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Considerando dados de todo o Brasil, as vendas feitas online tiveram alta de 12,59% somente no primeiro trimestre deste ano, em relação ao mesmo período do ano de 2021

Conforme um levantamento do Ministério da Saúde, 22% dos brasileiros já são obesos
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PL vive disputas e 
indefinições no CE 
sobre nomes para 
governo e Senado

POLÍTICA3

O Ceará chegou a ocupar, em 2021, o primeiro lugar entre os maiores crescimentos de e-commerce no Brasil, e este ano continua na tendência 
de uso massivo no estado durante 2022, mesmo após os estabelecimentos comerciais voltarem ao funcionamento usual. Em meio a isso, as redes 

sociais abrem novas portas para quem quer empreender, como avaliam as próprias pessoas que têm encontrado esse crescimento. ECONOMIA9

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

Estudo aponta que 
obesidade já terá 
alcançado 30% do 
Brasil em 2030

Como aponta a 
projeção feita pela 
World Obesity 
Federation, o Brasil 
deverá se tornar a 
quarta nação com 
maior número 
absoluto de pessoas 
com excesso de 
peso no mundo. 
Hoje, o sobrepeso 
já é encontrado em 
mais da metade 
da população. 
NACIONAL5

E-commerce avança no Ceará e 
gera renda a empreendedores

A modalidade, que cresceu desde o início da pandemia, tem sido aposta de muitos
cearenses para complementar a renda e vem registrando expansão expressiva no estado

No aniversário da 
2ª Guerra, Putin 
e Zelenski fazem 
alegorias históricas

INTERNACIONAL7

SAÚDE

Projeto Cruz da 
Vida ajuda pessoas 
em situação de 
vulnerabilidade

GERAL12

Desenvolvimento 
do setor mineral 
ganha força com 
acordo no Ceará

CIDADES6

Médica cearense 
povoa hospitais 
com plantas em
meio à pandemia

A iniciativa tenta ali-
viar a tensão dos pacien-
tes e dos próprios profis-
sionais, principalmente 
durante os momentos de 
alta dos casos de covid. 
O projeto, que começou 
pequeno, chegou a ser 
expandido para outros 
hospitais. ÚLTIMAS8

CÂMARA ANALISA 
6 MPS ESTA SEMANA

PESQUISA PARA 
A PRESIDÊNCIA

NOVAS VIATURAS 
À POLÍCIA MILITAR
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Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Maracanaú - Edital de Convocação para Eleição e 
Posse da Nova Diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais Maracanaú. O Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Maracanaú, CNPJ: nº 12.357513/0001-33, com sede à Rua Manoel 
Pereira, nº. 348, Bairro Boa Vista, no Município de Maracanaú/CE, abaixo designado pela Junta 
Governativa Provisória eleita em Assembleia Geral do dia 30 de abril do corrente ano e de acordo 
com o art. 33 do Estatuto Social Convoca pelo presente Edital todos os sócios trabalhadores rurais 
para participarem da eleição da nova diretoria e posse, a ser realizada no dia 04 de junho de 2022, na 
sede do Sindicado, no endereço citado acima, com início às 08:30 horas e término às 12h para 
exercer o mandato do quadriênio de 22/05/2022 à 22/05/2026. Etapas do Processo: Local da 
realização do Processo Eleitoral - Rua Manoel Pereira, nº. 348, Bairro Boa Vista, no Município de 
Maracanaú/CE; Horário para registro de Chapas – 08h:30m às 11h:00m e de 13h:00m às 16H:00m; 
Prazo para registro de Chapas - do dia 06 de maio ao dia 29 de maio de 2022; • Data da realização da 
eleição – dia 04 de junho de 2022. Horário da realização da eleição – das 08:30h: 00m às 12h:00m; 
Publicação de cópia do Edital na faixada da sede: Rua Manoel Pereira, nº. 348, Bairro Boa Vista, no 
Município de Maracanaú/CE; Processo Eleitoral – por votação secreta; Processo de apuração do 
pleito – No local de votação da sede do Sindicato, 01 (uma) hora após o encerramento do pleito; Data 
da posse dos eleitos – Dia 04 de junho de 2022, às 13h na Sede. Maracanaú/CE, 04 de maio de 2022 
Junta Governativa Provisória Presidente: Mário Sérgio Bernardo de Souza Secretário: Francisca 
Giordana Dos Santos Sales Membro: Francisco Flávio Cavalcante Ferreira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, 361, Bairro Centro, torna público o 
Edital de Tomada de Preços Nº 0905.01/2022 – cujo objeto é a(o) pavimentação em pedra tosca 
no Município de Alcântaras-Ce, conforme MAPP Nº 1714, da Superintedência de Obras Públicas 
(S.O.P) - Governo do Estado, Conforme projeto básico,  que realizar-se-á no dia 31.05.2022, às 
09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente 
ao público, das 08:00 às 17:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. 
Alcântaras-Ce, 09 de maio de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Pregão Eletrônico n° 
31.03.01/2022.05/PE - Extrato do Instrumento Contratual Nº 31.03.01/2022.05/PE. O 
Secretário Municipal de Saúde, torna público o Extrato do Instrumento Contratual resultante do 
Pregão Eletrônico nº 31.03.01/2022.05-01. Objeto: aquisição de aparelho de ultrassonografia para 
o Hospital Dr. Rigoberto Romero de Barros de responsabilidade da Secretaria de Saúde do 
Município de Amontada/CE; Unidade Administrativa: Secretária Municipal de Saúde; Dotaçao 
Orçamentária: 0901 10 302 0403 2.066-MAC - elemento de despesa nº 4.4.90.52.00, fonte de 
recurso: 1665000002; Vigência: 31/12/2022; Valor Total: R$ 90.100,00 (noventa mil e cem reais); 
Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; Contratada: SC Medical Comércio e Serviços EIRELI 
- CNPJ Nº 12.246.862/0001-88, Lorinil Acosta, CPF n° 644.596.759-00. Amontada-CE, 05 de 
maio de 2022. Felipe Jacinto de Oliveira Sousa - Secretário Municipal de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 
Aviso de Licitação. Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE-05.06.2/2022-SEDUB. Objeto: 
aquisição de tablets referente a execução do Programa Pacto Pela Aprendizagem no 
Município de Brejo Santo-CE, Referente ao (MAPP-2154), para atender as necessidades da 
Secretaria da Educação Básica do Município de Brejo Santo-CE, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço Global. Modo de Disputa: Aberto. O 
Pregoeiro oficial deste Município comunica aos interessados que o início da disputa será a 
partir das 14h:30m. (horário de brasília) do dia 19 de maio de 2022, em sessão pública 
eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na Sala da Comissão, 
situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone 
(88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 
(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Habilitação. A Câmara 
Municipal de São Luís do Curu, por meio da Presidenta da Comissão de Licitação, torna público o 
resultado da análise dos documentos de habilitação da Tomada de Preços nº 2903.01/2022, do 
tipo menor Preço, cujo objeto: contratação de assessoria técnica administrativa aos setores de 
recursos humanos para atender a demanda da câmara municipal de São Luís do Curu - CE, após 
análise dos documentos habilitatórios, teve-se o seguinte resultado: Empresa Habilitada: R&A 
Assessoria Contábil, Serviços e Informática S/S LTDA – ME; Empresas Inabilitadas: Sueli Alves 
Siqueira Aires – ME, por descumprir o item: 8.6.2.c.(ausência); Conserv Contabilidade & Serviços 
LTDA, por descumprir os itens: 8.6.2. (ausência) e 8.6.3.a.(vencida); Francisco M Cruz de Sousa 
– ME, por descumprir os itens: 5.1. (ausência), 8.6.1.d.(certidão municipal e estadual vencida), 
8.6.1.e.(ausência), 8.6.1.f.(vencida), 8.6.2. (ausência), 8.6.3.(ausência) e 8.6.4.a e b (ausência); 
Makro Empreeendimentos, por descumprir os itens: 5.1.(ausência), 8.6.1.b, c, d, e, f.(ausência), 
8.6.2. (ausência), 8.6.3.(ausência) e 8.6.4.a e b (ausência); Francisco Alisson Zuza Do 
Nascimento, por descumprir os itens: 4.1.(ausência), 5.1.(ausência), 8.6.1.d.(ausência da 
certidão municipal), 8.6.1.e. (vencida), 8.6.2.(ausência) e 8.6.3.(ausência); S & B Assessoria e 
Serviço, por descumprir os itens: 5.1.(ausência), 8.6.1.e.(vencida), 8.6.2.(ausência) 
8.6.3.a.(vencida) e 8.6.3.12.(ausência); N. Landy Boto Portela – ME, por descumprir os itens: 
5.1.(ausência), 8.6.1.d.(ausência da certidão municipal), 8.6.2.(ausência) e 8.6.3.(ausência); 
L&F Comércio e Asssessoria EIRELI – ME, por descumprir os itens: 5.1.(ausência), 
8.6.1.e.(vencida), 8.6.2. (ausência) e 8.6.4.a e b (ausência); Cloud Comercio e Serviços - ME por 
descumprir os itens: 5.1.(ausência), 8.6.1.b e d.(ausência do cadastro do contribuinte e certidão 
estadual), 8.6.1.d. (certidão municipal vencida), 8.6.1.e,f. (vencidas), 8.6.2. (ausência), 
8.6.3.a.(vencida), 8.6.3.b.(ausência) e 8.6.4. a e b (sem assinatura). A Sra. Presidente da 
Comissão de Licitação divulgou o resultado e abriu prazo recursal previsto no art. 109, do inciso I, 
alínea "a", da Lei n° 8.666/93. São Luís do Curu – CE, 09 de maio de 2022.
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Investigação. A Polícia Civil recolheu para perícia as armas dos PMs investigados pela morte 
de Ruan do Nascimento, 26, no Rio de Janeiro. Moradores acusam a polícia de ter entrado à pai-
sana na comunidade em que ele morava e ter matado o jovem, que tinha deficiência intelectual.NACIONAL
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O presidente Jair Bolsonaro conseguiu 
virar o quadro geral e passar a liderar 
nas intenções de voto no estado de 
São Paulo graças ao mesmo fenôme-

no observado no cenário nacional: a disparada 
da preferência pela reeleição do candidato do PL 
entre eleitores de 25 a 59 anos. Nos últimos levan-
tamentos realizados no estado pelo Paraná Pes-
quisas, em abril, Bolsonaro ganhou 7 pontos, em 
média, em relação ao desempenho ex-corrupto 
Lula (PT) nessa faixa etária, a mais populosa da 
população.

Perspectiva positiva
Eleitores de 25 a 59 anos são mais de 22 mi-

lhões dos 33,5 milhões de votos do estado de São 
Paulo, o maior colégio eleitoral do País.

A memória ajuda
O petista investe todas as fichas (e até por 

isso) tem vantagem entre jovens de 16 a 24 
anos, que eram crianças quando a Lava Jato 
estourou.

Último ‘reduto’
O petista lidera, por pouco, entre eleitores 

acima de 60 anos, mas, somados aos jovens, 
representam cerca de 10,7 milhões de eleitores.

Metodologia
O Paraná Pesquisas ouviu 1.820 eleito-

res em 78 municípios entre 27 e 31 de mar-
ço e 24 e 29 de abril: BR-002214/2022 e BR-
07854/2022.

Sem comparação
A Petrobras não figura na lista das maiores 

empresas de petróleo do mundo. Está a anos luz 
das estatais chinesas e da Arábia Saudita.

Outra estatal
A Saudi Aramco, a maior do mundo, lucrou 

US$110 bilhões em 2021. A Shell, com o triplo do 
tamanho da Petrobras, lucrou US$33,4 bilhões.

Diferença
A estatal PetroChina lucrou US$27,5 bilhões, 

em 2021, e faturou US$440 bilhões. A Petrobras 
lucrou US$21,2 bilhões e faturou US$83,9 bi-
lhões.

