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Comitê de Política Monetária decidiu subir a taxa básica de juros da economia em 1 ponto 
percentual, de 11,75% para 12,75% ao ano; é o maior patamar desde fevereiro de 2017

FOME EXTREMA 
ATINGE QUASE
200 MILHÕES
Conflitos, eventos climáticos e crises econômicas 
agravaram a fome extrema no mundo em 2021, e tendência 
é que problema se agrave. INTERNACIONAL7

A taxa chegou a ter o menor valor histórico de 2% em agosto de 2020 para impulsionar a economia, debilitada pela pandemia. O choque de juros deste ciclo 
já é o maior desde 1999, quando em meio à crise cambial, o BC aumentou a Selic em 20 pontos porcentuais de uma vez só. O Copom justificou a nova alta se 

baseando no “ambiente externo que seguiu se deteriorando” e com pressões da inflação decorrentes da pandemia do coronavírus. ÚLTIMAS8

O movimento já era esperado por economistas. Essa é a décima alta consecutiva aplicada pelo BC à taxa Selic desde o início do aumento da inflação, em março de 2021

O comércio de Fortaleza mantém uma postura positiva para o “Dia 
das Mães. Já é possível notar uma maior movimentação de pessoas 
nos comércios, tanto para comprar os presentes, quanto para realizar a 
pesquisa de preços antes de efetivar a compra. ECONOMIA9

Dia das Mães pode aumentar 
vendas em shoppings em até 50%

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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O texto, caso 
aprovado, aumenta 
de 65 para 70 anos 
a idade máxima de 
ministros nos tribunais 
superiores, incluindo 
também ministros do 
STJ, TST e TCU. O 
projeto ainda precisa 
ser votado pelos 
senadores no plenário. 
NACIONAL5

Luta pela Igualdade 
de gênero é tema 
em destaque nas 
ações do Governo 

Ampliação da 
idade máxima para 
indicações ao STF 
avança no Senado

FOTO DIVULGAÇÃO

Os grandes shoppings da capital estão esperando um aumento de movimento Um assunto cada vez 
mais debatido na sociedade 
civil contemporânea é o da 
igualdade de gênero. Ações 
que ocorrem por meio de 
políticas públicas são movi-
mentações necessárias para 
lidar com o problema. O 
Governo do Ceará tem de-
senvolvido projetos alinha-
dos a estratégia de gestão 
nesse sentido. CIDADES6
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POLÍTICA

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação - Processo: 
Pregão Eletrônico Nº 0505.02/2022- PE. Objeto: seleção de melhor proposta para Registro de 
Preços visando futuras e eventuais aquisição de material hospitalar destinados a atender as 
necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Alcântaras/CE, conforme Termo de 
Referência. do Tipo: Menor Preço. Da Forma de Fornecimento: Parcelado. O(A) Pregoeiro(a) 
da Prefeitura de Alcântaras-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 05 de maio de 2022 a 18 de maio de 2022 até às 08h00min (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a 
este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 18 de maio de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) e o início da Sessão 
de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 10h00min do dia 18 de maio de 2022 (Horário de 
Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na 
Comissão de Licitação/Pregão, a Rua Antonino Cunha, s/n, Centro - Alcântaras - CE, no 
licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores informações pelo telefone: (88) 3640-1033. 
Alcântaras/Ce, 05 de maio de 2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Municipal.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o 
Edital de Tomada de Preços Nº 0505.01/2022, cujo objeto é: serviços de recomposição de 
pavimentação em pedra tosca em várias localidades do Município de Alcântaras-CE, conforme 
projeto básico, que realizar-se-á no dia 23.05.2022, às 09:30h. Referido edital poderá ser 
adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 16:00 horas, 
ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-CE, 05 de maio de 2022. Charllys 
Alcântara Soares – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Data da Sessão de Abertura e 
Julgamento da Proposta de Preços – Concorrência Pública N° 24.01.01/2022-08/CP. Objeto: 
contratação de pessoa jurídica para executar obra de pavimentação em pedra tosca em diversas 
localidades do Município de Amontada, conforme Convênio nº 116/2021 - Superintendência de 
Obras Públicas - SOP-CE – Governo do Estado. A Comissão de Licitação do Município de 
Amontada torna público a data da sessão de abertura e julgamento das propostas de preços que 
ocorrerá em 09 de Maio de 2022, às 10h00min, na Sede CPL de Amontada. Amontada-Ce, 04 de 
maio de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL de Amontada/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Saúde da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 19 de Maio de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços nº 03.05.01/2022.05/SRP, para o seguinte objeto: Registro 
de Preços visando futuras e eventuais aquisição de suplementação alimentar para atender as 
demandas da Secretaria de Saúde do Município de Amontada/CE, o qual encontra-se na 
íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, 
www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 04 de Maio de 2022. Felipe Jacinto de Oliveira 
Sousa - Secretário de Saúde.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 
nº 0205.02/22- SRP. A Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 05 de 
maio de 2022 às 09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no site: 
www.bll.org.br, referentes ao Pregão Eletrônico nº. 0205.02/22- SRP, cujo objeto é o Registro 
de Preços para futura e eventual aquisição de retroescavadeira nova, ano 2022, para atender 
as necessidades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Urbanismo do Município de 
Milhã/CE. Início da sessão de disputa de lances: dia 18 de maio de 2022 às 09h00min (horário 
de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser adquirido no site: www.bll.org.br ou 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min às 14h00min na Sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, Centro - Milhã - Ceará. 
Milhã - CE, 05 de maio de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro(a).

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da 

Prefeitura Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 06 de maio de 2022, às 

10:00 horas, na sala de licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo 

Oriente/CE, estará abrindo as propostas de preços referentes a Tomada de Preço Nº 

05.008/2022, cujo objeto é a reforma da Escola de Ensino Básico e Fundamental Francisco 

Rufino, para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Novo 

Oriente/CE, conforme Convênio Nº 054/2022 e MAPP 2154 parte integrante deste processo. 

Novo Oriente, 05.05.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação. O 
Município de São Luís do Curu, torna público que se encontra a disposição dos interessados, o 
edital de licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 0205.01/2022, do tipo Menor Preço 
Global, cujo objeto é a contratação empresa especializada para execução de reforma do 
Hospital Municipal - MAPP 4699, junto à Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - CE, com 
data de abertura para o dia 24 de maio de 2022, às 09h00min na Sala da Comissão de 
Licitação, situado à Rua Rochael Moreira, s/n – Centro. São Luís do Curu – CE, 05 de maio de 
2022. Otacílio Pinho Júnior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu - Aviso de Intenção de Rescisão. A 
Prefeitura Municipal de Tururu, comunica a empresa Qualisaude Assessoria e Planejamento, 
inscrita no CNPJ nº 40.185.482/0001-16, através da Secretaria Municipal de Saúde a intenção 
de rescindir o Contrato Nº 2021.07.23.01 derivado da licitação na modalidade Tomada de 
Preços nº 2021.05.26.01. Motivo: Art. 78, I e XII, da Lei n° 8.666/93. Fica estabelecido desde o 
recebimento deste, um prazo de 05 (cinco) dias úteis, conforme Art. 109, inciso I, alínea "e", da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Tururu - Ce, em 04 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 18 de maio de 2022, às 
9h00min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 029/2022.02, cujo objeto é a aquisição de veículos para atender as necessidades 
das Diversas Secretarias do Município do Tururu - CE. O edital poderá ser adquirido no 
endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações. (horário 
comercial). Tururu, 04 de maio de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.
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NACIONAL

Não é a primeira vez que a Time coloca um 
bandido na capa

Bia Kicis (PL-DF) ao relembrar a ocasião em que a 
revista deu destaque a Al Capone

O
levantamento Paraná Pesquisas 
divulgado nesta quarta (4) caiu 
como uma bomba no PT, com 
um dado que ofuscou a aproxi-

mação entre Lula e Bolsonaro no quadro 
geral. O que mais assustou a campanha do 
ex-corrupto foi que em apenas um mês o 
presidente virou e já tem maioria nas fai-
xas etárias mais numerosas da população: 
cresceu 4% na faixa 35 a 44 anos, e incrí-
veis 5,8% entre 45 e 59 anos, a que tem mais 
eleitores.

Em números
Entre 35 e 44 anos, que concentra mais 

de 30 milhões de eleitores, Lula foi de 36,8% 
para 37,9%, mas Bolsonaro saltou de 34,4% 
a 38,4%

Disparada
Na faixa de 45 a 59 anos, com 36 milhões 

de votos em disputa, Lula caiu de 39,1% 
para 36,9% enquanto o presidente foi de 
33,1% a 38,9%

Próxima virada?
Além das viradas, Bolsonaro subiu de 

34,4% para 36,9% entre 25 e 34 anos. Na 
mesma faixa, Lula passou de 37% para 
37,6%, diz o instituto.

Metodologia
Em ambas as pesquisas, foram 2020 en-

trevistas nos 26 Estados e DF, com registros 

no TSE sob números BR-08065/2022 e BR-
09280/2022.

Não sabe o que diz
A concepção indigente de Lula não o per-

mitiu perceber que toda a “esquerda moder-
na” do planeta apoia Zelenski e deplora Putin.

Diminuído
A repercussão do ex-corrupto Lula na 

capa da revista Time foi engolida pela en-
trevista desastrosa do petista, onde equipa-
ra Putin a Zelenski.

Repercussão ruim
Manchetes dos principais veículos inter-

nacionais como Bloomberg, Yahoo, Fran-
ce24 etc., também destacaram a fala do pe-
tista à Time.

Tendência
O levantamento Paraná Pesquisa reve-

Virada de Bolsonaro preocupa campanha de Lula

O PODER SEM PUDOR

Em Minas Gerais, chamavam o senador 
e ex-governador Magalhães Pinto de “Dr. 
Magalhães”, mas ninguém sabia informar 
ao certo por que ele fazia jus ao título. Afi-
nal, ele era formado em quê? Um jornalista 
gozador resolveu tirar a dúvida com um 

dos principais adversários dele, Tancredo 
Neves, logo ele. Dr. Tancredo apertou os 
olhinhos e disparou: “Não sei em que ele 
é formado, mas posso garantir uma coi-
sa: nunca conheci um colega de turma de 
Magalhães Pinto...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Mistério mineiro

Fala de Lula sobre a Ucrânia 
revela ignorância
Eleitores lulistas se cobriram 
de vergonha, ontem, com sua 
declaração culpando o ucra-
niano Volomodir Zelenski tanto 
quanto o russo Vladimir Putin 
pela guerra. Ignorante no as-
sunto, Lula reproduziu a visão 
da atrasada esquerda brasileira, 
para quem, por ser russo, Putin 
tem um quê de comuna. Mas 
nada foi mais embaraçoso para 
petistas do que a similaridade 
com a posição do presidente 
Jair Bolsonaro sobre a guerra.

la que, entre fevereiro e maio, a aprovação 
do governo Bolsonaro cresceu 5,2 pontos 
(37,2% a 42,9%) , enquanto a desaprovação 
diminuiu 4,8 pontos (58,2% para 53,4%).

Brasil vai à guerra?
Advogados que atuam no STF não enten-

deram a reunião do ministro Luiz Fux com 
o general Paulo Sérgio, ministro da Defesa. 
“Vai haver alguma guerra?”, perguntou, em 
tom irônico, respeitável criminalista.

Segredos de polichinelo
Reuniões entre autoridades, em momen-

tos graves, deveriam ser democraticamente 
abertas. Para não ganharem ares de cons-
piração, nem de factoide, como no caso da 
visita de Rodrigo Pacheco ao STF.

Gaveta recheada
Marco Feliciano (Rep-SP) lembrou que 

o Senado prefere tratar do McPicanha sem 
picanha “enquanto isso, dormem na gaveta 
de Rodrigo Pacheco mais de 20 pedidos de 
impeachment de ministros do STF”.

Fim está próximo
O mundo registrou até ontem (4) mais de 

515 milhões de casos de covid, desde o iní-
cio da pandemia, em 2020, e também a me-

nor média de casos desde outubro do ano 
do início da pandemia.

Rebeldes sem causa
A lacração é a atividade que resta ao 

Rede, que faz opção pela idiotia ao classifi-
car o Dia das Mães como bullying contra as 
“não mães”. A porta-voz do partido em SP 
sustenta que esse grupo é “invisibilizado” 
na data.

Mamata de volta
Foi cancelada a sessão de ontem do Con-

gresso marcada para analisar vetos do presi-
dente, entre os quais a proibição de funcio-
nários demitidos da Eletrobras de comprar 
com desconto ações após a privatização.

Tá explicado
Esta quinta (5) marca o Dia Mundial da 

Hipertensão Pulmonar, doença que serviu 
para as Forças Armadas justificarem com-
pra de 35 mil comprimidos de sildenafila, 
princípio ativo do viagra.

Pensando bem...
...os oficiais de Justiça que cuidam do 

caso de Daniel Silveira bem que poderiam 
dar umas dicas aos que não conseguem en-
contrar Janja.

FOTO ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO
A Comissão de Consti-

tuição e Justiça (CCJ) do Se-
nado Federal aprovou nesta 
quarta-feira (4) uma propos-
ta de emenda à Constituição 
(PEC) que aumenta para 70 
anos a idade máxima para 
indicações de ministros para 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) e outros tribunais su-
periores. A proposta foi apro-
vada de maneira simbólica 
pelos senadores membros da 
comissão e agora precisa ser 
votada pelo plenário da casa 
legislativa, antes de ser pro-
mulgada e efetivada.

O texto da matéria eleva 
de 65 para 70 anos a idade 
máxima para indicações de 
ministros do STF e também 
do Superior Tribunal de Jus-
tiça (STJ), do Tribunal Supe-
rior do Trabalho (TST) e juí-
zes dos Tribunais Regionais 
Federais (TRFs) e Tribu-
nais Regionais do Trabalho 
(TRTs), além dos ministros 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e dos minis-
tros civis do Superior Tribu-
nal Militar (STM). No caso 
dos ministros civis do STM, 
a Constituição atualmente 
não estabelece um teto má-
ximo de idade.

Oficialmente, os parla-
mentares apontam que a 
mudança, caso seja efetivada, 
virá para adequar a norma 
vigente para a nova realida-
de das indicações, que foram 
modificadas no ano de 2015 
com a aprovação da chamada 
PEC da Bengala. Na ocasião, 
uma matéria legislativa ele-
vou a aposentadoria obriga-
tória na cúpula do Judiciário 
de 70 para 75 anos.

