e o árbitro 
indicaram que era para o São 
Paulo. Alisson cobrou rapi-
damente e gerou a jogada do 
pênalti.

Assim que o pênalti foi 
confirmado, Fabián Bustos fi-
cou muito irritado à beira do 
gramado. O treinador gesti-
culou com as mãos e chegou a 
chutar os copos de água posi-
cionados na área técnica.

EX-ALUNO Hoje na coluna mais um registroi que faço 
de ex-aluno, do Colégio São João e que brilham em diferen-
tes setores. Waldir Diôgo Filho.

CLUBE DOS DIÁRIOS Meu amigo Pereira teve uma 
passagem brilhante quando comandou o Clube dos Diários, 
simpática e querida entidade de nossa sociedade e do esporte.

ADEUS ÀS 
ILUSÕES Este 
era o time que o 
então major do 
Exército Adel-
son Julião criou 
para sua equipe 
que disputaria 
o peladão/70 o 
maior certame de 
futebol amador 
que já aconteceu 
em Fortaleza.

AABB

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

A Associação Atlética Banco 
do Brasil está tradicionalmente 
ligada ao desporto e á nossa 
sociedade. Grandes eventos 
sociais ali foram e são realiza-
dos e sua presença no esporte 
é marcada por títulos e mais tí-
tulos conquistados em quadras 
e piscinas do Ceará. Seu pre-
sidente é Vandemberg Morais, 
hoje na coluna e que tem seu 
nome gravado em rico troféu 
conferido ao Náutico do Recife 

em recente torneio de futsal e que terá o seu patrocínio.

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

Imperdível
Wanderlea, dia 6, às 7:30 da noite no Rio Mar. Quando 

você se separou, de mim, quase que a minha chegou ao fim...

Kal Aragão
Figura agradável de nossa sociedade, Kal Aragão foi 

muito cumprimentado no final de semana que passou por 
duas homenagens, no caro rei dos mares e embaixador do 
esporte, foi no encerramento da meia maratona, muito 
bem conduzido pelo meu amigo Colombo Cialdini.

Oto
O campeoníssimo Matheus não se nega a reconhecer 

que toda a educação de suas filhas se deve ao saber ccriá-
-las e ao Ari de Sá onde as duas estudaram e elogiam a 
qualidade de ensino daquela escola.

Totolec
Mais um final de semana que passou com o Totolec 

mudando a vida de muita gente. dinheiro, moto e carros.

Wladenir Menezes
Não se pode falar em peladão 70, sem deixar de falar 

em Wladenir Menezes que atuava como lateral esquerdo 
do Santos, time que o Wladenir formou.

Matheus

Foi ótimo para este veterano jornalista, 
almoçar no domingo passado por 
este grande goleiro que é Matheus um 

paraibano que pra aqui veio e fiou sedo 
muito aplaudido quando jogava. E com 
ele duas de sduas estrelas e mais a estrela 
maior que é a d. Juli, com as filhas Maria 
Eduarda e Maria Giulia. Este encontro sal-
vou o domingo que já parecia triste.

São Paulo derrota Santos por
2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro
O tricolor paulista comandada pelo o técnico Rogério Ceni venceu
o peixão com os gols de Calleri e Luciano no estádio do Morumbi

Fornecedora EngeLog Locações e Serviços LTDA 
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a  Licença Ambien-
tal por Adesão e Compromisso para coleta, transporte, armazenamento e  tratamento de resíduos sólidos 
e produtos, para atividade de coleta e transporte de  resíduos classe II – Não perigosos. Realizado dentro 
do estado do Ceará. O transporte  será realizado através dos veículos de placas: - (PLACAS: OIB 5C78, 
OSL 2B48, NUY  2A66, OST 6H46, POV 5I35, PML 8B27, SBH 4E20 E SAN 9D20), na operação realizada 
no município de São Gonçalo do Amarante – Pecém. Licença com validade de 03 (três) anos. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

BRISA PETRÓLEO LTDA 
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a  Licen-
ça de Operação para Transporte de Cargas Perigosas, Produtos Perigosos ou inflamáveis, tais 
como: Gasolina Comum, Gasolina Aditivada, Álcool Etílico Hidratado, Óleo Diesel S500 e  Óleo 
Diesel S10, localizada no município de Fortaleza-CE, na Avenida Waldir Diogo, nº 200 – Mondu-
bim, com validade de 26/08/2022. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