Poder irrestrito
A Petrobras aumentou o lucro em 2022 em 

3000% em relação a 2021, tem o monopólio do 
petróleo, e determina sozinha os preços. Mas é o 

Bolsonaro virou nas faixas de 25 a 59 anos em SP

O PODER SEM PUDOR

Em campanha para a prefeitura de Campina 
Grande (PB), Severino Cabral, pai do ex-sena-
dor e embaixador Milton Cabral, muito intuiti-
vo, tinha uma equipe para fazer seus discursos 
e auxiliá-lo ao pé-de-ouvido nos palanques. 
Num comício, ele desandou a fazer promessas, 

até anunciou que, eleito, levaria para a cidade um 
grande empreendimento. Ao seu ouvido, baixinho, 
o ex-deputado Raimundo Asfora orientou: “...em 
convênio com a Sudene”. E ele repassou para a 
multidão o que havia entendido: “...e vou construir 
também um convento para a Sudene!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Promessas, promessas

Luro da Petrobras é desequili-
brado para o setor
O lucro de R$44,5 bilhões da 
Petrobras apenas no primeiro 
trimestre de 2022 é de fazer 
inveja às maiores empresas 
mundiais de petróleo, como 
PetroChina, Saudi Aramco 
e British Petroleum. A BP, a 
sexta maior do mundo, lucrou 
quase R$14 bilhões a menos 
que a estatal brasileira este 
ano. O resultado da BP é o 
melhor em quase uma década, 
mas é menor que o da Petro-
bras no último semestre de 
2021, por exemplo.

“mercado internacional” que explica o prejuízo 
do cidadão na bomba.

Querer não é poder
Mesmo após a larga demonstração de apoio 

a Simone Tebet (MS) da executiva nacional do 
MDB, esta semana, incomoda (e muito) os alia-
dos a performance pífia nas pesquisas da pré-
-candidata à Presidência.

Socialismo pros outros
O PCO denunciou que “a economista de 

Guilherme Boulos (Psol)”, Laura Carvalho, vai 
trabalhar na ONG Open Society, do ‘bilionário 
socialista’ George Soros, com orçamento de mais 
de US$1,2 bilhão por ano.

Culpado é o Whatsapp
Áudio do executivo do Whatsapp no Bra-

sil, Dario Durigan, na assinatura do termo de 
compromisso com a Justiça Eleitoral para su-
postamente “combater fake news” revela que foi 
a própria empresa que gerou as notícias falsas 
em torno da criação das “comunidades”, grupos 
grandes. 

Plateia muda tudo
Durigan frisou ao TSE que não seria feita “mu-

dança significativa no produto - no Brasil - até o 

fim do período eleitoral”. Opositores do governo 
aplaudiram. Semanas depois, após reunião com 
Bolsonaro, o Whatsapp mudou e disse que a de-
cisão foi “exclusiva” da empresa.

Dados consolidados
O Brasil, com 214 milhões de habitantes, vai 

superar o Uruguai (três milhões de habitantes), 
tão elogiado nas manchetes, na vacinação contra 
a covid. São 85,43% de brasileiros, e 85,63% de 
uruguaios vacinados.

Coqueluche
O PP bateu martelo e sua candidata ao Se-

nado no Rio Grande do Sul será Nádia Silveira 
Gerhard, oficial da Brigada Militar e vereadora 
em Porto Alegre e, como se dizia antigamente 
nova coqueluche do partido.

Concorrência é tudo
Enquanto o preço médio do botijão de 

gás no Brasil gira em torno de R$120, nos 
EUA, onde vigora o livre mercado, o preço 
é de US$17,92, algo em torno de R$90,85 na 
cotação atual ou 25% mais barato.

Pensando bem...
...nem mesmo no Dia da Coragem, celebrado em 

6 de maio, o ex-presidente Lula topou sair às ruas.

Segundo o estudo, a condição de sobrepeso (antes da obesidade) atinge 57% dos brasileiros

O Brasil deverá ter, até 
2030, quase 30% de sua po-
pulação adulta com obesida-
de. A projeção foi feita pela 
World Obesity Federation, 
uma organização interna-
cional voltada para redução, 
prevenção e tratamento da 
obesidade. Atualmente, da-
dos da Vigilância de Fato-
res de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico (Vigitel) 
de 2021, uma pesquisa feita 
pelo Ministério da Saúde, in-
dicam que 22% da população 
brasileira adulta apresenta 
obesidade.

A condição é calculada 
por meio do índice de mas-
sa corporal (IMC), que con-
siste na divisão do peso pela 
altura ao quadrado. Quando 
o resultado fica entre 25 e 30, 
considera-se que há sobrepe-
so – condição que atinge 57% 
da população adulta no país, 
segundo a Vigitel. Se o IMC 
for maior que 30, o caso é ca-
tegorizado como obesidade.

Os números da World 
Obesity Federation também 
apontaram que a condição 
pode ser uma realidade para 
mais de 1 bilhão de pessoas 
em todo o mundo até 2030. 
Para efeito de comparação, 
em 2010 o número era apro-
ximadamente a metade. “Al-
guns fatores relativamente 
conhecidos para obesidade 
estão impactando países que 
anteriormente não tinham 
altas taxas, como um largo 
acesso a comidas muito in-
dustrializadas e de alimentos 
refinados”, diz Carlos Schia-
von, cirurgião bariátrico e 
coordenador da ONG Obesi-
dade Brasil.

No Brasil, caso se confirme 
a projeção para 2030, o país 
vai se tornar a quarta nação 
com maior número absoluto 

de pessoas com excesso de 
peso no mundo. A possível 
prevalência de 30% da con-
dição em toda a população 
adulta brasileira foi catego-
rizada como alta, mas outras 
regiões chegam a percentuais 
muito maiores, como a Sa-
moa Americana, que em oito 
anos poderá ter quase 70% da 
sua população com obesida-
de. “O índice no Brasil é mui-
to alto. Comparativamente, 
está um pouco melhor, mas 
continua sendo muito alto”, 
afirma Schiavon.

Especificidades
As estimativas também 

conseguiram identificar a di-
ferença em relação a gênero. 
No total, conforme a proje-
ção, a maior parcela de pes-
soas com obesidade no país 
seriam as mulheres, algo já 
reconhecido pela literatura 
médica. “Se formos ver o nú-
mero de cirurgias bariátricas, 
são três mulheres operadas 
para cada homem. Então 
realmente há uma incidência 

e prevalência maior em mu-
lheres comparada a homens” 
afirma Ricardo Cohen, coor-
denador do Centro de Obesi-
dade e Diabetes do Hospital 
Alemão Oswaldo Cruz.

Segundo ele, o quadro 
pode ter relação com aspec-
tos genéticos. Isso ainda está 
sendo investigado e pode ser 
de extrema importância para 
prevenção e tratamento da 
condição, já que, segundo 
o médico, “sabemos que o 
grande fundamento da obe-
sidade é genético”.

Economia
Os problemas de ter um 

maior número de pessoas 
obesas impactam diferentes 
facetas da sociedade, como no 
desenvolvimento de diabetes, 
hipertensão e colesterol alto. 
Esse cenário reflete direta-
mente na situação econômica 
dos países, tanto em relação 
aos gastos no tratamento das 
doenças como na perda de ca-
pacidade produtiva.

Nesse caso, a projeção rea-

lizada pela organização tam-
bém se debruçou sobre esse 
ponto. Para entender esses 
efeitos, os pesquisadores ob-
servaram os custos diretos e 
os indiretos que o excesso de 
peso acarreta. Aqueles cha-
mados diretos dizem respei-
to às despesas tidas no tra-
tamento da obesidade e das 
doenças decorrentes dela, 
como diabetes, mas também 
às relacionadas ao processo 
de busca de serviço de saúde, 
como quando ocorre viagens 
para atendimento médico. Os 
custos indiretos referem-se à 
perda de capacidade produ-
tiva das pessoas obesas e às 
mortes prematuras relacio-
nadas à condição de excesso 
de peso.

Com esses pontos defini-
dos, foi mensurado que o Bra-
sil iria mais do que quadrupli-
car seus custos envolvendo 
sobrepeso e obesidade. Esti-
ma-se que o custo total alcan-
çou US$ 39 bilhões em 2019. 
A projeção é que subiria para 
US$ 181 bilhões em 2060.

Câmara: PL pressiona 
para tirar opositor do 
governo da Mesa

A oposição de Marcelo 
Ramos (PSD-AM) ao gover-
no de Jair Bolsonaro levou 
o PL, partido do presidente, 
a pressionar Arthur Lira 
(PP-AL) a retirar o amazo-
nense da vice-presidência da 
Câmara e tentar emplacar 
um deputado da legenda 
no posto. Ramos era do PL 
quando foi eleito para o car-
go, mas migrou para o PSD 
após a filiação de Bolsonaro. 
Para barrar a manobra, ele 
recorreu ao Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

No dia 29, o ministro Ale-
xandre de Moraes concedeu 
uma liminar ao deputado 
e oficiou o presidente da 
Câmara a se abster de acatar 
qualquer deliberação do PL 
que implique no afastamento 
ou substituição do deputado 
do Amazonas da Mesa Di-
retora. O partido ainda pode 
recorrer.

A substituição de Ramos 
seria um ato inusual. Repre-
sentaria, ainda, uma revi-
ravolta nas regras adotadas 
atualmente pela casa legis-
lativa. A pressão do PL tem 
como base dispositivo do re-
gimento da Câmara que prevê 
que o integrante da Mesa que 
trocar de partido perderá au-
tomaticamente o cargo. Ocor-
re que uma decisão da própria 
Câmara, em 2016, flexibilizou 
a regra e permitiu a troca para 
partidos do mesmo bloco, o 
que livraria Ramos.

Deputado federal de 
primeiro mandato, Marcelo 
Ramos, à época no PL, foi 
eleito vice-presidente da Câ-

mara em fevereiro de 2021 
com o voto de 396 colegas, 
na mesma chapa em que 
Arthur Lira se tornou pre-
sidente da casa.

Ao longo de 2021, com o 
agravamento da pandemia e 
as posições de Bolsonaro no 
enfrentamento da crise sani-
tária, Ramos se consolidou 
como voz crítica ao governo. 
Quando o presidente sina-
lizou que pretendia migrar 
para o PL, o vice-presidente 
da Câmara disse ter virado 
alvo de críticas e perseguições. 
A ida de Bolsonaro para o 
partido de Valdemar Costa 
Neto em novembro de 2021 
fez com que Ramos migrasse 
para o PSD de Gilberto Kas-
sab – a mudança foi oficializa-
da em fevereiro deste ano.

Em sua ação de justificação 
de desfiliação partidária junto 
ao TSE, Ramos foi amparado 
por uma carta de anuência do 
presidente do PL. O docu-
mento diz que a permanência 
do amazonense no quadro de 
filiados “causaria indiscutivel-
mente constrangimentos de 
natureza política para ambas 
as partes” e que, por isso, a 
legenda concordou com a 
desfiliação.

Ramos seguiu com suas 
críticas ao governo e se 
tornou mais vocal após 
Bolsonaro editar decretos 
que reduzem o Imposto 
sobre Produtos Indus-
trializados (IPI) e afetam 
a zona franca de Manaus 
– na sexta (6), Alexandre 
de Moraes suspendeu a 
redução em ação no STF.

Telemedicina é uma das pautas prioritárias
Marcelo Queiroga (Saúde) sobra o uso da tecno-

logia para ampliar o acesso à Saúde

30% dos brasileiros estarão 
obesos até 2030, diz estudo
Segundo levantamento de 2021 do Ministério da Saúde, 22% da população 
já está nessa categoria. A projeção prevê inclusive impactos econômicos



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Abertura das Propostas 
de Preços – Tomada de Preços Nº 06.004/2022. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que 
no próximo dia 11 de maio de 2022 às 14h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 
61760-000 – Eusébio – CE, estará realizando a abertura das Propostas de Preços da Tomada 
de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para ampliação e reforma 
da EEIEF. Francisco Tavares de Abreu, no Município de Eusébio-CE. O edital poderá ser 
obtido no Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima 
- Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. 
O Município de Ipueiras - CE, através da pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e o Secretário de Administração e Finanças Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 020/22-PE-DIV. Objeto: aquisição de peças de reposição e contratação de serviços 
mecânicos destinados à manutenção preventiva e corretiva de veículos e máquinas pesadas junto 
às diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE., para as empresas Antonio Jocélio Silva 
Sousa ME, CNPJ: 17.932687/0001-04, com o valor global de R$ 1.675.999,10 (hum milhão, 
seiscentos e setenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e dez centavos) e FECM 
Serviços e Comercio LTDA, CNPJ: 40.803.045/0001-19, com o valor global de R$ 2.211.767,15 
(dois milhões, duzentos e onze mil, setecentos e sessenta e sete reais e quinze centavos). 
Ipueiras/CE, 03 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. 
O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e o Secretário de Administração e Finanças Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 021/22-PE-DIV. Objeto: contratação de empresa para registro de preço de 
prestação de serviços de terceirização de mão-de-obra, para atendimento das necessidades das 
diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE, para a empresa Troia Assessoria e Serviços 
Tecnicos, CNPJ: 26.387.303/0001-00, com o Valor Global de R$ 19.337.633,28 (dezenove 
milhões, trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e sessenta e três reais e vinte e oito centavos). 
Ipueiras/CE, 29 de Abril de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 20 de 
Maio de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
Registro de Preços, menor preço, N° 031/22-PE-ESP, o edital poderá ser adquirido nos 
endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preços 
visando futuras e eventuais contratações de serviços de promoção e organização de eventos 
festivos, junto a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo.  Telefone para contato/informações 
(88) 3685-1879, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. Ipueiras/CE, 06 
de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. A Presidente da 

Comissão Permanente de Licitação vem informar que será realizado no dia 08 de Junho de 2022 

as 09h00min, no auditório da Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE, situado no Parque da Cidade 

José Costa Matos, 01, Centro, Licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/22-CP-

OBRAS, tipo menor preço, cujo objeto versa sobre pavimentação em pedra tosca com e sem 

rejuntamento e recomposição em preda tosca para diversas vias na Sede, Distritos e 

Comunidades do Município de Ipueiras-CE. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data 

desta publicação, no horário de 07:00hs às 11:00hs, 13:00hs às 17:00hs expediente ao público 

ou pelo Portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 06 de Maio de 2022. 