“Entendemos que deve ser 
mantida a lógica anterior de 
que era possível ao Estado in-
dicar pessoas até cinco anos 

antes de sua aposentadoria 
compulsória para o desem-
penho de funções relevantes 
no STF, STJ, TST, TRFs, TRTs 
e TCU e se valer de seu co-
nhecimento e experiência 
acumulados”. afirma o texto 
do relator Weverton Rocha 
(PDT-MA). “Assim, para 
preservar essa lógica, firme 
no argumento que sustenta 
a plena capacidade dos agen-
tes públicos nos cinco anos 
anteriores à aposentadoria 
compulsória, a PEC nº 32, de 
2021, propõe a elevação da 
idade máxima de ingresso de 
65 para 70 anos”, completa.

Articulação
A PEC foi resultado de 

uma articulação do presiden-
te da Câmara Federal, depu-
tado Arthur Lira (PP-AL). 
Nos bastidores, a iniciativa 
foi vista como uma forma de 
viabilizar a indicação ao STF 
de nomes que já completa-
ram ou estão prestes a fazer 
65 anos, o que beneficiaria 

alguns aliados. Embora 
próximo do governo, o pre-
sidente da Câmara dos De-
putados sempre trabalhou 
contra a indicação do ex-
-advogado-geral da União 
André Mendonça para o 
STF e torcia por Humberto 
Martins, presidente do STJ, 
que completa 65 anos em 
outubro deste ano.

A proposta teve uma tra-
mitação considerada rápida 
na Câmara dos Deputados. 
A matéria teve a admissi-
bilidade aprovada na CCJ 
daquela casa legislativa em 
novembro do ano passado. 
No mês seguinte, dezembro, 
Arthur Lira autorizou a ins-
talação da comissão especial 
para discutir o assunto, que 
se reuniu apenas quatro ve-
zes e aprovou o relatório. A 
PEC foi aprovada pelo ple-
nário em fevereiro.

O relator na CCJ do Sena-
do não propôs alterações no 
texto aprovado pela Câmara. 
Se essa situação se mantiver 

na análise pelo plenário, a 
proposta pode ser enviada 
direto para a promulgação 
após aprovada.

Aposentadorias
A próxima aposentadoria 

no Supremo será de Ricardo 
Lewandowski, em maio de 
2023. Por sua vez, Rosa We-
ber vai se aposentar em outu-
bro do mesmo ano. No gover-
no de 2027-2030, será a vez 
de Luiz Fux (abril de 2028), 
Cármen Lúcia (abril de 2029) 
e Gilmar Mendes (dezem-
bro de 2030). No governo 
2031-2034, haverá a saída de 
Edson Fachin (fevereiro de 
2033) e Luís Roberto Barroso 
(março de 2033). No governo 
de 2039-2042, Dias Toffoli vai 
se aposentar, em novembro 
de 2042. Já na gestão de 2043-
2046, será a vez de Alexandre 
de Moraes, em dezembro de 
2043. Por fim, no governo 2047-
2050, Kassio Nunes Marques 
(maio de 2047) e André Men-
donça (dezembro de 2047).

Após intimação, 
Silveira diz que não 
vai usar tornozeleira

O deputado Daniel Silvei-
ra (PTB-RJ) se recusou a 
ser intimado pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF), 
segundo informou nesta 
quarta-feira (4) o oficial de 
Justiça encarregado da tare-
fa. De acordo com o relato 
do servidor, o parlamentar 
afirmou que não vai mais 
usar o equipamento “pois 
está cumprindo o decreto 
do presidente da República” 
e não recebeu o mandado.

Silveira foi localizado 
por volta das 12h30min no 
Anexo 2 da Câmara, na área 
onde funcionam as comis-
sões temáticas da casa – o 
oficial de Justiça esteve antes 
no gabinete do parlamentar. 
Na terça (3), o ministro Ale-
xandre de Moraes, respon-
sável pela ação penal em que 
o deputado é réu, determi-
nou que Silveira devolva a 
tornozeleira eletrônica que 
está em seu poder e que não 
emite sinais, segundo as 
autoridades penitenciárias 
do Distrito Federal, desde o 
dia 17 de abril (Domingo de 
Páscoa) por falta de carga, 
e que um outro equipa-
mento seja colocado nele. 
A intimação recusada pelo 
deputado era para notificá-
-lo dessa decisão.

O ministrou ordenou 
ainda o bloqueio de R$ 405 
mil em contas do parla-
mentar. O valor é referente 
à soma das multas diárias 
(R$ 15 mil) aplicadas por 
desrespeito a medidas 
restritivas impostas pelo 
magistrado no curso do 
processo. “Desde a decisão 
que fixou a multa diária, 
proferida em 30/3/2022, o 
réu desrespeitou flagrante-
mente várias das medidas”, 
afirmou Moraes.

Além do bloqueio, o 
ministro mandou notificar 
o presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), para 
que o débito seja descon-
tado dos salários do réu, 
na proporção de 25%, até 
a sua quitação. A Direção-
-Geral da Câmara recebeu 
nesta quarta a notificação 
sobre essa decisão. Técnicos 
legislativos informaram 
que o desconto será feito 
diretamente no salário do 
parlamentar.

O parlamentar foi con-
denado pelo Supremo a 
oito anos e nove meses por 
ataques verbais e ameaças 
a integrantes da corte, além 
da cassação de mandato, 
suspensão de direitos políti-
cos e pagamento de multa.

Processo. O Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Federal instaurou nesta 
quarta-feira (4) um processo contra o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por ter ironizado a 
tortura sofrida pela jornalista Míriam Leitão, do jornal O Globo, durante a ditadura militar.

Os parlamentares ainda deverão votar a PEC no plenário da casa para que ela seja efetivada

STF: PEC que amplia idade 
máxima avança no Senado
A matéria eleva de 65 para 70 anos a idade máxima para indicações de 
ministros para os tribunais superiores, incluindo STF, STJ, TST e TCU
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Oportunidade. Em sua 14ª edição, o edital de Cinema e Vídeo foi dividido em dois. A edição “Produções”, a primeira 
delas, já foi lançada para a produção e finalização de longas e curtas-metragens, O investimento somado é de R$11 mi-
lhões, sendo R$3,3 milhões para Difusão, Formação e Pesquisa e R$7,7 mi para Produções em longa e curta-metragens.CIDADES

Aldigueri novamente
O próprio deputado Romeu Aldigueri (PDT) desfez a 

boataria de que ele iria disputar vaga à Câmara Federal. 
Ressaltou à nossa reportagem que vai disputar vaga à 
reeleição no Legislativo Estadual Cearense. Aliás, afirma-
-se que nos encontros de avaliação entre parlamentares do 
PDT, o seu nome surge como liderança que ampliou mui-
to a sua base, com conquistas de apoios no litoral e sertão.

Limoeiro do Norte
Durante reuniões regionais do PSD, apareceu uma 

considerada forte liderança no Vale Jaguaribano. Trata-
-se da advogada Mazé Mais. Ela surge a partir Limoeiro 
do Norte. Dentro do PSD não há mais dúvidas de sua 
candidatura à Câmara Federal. Fala-se igualmente que, 
outra mulher com grandes chances de se eleger para a 
Câmara dos Deputados é Eliane Braz, presidente da da 
Câmara Municipal de Iguatu.

Concursados aguardam
Isso mesmo. A governadora Izolda Cela está sendo 

cobrada no sentido de que o quanto antes faça a no-
meação dos 112 professores aprovados no concurso 
realizado pelo Estado em 2018. Como o então governa-
dor Camilo Santana não conseguiu chamar os docentes 
aprovados, agora é com a professora-governadora Izol-
da Cela. A expectativa é grande entre os professores.

Abastecimento da capital
Dizia Antonio Granja numa roda entre colegas depu-

tados que os fortalezenses podem ficar tranquilos, pois, 
o abastecimento de água que esteve afetado agora está 
tranquilo. Lembrou que o maior reservatório de água 
do Ceará, o Açude Castanhão já passou dos 20% de sua 
capacidade, ou seja, uma situação que não acontecia 
nos últimos sete anos.

De mulher para mulher
A Rede Sustentabilidade acaba de decidir que o 

partido vai apoiar Adelita Monteiro, pré-candidata ao 
Governo do Estado do Ceará pelo PSOL, que fechou 
uma federação com a sigla, informou aos jornalistas a 
ex-vereadora Toinha Rocha. Em termos nacionais reve-
lou Toinha, " a Rede está dividida entre Ciro e Lula, ou 
seja, cada candidato terá apoio de uma ala do partido".

Começou a tramitar na última semana na Assembleia 
Legislativa do Ceará, um Projeto de Lei, de autoria do de-
putado Queiroz Filho (PDT), que institui o Selo Cidade 
Acessível, com o objetivo de incentivar os estabelecimentos 
públicos e privados de uso coletivo à promoção da acessibi-
lidade das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. 
"A intenção do presente Projeto é que, através deste selo, 
os estabelecimentos e municípios façam as devidas adap-
tações em suas estruturas, bem como estimular programas 
e serviços para propiciar acessibilidade arquitetônica, 
urbanística e atendimento diferenciado", explica o autor 
do Projeto. O parlamentar destacou que o Governo do 
Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), 
realiza o Cadastro de Pessoas com Deficiência no Esta-
do, com o intuito de mapear esta parcela da população. 
"É de extrema importância a implementação de políticas 
públicas eficazes para promover a inclusão, ampliando as 
oportunidades e potencialidades do nosso povo", conclui 
Queiroz Filho (Foto). Segundo o Projeto, o Governo do 
Estado do Ceará poderá regulamentar a Lei, caso seja 
aprovada, e o órgão responsável pela concessão do Selo 
Cidade Acessível poderá fiscalizar os estabelecimentos 
quanto ao cumprimento das condições necessárias.

Selo Cidade Acessível

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 5 de maio de 2022  O ESTADO                     

Um assunto cada vez mais 
debatido na sociedade civil 
contemporânea é o da igual-
dade de gênero. Nesse con-
texto, ações que ocorrem por 
meio de políticas públicas 
são movimentações necessá-
rias para lidar com o proble-
ma. o Governo do Ceará, por 
sua vez, tem desenvolvido 
projetos alinhados a estraté-
gia de gestão para resultados 
(GPRs) em evidências, que 
podem levar a impactos po-
sitivos, tanto no curto como 
no longo prazo.

No período entre 2017 
e 2022, 16 Programas que 
versam sobre a igualdade de 
gênero, que é a meta cinco 
dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS), 
foram enviados, pelo Gover-
no, para análise e aprovação 
da Assembleia Legislativa do 
estado. Isso comprova o en-

gajamento e a intenção do 
Poder Público estadual con-
templar as lutas cotidianas 
das mulheres.

Agenda 2030 da ONU
Com o fito de mapear as 

ações do Governo do Ceará, 
que possam estar alinhadas 
aos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), o Instituto de 
Pesquisa e Estratégia Econô-
mica (Ipece) publicou mais 
um relatório para elencar e 
detalhar as políticas, progra-
mas, projetos e iniciativas 
governamentais que seguem 
a Agenda 2030.

Nesse contexto, deve-se 
destacar, especificamente, o 
Objetivo 5: Igualdade de Gê-
nero: Alcançar a igualdade de 
gênero e empoderar todas as 
mulheres e meninas. No âm-

bito dos governos estaduais, 
as ações são definidas a partir 
do Plano Plurianual (PPA) 
para um período de quatro 
anos e que é elaborado a par-
tir do segundo ano do gover-
no eleito e finalizado no pri-
meiro ano da próxima gestão.

Origem dos projetos
Do total de iniciativas, 

cinco são oriundas da Se-
cretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulhe-
res e Direitos Humanos; 
dois da Secretaria da Saúde 
e dois da Secretaria de De-
senvolvimento Agrário; as 
secretarias das Cidades; da 
Segurança Pública e Defesa 
Social; do Meio Ambiente; 
da Cultura e da Educação 
colaboraram com um, cada. 
Além disso, a Vice-Governa-
doria enviou um, assim como a 
Procuradoria Geral da Justiça.

Marília Rodrigues, dire-
tora de Estudos de Gestão 
Pública (Digep/Ipece) e ide-
alizadora do trabalho, afirma 
que 191 países-membros da 
ONU, em 2000, fecharam um 
acordo, chamado de “Objeti-
vos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM)’’. Na ocasião, 
comprometeram-se em, até 
2015, buscar a sustentabilida-
de do planeta e a melhoria na 
qualidade de vida da popula-
ção mundial.

Após 15 anos, outras ini-
ciativas foram seguidas e 
a ONU, nesse mesmo ano, 
estabeleceu 17 novas metas 
globais para os próximos 15 
anos (2016-2030), intitula-
das “Objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável’’ e seus 
membros se comprometeram 
em continuar enfrentando os 
problemas mundiais, adotan-
do a chamada Agenda 2030.

A Escola de Gastronomia 
Social Ivens Dias Branco (EG-
SIDB) abriu inscrições para 
140 vagas gratuitas em três 
cursos profissionalizantes: 
Cozinha Básica, Panificação e 
Confeitaria. O prazo para ca-
dastro e manifestação de in-
teresse vai até dia 10 de maio, 
por meio do site da Escola 
(gastronomiasocial.org.br).

As vagas nas capacitações 
oferecidas no equipamento 
se dividem entre os turnos 
manhã e tarde e são totalmen-
te gratuitas. De acordo com 
Selene Penaforte, superin-
tendente da EGSIDB, a ofer-

ta dos cursos tem um papel 
muito relevante da trajetória 
dos participantes:

“Esses cursos geram opor-
tunidades para jovens ini-
ciarem uma nova carreira 
no setor de alimentação com 
conhecimentos que vão além 
das técnicas de cozinha. As 
formações contam também 
com conteúdos que envol-
vem a cultura alimentar do 
Ceará e a valorização dos 
nossos ingredientes e modos 
de cozinhar”, ressalta.

O público-alvo preferen-
cial da iniciativa consiste em 
jovens, que possuem entre 18 

e 29 anos, inseridos em ações 
afirmativas ou em situação de 
vulnerabilidade social. Para 
participar da seleção, os can-
didatos devem ter a partir de 
18 anos, Ensino Fundamental 
completo e disponibilidade 
por quatro meses, de segun-
da-feira a sexta-feira no turno 
escolhido (manhã ou tarde).

Após a inscrição no site, o 
processo seletivo será seguido 
de avaliação do perfil dos can-
didatos e entrevista presen-
cial. As aulas terão início no 
dia 1º de junho.