BRISA PETRÓLEO LTDA
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a Renovação da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC para Coleta, 
Transporte, Armazenamento e Tratamento de Resíduos Sólidos e Produtos, localiza-
da no município de Fortaleza-CE, na Avenida Waldir Diogo, nº 200 – Mondubim. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

A EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA. inscrita no CNPJ sob o nº 12.194.903/0006-
44, torna público que recebeu da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO 
AMBIENTE – SEIMAM, a Licença Ambiental Simplificada – LAS Nº 0216/2022, 
para Geração de Energia no Sitio Soledade, s/n, Zona Rural, Solonópole – CE, 
CEP: 63.620-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

A JACAUNA GERACÃO DE ENERGIA 35 LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº  
37.467.086/0001-77, torna público que recebeu da SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA E MEIO AMBIENTE – SEIMAM, a Licença Ambiental Simplificada – LAS Nº 
0217/2022, para Geração de Energia no Sitio Soledade, s/n, Zona Rural, Solonópole 
– CE, CEP: 63.620-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

A POUTRINHA GERACÃO DE ENERGIA 37 LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº  
37.454.561/0001-70, torna público que recebeu da SECRETARIA DE  INFRAES-
TRUTURA E MEIO AMBIENTE – SEIMAM, a Licença Ambiental Simplificada – LAS Nº 
0218/2022, para Geração de Energia no Sitio Soledade, s/n,  Zona Rural, Solonópo-
le – CE, CEP: 63.620-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

A TRES AMORES GERACÃO DE ENERGIA 36 LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº  
37.455.338/0001-48, torna público que recebeu da SECRETARIA DE INFRAESTRU-
TURA E MEIO AMBIENTE - SEIMAM, a Licença Ambiental Simplificada – LAS Nº 
0215/2022, para Geração de Energia no Sitio Soledade, s/nº, Zona Rural, Solonópo-
le – CE, CEP: 63.620-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

AMADEU FERREIRA GOMES NETO 
CPF: 668.337.603-49

Torna público que requereu à Secretária Municipal de Meio Ambiente – SEMMA a  
Regularização da Licença Simplificada-, referente à atividade de Cultivo de Co-
queiro no imóvel denominado Tucunzeiro, S/N, Bairro Zona Rural, no município de 
Acaraú – Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas 
e instruções de licenciamento da SEMMA.

A JACAUNA GERACÃO DE ENERGIA 35 LTDA. inscrita no CNPJ sob o nº 
37.467.086/0001-77, torna público que recebeu da SECRETARIA DO DESEN-
VOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental Simplificada 
– LAS Nº 0686/2022, para Geração de Energia no Sitio Recreação, s/n, Zona 
Rural, Mombaça – CE, CEP: 63.610-000. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções deLicenciamento da referida 
secretaria municipal.

A POUTRINHA GERACÃO DE ENERGIA 37 LTDA. inscrita no CNPJ sob 
o nº 37.454.561/0001-70, torna público que recebeu da SECRETARIA DO  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental Sim-
plificada – LAS Nº 0690/2022, para Geração de Energia no Sitio Recreação, 
s/n,  Zona Rural, Mombaça – CE, CEP: 63.610-000. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções deLicenciamento 
da referida secretaria municipal.

A TRES AMORES GERACÃO DE ENERGIA 36 LTDA. inscrita no CNPJ sob 
o nº 37.455.338/0001-48, torna público que recebeu da SECRETARIA DO  
DESENVOLVIMENTO URBANO E MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental Sim-
plificada – LAS Nº 0691/2021, para Geração de Energia no Sitio Recreação, 
s/n, Zona Rural, Mombaça – CE, CEP: 63.610-000. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da referida secretaria  municipal.