Cecília Gabriely Soares Carvalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 10 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 
05.006/2022, cujo objeto é a pavimentação de vias na zona urbana do município de Novo 
Oriente-ce, Conforme PT 1081272-93, parte integrante deste processo. Paulo Sérgio Andrade 
Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 09.05.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 10 de maio de 2022, 
às 11:00 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 
05.007/2022, cujo objeto é a adequação de estradas vicinais no Município de Novo Oriente-
Ce, Conforme PT 1081251-50, parte integrante deste processo. Paulo Sérgio Andrade 
Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 09.05.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Extrato de Alteração Contratual - 

Ref: ao Contrato nº 002/2021 - 02 - PE. A Secretaria de Educação do Município de Pentecoste, 

em cumprimento a Legislação em vigor, faz publicar o extrato resumido do 3º Aditivo aos 

contratos a cima identificados, firmado entre Prefeitura Municipal de Pentecoste e a Empresa: 

Transhorizonte Transportes e Serviços, cujo o objeto é  a contratação de serviços de frete de 

veículos destinados ao transporte de estudante da Rede Municipal de Ensino Público do 

Município de Pentecoste, como a seguir discrimina: Fundamento Legal: 65 inciso II, alínea "d", da 

Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. Objeto: O presente 

Aditivo tem por objeto estabelecer o princípio do Equilíbrio econômico-financeiro no Contrato 

original firmado. Valor mensal do Aditivo R$ 43.171,60 (quarenta e três mil cento e setenta e um 

reais e sessenta centavos. Data de Assinatura:  02 de maio de 2022. Assina pela Contratante: 

Maria Alaíde Barbosa Guimarães, Secretária de Educação. Assina pela Contratada: Roberto 

Victor Barros Leite- Diretor. Pentecoste (CE), 05 de maio de 2022. Prefeitura Municipal de 

Pentecoste. Maria Alaide Barbosa Guimarães - Secretária de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Extrato de Alteração Contratual - Ref: 
ao Contrato nº 002/2021 - 01 – PE. A Secretaria de Educação do Município de Pentecoste, em 
cumprimento a Legislação em vigor, faz publicar o Extrato Resumido do 3º Aditivo aos contratos a 
cima identificados, firmado entre Prefeitura Municipal de Pentecoste e a Empresa: W.C Locações 
de Maquinas e Veículos Automotores Transporte e Turismo LTDA, cujo o objeto é a contratação de 
serviços de frete de veículos destinados ao transporte de estudante da Rede Municipal de Ensino 
Público do Município de Pentecoste, como a seguir discrimina: Fundamento Legal: 65 inciso II, 
alínea "d", da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. Objeto: 
O presente Aditivo tem por objeto estabelecer o princípio do Equilíbrio econômico-financeiro no 
Contrato original firmado. Valor mensal do Aditivo R$ 30.776,68 (trinta mil setecentos e setenta e 
seis reais e sessenta e oito centavos). Data de Assinatura:  02 de maio de 2022. Assina pela 
Contratante: Maria Alaíde Barbosa Guimarães, Secretária de Educação. Assina pela Contratada: 
Francsico Watila Campos Silva Castro. Pentecoste (CE), 05 de maio de 2022. Prefeitura 
Municipal de Pentecoste - Maria Alaide Barbosa Guimarães - Secretária de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 20 de maio de 2022, às 9h30min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
025/2022.02, cujo objeto é aquisição de equipamentos permanenetes destinados a melhoria e 
qualidade do serviço de ensino básico do Município de Tururu, de acordo com o plano de trabalho Nº 
31120098-01. O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ 
e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). 
Tururu, 06 de maio de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.



7

FOTO SPUTNIK/EVGENIY PAULIN/KREMLIN VIA REUTERS

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 9 de maio de 2022

Show. O cantor irlandês Bono, do grupo U2, deu um show neste domingo (8) em uma estação de 
metrô de Kiev, durante o qual elogiou a luta da Ucrânia pela “liberdade” e pediu que a paz chegue 
em breve. “O povo da Ucrânia está lutando por todos nós que amamos a liberdade”, disse.INTERNACIONAL

Os dois levantaram paralelos aos nazistas, que foram derrotados em 8 de maio de 1945

Filipinos decidirão 
hoje presidente para 
os próximos 6 anos

Os filipinos vão hoje às 
urnas para escolher quem 
comandará o país do Su-
deste Asiático pelos próxi-
mos seis anos numa eleição 
com nomes bastante conhe-
cidos e um cenário já bem 
definido. Com mais de 30 
pontos percentuais à frente 
da segunda colocada nas 
pesquisas, o franco favorito 
para se tornar presidente é 
Ferdinand Marcos Jr., mais 
conhecido no país como 
Bongbong, ex-senador e 
filho do ditador Ferdinand 
Marcos, que governou as 
Filipinas com mão de ferro 
entre 1965 e 1986. Ele tem 
56% das intenções de voto. 
Em seguida, com 23%, apa-
rece a atual vice-presidente, 
Leni Robredo.

Na disputa pela Vice-
-Presidência – nas Filipi-
nas, os cargos de presidente 
e vice são escolhidos em 
votações separadas –, a elei-
ção mais provável, com 37 
pontos à frente do segundo 
colocado nas pesquisas, é a 
de outro sobrenome conhe-
cido. Sara Duterte, filha do 
atual mandatário, Rodrigo 
Duterte, surge nas sonda-
gens mais recentes com 
55% das intenções de voto, 
contra 18% do segundo 
lugar, o senador Tito Sotto.

Ainda que essa seja uma 

eleição de continuidade, 
como já afirmaram tan-
to Bongbong como Sara 
Duterte, a provável vitória 
do favorito significará, para 
o cientista político Cleve 
Arguelles, o fim da Quinta 
República filipina, o perío-
do democrático pós-dita-
dura de Ferdinand Marcos 
pai. O rompimento se deve 
porque a Constituição em 
vigor no país, de 1987, foi 
elaborada em resposta ao 
trauma da ditadura, diz o 
acadêmico da Universida-
de Nacional da Austrália. 
“Com o filho eleito presi-
dente, a família Marcos será 
formalmente reabilitada, e 
o legado da ditadura será 
perdoado na memória 
pública.”

O ponto de inflexão 
no regime de Ferdinand 
Marcos pai é a Lei Marcial 
de 1972, espécie de AI-5 
filipino, que, sob o pretex-
to de evitar uma revolta 
comunista, prendeu opo-
sitores, cometeu abusos 
de direitos humanos 
contra 11 mil pessoas e 
foi responsável pela morte 
de 2.326 pessoas, além de 
1.922 casos documentados 
de tortura, de acordo com 
um órgão do governo cria-
do para apurar os crimes 
do período.

Às vésperas da celebra-
ção da data em que os Alia-
dos derrotaram a Alemanha 
de Adolf Hitler na Segunda 
Guerra Mundial, Vladimir 
Putin e Volodimir Zelenski 
usaram a memória histórica 
neste domingo (8) em dis-
cursos públicos para mobili-
zar apoio.

O presidente da Rússia 
afirmou que seus soldados, 
assim como os antepassados 
da União Soviética, lutam 
para “livrar a pátria da sujeira 
nazista”, alusão clara às alega-
ções de que é preciso “desna-
zificar” a Ucrânia, apresen-
tadas por ele desde o início 
como uma das justificativas 
para invadir o vizinho e con-
testadas por especialistas.

Já seu homólogo ucrania-
no comparou as ações russas 
a dos nazistas. Em um vídeo 
recheado de referências his-
tóricas, disse que Moscou faz 
uma “encenação sangrenta, 
uma repetição fanática do 
nazismo”, e acrescentou que a 
Rússia parece querer tomar o 
protagonismo nazista da his-
tórica como um dos maiores 
males da história humana.

Putin falava a territórios 
aliados de Moscou – como 
a ditadura da Belarus, os se-
paratistas da Trandsnístria, 
na Moldova, o governo do 
Cazaquistão e as autoprocla-
madas repúblicas de Donetsk 
e Lugansk, no Donbass, leste 
ucraniano –, em discurso re-
lacionado ao Dia da Vitória, 
que será celebrado nesta se-
gunda-feira (9). Zelenski, por 
sua vez, usando uma camisa 
com a frase “eu sou ucrania-
no” em inglês e parado na 
frente de prédios bombar-
deados, usava a data do Dia 
da Memória e da Reconcilia-
ção para mobilizar não ape-
nas o povo de seu país, como 
também de outras nações. 
Fez referências, entre outros, 
ao Reino Unido, à Polônia e 
à França.

O líder do Kremlin disse 
que, como em 1945, os rus-
sos novamente vencerão. E 
seguiu: “Hoje o nazismo vol-
ta a levantar a cabeça; nosso 
dever é frear os sucessores 

ideológicos dos que já foram 
derrotados”.

O presidente ucraniano, 
em fala de mais de 10 minu-
tos, disse que “o mal voltou 
à Ucrânia”. “Décadas após a 
Segunda Guerra, a escuri-
dão voltou. Com uniforme e 
slogans diferentes, mas com 
o mesmo propósito: uma 
sangrenta reconstrução do 
nazismo na Ucrânia.” O país 
foi ocupado pelos nazistas 
de 1941 a 1944, época em 
que ainda era parte da União 
Soviética. Antes da invasão, 
a capital, Kiev, contava com 
cerca de 160 mil judeus – 20% 
da população local –, e mais 
de 100 mil deles fugiram te-
mendo a violência. Inúmeros 
episódios de violência foram 
registrados, sendo um dos 
principais o Babi Yar, quando 
mais de 33 mil judeus foram 

assassinados.

Ataques
O 74º dia de conflito tam-

bém foi marcado por afirma-
ções de autoridades de Lu-
gansk de que uma escola que 
servia de abrigo para cerca de 
90 pessoas foi destruída após 
um bombardeio. Ao menos 
60 ainda estariam desapa-
recidos nos escombros, e o 
governador regional, Serguei 
Gaidai, afirmou que, prova-
velmente, todos estão mor-
tos. Ele disse que socorristas 
do vilarejo de Bilogorivka 
tiveram dificuldade para tra-
balhar durante a madrugada 
porque os ataques não cessa-
ram –ao contrário, aumen-
taram quando as luzes dos 
arredores foram acesas para 
facilitar as buscas por possí-
veis sobreviventes.

Gaidai também disse que 
tropas ucranianas deixaram 
Popasna, palco de intensos 
bombardeios ao longo das 
últimas semanas. O local 
estaria “completamente des-
truído”. Mais cedo, o ditador 
da Tchetchênia, Ramzan Ka-
dirov, aliado de Moscou, dis-
se que suas tropas haviam as-
sumido o controle da maior 
parte da cidade.

Do lado russo, o Minis-
tério da Defesa alegou ter 
destruído com mísseis um 
navio de guerra da Marinha 
ucraniana perto de Odessa. 
A pasta também diz ter der-
rubado dois caça-bombar-
deios ucranianos SU-24 e um 
helicóptero de ataque Mi-24 
na ilha de Cobra, no mar 
Negro, informações que não 
puderam ser confirmadas de 
forma independente.