Equipamento da Secretaria 
da Cultura do Ceará (Secult 

Ceará), a EGSIDB é gerida 
pelo Instituto Dragão do Mar 
(IDM) e faz parte do Cultura 
em Rede, programa da Secult 
Ceará que integra ações e po-
líticas culturais na sua rede de 
equipamentos públicos.

O centro de formação, 
inaugurado em 2018 no bair-
ro Cais do Porto (Fortaleza), 
constitui um espaço forma-
tivo para congregar ensino, 
pesquisa e compromisso social, 
reconhecendo a riqueza da for-
ma de se alimentar do cearense, 
os diversos tipos de saberes, a 
cadeia de produção, promo-
vendo a inovação de produtos.

Escola de Gastronomia Social abre 
inscrições para cursos profissionalizantes

Luta pela igualdade de gênero é tema 
em destaque nas ações do Governo
Relatório feito pelo Ipece elenca projetos encabeçados pelo Poder Público 
estadual; ente 2017 e 2022 foram enviados para análise 16 programas

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.03.01/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das 
propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO DO CEI – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA IRA-
CÍLIA DE SÁ PEREIRA, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE Conforme segue: INABILI-
TADAS: 1. PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; 2. J DE FONTE RANGEL EIRE-
LI; 3. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI, 4. PVX1 SERVICOS 
ADMINISTRATIVOS EIRELI; 5. AOS CONSTRUCOES LTDA; 6. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 
7. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 8. REMC CONSTRUTO-
RA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 9. ENERGY SERVICOS EIRELI; 10. ARCOS 
CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA; e HABILITADAS: 11. PLATAFORMA SERVICOS E 
CONSTRUCOES EIRELI; 12. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 13. ZENEDINI ZIDA-
NE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES; 14. IMPAR SERVICOS LTDA; 15. MELIUZ CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; 16. C V TOME SERVICOS; 17. ELETROPORT SERVICOS PRO-
JETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 18. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 19. A.I.L. CONSTRUTORA 
LTDA; 20. CMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 21. VAP CONSTRUCOES LTDA; 22. ARA-
GUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 23. COEMBE - CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS 
BENICIO EIRELI; 24. URBANA LIMPEZA E MANUTENCAO VIARIA EIRELI; 25. CONSTRUSERVS 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 26. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 
27. ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 28. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAES-
TRUTURA LTDA; 29. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 30. CONSTRUTORA VIPON 
EIRELI; 31. PRIME TRANSPORTES LTDA; 32. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 33. 
REAL SERVICOS EIRELI; 34. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 35. PV ENGENHARIA, SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; 36. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 37. 
IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 38. N3 CONSTRUTORA LTDA; 39. R M CLEMENTE 
CANDIDO; 40. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 41. DANTAS & OLIVEIRA LIM-
PEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA; 42. MATOS & ALMEIDA LTDA; 43. C R P COS-
TA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 44. FERNANDES CONSTRUCOES 
E SERVICOS LTDA; 45. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 46. AR EMPREENDIMENTOS, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 47. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 48. ELO CONS-
TRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 49. LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E EVEN-
TOS EIRELI; 50. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 51. ELETROCAMPO SERVICOS E 
CONSTRUCOES LTDA; 52. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI. Fica, 
a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da 
Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo 
telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 04 de Maio de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 28.04.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público 
que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 28.04.02/2022 cujo 
objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MA-
TERIAL SERIGRÁFICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATI-
VAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. Início do recebimento das propostas e habilitação: 
às 17h do dia 05 de maio de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h 
do dia 17 de maio de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 
08h01min às 08h59min do dia 17 de maio de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h 
do dia 17 de maio de 2022. Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, 
no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal 
de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-
1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 04 de maio de 2022. Mayara Shelly 
Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - RESULTADO JULGAMENTO 
DAS PROPOSTAS - TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCA-
LIDADE DE SANTO ANTÔNIO NO MUNICÍPIO DE ARATUBA CONFORME CONVÊNIO ESTA-
DUAL Nº 33/2022. A Presidente da Comissão de Licitação torna público o RESULTADO da fase 
de julgamento das propostas. CLASSIFICADAS: 1 - ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-ME - CNPJ Nº 39.925.178/0001-89; 2- SOUSA & LIMA CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ Nº 
14.866.221/0001-51; 3 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 10.932.123/0001-
14; 4 - APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJ. E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME - CNPJ Nº 
24.614.233/0001-42 e 5 - SERTÕES CONSTRUÇÕES SERV E LOCAÇÕES LTDA - CNPJ N º 
21.181.2547/0001-23. Dando sequência, informamos que o resultado será publicado no Diário Ofi-
cial do Estado do Ceará, Jornal de Grande Circulação e site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br. Fica 
aberto o prazo de 05(cinco) dias úteis para interposição de recursos com início da contagem do pra-
zo no primeiro dia da publicação. Raquel Ferreira de Paiva – Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - AVISO DE ALTERAÇÃO TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 2022.04.06.01 Pelo presente comunica-se aos interessados a Alteração do 
edital da Tomada de Preços Nº 2022.04.06.01, cujo objeto é a contratação de empresa especializa-
da para assessoria e implementação de Instruções Normativas para a Controladoria Interna, abran-
gendo treinamentos e capacitação dos servidores em áreas de gestão orçamentária, financeira, 
patrimonial e operacional no município de Icapuí, incluindo a locação de sistemas informatizados 
compatíveis com as exigências do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. A presente alteração 
estará disponível no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.br. Icapuí-CE, 04 de maio de 2022. 
Carmem Júlia da Costa Secretária Administração e Finanças 

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 008/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE – torna público 
para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 20 de Maio de 2022 às 09:30hs, na sede 
da Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410 
– Alto do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ARQUIVOLOGIA PARA ATUAR NA ORGANIZAÇÃO, CLAS-
SIFICAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS EXISTENTES E VINCULADOS NO AR-
QUIVO MORTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,PLANEJAMENTO E FINANÇAS 
DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE., o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 
08h00min às 12h00min. Ana Paula Estevão Silva - Presidente da Comissão de Licitação. Choró-Ce.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022-PE. A Comissão de Licitação do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pre-
gão Eletrônico nº 07/2022-PE, do tipo Maior Desconto Percentual, cujo objeto é locação de 
veículos destinados a atender as necessidades das diversas secretarias de Araripe-CE. Será 
realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastramento das Propostas 
a partir do dia 09/05/2022 até 19/05/2022 às 08h00min (horário de Brasília) no site bll.org.
br. Abertura das propostas 19/05/2022 às 08h10min (horário de Brasília), e a fase de disputa 
de lance no dia 19/05/2022 às 09:00h (horário de Brasília), maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar, nº 440, Centro, Araripe/
CE, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 992004123 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), 04 de maio de 2022, José Feitoza de França- Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS  ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2109.01/2021 - SRP, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Baturité, através do GABINETE DO PREFEITO, juntamente com 
as empresas: 2S PRODUÇÕES, EVENTOS, SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÕES, com os VA-
LORES TOTAIS REGISTRADOS no Lote 02, de R$ 200.960,00 (duzentos mil novecentos 
e sessenta reais); no Lote 04, de R$ 255.830,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil e 
oitocentos e trinta reais); no Lote 07, de R$ 6.000,00 (seis mil reais); no Lote 08, de R$ 
4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); no Lote 10, de R$ 65.560,00 (sessenta e cinco mil 
quinhentos e sessenta reais) e no Lote 11, de R$ 113.150,00 (cento e treze mil cento e 
cinquenta reais); F.C CUNHA RUFINO - EPP, com os VALORES TOTAIS REGISTRADOS no 
Lote 3, de R$ 248.500,00 (duzentos e quarenta e oito mil e quinhentos reais); no Lote 05, 
de R$ 596.500,00 (quinhentos e noventa e seis mil e quinhentos reais) e no Lote 09, de 
R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais) e JOÃO SOUSA GOMES PRODUÇÕES E EVEN-
TOS, com os VALORES TOTAIS REGISTRADOS no Lote 1, de R$ 1.272.800,00 (hum milhão 
duzentos e setenta e dois mil e oitocentos reais) e no Lote 6, de R$ 305.000,00 (trezentos 
e cinco mil reais). MODALIDADE: CONCORRÊNCIA Nº 2109.01/2021: OBJETO: SELEÇÃO 
DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVEN-
TUAIS CONTRATAÇÕES DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, EXECUÇÃO, COORDE-
NAÇÃO DOS ACONTECIMENTOS COMEMORATIVOS TRADICIONAIS E INAUGURAÇÕES 
SOLENES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDA-
MENTO LEGAL: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações e Decreto nº 
7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018. DATA DE ASSINATURA: 
24/01/2022. VIGÊNCIA: de 24/01/2022 à 24/01/2023. SIGNATÁRIO: HÉBERT FERNANDES 
FÉLIX - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DO GABINETE DO PREFEI-
TO - Gerenciador do Registro de Preços e pelas as empresas: 2S PRODUÇÕES, EVENTOS, 
SERVIÇOS E ORGANIZAÇÕES DE FESTAS E PROMOÇÃO DE BANDAS EIRELI, o Sr. Stê-
nio Muniz Bezerra; FC CUNHA RUFINO – EPP, o Sr. Francisco Carlos Cunha Rufino e JOÃO 
SOUSA GOMES PRODUÇOES E EVENTOS LTDA, o Sr. Victor Holanda Soares.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS  ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 3006.03/2021/SRP - PE, firmado en-
tre a Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente 
com a empresa: MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI, ins-
crita no CNPJ nº 06.167.998/0001-08, com o VALOR TOTAL REGISTRADO NO ITEM I: R$ 
535.778,95 (quinhentos e trinta e cinco mil setecentos e setenta e oito reais e noventa 
e cinco centavos); ITEM II: R$ 197.060,40 (cento e noventa e sete mil sessenta reais e 
quarenta centavos). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.03/2021/SRP - PE: 
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS 
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado 
pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas altera-
ções. DATA DE ASSINATURA: 21/10/2021. VIGÊNCIA: de 21/10/2021 à 21/10/2022. SIGNA-
TÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa: 
MEGAMIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS E IRELI, a Sra. Antônia Cícera 
Sa Carvalho (Sócia Administradora).  

Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 024/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO PARA 
TRANSPORTE DE PACIENTES EM CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO ESTADUAL Nº 
019/2021 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE 
JAGUARETAMA. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com início do 
acolhimento das propostas: 05/05/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das 
propostas: 17/05/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 17/05/2022, às 
08h10; início de disputa de preços: 17/05/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o 
edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; 
www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 03 de 
Maio de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo -Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - Tomada de 
Preços nº 2022050202-SEIN, Objeto: Contratação de empresa especializada para 
movimento de terra (corte e aterro) para implantação de porticos, conforme projeto básico. 
A Comissão de Licitação comunica aos interessados que a sessão de recebimento dos 
envelopes será dia 24/05/2022 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, 04 de Maio de 
2022, Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.
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Tensão na Rússia: Igreja Ortodoxa 
russa faz críticas ao papa Francisco

O conflito que se desenrola 
no Leste Europeu deu sinais 
nesta quarta-feira (4) de que 
pode contribuir para um des-
gaste ainda maior na relação 
entre a Igreja Ortodoxa Russa 
e a Igreja Católica Romana, 
com a diplomacia religiosa 
trocando farpas públicas.

O Departamento de Re-
lações Exteriores da insti-
tuição russa acusou o papa 
Francisco, líder católico, de 
ter “usado o tom errado” 
ao despender comentários 
sobre a conversa de aproxi-
madamente 40 minutos que 
teve com o patriarca Cirilo, 
líder ortodoxo, em março.

O pontífice havia relata-
do, em entrevista a um canal 
italiano, que Cirilo apresen-
tou uma lista de justificativas 

para a Guerra da Ucrânia e 
chegou a afirmar que o russo 
não deveria se tornar um “co-
roinha de Putin”. Entre outras 
coisas, o papa alega ter pedi-
do a Cirilo para que abando-
nasse a linguagem da política 
e priorizasse a de Deus.

A nota da Igreja Ortodoxa 
descreve a postura como la-
mentável e diz que “é impro-
vável que as falas contribu-
am para o estabelecimento 
de um diálogo construtivo 
entre as Igrejas Católica Ro-
mana e Ortodoxa Russa, es-
pecialmente necessário no 
momento atual.”

Razões
O texto diz ainda que Ci-

rilo, aliado de Putin, teria 
apresentado duas razões que 

sustentariam a invasão da 
Ucrânia. A primeira seria o 
cenário em Kiev em 2014, 
quando a insatisfação social 
levou à queda do líder pró-
-Moscou Víktor Ianukovi-
tch –episódio que chama de 
golpe.

Já a segunda seria a pro-
messa quebrada da Otan 
(aliança militar ocidental) de 
não avançar para o leste. “O 
patriarca Cirilo lembrou o 
papa que, no final do período 
soviético, a Rússia recebeu ga-
rantias de que a Otan não se 
expandiria uma única polega-
da para o leste”, diz.

“No entanto, essas pro-
messas não foram cumpri-
das”, segue o texto. “Se a Otan 
tivesse acolhido a Ucrânia 
como membro, o tempo que 

levaria para um foguete che-
gar a Moscou seria de alguns 
minutos, e a Rússia não pode 
permitir isso.”

A declaração, em partes, 
dialoga com comentários de 
Francisco. Ao jornal italiano 
Corriere della Sera, ao co-
mentar as raízes que encon-
tra para o comportamento de 
Putin, disse: “talvez os latidos 
da Otan na porta da Rússia 
tenham o obrigado a desenca-
dear a guerra”.

Cirilo, também nesta quar-
ta –70º dia de guerra–, entrou 
na mira da Comissão Euro-
peia, o braço executivo da UE, 
que propôs congelar seus bens 
como parte do sexto pacote de 
sanções que deve ser aplicado 
contra Moscou junto com um 
embargo ao petróleo.

Guerra. O Ministério da Defesa da Rússia anunciou, nesta quarta-feira (4), um cessar-fogo na 
siderúrgica de Azovstal, em Mariupol, onde militares e civis ucranianos estão cercados por tropas 
russas há dias. De acordo com o Kremlin, será aberto um corredor humanitário até sábado.INTERNACIONAL

Belarus faz manobras 
militares; Rússia
usa submarino

Após semanas fora do 
foco da Guerra da Ucrânia, 
a Belarus ressurgiu em 
cena nesta quarta (4) ao 
iniciar exercícios militares 
de surpresa em seu terri-
tório. O país é o principal 
aliado da Rússia na ofen-
siva contra o vizinho de 
ambos.