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° 75914 - FELIPE MESQUITA DOS SANTOS e ANA VITÓRIA RODRIGUES DA 
SILVA; Edital n° 75915 - RONEY OLIVEIRA DE SOUSA e ANA JÉSSIKA ALVES FERREI-
RA; Edital n° 75916 - LEANDRO DOS SANTOS DE SOUSA BRITO e ANGELA KARINA 
DE SOUSA; Edital n° 75917 - PAULO WEMESON MESQUITA BRAGA e ANTONIA VE-
RONICE FIRMINO DE SOUSA; Edital n° 75918 - FRANCISCO TIAGO FERNANDES DA 
SILVA e MARIA VALDERLUCIA DE MELO SILVA; Edital n° 75919 - ANTONIO FÁBIO DE 
MENEZES e LEIDIMAR LUCIANA CORDEIRO; Edital n° 75920 - ALEXSANDRO FERREI-
RA BRAGA e JULIETE MIRANDA DE MORAIS; Edital n° 75921 - JOSÉ ERIVAN VIEIRA 
PINTO e PATRICIA KESLEY DA COSTA ALMEIDA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 03/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9567-JOSÉ SOUSA ABREU E MARIA ROMANA RIBEIRO DE MELO RODRIGUES
Nº9568-JOEL MELO ASSIS E BARBARA SATIRO ALVES
Nº9569-FRANCILIO THIERES FREITAS GUEDES E JANAINA RODRIGUES SILVA
Nº9570-SERGIO FERNANDO DE MOURA CARVALHO E ÂNGELA MARIA SILVA DOS SANTOS
Nº9571-BRUNO ALVES DA SILVA E LUCIANA DE SOUZA CARVALHO
Nº9572-PEDRO HENRIQUE DE LIMA COSTA E JANIELE DIAS DA ROCHA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 03 de Maio de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66715-MARIO IGOR NASCIMENTO DA SILVA E LUZIANE FERREIRA DE SOUSA
66716-CLAUDIO DA SILVA GONZO E JOANA D’ARC INASCIO VIANA
66717-DANIEL LINEKER PEREIRA SÍRIO E REBECA NASCIMENTO GOMES
66718-FRANCISCO MAGNO SILVA DA COSTA E ABIGAIL ALVES LOPES
66719-VICENTE PACIFICO DE SOUZA E REBECA DOS SANTOS LOPES
66720-SAMIR VIANA SIEBRA DE MESQUITA E LUCA DE FATIMA PEREIRA FIUZA
66721-CARLOS GOMES BATISTA E SARAH CRISTINA BENTES GRANGEIRO

Fortaleza, 03 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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° 18332 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVID ALVES SOBRINHO e THALYTTA MARY DE FREITAS SOUZA;
Edital n° 18333 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME BARBOSA VIEIRA e CHARMILIANE EVILA FONTELES DO NASCIMENTO;
Edital n° 18334 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FELIPE DA SILVA VIEIRA e FRANCISCA DE MESQUITA CARNEIRO;
Edital n° 18335 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ CLEYTON DE QUEIROZ e FRANCISCA EDIJANIA FERREIRA MARTINS;
Edital n° 18336 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS ALEXANDRE AMORIM SANTOS e JANAINA DE AZEVEDO RODRIGUES;
Edital n° 18337 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO TARCISIO DOS SANTOS e MARIA ELENICE ARRUDA DOS SANTOS;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 03/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

Publicado no Jornal O Estado em 04.05.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: Major Facundo, 705 Centro. Fortaleza - CE
Telefone - (85) 3226-8330

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30733 PEDRO ALEXANDRE DOS SANTOS SOUZA E EVANIR TEIXEIRA SILVA.

Fortaleza, 03 de maio de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada
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Novo Superintendente do Shopping Benfica inicia projetos e ações  de planejamento e revitalização. Com 
experiência no mercado de construção em Melbourne, Austrália, e mais de vinte anos atuando na indústria de varejo 
e de shopping centers, João Graciliano está, desde janeiro deste ano, na Superintendência do Shopping Benfica, um 
dos principais e mais consolidados centros de compras do Ceará. Desde a sua chegada, o profissional vem atuando 
diretamente no planejamento e gerenciamento, além de acompanhar ações comerciais, operacionais e de marketing, 
dentre outras iniciativas de revitalização do Empreendimento, que em 2024 comemora 25 anos de fundação.

Um pouco de muita gente

1Menos de um mês rei-
naugurada, a Cidade da 

Criança já comecaram apa-
recer sérios problemas. Aos 
números: 1. Ausência total 
de policiamento; 2. Paredes 
descascando em todo seu 
entorno; 3. Pinturas perden-
do a cor; 4. 0 lago além de 
muito sujo, inexistem patos, 
cisnes e pedalinhos. 6. 
Acesso apenas por dois por-
tões; 7. Restaurantes sem 
funcionamento; 8. Veículos 
sem serem credenciados, 
usam o largo estaciona-
mento todo instante pondo 
em risco os pedestres. A 
prefeitura que tanto alar-

deou a beleza do parque 
precisa ficar mais atenta e 
tomar as providências.

20s trabalhos de restau-
ração da nova praça do 

Coração de Jesus caminham 
a passos de tartaruga. 0ntem 
pela manhã foi visto apenas 
um operário trabalhando, os 
demais tomando café, jogando 
conversa fora, rindo com os 
colegas. Sem camisas exibin-
do os músculos. Dessa manei-
ra pode marcar para dezembro 
e olhe lá se chegar a isso a 
conclusão dos trabalhos.