Segunda Guerra: Putin e 
Zelenski traçam paralelos
Os líderes da Rússia e da Ucrânia discursaram no aniversário do fim 
oficial da Segunda Guerra Mundial e recorreram a alegorias históricas

EDITAL. ELEIÇÕES PARA A ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE IMPRENSA.  
Pelo presente edital, informo que foi registrada, no dia 3 de maio de 2022, a Chapa 
“Adísia Sá”, que concorrerá à Diretoria Executiva e Conselho Fiscal da Associação 
Cearense de Imprensa (ACI) para o período 2022/2025, nas eleições marcadas para o 
dia 3 de junho de 2022. Chapa “Adísia Sá”: Diretoria Executiva: Presidente: Helly 
Ellery, Vice-presidente: Wilame Moura, 1ª secretária: Ângela Marinho, 2º 
secretário: Antônio Lima Junior, 1º Tesoureiro: Antônio Galdino, 2ª Tesoureira: 
Inês Aparecida, Diretor de Comunicação Social: Bernardo Lucas, Diretor de 
Patrimônio: Flávio Vasconcelos, Diretor de Biblioteca e Hemeroteca: Nilton 
Almeida, Diretor de Atividades Sociais e Culturais: Salomão de Castro, Suplentes: 
Paula Bandeira e Filinto Elísio Aguiar, Conselho Fiscal Titulares: Rita Silveira, Márcia 
Catunda, Alberto Perdigão, Suplentes: Telma Costa, Antônio Edísio e João de Deus 
Girão. Também foram registradas nesta data cinco candidaturas à Comissão de Ética da 
Associação Cearense de Imprensa, cuja escolha se dará por votação nominal, também 
a ser realizada em 3 de junho de 2022: Carmina Dias, Demitri Túlio, Eliezer Rodrigues, 
Gilson Moreira e Miguel Ângelo de Azevedo (Nirez). Fortaleza, 6 de maio de 2022.  
José Mauricio de Lima da Silva – Presidente da Comissão Eleitoral.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA –  AVISO 

DE ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS. MODALIDADE:  CONCORRÊNCIA 

PÚBLICA Nº 2022.02.25.01CP. OBJETO: CONTRATAÇÃO  DOS SERVIÇOS DE 

COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO  FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

DOMICILIARES E COMERCIAIS, COM  VARRIÇÃO, DIAGNÓSTICOS DOS LIXÕES, 

CAPINA MANUAL, PODA  ARBÓREA DE VIAS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E PRAIAS 

NA SEDE E  DISTRITOS, DE BARROQUINHA/CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA  

DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PROJETO  BÁSICO. A 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS  QUE APÓS TÉRMINO 

DO PRAZO RECURSAL DA FASE DE HABILITAÇÃO DO  CERTAME SUPRA CITADO, A 

ABERTURA DAS PROPOSTAS COMERCIAIS  DAS EMPRESAS HABILITADAS DAR-SE-Á NO 

DIA 13 DE MAIO DE 2022  ÀS 08:00 (HORÁRIO LOCAL). MAIORES INFORMAÇÕES 

ATRAVÉS DO  FONE (88) 3623-1137 DAS 08:00 ÀS 12:00 HORAS. À COMISSÃO.

Estado do Ceará-Prefeitura Municipal de Barroquinha-Extrato da Ata de Registro  
de Preço-Arp N°. 0605/2022-DIV. Órgão Gerenciador da Ata: Secretaria  de 
Planejamento, Administração e Finanças -CNPJ N° 23.478.597/0001- 80. Detentores 
da ARP-Empresa: Max Eletro e Magazine Ltda-EPP, CNPJ:  02.347.734/0001-77, 
Vencedora Do Lote I: R$ 309.513,65 e Lote VII: R$  148.874,50. Empresa: Osmar 
P. Albuquerque Filho-Me, CNPJ: 12.986.376/0001- 04, Vencedora Do Lote II: 
R$ 92.999,60, Lote III: R$ 107.934,30 e Lote IV: R$  27.987,14. Empresa: Nature 
Max Indústria e Comercio De Produtos Naturais  e Cosmeticos Eireli-EPP, 
CNPJ: 37.627.260/0001-00, Vencedora do Lote V: R$  141.493,28. Distribuidora 
de Produtos Agreste Meridional Ltda-ME, CNPJ:  40.876.269/0001-50, 
Vencedora do Lote VI: R$ 350.984,70. Fundamentação  Legal: Decretos Federais N° 
7.892/2013, 7.903/2013, 10.024/2019. Lei Federal N°  10.520/2002, Subsidiada pela 
Lei Federal N°. 8.666/93. Licitação: Pregão Eletrônico  de Nº 2022.03.04.01-Srp. 
Tipo: Menor Preço Por Lote. Objeto: Seleção de Registro  de Preços para Futuras e 
Eventuais Aquisições de Material de Limpeza, Copa  Cozinha e Higiene Pessoal, com 
fornecimento parcelado e sucessivo, objetivando  atender as necessidades do Município, 
junto a manutenção e funcionamento  das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal 
de Barroquinha/CE, conforme  especificações constantes no (Termo de Referência), do 
Edital. do Valor Global: R$  1.179.787,17 (Um Milhão Cento E Setenta E Nove Mil 
Setecentos E Oitenta E Sete  Reais E Dezessete Centavos). Da Vigência: 12 (Doze) 
Meses. Data Da Assinatura Da  Arp: 06/05/2022. Do Foro: Comarca Do Município 
De Barroquinha. Signatários:  Flávia Angélica Araújo Fontenele(Secretaria 
De Planejamento, Administração E  Finanças-Gerenciador Da Arp)/ Maximiliana 
Assunção Da Silva-Max Eletro E  Magazine Ltda-Epp, Osmar Parente Albuquerque 
Filho-Osmar P. Albuquerque  Filho-Me, Camila Cruz Feitosa- Nature Max Indústria E 
Comercio De Produtos  Naturais E Cosmeticos Eireli-Epp E Raissa Râbelo Ferreira- 
Distribuidora De  Produtos Agreste Meridional Ltda-Me. (Representantes-Detentores De 
Preço).  Barroquinha 06 De Maio De 2022. Comissão De Licitação.

Por este ato, a empresa SG DESENVOLVIMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no  
CNPJ 18.519.733/0001-00, cientifica o(as), Cliente(s), Ana Jafia da Silva Mateus, Quadra E23 : 25A, Barbara 
Barbosa Imbiriba Quadra E22 : 53A, Jefferson Ferreira Lima, Quadra E21 : 24A, Josiana Ponce de 
Moraes, Quadra E22 : 48A, Ketlen Blenda da Silva Queiroz, Quadra E21 : 78A, Quadra E21 : 79A. Quadra 
E21 : 80A.; Loreni da Silva Taborda Pacheco Quadra E21 : 02A. Maria Mendes de Araujo Quadra E22 : 
36A. Paulo Henrique Rossetto Quadra E22 : 04A. Fabiana Ribeiro John Quadra D19 : 26BA, Gerson de 
Carvalho Barbosa Quadra D21 : 09B, Jose Fagundes Dias, Quadra E07 : 38B, Maria Luisa Muniz de Souza, 
Quadra D22 : 11B, Pedro Paulo Pereira Loureiro, Quadra D30 : 14A, Rafael dos Santos Sousa, Quadra D26 
: 09A E Quadra D26 : 09B, Roudemberg de Morais Braz, Quadra D18 : 20A, Vicente de Paula Santiago 
Quadra D17 : 13B; Aaliyah Angelica Almeida Dias Quadra D19 : 08A, Alan Vargas Alonso Sanches Quadra 
D11 : 02. Conceicao de Maria Batista de Azevedo Costa Quadra D19 : 28B. Cristiano Jesus Duranti Quadra 
D32 : 05B. Edinaldo Gusmao de Sousa Quadra E17 : 22A. Gerson de Carvalho Barbosa Quadra D21 : 09B. 
Gianne Francesco Lima Pavani Quadra D22 : 11A. Jabes da Silva Fernandes Quadra D30 : 15B. Jefferson 
Ferreira Lima Quadra E21 : 24A. Jessica Melissa de Jesus Quadra E17 : 18A. Jose Humberto de Aquino 
Valle Quadra D23 : 13B E Quadra D23 : 13A. Lucas Nogueira Pinheiro Quadra E14 : 56A, Quadra E14 : 
57A, Quadra E14 : 58A E Quadra E14 : 59A. Maria Jose Alves Tinoco Rezende Quadra D19 : 37A. Recartes 
de Andrade Braga Quadra D27 : 29A E Quadra D27 : 29B. Rodolfo Augusto Costa de Albuquerque Quadra 
D22 : 06A. Sthephanne Maues da Silva Quadra E16 : 02A. Valdirene Gabriela Luciano de Sousa Quadra 
D29 : 05A. Wilson de Deus Xavier Quadra D13 : 17. Laryssa Karolini dos Santos Alves S07 Quadra 200 
lote 1 Que encontram -se em mora, mesmo após interpelação extrajudicial na forma da lei configurando, portanto, 
o inadimplemento absoluto e a consequente rescisão de compra e venda firmados entre as partes, os quais tinham 
com objeto unidades imobiliárias do loteamento Smart City Aquiraz CE e Laguna Ecoparck. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Cultura, Turismo e 
Eventos - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Presencial nº. PP-05.06.1/2022-
SECULTE. Objeto: contratação de empresa prestadora de serviço de locação de infraestrutura 
em geral, shows pirotécnicos, ornamentação, show musical e demais serviços, para realização 
do tradicional evento religioso denominado "Coroação de Nossa Senhora de Fátima", edição 
"2022", conforme Termo de Referência. Tipo: Menor Preço (por item). A Comissão Permanente 
de Licitação comunica aos interessados que no dia 19 de maio de 2022, a partir das 08h:00m. 
(horário local), na Sala da CPL, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo 
Santo, Ceará, O Pregoeiro Oficial deste Município, estará recebendo os envelopes contendo as 
"Propostas de Preços" e as "Documentações de Habilitação" dos interessados. maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 
08h:00m. às 12h:00m. e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George 
Sales Bernardo – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos - Aviso de Licitação. Modalidade: 
Pregão Eletrônico nº. PE-05.06.3/2022-SPS. Objeto: contratação de empresa especializada 
para prestação de serviço na organização e execução do projeto "Mãe Preciosa do Programa 
Criança Feliz – Um Toque de Autoestima", por meio da Secretaria Municipal da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos de Brejo Santo-CE, conforme especificações 
constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço Global. Modo de Disputa: Aberto. O 
Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o início da disputa será a 
partir das 09h:00m. (horário de brasília) do dia 20 de maio de 2022, em sessão pública 
eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores informações 
ou aquisição do Edital no endereço eletrônico acima, na Sala da Comissão, situada na Rua José 
Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-1042, das 
08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton 
George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pentecoste - Aviso de Convocação para Abertura 
de Propostas de Preços. A Câmara Municipal de Pentecoste por meio da Comissão 
Permanente de Licitação torna público para ciência dos interessados O Aviso de Convocação 
para Abertura de Propostas de Preços do Processo de Licitação nº 2022.03.18.01-TP-CMP – na 
modalidade Tomada de Preços, tendo por objeto a construção da 2ª Etapa do anexo dos 
gabinetes dos Vereadores da Câmara Municipal de Pentecoste, a abertura se realizará no dia 
10/05/2022 as 09:00hs na sala de Comissão Permanente de Licitação situada na Rua Dr. Moreira 
de Azevedo, 352 – Centro – CEP: 62.640-000 Pentecoste-Ce. Pentecoste, 06 de maio de 2022. 
Antonio Leonardo Sales dos Santos Barros - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - Aviso 
de Licitação – Tomada de Preços Nº 2022.04.29.01 CPSMJN. Abertura: 24 de maio de 2022, às 
10h00min. Julgamento: Menor Preço por Item. Objeto: contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de assessoria na área contábil, controle interno e recursos humanos junto ao 
Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte/CE, conforme especificações no 
Termo de Referência/Projeto Básico, Anexo I do Edital. Informações: Av. Leão Sampaio, s/n, 
Rodovia Juazeiro/Barbalha/CE, de 08h00min às 12h00min. Barbalha/CE, 06 de maio de 2022. 
Maria Juscilene Rodrigues da Silva - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº. 05.006/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 09 de junho de 
2022 às 14h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61760-000 – Eusébio – CE, estará 
realizando licitação na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a Contratação de empresa 
especializada para a execução das obras de pavimentação asfáltica nos bairros Centro, Coité e 
Tamatanduba no Município de Eusébio/CE. O edital poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº. 06.006/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 09 de junho 
de 2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61760-000 – Eusébio – CE, 
estará realizando Licitação na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para ampliação e reforma da EEIF Mário Sales, no Município de 
Eusébio-CE. O edital poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação.  
O Município de Ipueiras - CE, através da pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e a Secretario de Saúde Homologa o Pregão Eletrônico Nº 023/22-PE-
DIV. Objeto: Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de pneus e câmara de ar 
para atender às necessidades das diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE, para a 
empresa L S de Farias ME, CNPJ: 23.895.062/0001-04, com o valor global de R$ 3.504.450,00 
(três milhões, quinhentos e quatro mil, quatrocentos e cinquenta reais). Ipueiras/CE, 29 de Abril 
de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. O 

Município de Ipueiras - CE, através da pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N°  

23110353/2021, Adjudica e a Secretaria de Saúde Homologa o Pregão Eletrônico Nº 027/22-PE-DIV. 