O movimento ocorre no 
70º dia da invasão russa, 
quando Moscou ampliou 
as forças envolvidas nos 
ataques na região do 
Donbass (leste russófono 
do país) e anunciou ter 
usado pela segunda vez 
um submarino da Frota do 
Mar Negro em bombar-
deios com dois mísseis de 
cruzeiro Kalibr.

A ditadura de Aleksandr 
Lukachenko é uma antiga 
amiga de Moscou, mas 
sempre buscou se equili-
brar entre a ex-metrópole 
soviética e a União Euro-
peia. Isso se rompeu em 
2020, quando protestos 
maciços contra mais uma 
reeleição fraudada do líder 
o levou a procurar apoio de 
Vladimir Putin.

Deu certo, a repressão 
encerrou o dissenso mais 
agudo, mas a conta veio. O 
Kremlin conseguiu unificar 
sua doutrina militar com a 
do vizinho, e nos meses an-
teriores ao início da guerra 
teve permissão de concen-
trar homens e equipamen-
tos por lá.

O resultado foi a fren-
te que atacou Kiev já no 

início do conflito, descendo 
diretamente de Belarus e 
com o apoio de sistemas 
antiaéreos baseados no país. 
Nenhum soldado de Lu-
kachenko, contudo, tomou 
parte oficialmente da ação.

O Ocidente não se 
convenceu muito e tam-
bém incluiu autoridades do 
país em listas de sanções, 
mas nada parecido com o 
progressivo desligamento 
do sistema internacional 
imposto à Rússia. De lá 
para cá, Belarus fingiu ser 
uma figurante de luxo e 
sediou algumas conversas 
de paz, embora a retirada 
da tropa que fracassou em 
tomar a capital ucraniana 
e seu deslocamento para o 
leste tenham ocorrido por 
seu território.

Segundo o Ministério 
da Defesa belarusso, as 
manobras só visam “tes-
tar sua prontidão para 
combate” e não oferecem 
perigo a vizinhos. Kiev não 
comprou isso pelo valor 
de face. “Estamos prontos”, 
disse o porta-voz do servi-
ço de fronteiras ucraniano, 
Andrii Demtchenko, sobre 
um eventual reforço de 
Minsk à guerra da Putin.

Ele seria bem-vindo por 
um lado, já que há uma 
anemia crônica de recursos 
humanos para Putin, que 
não decretou uma mobi-
lização geral para evitar 
chamar a guerra pelo nome 
–ele se atém ao formalismo 
“operação militar especial”.

Conflitos, eventos climáti-
cos e crises econômicas agra-
varam a fome extrema no 
mundo em 2021, com um re-
corde de 193 milhões de pes-
soas de 53 países em situação 
de insegurança alimentar 
aguda, 40 milhões a mais do 
que no ano anterior, afirmou 
nesta quarta-feira (4) uma 
agência da ONU (Organiza-
ção das Nações Unidas).

O número vem crescen-
do e quase dobrou desde 
2016, ano do primeiro le-
vantamento sobre o assun-
to. Com a guerra na Ucrâ-
nia, a perspectiva é de que 
haja uma piora nesse cená-
rio caso não sejam toma-
das providências urgentes, 
completou, na apresenta-
ção de seu relatório anual, a 
Rede Global Contra Crises 
Alimentares, uma aliança 
criada pela FAO (Organi-
zação das Nações Unidas 
para a Alimentação e para a 
Agricultura) com o Progra-
ma Mundial de Alimentos e 
a União Europeia.

O relatório avalia a inse-
gurança alimentar aguda, 

definida como a falta de ali-
mentos que ameaça imedia-
tamente a vida ou os meios 
de subsistência de uma pes-
soa. É diferente da fome 
crônica, que afeta cerca de 
800 milhões e é medida por 
outro levantamento.

Perspectivas
Ao abordar as perspecti-

vas futuras, o relatório afir-
ma que a invasão da Ucrâ-
nia pela Rússia -dois países 
que são grandes produtores 
de alimentos– deve agravar 
a fragilidade de nações mui-
to dependentes de cereais 
ou fertilizantes russos ou 
ucranianos, como Afeganis-
tão, Etiópia, Haiti, Somália, 
Sudão do Sul, Síria e Iêmen.

Em 2021, a Somália obte-
ve mais de 90% de seu tri-
go da Rússia e da Ucrânia, 
a República Democrática 
do Congo recebeu 80%, en-
quanto Madagascar impor-
tou 70% dos alimentos bási-
cos dos dois países.

“A guerra evidenciou a 
interconexão e a fragilidade 
dos sistemas alimentares”, 

destacou a FAO, advertindo 
que as “perspectivas para o 
futuro não são boas”. “Se não 
fizermos mais para apoiar 
as zonas rurais, a magni-
tude dos danos vinculados 
à fome e à deterioração do 
nível de vida será dramáti-
ca. É necessária uma ação 
humanitária urgente e em 
larga escala”, acrescentou.

Guerras, pandemia e me-
teorologia Os conflitos fo-
ram a causa da insegurança 
alimentar de 139 milhões 
de pessoas, sobretudo em 
países que sofrem crises po-
líticas e humanitárias como 
a República Democrática do 
Congo (RDC), Etiópia, Afe-
ganistão e Iêmen.

Dificuldades
As dificuldades econô-

micas devido à pandemia 
de Covid-19, menos graves 
que em 2020, foram a prin-
cipal causa da fome aguda 
para 30,2 milhões de pes-
soas no mundo, enquan-
to as condições meteoro-
lógicas extremas foram a 
principal causa para 23,5 

milhões de pessoas em oito 
países africanos.

No caso da América La-
tina e do Caribe, mais de 12 
milhões de pessoas viveram 
uma grave crise de insegu-
rança alimentar em 2021, 
especialmente em Hondu-
ras, Guatemala, El Salvador, 
Nicarágua e Haiti, o país 
mais afetado, com 46% de 
sua população em situação 
de emergência. O relatório 
ressalta que o impacto da 
pandemia piorou a crise 
econômica nesses países, já 
afetados por catástrofes na-
turais.

No entanto, especialistas 
afirmam que nestes países 
se detecta uma recuperação 
econômica “parcial” após a 
temporada de cultivos, pelo 
que se espera uma diminui-
ção do número de pessoas 
que sofrem com a fome 
aguda para cerca de 10,8 
milhões. Essa tendência, 
porém, pode ser atenuada 
pelos altos preços dos insu-
mos agrícolas, que limitam 
a produção e reduzem a de-
manda por mão de obra.

ONU: fome extrema atinge
quase 200 milhões e pode piorar
Conflitos, eventos climáticos e crises econômicas agravaram a fome extrema no 
mundo em 2021, aumentando a insegurança alimentar aguda em vários países

ITALO PARENTE DE BARROS - CPF: 641.971.823-68
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação - LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Av. Litoranea, 2040, Alphaville 
Fortaleza, Q-M2, LT-07 e 08, Cararu, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - 
Pregão Eletrônico Nº 04.05.01/2022 – Tipo: Menor Preço por Lote. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe torna público que se encontra à 
disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.05.01/2022, cujo objeto 
é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, sendo o Recebimento 
das Propostas até o dia 18/05/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão de disputa 
de preços no dia 18/05/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá ser 
adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 04 de 
maio de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Peritos Oficiais de Natureza Criminal do Estado do Ceará – SINDIPE-
RITOS CEARÁ, por intermédio de seu Presidente, convoca todos os filiados em gozo de 
seus direitos sindicais e em condições de voto, para as Eleições Sindicais dos membros 
da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, que se realizarão no dia 2 de junho de 2022 
(quinta-feira), das 08 horas às 17 horas, na Av. Presidente Castelo Branco nº 901 - Moura 
Brasil – Fortaleza/CE (Auditório da Pefoce). Informamos que o prazo para apresentação 
das chapas será da data de publicação deste edital até o dia 20 de maio de 2022, das 08 
horas às 17 horas, devendo a documentação para o registro de chapas ser entregue a 
qualquer um dos membros da comissão eleitoral, eleita na assembleia no dia 2 de maio 
de 2022. No dia 20 de maio de 2022, após encerrado o prazo para registro de chapas, 
será divulgada pela comissão eleitoral a ata de registro de chapas, sendo o prazo para 
recurso de impugnação o período de 23 a 27 de maio de 2022, das 08 horas às 17 horas. 
No dia 26 de maio de 2022, será publicada a lista de associados em condições de votar. 
Caso haja somente uma chapa inscrita, será realizada Assembleia Geral para o processo 
simplificado de aclamação, no dia 2 de junho de 2022, em primeira convocação às 09 ho-
ras, com a maioria dos associados, ou em segunda convocação às 09:30h, com a maioria 
dos presentes, na Av. Presidente Castelo Branco nº 901 - Moura Brasil - Fortaleza/CE (Au-
ditório da Pefoce). Fortaleza, 04 de maio de 2022. Tácio Pinheiro Bezerra – Presidente.

IRACEMA TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (IRTE)
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. A Iracema 
Transmissora de Energia S.A. (IRTE), inscrita sob o CNPJ 09.250.729/0001/90, torna público que 
solicitou ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), em 20 de abril 
de 2022, a retificação da Licença de Operação (LO) Nº 969/2010 – 1ª Renovação, para a operação 
do seccionamento da Linha de Transmissão (LT) 500kV São João do Piauí - Curral Novo do Piauí 
ll - Milagres, por meio da nova área da Subestação de Milagres ll e a relocação do banco de reatores 
da linha 500kV - (3+1R) x 60 MVAr de Milagres l para Milagres ll, situada no Município de Milagres, 
estado do Ceará. Ramon Sade Haddad - Diretor Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Chamada Pública – 
Credenciamento Nº 0505.002/2022 - Processo Administrativo Nº 0505.002/2022. A 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Alcântaras, localizada na Rua Antunino 
Cunha, 361, Centro, Alcântaras-CE, estará recebendo a documentação dos interessados ao 
Edital de Chamada Pública para credenciamento de empresas para realização de exames 
laboratoriais diversos, destinados a suprir as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município, de forma suplementar, pelo preço constante na Tabela Nacional do SUS, à cargo da 
Secretaria de Saúde deste Município, mediante as condições estabelecidas no Edital de 
Credenciamento Nº 0505.002/2022, tudo de acordo com a Lei n.º 8.666/93, de 21.06.93, 
alterada pela Lei n.º 8.883/94 de 08.06.94 e legislação complementar em vigor. O Edital e seus 
anexos poderão ser adquiridos junto à CPL no endereço acima citado, no horário de expediente 
do Órgão, a partir da publicação deste Aviso. O presente credenciamento é permanente, 
permanecendo aberto durante 12 (doze) meses, obedecendo as exigências e especificações 
elencadas no edital de Chamada Pública. Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da 
Comissão de Licitações e Pregões da Prefeitura Municipal, localizada na Rua Antunino Cunha, 
3 6 1 ,  Ce n t ro ,  A l c â n ta ra s -CE ,  p e s s o a lm e n te  o u  e n v i a d a s  p a ra  o  e -m a i l : 
licitalcantaras@gmail.com, os interessados poderão acessar, ainda, o portal de licitações do 
Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Alcântaras/CE, 05 de Maio de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Termo de Adjudicação e 
Homologação - Processo: Concorrência Pública nº 05.014/2021. Objeto: Serviços de 
pavimentação em pedra tosca nos bairros Cararu, Encantada, Novo Portugal, Precabura, Vereda 
Tropical, Autódromo, Centro, Lagoinha, Mangabeira, Tamatanduba, Urucunema e Pires Façanha 
no Município de Eusébio/CE, conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O 
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais, vem emitir o 
Extrato do Termo de Adjudicação e Homologação proferida em 20/04/2022 da Concorrência 
Pública em epígrafe, tendo como vencedor o proponente: VAP Construções LTDA – CNPJ: 
00.565.011/0001-19, vencedora do certame, no valor de R$ 8.170.428,95 (oito milhões cento e 
setenta mil quatrocentos e vinte e oito reais e noventa e cinco centavos). Eusébio/Ce, 20 de abril 
de 2022. José Valber Barros Mota - Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Termo de Adjudicação e 
Homologação - Processo: Tomada de Preços nº 08.001/2022. Objeto: Contratação de 
empresa especializada para construção do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS 
Jabuti, localizado no Município de Eusébio – CE, conforme especificações estabelecidas no 
Edital e seus Anexos. O Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Social, no uso 
de suas atribuições legais, vem emitir o Extrato do Termo de Adjudicação e Homologação 
proferida em 28/04/2022 da Tomada de Preços em epígrafe, tendo como vencedor o 
proponente: RPS - Construcao de Edificios e Projetos EIRELI – CNPJ: 32.788.026/0001-32, 
vencedora do certame, no valor de R$ 596.902,56 (quinhentos e noventa e seis mil, novecentos 
e dois reais e cinquenta e seis centavos). Eusébio/Ce, 28 de abril de 2022. Emmanuel 
Fontenele Oliveira - Secretário Executivo da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Inexigibilidade de 
Licitação. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Ipueiras-CE, em 
cumprimento a ratificação procedida pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Esporte, 
Cultura e Turismo, faz publicar o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de Licitação a 
seguir: Processo N° 01/22-INEX-ESP. Objeto: contratação do show do artista Waldonys e 
Banda a ser realizado no Dia 1º de Julho de 2022 em comemoração ao "São João de Ipueiras" 
junto a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do Município de Ipueiras-CE; Contratado: W E 
Produções Artisticas LTDA; Contrato Nº: 20220972; Valor Global: R$ 45.000,00 (Quarenta e 
cinco mil reais), Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0601.133920407.2.047 
Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural, Classificação econômica 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no valor de R$ 
45.000,00. Fundamento Legal: inciso III do artigo 25 da Lei nº 8.666/93 Prazo de Vigência do 
Contrato: 04 de Maio de 2022 a 03 de Agosto de 2022. Ipueiras/CE, 04 de Maio de 2022. 
Cecília Gabriely Soares Carvalho - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 18 
de Maio de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, Menor Preço, N° 030/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: 
www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: contratação em fornecimento 
de link de internet através de fibra óptica, para atender as necessidades das diversas 
Secretarias do Município de Ipueiras – CE. Telefone para contato/informações: (88) 3685-1879, 
das 07h00min às 11h00min e de 13h00min às 17h00min. Ipueiras/CE, 04 de Maio de 2022. 
Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 06 de Maio de 2022 a 18 de Maio de 2022 até às 08h. (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
00.22.04.13.001PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 
para aquisição de material de limpeza para atender as necessidades da Secretarias do 
Município de Itaitinga, no Endereço Eletrônico “Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de 
Mercadorias - BBMNET, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das 
propostas acontecerá no dia 18 de Maio de 2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 18 de Maio de 2022 (Horário de 
Brasília). Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente 
normal (08h às 12h horas), e poderão ser solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. 
Itaitinga/CE, 04 de Maio de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº 2022.15.003 - TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de 
Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 23 de Maio 
de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – Ceará estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a Contratação de serviços de 
consultoria e assessoria em investimentos, além de fornecimento de software online para controle 
e monitoramento dos investimentos do regime próprio de previdência, conforme projeto básico. O 
Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. 
Itaitinga-Ce, 04 de Maio de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro. Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana, 
através da Comissão de Licitação, torna público, que o recurso apresentado pela Licitante Construtora 
Vipon EIRELI, CNPJ nº 34.631.462/0001-29, nos autos do processo de Tomada de Preços nº 
2022.02.09.02-TP foi provido. Não houve apresentação de impugnação ao recurso administrativo. 
assim posto, fica marcado para o dia 11 de maio de 2022, às 08:30h a abertura das propostas de 
preços das licitantes habilitadas. Jaguaruana, 04 de Maio de 2022. À Presidente.