3Um dos maiores comu-
nicadores do rádio e 

televisão faz hoje 20 anos 

que passou por este mundo 
cada vez mais violento e 
injusto, se transfigurando 
para o reino dos justos. 
Falamos de Irapuan Lima  
conhecido nacionalmente. 
Como ele faz falta. Em vida 
só fez o bem com sua inten-
sa alegria e benevolência.

4O mês de maio marca a 
chegada do Dia das Mães, 

que será comemorado no dia 
8 deste ano. Para celebrar 
a data, a Avon selecionou 
produtos queridinhos de 
maquiagem, perfumaria, cui-
dados corporais e faciais para 
presentear as mães com kits 
que elas vão amar receber.

NUMERADAS

A estátua de Iracema Guardiã, situada no calçadão da 
avenida Beira Mar,  tombou ontem, a linda obra obra de 
Zenon Barreto, que foi descaracterizada em 2012, foi leva-
da para outro local.

Em um café da manhã o trade imobiliário da cidade foi 
reunido pela  Construtora Moreira de Sousa  para apresentar 
o Edifício Coimbra. O empreendimento da construtora fica 
localizado na Rua Barão de Aracati, 1350 - proximo  a sede 
aqui de O Estado, a apenas uma quadra da Av. Santos Du-
mont e da Praça Luiza Távora.

A competente Priscila Cavalcanti foi a responsável pela 
organização do evento. Maurício e Paulo Miranda felizes 
com o sucesso do evento.

Stela Pavan é a nova presidente do SINDIEVENTOS CE, 
assumiu o cargo em solenidade que se entregou o Prêmio 
Destaques Sindieventos às mulheres que mais se destacaram 
no setor nos últimos dois anos.

O evento faz parte da programação do Sindieventos-CE 
em alusão à Semana do Profissional de Eventos, que acon-
tece entre os dias 26 a 30 de abril.

O cearense Eduardo Diogo, atualmente diretor de Ad-
ministração e Finanças do Sebrae Nacional, representará a 
Câmara de Comércio Brasil-Americana no Jantar de Gala do 
Prêmio Personalidade do Ano.

O evento acontece próximo dia 9 e ocorrerá no GLAS-
SHOUSE, espaço luxuoso que  possui terraços ao ar livre e 
vista de 360   graus de Manhattan.

IC para Crianças - 
Nesta temporada, crianças e 
famílias brasileiras estão no 
mundo do teatro. Disponível 
no site e youtube do IC, com 
a atriz Jessica Nascimento, 
se aprofundam em processos 
lúdicos de criação de bone-
cos, cenários e figurinos, para 
compor uma pequena história 
autoral feita por cada partici-
pante. No terceiro encontro, 
os participantes serão ensina-
dos a fazer uma máscara em 
uma colher de pau com papel, 
fita crepe, tinta e palhas.

Palco Virtual - Está dispo-
nível até 29 de maio, também 
no site e youtube do IC, a peça 
Plural, da Cia de Teatro Nu 
escuro. Ela foi criada a partir 
de relatos dos familiares da 
companhia, criando um diálo-
go entre o factual e a ficção, 
para falar de uma parcela de 
mulheres que migraram princi-
palmente de Minas Gerais para 
Goiás em busca de uma vida 
melhor. Ela se utiliza de can-
ções, bonecos e brincadeiras 
para, sintetizando os relatos 
na personagem Maria, contar 
essa história para crianças a 
partir da construção de memó-
rias afetivas e identidades.

Arte na Rua - No presen-
cial, o público confere a série de 
apresentações do Arte na Rua, 
com as Inigualáveis Irmãs Cola, 
uma dupla de gêmeas malaba-
ristas de Ribeirão Preto. As in-
tervenções acontecem sempre 
aos domingos ao longo do mês, 
na calçada da organização, com 
duas entradas, às 13h e 15h. A 
performance explora o mundo 
do malabarismo através de 
números contemporâneos 
e experimentais.

Na solenidade em homenagem a desembardora Nailde 
Pinheiro, as presenças de Elcio Batista e Onélia Santana

Cearense Ibrahim Al-Mansur teve seu poema 
selecionado para ser publicado na edição 
comemorativa de 12 anos da série, Novos 
Poetas, seleção Poesia Brasileira, Poesia Livre 
2022, realização da Vivara Editora Nacional.

Emilio Ary já atuando nos negócios ao lado do 
filho Emilio Neto