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual fornecimento de refeições tipo quentinhas a fim de 

atender às diversas Secretarias do Município de Ipueiras-CE, para a empresa A F P Dos Santos, CNPJ: 

23.070.479/0001-38, com o valor global de R$ 373.730,00 (trezentos e setenta e três mil, setecentos e 

trinta reais). Ipueiras/CE, 05 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 
Público o  Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a 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, na 
modalidade Tomada de Preços Nº 05.008/2022, em favor da Empresa: Cauipe Construções e 
Empreendimentos EIRELI, CNPJ: 07.742.263/0001-15, Vencedora, com valor global de R$ 
347.373,40 (trezentos e quarenta e sete mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos). 
Novo Oriente – Ceará, 06 de maio de 2022. Maria do Socorro Vieira Sousa Teixeira – 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Educação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato de Publicação - Dispensa de 
Licitação Nº 2022.05.06.01. O Presidente da Comissão de Licitação, através da Secretaria de 
Assistência Social e Desenvolvimento Econômico, em cumprimento à ratificação procedida 
pelo o Ordenador de Despesas da Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento 
Econômico, o Sr. Jesse Nunes Andrade, faz publicar o Extrato Resumido do Processo de 
dispensa de licitação, a seguir: Objeto: Contratação da Prestação de Serviço de Cursos, 
oferecidos pelo – SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), destinados as 
famílias usuárias do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) beneficiários do 
cadastro único, junto a Secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento Econômico do 
Município de Orós/CE. Favorecido(a): SENAC (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial). 
CNPJ Nº: 03.648.344/0001-08. Valor: R$ 44.100,00 (quarenta e quatro mil e cem reais). 
Fundamento Legal: Art. 24, inciso XIII e o parágrafo único, do Art. 26, da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores. Declaração de Dispensa emitida pela Comissão de Licitação e 
Ratificada Pelo Ordenador de Despesas da secretaria de Assistência Social e Desenvolvimento 
Econômico, o Sr. Jesse Nunes Andrade. Orós-CE, 06 de maio de 2022. José Kleriston 
Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 
PE015/2022-FG/SRP. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Penaforte, comunica aos 
interessados que realizará Pregão Eletrônico Nº PE015/2022-FG/SRP, cujo objeto é a contratação 
dos serviços de administração e gerenciamento informatizado para fornecimento de 
combustíveis, através de redes de estabelecimentos credenciados pela contratada, com 
implantação e operação de sistema informatizado e integrado para gestão da frota, com tecnologia 
de cartão eletrônico com chip (Tipo Smart) ou com tarja magnética, para atendimento das 
necessidades da Prefeitura Municipal de Penaforte – CE,  sendo o Cadastramento das Propostas 
a partir do dia 09/05/2022 até 20/05/2022  às 07:00h no site www.bll.org.br. Abertura das propostas 
20/05/2022 às 08h:h05min e a fase de disputa de lances no dia 20/05/2022 às 09:00h. O edital 
completo estará a disposição dos interessados após esta publicação no horário de 08:00 às 
12:00h, no setor de licitações, site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no site: www.bll.org.br. 
Penaforte-CE, 06 de maio de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu. O Pregoeiro comunica a Revogação do 

Pregão Eletrônico nº 006/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais 

aquisições de gás liquefeito de petróleo GLP em botijão de 13kg, para atender as necessidades das 

diversas Secretarias do Município de Tururu, nos termos do Art. 49, caput da Lei n°8.666/93. Tururu 

– CE, 05 de maio de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA -  CNPJ nº 44.203.221/0001-32
Torna a público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - 
SEMAM, a troca da titularidade da Licença Prévia nº 839.2022, válida até 28/03/2023, atualmente 
em nome da Metaneide Ltda. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da SEMAM.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - A Secretaria de 
Educação do Município de São João do Jaguaribe, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público que receberá no período de 09 de maio de 2022 a 30 de maio de 2022 os documentos para 
habilitação, inclusive os PROJETOS DE VENDAS DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR, destinados a suprir a demanda da merenda escolar dos alunos da rede de escolas 
municipais do Município de São João do Jaguaribe, com fundamento na RESOLUÇÃO/CD/FNDE Nº 
38, de 16 de julho de 2009 e na Lei Federal nº 11.947, de 16 de junho de 2009, no horário de expediente 
ao público, das 07:00 às 12:00 horas, conforme o CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06.05.01/2022. O edital 
completo estará à disposição nos dias úteis após esta publicação nos horários de 07:00 às 12:00, no 
endereço: Rua Cônego Climério Chaves, 307 – Centro. S. J. do Jaguaribe - CE e consultado através do 
portal do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. São João do Jaguaribe-CE, 06 de maio de 2022. 
José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da Comissão de Licitação.



EDITAL DE LOTEAMENTO

GEISSY MORGANE DE ARAÚJO NUNES, Oficiala Interina do Registro de Imóveis do 
Cartório de 2o Oficio da Cidade e Comarca de Orós, Estado do Ceará, etc. FAZ SABER a 
todos os interessados que a empresa UAS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS UNIPESSOAL LIMITADA - UAS EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 
18.162.278/0001-20, com sede na Cidade de Orós, Estado do Ceará, representada 
por seu sócio - ULISSES ALFREDO DA SILVA NETTO, depositaram neste Cartório os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal no 6.766/79, para o 
registro do Loteamento Urbano denominado “LOTEAMENTO NOVO ORÓS”, situado 
nesta cidade de Orós - Ceará, devidamente prenotado neste CRI, no Livro 1-C, às fls. 
122V sob o no 2615. O loteamento contém uma ÁREA TO-
TAL de 490.000,00m2, ÁREA VERDE de 78.587,31 m2, 
ÁREA INSTITUCIONAL de 25.930,54m2, ÁREA DE RE-
SERVA LEGAL de 64.651,46m2, ÁREA LOTEADA de 
209.962,99m2, ÁREA DE RUAS de 110.867,70m2, divi-
dida em 107 (cento e sete) Quadras, e 1.311 (mil tre-
zentos e onze) Unidades de Lotes. Destina-se o Lotea-
mento a uma zona residencial e foi aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Orós - Ceará, e pelas demais repartições com-
petentes. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este Edital que será publicado por três (03) dias 
consecutivos no jornal de circulação e afixado no quadro de 
Editais desta serventia, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Fede-
ral no 6.766/79.

Orós(CE), 03 de Maio de 2022
Geissy Morgane de Araújo Nunes

Oficiala Interina

CORES DO FUTURO ENTRETENIMENTO LTDA. CNPJ 32.603.865/0001-39 - ASSEM-
BLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Com o presente, convidamos os senhores sócios desta 
sociedade a comparecer a sede social, situada à Avenida Heráclito Graça 144, Sala 35, Centro, 
CEP 60.140-060 desta Capital, às 14:00 Horas do dia 16 de maio de 2022, para tomarem 
parte nas discussões e deliberar sobre a ordem do dia, seguinte: A) Exclusão de sócio; B) De-
mais interesse de Companhia. Fortaleza 09 de Maio de 2022. ANDRÉ FELIPE PEREIRA DE MO-
RAES - EDGEL JOSEPH TELES CORREA - RAYSSA BARROS DE OLIVEIRA NOVACK

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS POLICIAIS 
PENAIS E SERVIDORES PÚBLICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEA-
RÁ. Com fundamento nos artigos 20 a 26 do ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS POLI-
CIAIS PENAIS E SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDPPEN 
– CE), conforme a necessidade urgente urgentíssima de deliberação da compra da primeira 
sede social da entidade sindical, vimos através do presente edital, convocar, como de fato fica 
convocado de forma extraordinária, ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS POLICIAIS 
PENAIS  E SERVIDORES DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ, a se realizar 
na data de 18 de maio de 2022, convocando todos os filiados policiais penais e servidores 
públicos do sistema penitenciário do Estado do Ceará para a primeira chamada às 14 horas, 
e a segunda às 14 horas e 30 minutos, com qualquer número de sócios. Tudo a se realizar de 
forma democrática para debater, aprovar e encaminhar a COMPRA DA PRIMEIRA SEDE SOCIAL 
E A FORMA DE PAGAMENTO.  A Assembleia Geral será realizada de forma virtual por meio de 
videoconferência, através da plataforma  Zoom, podendo ser acessado por todo e qualquer 
servidor sindicalizado da categoria através de link disponibilizado no dia. Fortaleza-CE., 09 de 
maio de 2022. Joélia Silveira Lins (Matricula Nº 472551.1.2) PRESIDENTE DO SINDPPEN – CE 
e demais membros da direção executiva.

1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales n°2187 – 10° andar - Fortaleza - 
Ceará CEP: 60135-203. Telefone: (085) 3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL 
REGISTRADOR. José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/ESCREVENTES Ana Lúcia Ferreira Pinto Rocha, 
Aparecida de Fátima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, 
Ingrid Clementino Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, José Eliton Albuquerque, Karen de 
Queiroz Barros Ximenes, Pedro Fabrício Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro. Ofício nº 43306.  
EDITAL DE LOTEAMENTO. O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, representado neste ato pela 
Oficiala Substituta, abaixo firmado, faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 18 e 19 da Lei n°6.766/79, que por parte de MONTEPLAN ENGENHARIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.067.176/0001-00, com sede na Rua Monsenhor 
Bruno, n°1153, sala 1320, Aldeota, em Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, foram DEPOSITADOS neste 
Ofício Imobiliário os documentos necessários ao registro do loteamento do imóvel objeto da matricula no 
100.532, sob a solicitação nº 326752, o qual terá a denominação de LOTEAMENTO BELLA VITTA, com as 
seguintes características: um terreno de formato irregular, com área total de 38.203,89m², localizado na 
Av. Barão de Aquiraz, bairro Messejana, composto pelas seguintes áreas: Área da Lagoa com 2.165,91m²; 
Área de Preservação com 2.670,12m²; Área Institucional com 1.668,85m²; Área Verde 01 com 
1.902,26m²; Área Verde 02 com 3.103,22m²; Sistema Viário com 5.830,45m², sendo: RUA PROJETADA 
01 com uma área de 1.828,20m², RUA PROJETADA 02 com uma área de 1.124,54m² e VIA COLETORA 
PROJETADA com uma área de 2.877,71m²; Area Residencial (quadra única) com 20.863,08m². Estando 
o imóvel livre e desembaraçado de ônus até a presente data. As impugnações de quem se julgar 
prejudicado quanto ao domínio do referido terreno, deverão ser apresentadas ao Oficial de Registro de 
Imóveis da 1ª Zona, por escrito, dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente 
Edital no órgão Oficial do Estado e em 01 (um) dos jornais de maior circulação desta Capital. Findo o 
prazo deste e não havendo impugnação, será efetuado o registro, estando os documentos à disposição 
dos interessados neste 
Cartório, durante as 
horas regulamentares. 
O loteamento em 
referência encontra-se 
com o Projeto Aprovado 
pela SEUMA sob o nº 
S2022031288 em data 
de 23/03/2022. 
Fortaleza/CE, 02 de 
maio de 2022. — 
Assinado Digitalmente 
-- Oficiala Substituta