SINDANEPS – SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS  
PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA 

Pelo presente edital e usando das atribuições que lhe confere o estatuto em  vigor, o Presidente do SINDANEPS 
- SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS  PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS, entidade  
sindical de 1° grau que representa a categoria econômica (patronal) das  empresas promotoras de crédito e 
correspondentes no país, com base  territorial nacional, inscrito no CNPJ sob o n. 21.454.174/0001-02, com 
sede na Rua XV de Novembro n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro, São Paulo/SP, CEP 01013-001, vem, por meio 
deste edital, convocar todas as empresas da categoria econômica das empresas promotoras de crédito e  cor-
respondentes no país para se reunirem em Assembleia Geral  Extraordinária, a ser realizada em 22 de junho de 
2022, às 10h em primeira  convocação e às 11h em segunda convocação, em sua sede social, localizada  na Rua 
XV de Novembro, n. 269, 2° andar, conj. 203, Centro, São Paulo/SP  CEP 01013-001, cuja ordem do dia é: 1) 
ratificar a fundação do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS PROMOTORAS DE CRÉDITO E  COR-
RESPONDENTES NO PAÍS; 2) alterar o estatuto social; 3) ratificar a eleição dos membros da diretoria executiva 
e do conselho fiscal para o  quadriênio vigente.

São Paulo, 03 de maio de 2022 
Edison João Costa 

Presidente do SINDANEPS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS   
PROMOTORAS DE CRÉDITO E CORRESPONDENTES NO PAÍS.

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

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua , 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41619 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CLAUDECIR LOPES ALVES e CAMILA DIAS DE SOUSA;
Edital n° 41625 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS HENRIQUE FRANKLIN DE SOUZA e MARIA EDUARDA MESQUITA COELHO;
Edital n° 41620 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO DOS SANTOS FERRIERA e GLAYTHYANNE SANTOS GOMES;
Edital n° 41621 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ALEXSANDRO FONSECA BARBOSA e ANTONIA REJANE NASCIMENTO DE SOUSA;
Edital n° 41622 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÁDAMO LIMA DE ALBUQUERQUE e ISABELLE LOPES MAGALHÃES;
Edital n° 41623 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEAN BENTO CORREIA e ALICE BARBOSA SILVA;
Edital n° 41624 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WESCLE BARROSO DE OLIVEIRA e FRANCISCA ELENILDA RODRIGUES COSTA.
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, 04 de maio de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 18338 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL PORDEUS MENEZES e KAMILA DUARTE MARTINS;
Edital n° 18339 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANILO RANIERY COSTA FERNANDES e DANIELA SILVA DE SOUSA;
Edital n° 18340 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO EDSON RODRIGUES e HELENA SELMA SOUZA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 04 de Maio de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)
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RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Com as medidas tomadas pelo Governo de desone-
ração tributária, em pleno ano eleitoral, o potencial de 
retirada do caixa de estados e municípios é de R$ 57,4 
bilhões entre 2022 e 2023, segundo cálculos do Estadão/
Broadcast a partir de dados do Comitê Nacional de Secre-
tários de Fazenda dos Estados (Comsefaz). As medidas 
frustrariam a continuidade da capacidade de governado-
res e prefeitos de financiar investimentos públicos. Para 
os governadores, o problema seria maior porque o ano é 
eleitoral, e muitos tentam a reeleição ou a vitória dos seus 
aliados. Um dos problemas é que o Governo tem cortado 
tributos que têm arrecadação compartilhada com os esta-
dos e municípios.

Uma “reforma tributária” particular, segundo os crí-
ticos, aproveitando a arrecadação recorde que, segundo 
o presidente Jair Bolsonaro, ficará R$ 300 bilhões acima 
do previsto. Somente com a redução do imposto estadual 
sobre gasolina, diesel, álcool e gás, haverá uma frustração 
de receita dos estados de R$ 30,9 bilhões caso a medida 
seja mantida pelos governadores até o fim de 2022. Essa 
medida, aprovada pelo Congresso, teve como “padrinho” 
o Governo Bolsonaro para reduzir o impacto da alta de 
preços do petróleo na bomba. A área técnica do Comsefaz 
estima que o impacto pode ser maior, já que ainda não 
calculou, por exemplo, eventuais impactos do congela-
mento do ICMS sobre os combustíveis em 2023.

Desonerações: Estados que se virem

Multas. A Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) condenou a Itapemirim Transportes Aéreos a pagar R$ 
3 milhões em multas devido à falha na prestação de serviço a seus clientes. Em dezembro do ano passado, a 
empresa suspendeu todas as operações, deixando milhares de passageiros sem voos às vésperas do Natal.

A Petrobras vai investir 
US$ 5,5 bilhões em ativida-
des exploratórias nos próxi-
mos cinco anos. O anúncio 
foi feito pelo gerente-exe-
cutivo de Estratégia da em-
presa, Eduardo Bordieri, 
durante o Annual Breakfast 
Offshore da Brazil-Texas 
Chamber of Commerce 
(Bratecc), em Houston, 
nos Estados Unidos, nessa 
quarta-feira (04/05). Além 
disso, ele ainda disse que a 
intensificação do esforço 
exploratório da empresa de-
riva das recentes descober-
tas de petróleo na região do 
pré-sal, nas áreas de Alto de 
Cabo Frio Central e Aram.

Do total de investimen-
tos programados, 58% se-
rão destinados às Bacias 
do Sudeste; 38% à Margem 
Equatorial; e 2% às demais 
áreas. Nos próximos cinco 

anos, a estatal vai colocar 
em produção 15 navios-
-plataforma, do tipo sistema 
flutuante de produção, ar-
mazenagem e transferência 
de petróleo. Do total, dez 
navios plataformas serão 
instalados no pré-sal e cin-
co no pós-sal. 

“Todos os investimentos 
da Petrobras buscam a dupla 
resiliência: tanto econômica 
(considerando projetos viá-
veis do ponto de vista finan-
ceiro com o preço do Brent 
a US$ 35 no longo prazo), 
quanto ambiental (projetos 
com baixa emissão de car-

bono). Hoje, a Petrobras é 
líder na operação de FPSOs 
no mundo e é a empresa que 
instalará o maior número 
de plataformas desse tipo 
nos próximos cinco anos, 
gerando valor para os nos-
sos públicos de interesse”, 
disse Eduardo Bordieri.

FOTO AGÊNCIA BRASIL

Intensificação do esforço exploratório da empresa é resultado das descobertas de petróleo na região do pré-sal, nas áreas de Alto de Cabo Frio Central e Aram

Indústria recua
A produtividade do tra-

balho na indústria em 2021 
recuou 4,6%, sobre 2020, 
considerando as séries 
livres de efeitos sazonais. 
Essa foi a maior queda 
anual desde 2000, diz a 
CNI, superando a perda 
registrada em 2008 (-2,2%), 
ano da crise financeira 
global. Foi segundo ano 
seguido de queda do indi-
cador que mede a relação 
entre o volume produzido 
e as horas trabalhadas na 
produção. Em 2021, houve 
alta de 4,3% no volume 
produzido e 9,3% nas horas 
trabalhadas na produção.

Indústria recua II
Em 2021, houve alta de 

4,3% no volume produzido 
e 9,3% nas horas trabalha-
das na produção, ou seja, a 
produção cresceu menos. 
Entre as causas, estão a 
queda da produtividade, os 
efeitos da segunda onda de 
covid-19 e as dificuldades 
enfrentadas para a reto-
mada dos investimentos e 
da produção, diz a CNI. 
Outro fator que contribuiu 
para a queda no último 
ano foi a mudança na 
composição do mercado de 
trabalho, com maior cres-
cimento do setor informal 
frente ao setor formal.

Crescimento
Os valores contratados 

pelo BNB, em operações 
de crédito, no primeiro 
trimestre de 2022, subiram 
17% sobre igual período 
de 2021, com mais de R$ 
8,7 bilhões financiados. O 
segmento que apresentou 
maior crescimento foi o de 
micro e pequena empresa, 
com salto de 42% no valor 
emprestado, totalizando R$ 
866 milhões em novos cré-
ditos. Outro segmento com 
grande crescimento foi o 
rural, que inclui os peque-
nos produtores. Somente 
o Pronaf contratou R$ 1,13 
bilhão, alta anual de 30%.

Desobediência
Desafiando as determi-

nações da Anatel, opera-
doras de telefonia insistem 
em promover suas ofertas 
de telemarketing sem o 
prefixo 0303, cuja obriga-
toriedade entrou em vigor 
desde 10 de março último. 
Denúncias de números que 
estejam ligando sem o pre-
fixo 0303 podem ser feitas 
por meio do aplicativo Ana-
tel Consumidor, pelo site 
www.gov.br/anatel, ou pelo 
telefone 1331. Em casos 
de spoofing, números que 
ligam e após atender logo 
desligam, a recomendação 
é reclamar na operadora.

China: Exportações sobem 14,7% e traz otimismo  
As exportações da China cresceram 14,7% em março 
na comparação anual, de acordo com a Administra-
ção Geral das Alfândegas do país. Essa taxa deixa o 
mercado interno nacional otimista, já que repercute 
diretamente em movimentações e volume de vendas. 
Para a importadora de pneus, Magnum Tires, por 
exemplo, que importa produtos diretamente do país 
asiático, a expectativa é que esse crescimento au-
mente ainda mais a procura pelos produtos oriundos 
da China, já que a oferta estará mais acessível. 

Volkswagen dá férias coletivas para 2,5 mil trabalhadores
Os colaboradores da 

Volkswagen do Brasil, da 
fábrica de São Bernardo do 
Campo, na região metropo-
litana de São Paulo, terão 20 
dias de férias coletivas a par-
tir do próximo dia 9 de maio. 
O motivo das férias coletivas 
é a falta de semicondutores. 
A montadora não informou 
quantos funcionários estão 
envolvidos, mas de acordo 
com o Sindicato dos Meta-

lúrgicos de São Bernardo do 
Campo, serão cerca de 2,5 
mil trabalhadores. Atual-
mente a fábrica produz cerca 
de 800 veículos por dia.

O coordenador-geral da 
representação do sindicato 
na Volks, José Roberto No-
gueira da Silva, o Bigodinho, 
destacou o acordo firmado 
entre o sindicato e a direção 
da fábrica que garante pre-
visibilidade em situações de 

crise. “Estamos usando todas 
as ferramentas de flexibilidade 
discutidas no acordo firmado 
pelo sindicato. Esse acordo 
abrange momentos bons e 
ruins para atravessar crises 
como essa. O acordo dá previ-
sibilidade tanto para a fábrica 
como para os trabalhadores e 
certa tranquilidade para atra-
vessar momentos como este”, 
afirmou Bigodinho.

Em março e abril deste 

ano a Mercedes-Benz tam-
bém colocou trabalhadores 
da fábrica de São Bernardo 
do Campo em férias coleti-
vas, devido à falta de com-
ponentes eletrônicos. Os 
funcionários ficaram fora 
da montadora de 14 a 25 de 
março e de 18 de abril a 3 de 
maio. O sindicato informou 
que em março 1,2 mil traba-
lhadores foram afetados pela 
medida e em abril, 5 mil.

Auxilio Brasil: Mais de um milhão na fila
Mais de um milhão de famílias estavam na fila de espera 
para receber o Auxílio Brasil em fevereiro, diz a CNM 
(Confederação Nacional de Municípios). O total de 
1.050.295 famílias aguardando o benefício é mais que o 
dobro do registrado em janeiro (434.421). A fila se re-
fere a famílias que preenchem os requisitos e estavam 
cadastradas no CadÚnico, mas não foram incluídas no 
programa, cujo valor mínimo é de R$ 400/mês.

Petrobras vai investir US$ 5,5 
bi em atividades exploratórias
Entre os anos de 2018 e 2021, a companhia reduziu prazo para a 
construção de poços no pré-sal de 100 dias para menos de 70 dias

Prefeitura Municipal de Ico - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão de Licitação, torna pú-
blico, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.01/2022-TP, cujo objeto: Contratação de 
empresa para executar construção de pontes e bueiros na sede do município, conforme planilhas, 
projetos e cronogramas em anexo, tipo menor preço global, com data de abertura marcada para o dia 
23/05/2022, às 08:30h, na sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, 
Gerência 1° Andar, Icó/CE.  Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Adiamento - O Pregoeiro da Comissão de Licitações, torna 
público que a licitação de Pregão Eletrônico nº 15.005/2022-PERP, do tipo menor preço por Lote, 
cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material médico hospitalar, 
medicamento, medicamento controlado, material odontológico, equipamento odontológico, insumos 
(ordem judicial) e suplementos alimentares (ordem judicial) para atender as necessidades das Uni-
dades Básicas de Saúde (UBS), CAPS e Secretaria Municipal de Saúde, inicialmente com as datas 
a seguir: Início do recebimento das propostas: das 16h do dia 26/04/2022; 2. Fim do recebimento de 
propostas: ás 08h do dia 09/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h 
do dia 09/05/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 09/05/2022 passarão para 
as seguintes datas: Início do recebimento das propostas: das 11h do dia 05/05/2022; Fim do rece-
bimento de propostas: ás 08h do dia 18/05/2022; Abertura e julgamento das propostas: das 08:01h 
ás 08:59h do dia 18/05/2022 e Início da sessão de disputa de preços: ás 09h do dia 18/05/2022 em 
virtude da necessidade de alterações no edital, conforme adendo, maiores informações na  sala da 
Comissão de Licitação, situada  na Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó-Ce, 
das 07:30h ás 11:30h no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localiza-
da a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 09/05/2022, às 
11h, realizara Abertura Das Propostas de Preços referente a licitação de Concorrência Pública N° 
2022.02.18.001 - SEINFRA(Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de recapeamento asfáltico em concreto betu-
minoso usinado a quente (CBUQ) em diversas ruas da sede do município, projeto em anexo, parte 
integrante do processo. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localiza-
da a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 09/05/2022, 
às 13h, realizara Abertura das Propostas de Preços referente a licitação de Tomada de Preços Nº 
2022.01.28.001 - SEINFRA, cujo objeto: Execução dos serviços de modernização do sistema de 
iluminação pública (IP), com instalação de luminárias de LED no município, conforme MAPP Nº 652 e 
projeto em anexo, parte integrante deste processo. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada a 
Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 09/05/2022, às 09h, reali-
zara Abertura das Propostas de Preços referente a licitação de Concorrência Pública N° 2022.01.14.001 
- SEINFRA(Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo objeto: Contratação de 
empresa para execução dos serviços de obra de melhoria dos equipamentos públicos do município, 
conforme MAPP Nº 650 e projeto em anexo, parte integrante do processo. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Ser-
viços Públicos, no uso de suas atribuições legais, considerando a necessidade de alterações no 
edital, resolve ADIAR o processo licitatório de Pregão Eletrônico nº 2022.04.25.01-PERP, cujo objeto: 
Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de insumos, mudas de plantas com e sem 
serviço de plantio, destinados à arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes do 
município, com as seguintes datas e horários: 1. Início do recebimento das propostas: das 08h do dia 
05/05/2022 - 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 17/05/2022 - 3. Abertura e julgamento 
das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 17/05/2022 - 4. Início da sessão de disputa de preços: às 
09h do dia 17/05/2022. Pedro Teixeira Pequeno Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Educação, Ve-
rúzia Jardim de Queiroz. Extrato do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 2019.09.05.01SME do Pregão 
Eletrônico nº PE2019/023-SME. Contratada: Alfa Locações de Veículos EIRELI, através de seu 
representante legal, o Sr. Alfredo Aloisio Becker Neto. Objeto: Contratação de empresa para presta-
ção de serviços de transporte escolar de alunos da rede de educação básica municipal. O presente 
Termo Aditivo tem por objetivo o reajuste de preços em 27,00%, de acordo com o subitem 16.1 do 
contrato original. Data da assinatura: 01/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Educação, Verú-
zia Jardim de Queiroz. Extrato do 6º Termo Aditivo ao contrato nº 2019.09.03.01SME, resultante do 
Pregão Eletrônico nº PE2019/023-SME. Contratada: LOCAX Locações e Serviços EIRELI, através de 
seu representante legal, o Sr. Victor Gomes Justino. Objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de transporte escolar de alunos da rede de educação básica municipal. O presente Termo 
Aditivo tem por objetivo um acréscimo de quilometragem em aproximadamente 4,00% no item 2 ge-
rando um acréscimo no valor global em R$ 84.597,42 e aproximadamente 14,03% no item 3 gerando 
um acréscimo no valor global de R$ 378.457,08. Data da assinatura: 01/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvolvimen-
to Rural, Secretaria de Saúde. Extrato dos contratos do Pregão Eletrônico nº 00.004/2021-PE: nº 
00.004/2022-75SAFDR - Valor global: R$ 321,44; nº 00.004/2021-77SMS - Valor global: R$ 6.287,05 
- Contratada: Comercial Trindade - ADS Queiroz, através de seu representante legal, o Sr. Alleson da 
Silva Queiroz. Objeto: Aquisição de material de expediente e descartável para atender as necessida-
des das diversas secretarias do município. Prazo de vigência: até 31/12/2022, contados a partir da 
assinatura. Assinam pelas contratantes: Secretários(as), Raimundo Ribeiro Damasceno, Lady Diana 
Arruda Mota. Data das assinaturas dos contratos: 25/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público 
o Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 07.001/2022-TP, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em 
pedra tosca, com extensão de 594,53m na rua principal da Localidade de Boa Água, Distrito de Cipó 
dos Anjos, município de Quixadá, conforme projeto básico de responsabilidade da Secretaria de De-
senvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. O Presidente analisou a documentação 
das empresas participantes e declarou as seguintes empresas HABILITADAS: Arcturo Construções 
Ltda; Construtora Moreira e Melo Ltda - EPP; Neves Ponte Engenharia Eireli; Clezinaldo S de Almeida 
Construções - Me; Abrav Construções e Serviços Eventos e Locações Eireli - EPP; Medeiros Cons-
truções e Serviços Eireli - EPP; T.C.S da Silva Construções Eireli; CPC Construções e Serviços Eireli 
- EPP; CRP Costa Construções e Prestadora de Serviços Eireli; J.S Sindeaux Neto Eireli - EPP; Wu 
Construções e Serviços Eireli - EPP. Em seguida, declarou as empresas Construtora S Serviços & Lo-
cações Ltda; Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante Construções - ME, INABILITADAS. Para maiores 
informações acessar o Portal do TCE www.tce.ce.gov.br. O Presidente declara aberto o prazo recursal 
de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores, devendo esse prazo começar a contar a partir da data de publicação no 
Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado e Município. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público 
o Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 07.002/2022-TP, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada em construção civil para executar projeto de construção de uma caixa d’água 
com capacidade de 25m³, na Sede do Distrito de São Bernardo, município de Quixadá/ce, confor-
me projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos. O Presidente analisou a documentação das empresas participantes e declarou a 
seguinte empresa HABILITADA: CRP Costa Construções e Prestadora de Serviços Eireli. Em segui-
da, declarou as empresas Construtora S Serviços & Locações Ltda, Zenedini Zidane, T.C.S da Silva 
Construções Eireli, Real Serviços Eireli, JS Sindeaux Neto Eireli - EPP, INABILITADAS. Para maiores 
informações acessar o Portal do TCE www.tce.ce.gov.br. A Presidente declara aberto o prazo recursal 
de 5 (cinco) dias úteis conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações posteriores, devendo esse prazo começar a contar a partir da data de publicação no 
Jornal de Grande Circulação e Diário Oficial do Estado e Município. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, tor-
na público o Resultado do Julgamento da Fase de Propostas de Preço da Tomada de Preço Nº 
00.01.27.01.22-TP. Após análise dos documentos de Propostas de Preços, foi classificada as propos-
tas das empresas habilitada(s): 1º GAP Construções e Projetos - R$ 23.493,19; 2º Metrica Arquitetura 
e Urbanismo - R$ 23.987,54. Assim a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora a em-
presa GAP Construções e Projetos com o valor global de R$ 23.493,19 (vinte e três mil e quatrocentos 
e noventa e três reais e dezenove centavos) em função do menor preços da planilha de serviços. 
Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal 
Nº 8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor 
Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no horário das 08h às 12h ou pelo site 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Beberibe - O Presidente da Comissão Técnica Julgadora da Secretaria de 
Educação, torna público o Resultado da Proposta de Preços e Projeto de Vendas da Chamada 
Pública Nº 001/2022-CP-SME para aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – 
PNAE da rede municipal de ensino. Fornecedores Individuais Vencedores: Elineide Fernandes dos 
Santos, com o valor global de R$ 19.994,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e quatro reais e 
setenta centavos); Lucas Rodrigues dos Santos Gomes, com o valor global de R$ 19.994,70 (deze-
nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta centavos); Tarcísio Colaço Junior, com o 
valor global de R$ 36.730,00 (trinta e seis mil, setecentos e trinta reais);  Francisco Ribeiro Monteiro, 
com o valor global de R$ 39.029,00 (trinta e nove mil e vinte e nove reais); Francisco Honeido dos 
Santos Pereira, com o valor global de R$ 39.029,00 (trinta e nove mil e vinte e nove reais); Nerlucia 
das Chagas Ribeiro, com o valor global de R$ 39.029,00 (trinta e nove mil e vinte e nove reais); Oci-
mar Liberalino da Silva, com o valor global de R$ 39.029,00 (trinta e nove mil e vinte e nove reais); 
Francisca Sonayra Pinto Monteiro, com o valor global de R$ 39.994,30 (trinta e nove mil, novecentos 
e noventa e quatro reais e trinta centavos); Antônio Wanderley dos Santos Abreu, com o valor global 
de R$ 39.996,00 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e seis reais); Wanderley Amaro dos Santos, 
com o valor global de R$ 19.994,70 (dezenove mil, novecentos e noventa e quatro reais e setenta 
centavos). Grupo Formal Vencedor: COOSEMCE - Cooperativa do Semiárido Cearense, com o valor 
global de R$ 173.664,60 (cento e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e sessenta 
centavos). Tudo conforme itens e quantidades arrematados constantes nos Projetos de Vendas e Ata 
da Sessão do dia 02/05/2022.  A partir da publicação desse aviso, fica aberto o prazo recursal previsto 
no Item 16.1. do instrumento convocatório. Carlos Adriano da Costa Monteiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 18/05/2022, às 09:30h, estará realizando licitação de Pregão 
Eletrônico nº 14.05.02.01.22- PERP, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aqui-
sições de livros complementares para educação infantil de 2 a 5 anos, e projeto livro da cidade, livro 
educativo, cultural, histórico, geográfico e paradidático de cunho regional, destinados a rede muni-
cipal de ensino, através da Secretaria de Educação, Ciência Tecnologia e Inovação do município, 
tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o 
qual encontra-se na íntegra na sede da Comissão de Licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano 
Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado 
no link - acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informa-
ções, no endereço citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 

público o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da Republicação da Tomada de Preços 
Nº 06.01.27.01.22-TP. Após análise dos documentos de habilitação, foram habilitadas as empresas: 
HB Construções e Serviços Ltda; Eletrocampo Serviços e Construções Ltda; Construtora e Imobiliária 
Brilhante Ltda; e foi inabilitada a empresa: Karlos Bruno Barros Figueiredo. Portanto fica aberto o 
prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores 
Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 
- CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no horário das 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/
licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.
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Contratação. O Athletico-PR anunciou, na tarde de ontem (4), a contratação de Luiz Felipe Scolari como novo 
diretor técnico do clube. No Twitter, a equipe afirmou que o gaúcho de 73 anos vai acumular, “até nova defini-
ção”, a função de treinador da equipe principal. Os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra trabalharam ele.ESPORTES

FOTO  DIVULGAÇÃO/PALMEIRAS

Fotos trocadas       
Na coluna de ontem as fotos do Pereira e do Waldir 

Diôgo sairam trocadas. A culpa foi minha.

Puxa saco
Eu detesto o puxa saco, aquele que está sempre ao lado 

de quem está no poder. Ele nem é "mala" nem "ciço", ele é 
mesmo uma rejeição.

Duas mães
Neste Dia das Mães que mostraram no dia a dia que só 

o amor constroi. Liliane e Fafá, e que saudades do Gláucio 
e do Beto Santana que tão cedo partiram.

Da Assembleia
Acuso e agradeço ao de-

putado estadual Evandro 
Leitão convite para a ses-
são solene de hoje naquele 
quando se comemora o 
Dia da Educação.

Vai muito bem
Ele não contratou 

nenhum marqueteiro para 
cuidar de sua campanha, 
pois ele mesmo vem dando 
um show neste setor. E 
eu lembro ao capitão que 
só se bate em quem está 
incomodado.

Fracasso
E que quando só amigos 

do peito com mim pergun-
taram, um soluço cortou 
sua voz e não lhe deixou 
falar...

Almanaque
O almanaque tricolor 

traz toda a existência deste 
magnífico trabalho que in-
felizmente não teve e nem 
está tendo na nossa mídia. 
São dados importantes e 
valiosos para um clube que 
hoje pertence à elite do 
nosso futebol.

TROFÉUS Existem várias maneiras de se homenagear pessoas e 
entidades. A mais moderna e na moda é a gravação em uma taça ou 
troféu. Aqui o criador Cláudio Rocha exibe o que ganhou, há anos.

NOVO ADVOGADO Meu amigo Pedro Jorge comemora 
a entrada na OAB do seu filho do mesmo nome aqui com o 
presidente da OAB Erinaldo Dantas além de Eveline Medeiros 
esposa do ex-presidente Pedro Jorge.

Com o resultado, o clube paulista garantiu a sua classificação para as oitavas de final da competição 

General e atleta

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Exclusivo. O atual 
comandante da 10ª 
Região Militar é o 
general de divisão 
André Allão, que 
como o cel Adel-
son Julião me disse, 
quando mais jovem 

jogou basquetebol no Rio de Janeiro, seu estado nas-
cedouro. Ele sempre foi vascaíno e aqui já demonstrou 
simpatia pelo Fortaleza Esporte Clube, o que é uma 
honra para nós tricolores. O pentatlo era o seu esporte 
e elefez parte da seleção infantil do Rio em 1980.

AÉCIO DE BORBA A 
TV Assembleia está reprisan-
do uma matéria em forma 
de documentário que relata 
toda a história de nosso fu-
tebol, e lá aparece Aécio de 
Borba Vasconcelos que te-
vem também uma passagem 
vitoriosa pelo nosso futebol 
quando fez parte do grupo 
chamado de homens de 
ouro que fizeram o América 
campeão cearense em 1966. 
Aécio cita em seu depoimento 
dois craques que marcaram 
época em nosso futebol, no 
caso o Milton Bailarino e o 
Pedrinho Goleiro.

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

Wenelouis Xavier 

N
o Dia Mundial da Liberdade de Im-
prensa, celebrado na última terça-
-feira minha homenagem ao grande 
e destemido homem Wenelouis 

Xavier Pereira. Ele disse uma vez que você 
nunca será livre sem uma imprensa livre.

O Palmeiras não teve qual-
quer dificuldade para vencer 
o Independiente Petrolero 
(BOL) por 5 a 0, nesta terça-
-feira (3), em Sucre, e garan-
tir sua classificação para as 
oitavas de final da Copa Li-
bertadores no primeiro lugar 
de seu grupo.