EDITAL CALENDÁRIO DAS ELEIÇÕES SINDICAIS 2022/2026.
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO, 
DE INFORMATICA E NOVAS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ – SINDPD/CE.
A Comissão Eleitoral, eleita em Assembleia Geral Ordinária realizada no dia 03 de maio de 2022, 
na sede do SINDPD-CE sito na Av. Tristão Gonçalves 1250 – Centro  Fortaleza/CE, no uso das atribui-
ções previstas no Capítulo V, Seção I, que lhe confere o Estatuto da Entidade, dando cumprimento às 
normas estatutárias vigentes, comunica toda a categoria de profissionais representada, a realização 
das eleições para o mandato de quatro anos 2022/20226 cuja participação é facultada a todos os 
associados conforme disposições estatutárias. 
Inscrição de chapas - nos dias: 13,14,16,17 e 18 de maio de 2022, no horário das 8h às 12h e das 
13h às 17horas;; Impugnação de Chapas:  23/05/2022  das 8h às 12 e das 13 às 17 horas; Resul-
tado Impugnação: 24 de maio de 2022, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas; Votação on-line: 
nos dias 05 e 06 de julho de 2022; a votação terá início no dia 05 às 8h e o encerramento dia 
06 as 17h; Apuração e divulgação do resultado: 08 de julho de 2022; Interposição de recur-
sos:  13 de julho de 2022; Resultado Interposição de recursos: 15 de julho de 2022; Entrega 
do processo eleitoral: 19 de julho de 2022, maiores informações no site do Sindicato (www.
sindpdce.org.br) ou na secretaria geral do Sindicato; Posse as Nova Diretoria: 29 de agosto de 
2022. Fortaleza, 05 de maio de 2022.
Comissão Eleitoral:
Maria de Lourdes Gonçalves da Costa
Darcy Oliveira de Araújo
Isná Lima Pinto
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Após novas reclamações de Bolsonaro sobre os eleva-
dos lucros da Petrobras, o presidente da Petrobras, José 
Mauro Coelho, voltou a defender a política de preços dos 
combustíveis da companhia, deixando claro a todos que, 
em outras palavras, quem manda nos preços daqui é o 
mercado externo e ponto. "Não podemos nos desviar da 
prática de preços de mercado, condição necessária para 
a geração de riqueza não só para a companhia, mas para 
toda a sociedade brasileira, fundamental para atrair in-
vestimentos para o país e para garantir o suprimento de 
derivados que o Brasil precisa importar", disse. A estatal 
lucrou R$ 44,5 bilhões no primeiro trimestre de 2022, que 
motivou anúncio de distribuição de R$ 48,5 bilhões em 
dividendos aos acionistas, claro!

Bolsonaro disse em sua live semanal que os elevados 
lucros da Petrobras são um "estupro" e que um novo re-
ajuste nos preços dos combustíveis pode quebrar o País 
– pedido que se perde ao vento. Os elevados lucros da 
estatal são alvo de críticas tanto no Governo quanto na 
oposição, diante da alta dos preços dos combustíveis no 
País. Por outro lado, o setor de combustíveis, que reclama 
que a elevada defasagem gera risco de desabastecimento 
do mercado. A preocupação com o abastecimento é um 
dos argumentos que vem sendo repetido por Coelho em 
defesa da política de preços, desde que ele ainda ocupa-
va um cargo no MME (Ministério de Minas e Energia). 
Nesta sexta, ele voltou a lembrar que o Brasil depende de 
diesel e gasolina importados.

Petrobras: Mais altas, pelo visto

No prazo. Até a última sexta-feira, a Receita Federal havia registrado 19 milhões de decla-
rações do Imposto de Renda da Pessoa Física 2022 entregues. No total, o órgão espera que 
34,1 milhões de declarações sejam enviadas até o fim do prazo, no dia 31 de maio.

A cada dia que passa mais 
os alimentos ficam caros no 
Brasil. Esta tem sido a rea-
lidade e não há sinalização 
de aferrecimento. O custo 
da cesta básica de alimen-
tos aumentou em abril em 
todas as 17 capitais onde o 
Departamento Intersindi-
cal de Estatística e Estudos 
Socioeconômicos (Diee-
se) realiza a Pesquisa Na-
cional da Cesta Básica de 
Alimentos. De março para 
abril, os avanços mais in-
tensos ocorreram em Cam-
po Grande (6,42%), Porto 
Alegre (6,34%), Florianó-
polis (5,71%), São Paulo 
(5,62%), Curitiba (5,37%), 
Brasília (5,24%) e Aracaju 
(5,04%). A menor variação 
foi registrada em João Pes-
soa (1,03%).

Segundo o órgão, São 
Paulo foi a capital onde a 
cesta básica teve o maior 
custo (R$ 803,99), seguida 
por Florianópolis (R$ 788), 
Porto Alegre (R$ 780,86) e 
Rio de Janeiro (R$ 768,42). 
Nas cidades do Norte e Nor-
deste, onde a composição 
da cesta é diferente, os me-
nores valores médios foram 

registrados em Aracaju (R$ 
551,47) e João Pessoa (R$ 
573,70).

Na comparação com abril 
do ano passado (2001), o 
Dieese detectou que todas 
as capitais pesquisadas tive-
ram alta de preço. A pesqui-
sa indicou ainda que o salá-
rio mínimo necessário para 
a manutenção de uma famí-
lia de quatro pessoas deve-
ria ser de R$ 6.754,33, ou 
5,57 vezes o mínimo de R$ 
1.212,00 em abril de 2022. 

Em março, o valor neces-
sário era de R$ 6.394,76, ou 
5,28 vezes o piso mínimo. 
Em abril de 2021, o valor do 
mínimo necessário era de 
R$ 5.330,69, ou 4,85 vezes 
o mínimo vigente na época, 
de R$ 1.100.

Destaques
Segundo a pesquisa do 

Diesse, entre os produ-
tos com preços mais altos 
nas capitais estão o óleo 
de soja com as variações 

oscilando entre 0,5%, em 
Vitória, e 11,34%, em Bra-
sília; o pão francês, com au-
mento em Campo Grande 
(11,37%), Aracaju (9,7%) 
e Porto Alegre (7,07%); a 
farinha de trigo, em Belo 
Horizonte (11,08%), Porto 
Alegre (10,07%) e Brasília 
(9,54%); o leite integral que 
teve os maiores aumentos 
em Florianópolis (15,57%), 
Curitiba (14,15%), Porto 
Alegre (13,46%) e Aracaju 
(11,31%); a manteiga, com 
aumentos variando en-
tre 0,61%, em Fortaleza, e 
6,92%, em Curitiba; a bata-
ta, com taxas entre 14,63%, 
em Porto Alegre, e 39,1%, 
em Campo Grande.

O feijão teve aumento de 
preço em 15 capitais, com 
as taxas do carioquinha em 
alta em todas as capitais 
onde é pesquisado e com 
variação entre 3,86%, em 
João Pessoa, e 11,89%, em 
Belém. Já o preço do feijão 
preto, teve redução em Vi-
tória (-2,68%) e Florianó-
polis (-2,2%), mas registrou 
aumento em Porto Alegre 
(2,51%), Curitiba (2,44%) e 
no Rio de Janeiro (0,57%).

FOTO DIVULGAÇÃO

Entre os produtos que registraram maior aumento estão
o óleo de soja, o pão francês e a farinha de trigo

Quem segura?
Enquanto isso, a gasolina 

vem registrando recordes. 
E absolutamente ninguém 
tem tamanho poder para 
fazer algo para impedir. 
O preço da gasolina subiu 
pela quarta semana seguida 
nos postos brasileiros na 
semana passada e superou 
o recorde observado na 
anterior ao atingir a média 
de R$ 7,295 por litro, 
segundo dados da ANP. O 
preço do diesel também 
manteve tendência de alta, 
sendo vendido, em média, 
a R$ 6,63/litro - e pensar 
que, por R$ 3,30 o litro, o 
Brasil parou em 2018...

Etanol, o ‘culpado’
Diesel e gasolina sofre-

ram os últimos reajustes 
nas refinarias no dia 11 de 
março. A desculpa para 
a alta recente na gasolina 
vem pela elevação da cota-
ção do etanol hidratado. Já 
o diesel vem sendo impac-
tado por importações mais 
caras. O preço do etanol 
hidratado reverteu a ten-
dência de alta e já começa 
a refletir a queda de 9% nas 
usinas de São Paulo regis-
trada na semana passada, 
após o início da colheita. 
Nas bombas, o preço mé-
dio do etanol hidratado foi 
de R$ 5,44/litro.

Renegociação
Os microempreende-

dores que obtiveram em-
préstimos do Crediamigo, 
programa de microcrédito 
do BNB, e estão com par-
celas em atraso, poderão 
renegociar dívidas com 
novo prazo de até 24 meses 
e carência de até 60 dias 
para pagar a primeira 
prestação. O Feirão Limpa 
Nome Crediamigo será 
realizado de hoje a 13 de 
maio, das 8h às 17h. Essa 
é a segunda fase da cam-
panha que foi iniciada em 
abril. A lista dos locais para 
atendimento está no site do 
BNB (www.bnb.gov.br).

Cesta básica
O preço da cesta básica 

de Fortaleza sofreu mais 
um aumento, de 1,99%, em 
relação ao mês de março, 
e chegou a R$ 647,63 em 
abril de 2022. É o quarto 
mês seguido de aumento 
conforme o Dieese-CE. 
Os itens mais caros na 
cesta básica de Fortaleza, 
levando-se em conta a 
variação mensal são o 
óleo (aumento de 8,23%), 
o feijão (6,31%) e o pão 
(5,84%). O Dieese já havia 
divulgado, em março, um 
aumento de 4,17% no valor 
da cesta básica que, no 
período, custou 635,02.

FGTS para creche X cortes de investimentos  
A decisão do Governo de liberar o uso do FGTS 
para pagar a creche dos filhos deve ter impacto 
limitado na inclusão escolar de crianças de até 
três anos, faixa etária que apenas uma a cada 
quatro estão em famílias cujo responsável tem 
carteira assinada. A medida também incentiva a 
matrícula de crianças em creches particulares, 
usando a poupança do trabalhador, no momento 
em que Bolsonaro reduz os investimentos pú-
blicos na construção de creches. O Proinfância, 
principal programa federal nessa frente, teve as 
verbas cortadas em 85% durante a atual gestão.

Preço da gasolina sobe pela quarta 
semana seguida e marca novo recorde

Pela quarta semana se-
guida, o preço da gasolina 
subiu, voltando a marcar um 
novo recorde nos postos de 
combustíveis do país. Os da-
dos são da Agência Nacional 
do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP) e fo-
ram divulgados nessa sexta-
-feira (06/05)

Com o anúncio, o preço 
médio do litro da gasolina 
ficou em R$ 7,295 nesta se-
mana, o que representa au-
mento de 0,16% em relação 

ao levantamento anterior. O 
ápice tinha sido registrado na 
pesquisa realizada na semana 
passada, de 24 e 30 de abril, 
quando o preço encontrado 
do litro da gasolina foi de R$ 
7,283 o litro. O maior preço 
apurado nos mais de 5 mil 
postos pesquisados pela ANP 
foi encontrado em Tubarão, 
Santa Catarina, registrando 
R$ 8,999 o litro. O menor va-
lor encontrado foi R$ 6,199.

O balanço desta sexta da 
ANP também apontou uma 

alta no preço do preço do 
diesel. Nesta semana, o valor 
combustível nos postos re-
gistrou um avanço de 0,30%, 
para R$ 6,630 o litro.

O novo aumento ocorre 
menos de uma semana depois 
de a Petrobras registrar lucro 
recorde de R$ 48,5 bilhões. 
Desse montante total, a União 
receberá aproximadamen-
te R$ 14 bilhões. Os valores 
serão incorporadas ao Orça-
mento. Isso ocorre porque a 
União é a principal acionista 

da empresa, e detém 28,7% da 
companhia. Já o Banco Na-
cional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES), 
também estatal, possui 7,9% 
das ações. O banco receberá 
dividendos da ordem de R$ 
3,8 bilhões. Desde 2016, a esta-
tal adota o chamado Preço de 
Paridade de Importação. Isso 
significa que os preços cobra-
dos nas refinarias se orientam 
pelas flutuações do preço do 
barril de petróleo no mercado 
internacional e do câmbio.