Raphael Veiga anotou três 
vezes e se tornou o maior ar-
tilheiro do Palmeiras na his-
tória do torneio, com 14 gols, 
superando Rony, que tem 13. 
Navarro e Murilo ampliaram 
para o Palmeiras, que tem 
agora 20 gols em quatro par-
tidas e a absurda média de 
cinco gols anotados por jogo. 
Para completar, com sete 
tentos, Rafael Navarro segue 
como goleador máximo da 
competição. Veiga tem seis.

Abel Ferreira surpreendeu 
e começou o jogo com seus 
principais jogadores. Se um 
time misto já havia sido mais 
que suficiente para o Palmei-
ras atropelar o Petrolero em 
casa por 8 a 1, o time comple-
to só não fez um placar ainda 
mais largo na Bolívia porque 
dosou seu esforço em campo.

O Palmeiras tem mais 
dois jogos pela fase de gru-
pos da Libertadores: recebe 
o Emelec (EQU), no próxi-
mo dia 18, e joga contra o 
Deportivo Táchira (VEN), 
no dia 24. Com 100% de 
aproveitamento, o Palmeiras 
segue em busca de seu gran-
de objetivo, que é ter a me-
lhor campanha geral e ga-
rantir mando de campo nos 
segundos jogos até a semifi-
nal, caso se classifique. Pelo 
Campeonato Brasileiro, o 
Palmeiras recebe o Fluminen-
se no próximo domingo (8).

Em ritmo de treino, o 
Palmeiras abriu o placar aos 
16min com Raphael Veiga 
cobrando pênalti. Foi seu 21º 
gol cobrando penalidade, 19 
deles durante o tempo nor-
mal de jogo. Veiga ampliou 
aos 21min, após inversão de 
Veron que encontrou Dudu 
na área. O camisa 7 só rolou 
para Veiga fazer 2 a 0.

Na segunda etapa, Veiga 
acertou lindo chute de fora 
da área para fazer seu pri-
meiro hat-trick na carreira. 
O goleiro Ayala nem se me-
xeu na jogada, aos 14min. 

Dois minutos depois, foi a 
vez de Navarro disputar jo-
gada na área, se livrar da 
marcação e fazer o quarto.

Aos 28, foi a vez de Mu-
rilo cabecear livre, após 
escanteio cobrado por Gus-
tavo Scarpa e fazer 5 a 0. O 
jogo estava nos acréscimos 
quando uma disputa na in-
termediária, o ex-palmei-
rense Churry Cristaldo lar-
gou o cotovelo no rosto do 
zagueiro Murilo. O vermelho 
veio direto. E, por reclama-
ção, o técnico Juan Robledo 
também acabou expulso.

Palmeiras goleia Independiente 
Petrolero pela Copa Libertadores
Pela quarta rodada da fase de grupos do maior torneio continental da 
América do Sul, o time comandado por Abel Ferreira venceu o time boliviano

ANDERSON LUÍS DA SILVA BARRETO 
Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortim – 
SEMMAM, a regularização de Licença de operação e instalação para a construção de  
uma Unidade Residencial Multifamiliar, no Lote 05 da Quadra 18, do Loteamento  Pontal 
do Maceió, na cidade do Fortim, Estado do Ceará. Foi determinado o  cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da  Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente de Fortim – SEMMAM.

JOSÉ MARIA DE ALBUQUERQUE
Torna público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR a Licença Ambiental Única para des-
membramento de um terreno, localizado na Rua Projetada 01, Bairro Santo Antônio, com uma área total de 152,28 
m², desmembrado de um terreno de área de 406,08 m², constituído pelo Lote 19, da Quadra 05, do Loteamento 
Jardins da Serra, no município de Tianguá, Estado do Ceará, com matrícula n° 3412. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMATUR.

MARCELO MEDEIROS DE BRITO ME - CNPJ 35.704.432/0001-68
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos 
a Licença Prévia para uma fábrica de pré-moldados, comércio de material de construção, localizada nos lotes 05 a 10 
e 11 a 20, da quadra A, do Loteamento Sítio do Marquês, Lugar Jacundá, no município de Aquiraz, Estado do Ceará, 
conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o 
licenciamento ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos.

CLARO S.A 40.432.544/0001-47
Torna público que REQUEREU à Autarquia de Meio Ambiente de Pacatuba 
– AMAPA, A LICENÇA DE OPERAÇÃO, para Estação Rádio Base - (ERB), no 
município de Pacatuba na RUA 75, N° 543, JEREISSATI II. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas normas e Instruções de licen-
ciamento da AMAPA.

REGIS CLAUDE ROBERT MOLENART
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SEMMAM, a 
Licença Prévia nº 40/2022 - SEMMAM, com validade até 02/05/2024, referente a ati-
vidade de Hotelaria, localizada no Loteamento Pontal de Maceió, Lotes 21, 22, 23, 24, 
45, 46, 47 e 48, Quadra 57, Bairro Pontal do Maceió, no município de Fortim, Ceará, 
CEP 62.815-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas 
e instruções de licenciamento da SEMMAM.

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a 
regulamentação de licença por Adesão e Compromisso-LAC, para atividade Agropecuária/ 
projeto de irrigação (com uso de Agrotóxico), localizada no Município de Guaraciaba do Norte- 
Ceará, Sitio Barra da Sussuanha, Zona Rural, foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

FRANCISCO LIONILDO FELINDO XAVIER

BRUNA ROBERTA DE MEDEIROS ALENCAR
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente AMMA, a Licença 
Prévia LP e Licença de Instalação LI, Nº 291.2022/AMMA, válida até 07.04.2024, para 
a construção de Residência Unifamiliar de 262,01 m², na Alameda das Goiabeiras SN, 
Quadra 03, Lote 03, Loteamento Jardins do Lago, Urucunema, Eusébio. Foi determinado 
o cumprimento à Lei Federal nº 10.650 de abril de 2003 e a Resolução CONAMA nº 006, 
DE 24.01.1986, completada pela Resolução CONAMA nº 281, de julho de 2001.

FRANCISCO JOSÉ MAIA FONTENELE
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente AMMA, a Licença 
Prévia LP e Licença de Instalação LI, Nº 926.2021/AMMA, válida até 30.11.2023, para 
a construção de Residência Unifamiliar de 272,87 m², na Alameda das Goiabeiras SN, 
Quadra 09, Lote 16, Loteamento Jardins do Lago, Urucunema, Eusébio. Foi determinado 
o cumprimento à Lei Federal nº 10.650 de abril de 2003 e a Resolução CONAMA nº 006, 
DE 24.01.1986, completada pela Resolução CONAMA nº 281, de julho de 2001.

RAFAEL GURGEL DE ARAUJO
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente AMMA, a Licença 
Prévia LP e Licença de Instalação LI, Nº 1004.2021/AMMA, válida até 23.12.2023, para 
a construção de Residência Unifamiliar de 236,64 m², na Alameda das Goiabeiras SN, 
Quadra 10, Lote 04, Loteamento Jardins do Lago, Urucunema, Eusébio. Foi determinado 
o cumprimento à Lei Federal nº 10.650 de abril de 2003 e a Resolução CONAMA nº 006, 
DE 24.01.1986, completada pela Resolução CONAMA nº 281, de julho de 2001.

JOAO VIANEY GIRAO DE ARAUJO
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente AMMA, a Licença 
Prévia LP e Licença de Instalação LI, Nº 927.2021/AMMA, válida até 30.11.2023, para 
a construção de Residência Unifamiliar de 213,95 m², na Alameda das Goiabeiras SN, 
Quadra 09, Lote 17, Loteamento Jardins do Lago, Urucunema, Eusébio. Foi determinado 
o cumprimento à Lei Federal nº 10.650 de abril de 2003 e a Resolução CONAMA nº 006, 
DE 24.01.1986, completada pela Resolução CONAMA nº 281, de julho de 2001.

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30476 - SERGIO RICARDO CEZARIO GOMES e SILVANA ALVES DA COSTA RIOS;
Edital n° 30477 - LEANDRO ALVES CHAVES e EMANUELLE SILVA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30478 - DANILO LIMA DE CASTRO JUNIOR e ANDREZA LOUISE SALDANHA COSTA;
Edital n° 30486 - EDY CARLOS DE PAULA SIMÃO e FRANCISCA DANIELLE ALVES DA COSTA;
Edital n° 30482 - FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS FILHO e ANNA SARAH VASCONCELOS FAVA;
Edital n° 30479 - FRANCISCO HILDERLANIO GONÇALVES DE MATOS e SARAH CRISTINA NOBRE 
      DUARTE DOS SANTOS;
Edital n° 30483 - FRANCISCO RUAN SANTOS DA SILVA e NICKAELE DANTAS DE FREITAS;
Edital n° 30480 - JONAS ALBERTO SOTERO DA ROCHA e FRANCISCA LUCIANA PEREIRA NUNES;
Edital n° 30481 - JONAS DA SILVA CRUZ e MARIA DAS MERCES RIBEIRO DE SOUSA;
Edital n° 30484 - RAIMUNDO LOPES DOS SANTOS e MARIA DE FATIMA VIEIRA;
Edital n° 30485 - VALTER GOMES ASSUNÇÃO JUNIOR e ANA MARIA DA SILVA;
Edital n° 30487 - ALEXANDRE TRAJANO DE LIMA e DANIELE SANTIAGO DE SOUSA;
Edital n° 30500 - DANIEL MAGALHAES ALMEIDA e JANE EYRE MARTINS DA SILVA;
Edital n° 30497 - DIVINO MARTINS DE SOUSA e FRANCISCA SABRINA BARBOSA DA SILVA;
Edital n° 30493 - ERIVANIO DE SOUZA MELO e ANA ALICE DOS SANTOS PINHEIRO;
Edital n° 30488 - ESDRAS ASSUNÇÄO DA SILVA e RAYSSA MORENO DE ALBUQUERQUE;
Edital n° 30495 - FERNANDO VIANA DE AGUIAR e MARIA DOS MILAGRES DOS SANTOS RODRIGUES;
Edital n° 30501 - FRANCISCO JUCIVAN CASSIANO FACUNDO e CARLA VIRGINIA LIMA SANTOS;
Edital n° 30489 - GILIARD BEZERRA SILVA e MARIA LUCIMAR DA SILVA;
Edital n° 30492 - JORGE LUIZ ALMEIDA DA SILVA e LUZIRENE LIMA CHAGAS;
Edital n° 30490 - KAUE JHONATAN LIMA MIGUEL e ANDRESSA INGRIDE DA SILVA MOTA;
Edital n° 30491 - MARCOS SUEL DOS SANTOS FERREIRA e KESIA ANDRADE COSTA;
Edital n° 30498 - MATEUS DE LIMA MONTEIRO e JESSYCA SILVEIRA DE ALMEIDA;
Edital n° 30496 - RENAN GOMES DA COSTA LIMA e MARIA HERLANY DO CARMO SOUSA;
Edital n° 30499 - SAMUEL HENRIQUE MAGALHÃES CAMPOS e FLAVIA ELLEN DE SOUSA;
Edital n° 30494 - SAVIO BEZERRA DE AGUIAR e VANESSA ANASTACIO DE OLIVEIRA;
Edital n° 30503 - ARIMATEIA BATISTA DA SILVA e HERBENE LOPES PEREIRA;
Edital n° 30502 - IURE AMORIM RIBEIRO JUNIOR e WENDY AMORIM DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 04 de Maio de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

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° 27567 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE RICARDO FELIX DE OLIVEIRA e RAFAELA SILVEIRA DE AGUIAR;
Edital n° 27568 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KAYO BRENNO DE SOUSA SENA e NARA LIA CARNEIRO VASCONCELOS DOS SANTOS;
Edital n° 27569 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS RIAN AMARANTE SILVA e PATRICIA FERREIRA DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 04/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9573-ANDRÉ OLIVEIRA DA GUIA E EULA PAULA ADRIANO DE FRANÇA
Nº9574-ISMAEL MALTA LIRA E TAMIRES DE OLIVEIRA SILVA
Nº9575-FRANCISCO WELLINGTON DE ARRUDA E ELANE MARIA SANTIAGO DA COSTA
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 04 de Maio de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30876 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JACKSON SOARES SILVA e ANDRÉIA RIBEIRO RODRIGUES;
Edital n° 30873 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MICHELL FONTES SOUZA e EVYLY MELO QUEIROZ;
Edital n° 30874 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR AGUIAR DE AMORIM e JÊYSSIKA PAOLLA AMANCIO NONATO DA SILVA;
Edital n° 30875 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RÉGIS DE QUEIROS DIÓGENES e JULIANA LIMA CAVALCANTE;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75922 - GENIGLEUSON DA SILVA COSTA e FRANCISCA MIRLENE 
BARROS DO NASCIMENTO; Edital n° 75923 - NADYSON MATIAS BERNARDES 
e TAINARA VITALINO CLAUDINO; Edital n° 75924 - JOSÉ RAFAEL BRANDÃO 
BARROSO e LARA MARIETTA DE MOURA SIQUEIRA; Edital n° 75925 - MATHEUS 
DOS SANTOS TEIXEIRA e IVONICE ERIKA LOPES SOUZA; Edital n° 75926 - 
GLEDSON GARCÊS FURTADO TAVARES e NAYARA BARBOSA BASTOS; Edital n° 
75927 - THALES FEIJÓ ALVES e MARIANA COUTO BEZERRA XIMENES ARAUJO; 
Edital n° 75928 - JUSCELINO DA SILVA MOREIRA e VITÓRIA ALEXANDRE DO 
NASCIMENTO; Edital n° 75929 - KLINGER JOSÉ DA COSTA FILHO e ERICA 
HOLANDA DOS SANTOS; Edital n° 75930 - HELTON DE ANDRADE VIEIRA e 
ALINE JÉSSICA SILVA SANTIAGO.
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, 04 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339481- Rodolfo da Silva Martins e Ana Alice Andrade Meireles Guerra; 
339482- Pablo Jorge Aguiar do Rêgo e Marcela Rodrigues dos Santos;
339483- José Claudio Carvalho Sousa Filho e Maria Claudia Alves de Oliveira;
339484- Jefferson da Silva Lima e Valeria Pereira da Silva;
339485- Gleydestone Almeida de Oliveira e Amanda Jamille Jacinto da Silva;
339486- Francisco Samuel das Chagas Pereira e Gloria Tessia Pereira da Silva
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 04 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

Publicado no Jornal O Estado em 05.05.2022
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°30734 PAULO SERGIO BATISTA DA SILVA E FRANCISCA VALNICI DE OLIVEIRA.

Fortaleza, 04 de maio de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada
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O Grupo Aço Cearense está com inscrições abertas até 17 de junho para o “Programa Inovar” - criado com o objetivo de reunir startups e instituições do Bra-
sil inteiro para solucionar desafios reais das empresas do grupo: Aço Cearense Comercial, Aço Cearense Industrial, Sinobras, Sinobras Florestal e Instituto Aço 
Cearense. Segundo a Associação Brasileira de Startups, de 2015 a 2019, o número deu um salto de 4.100 para 12.700 startups criadas no país, um aumento 
de 207%. Dentro desse contexto, o programa visa proporcionar imersão em tecnologias e troca de experiências com especialistas em inovação, lançando qua-
tro desafios para conectar pessoas, ideias, experiências e tecnologias. Podem participar empresas que tenham aderência aos desafios propostos e que estejam 
pelo menos em estágio de validação, testando em pequena escala até que já estejam no mercado obtendo receita. A startup deve possuir capacidade de operar 
um teste rápido (3-6 meses) junto ao time do Grupo Aço Cearense, independentemente do tipo de solução/tecnologia e localização da empresa.

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Muitos se tem falado  
sobre a conduta 

irrepreensível deste 
médico interventista 
dr Northon Bessa, 
de competência 
comprovada. 

2Breve a fisioterapeuta 
dermo-funcional de 

reconhecidos métodos 
curriculares, Fabiana Dias 
Freire estará circulando 
fotogenicamente nas 
páginas sociais.

3Excelente homem 
de bem, que  não 

crê totalmente na cura 
total dessa sistemática 
pandêmica, Leonardo 
Serafim, optou não 
comemorar seu niver 
amanhã. Certíssimo. 

4Pouca gente sabe. Antes 
de ser um dos melhores 

médicos dermatologistas 
local, o dr Ricardo Américo 
jogou no juvenil do Ceará. E 
era bom de bola.

5Hoje há 11 anos 
falecia aos 78 

anos um dos maiores 
publicitários do Estado, 
Tarcísio Tavares. Deixou 
uma falta impreenchível. 

6Hoje, aniversaria 
Rivane Andrade. 

Parabéns!

7Vem aí mais 
uma edição do 

Dragão Fashion Brasil 
idealizado e comandado 
pelo competente e 
dinâmico Cláudio 
Silveira. Capuchino 
Press mais uma vez 
atuando na assessoria 
de imprensa.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Na Exposição “As Brasileiras Etnias”, na Chapada dos 
Guimarães (MT), com participação especial dos Povos 
Indígenas do Parque do Xingu, as presenças de professora 
Jacy Proença (ex-Prefeita de Cuiabá), Teresa Pitombeira 
(Genealogista), Delimário Alencar (vereador do Rio dos 
Peixes) e da escritora cearense Célia Leite

Querido amigo de longas datas, Paulo 
Limaverde, pioneiro da rádio e da Tv aqui 
em nosso Estado, além do talento e da voz, é 
uma pessoa querida, generosa e amiga.

Presidente da FIEC industrial Ricardo 
Cavalcante foi empossado ontem, em soleni-
dade que aconteceu no Palácio da Luz, como 
membro benemérito da Academia Cearense 
de Literatura de Jornalismo - ACLJ.

Os mais de 5 mil lojistas do Centro 
Fashion de Fortaleza animados e otimistas 
com as vendas para o dia das mães, já que 
o item roupas desponta como predileto na 
opção para presentear as mamães no próxi-
mo domingo.

No dia 14 de maio a cantora Gloria 
Groove se apresenta pela primeira vez em 
Fortaleza, ao lado de outras atrações. In-
gressos à venda pelo portal EFOLIA.

Super badalado o evento em celebração 
ao dia das mães que aconteceu na Diamond 
Design e teve como anfitriã a querida Ana 
Carolina Fontenelle.

Por lá, Luiziana Esteves - mãe de Ana 

Carolina, Vanessa Queiroz, Tatiana Luna, 
Mariana Mota, Lara Rosado, Jaqueline 
Simões, Vivian Simões Barbosa, Bruna 
Waleska - sempre belíssima e mais...

Ana Pinto, Vladia Parente, Ana Alcantara, 
Ana Flávia Carvalho, Marilena Campos, Li-
via Pontes,Monica Pontes,  Isabelle Temoteo, 
Lorena Pouchain, Ana Flávia Vasconcelos e 
Talita Carneiro.

Coiffeur Walker, o melhor da cidade, 
o mago das tesouras com novidades em 
sua maison para embelezar as mamães de 
Fortaleza.

Acho é pouco… depois da tentativa de 
empurrar goela abaixo um aumento de quase 
25%, a ENEL vem sendo investigada pelo 
legislativo e pelo MP estadual. Deputado 
Evandro Leitão pretende analisar o contrato 
de concessão da companhia de energia elétri-
ca. Aqui não é terra de ninguém. Fica a dica. 

O gás de cozinha está tão caro, que já 
estão à venda os  cartões de Vale Gás, em 
tempos de crise e de necropolítica, uma 
excelente opção de presente.

Poemas que retratam o imaginário da infância que carrega-
mos em cada um de nós, seja no passado como no presente. 
Entre brinquedos de antigamente e brincadeiras de hoje, a 
escritora Evan Bessa traz todo o significado do universo lúdico 
no livro “Poesias Infantis” (Editora Sol Literário), que tem 
lançamento oficial nesta sexta-feira, dia 6 de maio, às 19h, no 
Shopping Benfica, (1º Piso), na capital cearense.

Dentro de alguns dias, a empresa potiguar de planos odontológicos 
Odont, dará início as operações no mercado cearense. Nascida no Rio 
Grande do Norte, a Odont ultrapassa os limites territoriais com uma 
grande expectativa, levando ao Ceará os melhores produtos de seu 
portfólio, com preços competitivos e uma ampla rede já constituída.

Além de planos odontológicos, a operadora que vivencia um 
momento de grande expansão, disponibiliza para seus usuários 
uma série de benefícios, como descontos especiais na compra 
de medicamentos nas unidades da Rede de Farmácias Drogasil, 
e serviços de Telemedicina, através de parceria com a empresa 
Dr. Hoje. Essas e outras vantagens demonstram a preocupação 
da Odont em incentivar e facilitar o cuidado integral com a saúde 
para todos os seus beneficiários. Outra importante parceira da 
Odont é a Allcare Gestora de Saúde, com atuação em todo o País.

A modalidade esportiva 
Crossfit, ultimamente vem 
ganhando um grande espa-
ço no dia a dia dos cearenses. 
Dos exercícios que estão em 
alta, ele é o preferido entre 
os jovens. A prática esportiva 
iniciou nos anos 2000 na cida-
de de Santa Cruz, Califórnia, 
EUA através de personal trai-
ner Greg Glassman.

Diagnosticado com polio-
mielite, doença que causa a 
perda da força muscular, aos 10 
meses de vida, Greg necessita-
va realizar diversos exercícios 
físicos para continuar seu tra-
tamento, o que obteve dificul-
dades para realizar os treinos e 
trabalhar o seu desenvolvimen-
to. Ao passar do tempo e can-
sado dos exercícios comuns das 
acadêmicas convencionais, Greg 
identificou na ginástica uma so-
lução que converte as sequelas 
da doença, o que veio a criar seu 
próprio método de treino fun-
cional. Através desses exercícios 
funcionais, nasceu o Crossfit.

O crossfit chegou ao Brasil 
em 2009 e rapidamente conquis-
tou atletas e pessoas que gostam 
de esporte e querem levar uma 
vida mais saudável. Com mais 
de 1.600 franquias no Brasil,  
hoje em dia há muitas moda-
lidades no esporte, até mesmo 
para crianças. O crossfit é um 
método de exercício com práti-
cas funcionais de alta intensida-
de, com objetivos de promover a 
melhora na capacidade cardior-
respiratórias, condicionamento 
físico e resistência muscular, 
trazendo diversos benefícios e 

bem estar à saúde. O diferen-
cial dessa modalidade é que as 
práticas não é focada em apenas 
uma determinado exercícios 
como nos treinos convencionais 
de musculação, e sim, de forma 
generalizada para um bom con-
dicionamento físico.  

Para a corretora de imóveis, 
Isabelle Viana, 23, praticante do 
exercício há 2 anos, a prática é 
uma fábrica de benefícios e inova-
ções em seu dia a dia . “Comecei 
a praticar o cross após um con-
vite para uma aula experimental. 
Aceitei desde então, gostei e co-
mecei a apostar no esporte. An-
tes disso já realizava musculação 
há um tempo, mas não era total-
mente focada, faltava muito e sem 
falar da preguiça que tinha de ir 
a academia e praticar os mesmos 
exercícios todos os dias. Além da 
intensidade do cross, sempre tem 
algo novo e fico naquela expec-
tativa de saber o que vou treinar 
amanhã? O dia rende muito de-
pois de um treino. Por ser intenso 
e dinâmico, é notório os resulta-
dos de disposição, afirma.

A prática é ótima para pes-
soas que querem sair do seden-
tarismo, mas não é indicada 
que seja realizada sozinha. É 
importante ter a orientação de 
um profissional qualificado e 
que saiba tudo sobre o assunto. 
Esses profissionais são identi-
ficados como Coach do Cros-
sfit, são aqueles profissionais 
que estudaram sobre a prática 
e estão em perfeitas condições  
para passar os conhecimentos 
adequados aos alunos de forma 
eficiente e segura. Além deles, 

é importante também realizar 
uma avaliação médica e conhe-
cer seus princípios e limitações.

De acordo com o Coach 
Carlos Henrique, profissional 
especializado da área, “a ali-
mentação conta muito também, 
o cross é uma prática de exercí-
cios com bastante intensidade e 
balancear a alimentação antes 
do treino é super importante, 
para evitar se sentir mal, ter 
tontura e náuseas.” Conclui. 

Superação
O crossfit não é apenas um es-

porte comum do cotidiano, mas 
também um esporte de superação 
e evolução para muitas pessoas. 
O Coach Carlos Henrique é um 
exemplo disso. Em 2017, com 
23 anos, descobriu que tem uma 
doença autoimune chamada es-
pondilite anquilosante. É um tipo 
de inflamação que afeta a coluna 
vertebral e grandes articulações 
levando a ter fortes dores e até 
mesmo a perda de mobilidade. 
Sempre muito ativo nos esportes 
como musculação, natação, Carlos 
teve que interromper as atividades 
físicas após o diagnóstico por um 
tempo. Por conta da doença, per-
deu 14kg. Sofreu muito durante 
o tratamento, tomava remédios 
fortes que eram injetáveis e duran-
te dois anos de sua vida essa foi a 
rotina. “O dia mais difícil da mi-
nha vida foi no dia 23 de setem-
bro de 2018, era meu aniversário, 
me preparei para festejar, aluguei 
uma casa para curtir com meus 
amigos e nesse dia, eu estava aca-
mado e dopado, pois estava cheio 
de remédios.  Não conseguia fi-

car em pé e aquilo foi muito frus-
trante para mim”, afirma. 

Antes de iniciar o tratamen-
to, conviveu com a doença por 
7 meses. Mesmo com dores fre-
quentes tentou levar uma vida 
normal, o que não foi possível. 
Segundo Carlos, todos os dias 
tomavam uma alta dosagem de 
analgésicos para amenizar a dor, 
o que era terrível para ele.  

Formado em Educação Físi-
ca em 2018, conheceu o esporte 

ainda durante a faculdade. Para 
obter melhores resultados em 
seu tratamento, aliou-se a moda-
lidade e o resultado não poderia 
ter sido melhor. Passou a amar o 
esporte ao ponto de participar de 
grandes campeonatos por todo o 
estado e no país. No início teve 
medo e receio em realizar os trei-
nos, praticava atividades físicas e 
caminhadas leves e sempre com 
acompanhamento de um profis-
sional. Com o passar do tempo, 

observando sua evolução no 
quadro passou a se sentir mais 
confiante e claro, na busca de 
sua cura. “Minha reumatologis-
ta, Fabiana Campos, ficou im-
pressionada com minha recu-
peração e o quanto meu corpo 
reagiu bem às medicações”. 

Após dois anos de tratamento, 
as dores começaram a diminuir e 
sumiram em pouco mais de um 
mês. “Muito gratificante poder 
me reerguer, tanto como pessoa e 
também como profissional. Pude 
me perceber e saber o quanto sou 
forte e isso me anima muito, vol-
tei a ser quem eu era antes e se 
duvidar, ainda melhor. Durante 
a doença, fiz muitas amizades 
em outros países como Grécia, 
Espanha e Portugal. Cheguei 
a realizar até propaganda para 
uma empresa pioneira do ramo 
reumatológico. Com essa doença 
enxerguei o lado bom e ruim da 
vida. Aprendi muito e hoje carre-
go comigo essa história de supe-
ração, motivando pessoas a reali-
zarem o esporte onde encontrei a 
minha evolução e a cuidar mais 
de si, mantendo sempre um sau-
de a vida saudável”, destaca. 

Hoje em dia, Carlos, não sente 
mais dores e não faz uso de mais 
nenhum tipo de remédio, graças 
ao crossfit e realiza semestral-
mente exames para saber como 
está a inflação. Vivenciou uma 
fase difícil e venceu com toda sua 
determinação e dedicação. 

Por Ismael Azevedo

GERAL
A Secultfor está protocolando, até o dia 13 de maio, propostas para inserção de novas lingua-
gens artísticas no CMPC. Os representantes das linguagens interessadas deverão preencher o 
protocolo, disponível no site da prefeitura, e enviá-lo para protocolo@secultfor.fortaleza.ce.gov.br.

Crossfit: Modalidade esportiva que ajuda
no tratamento de doenças autoimunes

Isabele Viana tem uma rotina mais ativa  através 
dos exercidos realizando no Crossfit e mantendo
uma alimentação mais regrada e saudável

O crossfit é um método com práticas funcionais de alta intensidade, que melhora a capacidade cardiorrespiratórias e resistência muscular
FOTO DIVULGAÇÃO

Clicadas para a campanha do dia das mães da Lenita, Maria Lui-
za Guerra, aparece entre a neta Maria Julia e a filha Ellen Tigre

Quem tem feito maior suces-
so -  e isso é só o começo - é 
o cantor, compositor e sanfo-
neiro Fernando Amorim. Além 
da beleza, muito talento