Lanches: R$ 1,7 mi, porque ninguém é de ferro  
O GSI (Gabinete de Segu-
rança Institucional) publi-
cou edital para a compra 
de alimentos, bebidas e 
utensílios de cozinha para 
abastecer aeronaves da 

Presidência da República. O preço total da contratação é 
estimado em R$ 1.692.638,05. Desse total, R$ 395,9 mil 
irão para o pagamento de serviços e R$ 1,3 milhão à com-
pra de materiais, como louças, talheres, copos, bandejas e 
trolleys —carrinhos que comissários de bordo usam para 
servir comida durante os voos. Servido?

Lucro histórico da Petrobras 
vai gerar R$ 14 bilhões à União
Na comparação com o mês de abril de 2021, o departamento
detectou que todas as capitais pesquisadas tiveram alta de preço

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Abertura de Propostas Tomada de Preços Nº 
07.002/2021 - TP. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público para os inte-
ressados que dia 10/05/2022 as 09h realizará sessão para abertura de propostas. Maiores Informa-
ções, 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.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contratos 
- O município de Uruoca-CE, através da Prefeitura municipal, torna público os Extratos de 
Contratos do Pregão Eletrônico n°. 0010902.2022, cujo objeto AQUISIÇÃO DE PNEUS, 
CAMARA DE AR E PROTETORES DE ARO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratadas: DAVID ELIAS DO 
NASCIMENTO E SA CAVALCANTE – ME,CNPJ: 11.044.272/0001-00,contratos: 0010902.2022-
06,R$:1.255,04, 0010902.2022-07,R$:8.550,60, 0010902.2022-13,R$:1.710,12, ADAMO 
VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI,CNPJ: 10.973.526/0001-01,contratos: 0010902.2022-
09, R$:103.899,60, 0010902.2022-14,R$:16.703,16, A.J DE SOUSA COMERCIAL DE 
PNEUS E SERVIÇOS LTDA,CNPJ: 10.539.642/0001-17,contratos: 0010902.2022-10,R$: 
3.936,00, 0010902.2022-12,R$:1.082,40, JH COMERCIO DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA 
VEICULOS LTDA ME, CNPJ:02.795.126/0001-25,contratos: 0010902.2022-11,R$:3.700,80, 
0010902.2022-17,R$:1.276,92.Dotações:, 1414.20.122.0110.2.081, 0808.12.361.0120.2.031, 
0901.10.305.0123.2.054, –Elemento de gasto dos contratos: 3.3.90.30.00. Vigência dos contratos: 
19/04/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. Maria Clara de Lima Saraiva 
- Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal da Saúde.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Julgamento de 
Resultado de Habilitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, torna público o 
resultado de habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 0022203.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA E MEIOS FIOS NOS DISTRITOS E NA SEDE E PAVIMENTAÇÃO COM BUEIROS 
NA RUAS MARIA MARTINS ALMADA, ROBERTO DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE 
URUOCA-CE. Empresas HABILITADAS: LOTE 01- RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM 
PEDRA TOSCA E MEIOS FIOS: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (31.025.807/0001-02); JJ 
LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI (18.866.411/0001-20); CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA 
EIRELI (12.314.392/0001-42); FJ DE MATOS NETO (20.160.697/0001-75); SAVIRES ILUMINAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES EIRELI (22.346.772/0001-12); C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
(01.110.202/0001-11); CENPEL- CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA 
(05.502.041/0001-08); JC DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (17.336.292/0001-30); LB 
CONSTRUÇÕES EIRELI (40.454.732/0001-76); ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, EVENTOS 
E LOCAÇÕES EIRELI (12.044.788/0001-17). Empresas INABILITADAS LOTE 01: SEG- NORTE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (30.412.053/0001-80); L. ELIAS DE LIMA (34.017.407/0001-
34); D. SOUSA RIOS ME (35.752.089/0001-27); RM MESQUITA (44.647.616/0001-24); COMPLETA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (17.411.277/0001-00); FORTALECE CONSTRUTORA 
EIRELI (11.049.440/0001-50) e AJ. CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI (74.022.229/0001-63). 
LOTE 02- PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM BUEIROS: EMPRESAS HABILITADAS: JJ 
LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI (18.866.411/0001-20); CNT CONSTRUTORA NOVA TERRA 
EIRELI (12.314.392/0001-42); FJ DE MATOS NETO (20.160.697/0001-75); SAVIRES ILUMINAÇÃO 
E CONSTRUÇÕES EIRELI (22.346.772/0001-12); CENPEL- CENTRO NORTE PROJETOS E 
EMPREENDIMENTOS LTDA (05.502.041/0001-08); LB CONSTRUÇÕES EIRELI (40.454.732/0001-
76). Empresas INABILITADAS LOTE 02:  RM MESQUITA (44.647.616/0001-24); COMPLETA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (17.411.277/0001-00); L. ELIAS DE LIMA (34.017.407/0001-
34); AJ. CONSTRUTORA E TRANSPORTE EIRELI (74.022.229/0001-63); D. SOUSA RIOS ME 
(35.752.089/0001-27); FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI (11.049.440/0001-50); SEG- NORTE 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI (30.412.053/0001-80); C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA (01.110.202/0001-11); VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (31.025.807/0001-02); ABRAV 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI (12.044.788/0001-17); JC DE AGUIAR 
ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (17.336.292/0001-30). Em conformidade com o disposto no artigo 
109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
publicação deste aviso para as empresas que desejarem interpor recurso. Inexistindo interposição de 
recurso a CPL procederá com a continuidade aos atos administrativos com a abertura dos envelopes 
“Proposta de Preços” das empresas habilitadas em sessão pública a ser realizada às 14:00h do dia 18 de 
maio de 2022. Uruoca-CE, 06 de maio de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE ICAPUÍ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - N.º 2022.12.04.01 
– ABERTURA: 20 de MAIO de 2022 às 08h30min. JULGAMENTO: menor preço por 
Item. OBJETO: Aquisição de Motores e Bombeadores Submersos para Suprir as 
necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, do Município de Icapuí-
CE., conforme especificações contidas no Termo de Referência.  Informações: Rua 
Floriano Monteiro, 1460, Centro – Icapuí - CE ou (88) 3432.1206 de 07h00min às 
13h00min. Renato de Sousa Rebouças – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE ABERTURA DE 
ENVELOPES DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05.02/2021-TP. O Município de 
Araripe, Estado do Ceará, por meio da Comissão Permanente de Licitação, comunica que, após 
prazo recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do proce-
dimento licitatório tomada de preços Nº 05.02/2022-TP, cujo objeto é a contratação dos serviços de 
reforma na escola E.E.F. Luiz Guedes Alcoforado, no Distrito de Brejinho no município de Araripe-
-CE, para abertura do envelope n° 02 (proposta de preços) que será realizada no dia 11/05/2022, 
às 13:00h (treze horas) na sala de Reunião localizada na Avenida José Loiola de Alencar, n° 440, 
Centro, Araripe/CE, 06 de maio de 2022. Claudio Ferreira dos Santos – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI – EXTRATO DE RA-
TIFICAÇÃO. A CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE, através do seu Ordenador 
de Despesas, vem publicar o Extrato de RATIFICAÇÃO, resultante do julgamento da INEXIGI-
BILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 25.04.01/2022, cujo CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DA MINUTA 
DE ATUALIZAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO E REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE SANTANA DO CARIRI/CE. FAVORECIDO: IONE ADVOGADOS ASSOCIADOS 
SS ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ nº 07.262.161/0001-00. VALOR: R$ 72.000,00 
(Setenta e dois mil reais). Data da Ratificação: 02/05/2022. Ordenador de Despesas: RAIMUN-
DO IVANILDO DOS SANTOS. SANTANA DO CARIRI/CE, 05 de maio de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - AVISO DE LICITAÇÃO A 
Prefeitura Municipal de Aratuba, por meio da Presidente da Comissão de Licitação, tornam público 
que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2022 
- DUG, que tem como objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização 
e microfilmagem de documentos tais como: processos contábeis, licitatórios, patrimoniais e demais 
atos administrativos de interesse das diversas Unidades Administrativas do Município de Aratuba/
CE, com data de abertura marcada para o dia 24 de Maio de 2022 às 9h, na sala da Comissão 
de Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, N° 304, Centro, Aratuba - Ceará.  Informações neste 
endereço eletrônico do Setor de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de 
Aratuba – CE. Raquel Ferreira de Paiva - Presidente, em 06 de Maio de 2022.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA 
DE PREÇOS Nº 0405.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Municí-
pio de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo 
dia 26 de maio de 2022 às 8h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
critério de julgamento menor preço global, tombado sob o nº 0405.01/2022, com o seguin-
te objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DE ESTRATÉGIAS, COM 
PLANEJAMENTO, PROJETOS E EXECUÇÃO PARA MELHOR APLICAÇÃO DAS AÇÕES DA 
SECRETARIA, COM CRIAÇÃO DE CONTEÚDOS VIRTUAIS PARA ALIMENTAÇÃO DE SITES 
E DE ARTES PARA IMPRESSOS A REALIZAR CONFORME INTERESSE DAS DIVERSAS SE-
CRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da 
Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas 
do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA 
DE PREÇOS Nº 0405.02/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Municí-
pio de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo 
dia 27 de maio de 2022 às 8h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, 
critério de julgamento menor preço global, tombado sob o nº 0405.02/2022, com o seguinte 
objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE REDES SOCIAIS, ALIMENTAÇÃO DE 
CONTEÚDOS E MONITORAMENTO EM REDES SOCIAIS, TAIS COMO: ENCAMINHAMENTOS, 
ELABORAÇÃO DE TEXTOS E CONTEXTOS PARA CADA AÇÃO EXECUTADA, COM INCLU-
SÃO DAS REDES SOCIAIS INSTITUCIONAIS PARA ENGAJAMENTO AO PÚBLICO, SENDO 
DE FORMA DIRETA COM CANAL ABERTO PARA ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO, DIARIAMEN-
TE, CONFORME INTERESSE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/
CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário 
de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nyl-
mara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE 
- AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO N° 2022042001-TP. A presidente de Licitação do 
SAAE, torna público para conhecimento dos interessados A RETIFICAÇÃO do edital da referida 
tomada de preço que acontecerá no próximo dia 12 de Maio de 2022 às 09:00 hs, na Sede da 
Comissão de Licitação, sofre alterações no edital, onde-se lia: “20.6. As dúvidas referentes a este 
Edital e anexos poderão ser esclarecidas ... por intermédio do telefone (88) 3522-2212. 20.9. Para 
dirimir qualquer controvérsia decorrente deste certame, o Foro competente é o da Comarca de 
Jaguaribe, Estado do Ceará, excluído qualquer outro. Jaguaribe /CE, ___de __________ de 2022”, 
Lê-se agora: “20.6. As dúvidas referentes a este Edital e anexos poderão ser esclarecidas ... por 
intermédio do telefone (88) 3522-1487. 20.9. Para dirimir qualquer controvérsia decorrente deste 
certame, o Foro competente é o da Comarca de Jaguaribe, Estado do Ceará, excluído qualquer 
outro. Jaguaribe /CE, 20 de Abril de 2022”.. As demais informações permanecem inalteradas. 
Mais informações encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 
13:00hs. JAGUARIBE – CE, 05 de Maio de 2022. JANICE LOPES GÓES - PRESIDENTE.
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Prata. O Brasil faturou duas medalhas de prata no Pan-Americano de Wrestling, que prossegue até domingo (8), na cidade de 
Acapulco (México). Eduard Soghomonyan, representante do país na Olimpíada de Tóquio no ano passado, Kenedy Pedrosa foram 
vice-campeões no estilo greco-romano e, de quebra, garantiram presença nos nos Jogos Pan-Americanos de 2023, no Chile.ESPORTES

Assembleia e Sumov

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Todos sabem que o atual presidente da assembleia é 
um homem ligado ao futebol, tendo sido presidente do 
Ceará e campeão do ano quando ele lá esteve. E agora 
tomo conhecimento que ele deve apoiar o Sumov, uma 
marca nacional e que só tem projetado nosso estado 
muito bem Evandro, o Sumov merece e muito.

DOIS NOMES Carlos Mesaquita tem sido na câmara um 
defensor ferrenho do ex-prefeto Roberto Claudio e Gony Arru-
da teve um presença muito boa no programa esportivo da TV 
Assembleia, ele que já foi secretário de esprotes do estado.

LINDA E 
MARAVI-
LHOSA Hoje 
rendo minha 
homenagem ao 
irmão César vieira 
que ns deixou no 
dia 21 passado 
publicando aqui 
a foto da jovem 
Beatriz sua filha 
e um amor de 
pessoa.

PAPO AGRADÁVEL Ele é sempre uma pessoa agra-
dável e que sabre tudo de que se passa na sociedade e no 
esporte. Bom dia para meu amigo Sacha Jucá.

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

Os 40 clubes entre Série 
A e B se encontraram em 
São Paulo na última semana 
para oficializaram a entrada 
na Libra, a nova liga de fu-
tebol do Brasil. No entanto, 
apenas oito clubes (Palmei-
ras, Corinthians, São Paulo, 
Santos, Red Bull Bragantino, 
Flamengo, Cruzeiro e Pon-
te Preta) assinaram o docu-
mento que garante a entrada 
no grupo. A principal diver-
gência entre as instituições é 
a divisão do dinheiro.

Ednaldo Rodrigues, o 
novo presidente da CBF, opi-
nou sobre a criação de no-
vas ligas e garantiu que elas 
chegam ao futebol brasileiro 

para fazer todos os envolvi-
dos saírem ganhando. “É um 
mito achar que as ligas vão 
proteger apenas os clubes de 
elite do futebol brasileiro. Os 
pequenos também serão be-
neficiados. Basta ver o mo-
delo que tem funcionado no 
Nordeste. Se as ligas funcio-
nam, todo mundo sairá ga-
nhando -sobretudo os clubes 
que não estão em nenhuma 
das quatro grandes séries, a 
A, B, C e D. Há espaço para 
ligas”, afirmou em entrevista 

O novo mandatário da 
entidade máxima do futebol 
brasileiro ressaltou que as 
ligas não chegam para en-
fraquecer a CBF, e que o ór-

gão dará todo o apoio para 
a criação delas. “Os clubes 
estando bem, a CBF também 
estará bem. O poder não me 
deslumbra. Sou uma pessoa 
simples. A CBF não é a Pre-
sidência da República, não 
é um ministério. Aquela ca-
deira na qual me sento hoje é 
transitória”, disse.

“Já falei para os dirigentes 
dos clubes: a CBF vai ajudar 
na constituição das ligas. Nos 
próximos meses faremos in-
clusive um seminário com a 
ajuda da Fifa para encami-
nhar a formação dessas enti-
dades”, acrescentou.

Ednaldo também falou so-
bre a chegada dos serviços de 

streamings nas transmissões 
dos jogos do futebol brasilei-
ro. Na opinião do dirigente, 
essa concorrência com a TV 
aberta é muito positiva.

“A concorrência faz bem, 
sempre. É bom para tudo e, 
portanto, para o futebol. A 
televisão aberta é a principal 
fonte de receitas, sem dúvi-
da - mas qual o problema 
de criar outros canais, com 
novas ofertas na imensidão 
da internet? As pessoas que-
rem ver futebol do modo 
que for mais cômodo. Nos 
estádios também é possível 
melhorar muito, como se 
faz na NBA, com grandes 
espetáculos”, concluiu.

Surf
O surf continua a ser o esporte que mais tem crescido no 
país. E é fácil saber porque toda criança que vai às praias 
com o s pais observa aqueles jovens sobre as ondas, tam-
bém quer está ali. E no outro dia já ganha uma prancha 
dos pais.

Marcelo Paz
Foi bonito e cheia de afeto a sessão solene com a qual a 
câmara de vereadores homenageou o presidente Marcelo 
paz com a medalha Boticário ferreia. Eu vi a reprise 
na semana que oassou e Marcelo manteve a mesma 
cimplicidade de sempre, levando toda a família para a 
soleidade. ele tem sido um exemplo de competência na 
gestão atual do clube da garotada.

Loteria dos Sonhos
Amigo meu comemorou na segunda-feira que passou 

dois feitos espetaculares para ele. O tetra do Leão e ele ser 
um dos ganhadores da extração da Loteria dos Sonhos.

Nomes
A Loteria dos Sonhos diz que insistir, não desistir, que 

o seu dia chegará.

Sou da OAB
O jogo contra os poderosos da Enel continua e o nosso 

povo aplaudindo. Ontem falei da assembleia e  hoje cons-
tatro que a OAB/CE entrou em campo também e é mais 
um reorço. O povo unido jamais será vencido.

Trabalhador
O nosso trabalhador é tão injustiçado que até no seu 

dia para ser comemorad, cai num domingo.

No primeiro jogo sem Ca-
rille e sob olhares do novo 
treinador Felipão, o Athle-
tico-PR venceu o Ceará por 
1 a 0 na noite deste sábado 
(7), na Arena da Baixada, 
em duelo válido pela quin-
ta rodada do Campeonato 
Brasileiro. O gol da partida 

foi marcado pelo lateral-es-
querdo Abner Vinícius, e 
Terans ainda desperdiçou 
um pênalti. Com o resulta-
do, o Furacão volta a ganhar 
após três jogos e chega aos 
seis pontos, ocupando neste 
momento a 11ª colocação na 
tabela. O Ceará, por sua vez, 

segue com três pontos e pode 
terminar a rodada na zona de 
rebaixamento. O Vozão está 
em 16º. As duas equipes vol-
tam a campo no meio de se-
mana, mas pela Copa do Bra-
sil. Na terça (10), às 21h30, o 
Athletico-PR recebe o Tocan-
tinópolis na Arena da Baixa-

da. No dia seguinte, às 19h, o 
Ceará enfrenta o Tombense, 
no Castelão. Pelo Brasileirão, o 
próximo compromisso do Fu-
racão é no sábado (14), às 21h, 
contra o Fluminense, no Ma-
racanã. No mesmo dia, mas às 
16h30, o time cearense recebe 
o Flamengo em casa.

Ceará é derrotado por Athletico-PR 
pelo o Campeonato Brasileiro 

Presidente de CBF promete ajuda 
em criação de Liga de Clubes 
Em entrevista, o novo presidente da instituição, Ednaldo Rodrigues, garantiu 
que  a questão irá beneficiar todos os clubes do futebol nacional  

A CDC CUMBUCO RESTAURANTE LTDA, torna público que requereu ao 
INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, LO 
para 56.11-2-01 - Restaurantes e similares, no Município de Caucaia no en-
dereço AVENIDA CENTRAL, 4500 - TABUBA - CAUCAIA/CE - CEP: 61.618-
015. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento do IMAC.

IHS BRASIL CESSÃO DE INFRAESTRUTURA
15.811.119/0001-11

Torna público que requereu ao Instituto de Meio Ambiente de Morada Nova – IMAMN 
a Licença Prévia de Instalação para Estação Rádio Base, localizada no município de 
Morada Nova, no Sítio Campo Temóteo, s/nº. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAMN.

BRISA PETRÓLEO LTDA 
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SE-
MACE a Renovação da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, para 
Transporte de Cargas Perigosas, Produtos Perigosos ou inflamáveis, localizada no 
município de Fortaleza-CE, na Avenida Waldir Diogo, nº 200 – Mondubim. Foi deter-
minado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de  Licen-
ciamento da SEMACE.

Gabriel Antônio Silva Carvalho - CPF 049.548.303-62
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos 
a Licença de Instalação para uma residência unifamiliar, localizada na Rua Alameda dos Lírios, lote 27, da quadra 
26, do Loteamento Jardins Terras Brasilis, Lagoinha, no município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução 
CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento am-
biental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos.

A CUMBUCO GOLF RESORT LTDA, torna público que requereu ao INSTITUTO DE 
MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, a Licença de Previa para con-
dominio de lotes e Hotel, no Município de Caucaia no endereço Rua lagoa das Rosas, 
Gleba CL3. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento do IMAC.

Publicado no Jornal O Estado em 09.05.2022
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°30737 JOELCY FERREIRA DE SOUZA E ROSANA TAVARES DOS SANTOS;
N°30738 IGOR BATISTA DOS SANTOS E MÉRCIA NAYANE DA SILVA SILVEIRA.

Fortaleza, 06 de maio de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66729-FRANCISCO BARBOSA RODRIGUES E RAFAELE SALES DE LIMA
66730-JOSUÉ VITORIANO DE HOLANDA NETO E DARLYENY REBECA DE QUEIROZ LEITÃO
66731-FRANCISCO BRUNO PACHECO DA SILVA E GEYSA RODRIGUES DE LIMA
66732-BRUNO FEITOZA SOAES E ESTER BRAZ DOS SANTOS SOUZA
66733-DANILO DUTRA DA COSTA E ANDRESSA YANE SOARES ALVES
66734-NERIVAN BATISTA DA CUNHA E ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA
66735-IVANILDO MACIEL FERREIRA E ALINE GOMES DA COSTA.

Fortaleza, 06 de maio de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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° 27575 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO BATISTA FURLAN DUARTE e MÔNICA VERAS MARTINS;
Edital n° 27576 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBÉRIO PESSOA DA SILVA e ANA VANESKA PASSOS MEIRELES;
Edital n° 27577 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO DAMASCENO DE ANDRADE e EMANUELE VIANA OLIVEIRA;
Edital n° 27578 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATHAN MATIAS LOPES SOARES e GABRIELA FERNANDES MACHADO;
Edital n° 27579 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO VICTOR DOS SANTOS GUIMARÃES e PRISCILLA RABELO CARNEIRO.
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, 06 de Maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339494 - Uryel Benedito da Silva Rufino e Raylenne Prado Lopes.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41638 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DAS CHAGAS ISAEL TEIXEIRA CAVALCANTE e FABIANA OLIVEIRA RAMOS GONDIM;
Edital n° 41639 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON LOPES DE ARAÚJO e CLAUDIANA MACIEL;
Edital n° 41635 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE VANDERSON PAIVA DE LIMA e ALINE DE OLIVEIRA FREITAS;
Edital n° 41634 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME LACERDA TEIXEIRA e ADRIANE DE SOUZA ALVES;
Edital n° 41636 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALISSON RODRIGUES FARIAS e AGNNA RUTH REIS DA SILVA;
Edital n° 41637 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS AURELIO DA ROCHA ALVES e MARIA AUXILIADORA ALVES FERREIRA;
Edital n° 41633 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO DE SOUSA COELHO e MARIA DAS DORES TEIXEIRA 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, 06/05/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30880 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERT ANDERSON VIANA BARROS e LILIANA BARBOZA CUNHA;
Edital n° 30887 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ANDERSON DA SILVA ARAÚJO e GEORGIANE MORAIS DE AMORIM;
Edital n° 30881 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS SÉRGIO DA SILVA MARINHO e ADRIANA MORENO DE LIMA;
Edital n° 30882 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÍTALO JÁDER LOIOLA BATISTA e RAFAELLA GOMES PARENTE;
Edital n° 30883 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PHELIPPE JOSÉ DE CASTRO OLIVEIRA e REGINA MARIA PAES DOS SANTOS;
Edital n° 30884 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÂNGELO SÉRGIO DE FRANCESCO FIGUEIRÊDO e ISADORA CARVALHO LOPES MAIA;
Edital n° 30885 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ SALES SILVEIRA D’ALMEIDA e PRISCILLA ANTUNES DO VALE;
Edital n° 30879 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO ANTONIO OLIVEIRA ARRUDA e ARIANNE MIRANDA DA COSTA SALLES;
Edital n° 30886 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROGERIO GOES DA MOTA e RITA MARIA DOS SANTOS;
Edital n° 30877 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THAIS MYLIN CHANG e MARIA RAQUEL PEDROSA CAVALCANTE;
Edital n° 30878 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VALDEMBERG NASCIMENTO GUEDES e LUENNI LIMA SABOIA;
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 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:
Nº9578-VICTOR OLIVEIRA SANTOS E AMANDA KELLY DA SILVA RODRIGUES
Nº9579-EZEQUIEL DE SOUZA RABELO E VITORIA REGIA ARAUJO MOREIRA

Fortaleza, 06 de Maio de 2022
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.

Fernanda Maria Alves Gomes
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° 75939 - KALLEBY FAÇANHA GOMES e JOYCELANI SIQUEIRA 
SAMPAIO; Edital n° 75940 - DAVI ALEXANDRE PAIVA e SAMIA STEPHANIE 
LIMA DE SOUSA; Edital n° 75941 - GLEUDSON DE OLIVEIRA COSTA e ROBERTA 
CARLA CASTELO BRANCO MONTEIRO; Edital n° 75942 - CLAUDIVAN DA SILVA 
RAMOS e JOAQUINA DANIELA DA SILVA DE CARVALHO; Edital n° 75943 - 
FRANCISCO EDSON SILVA DE FARIAS e MARIA CRISTINA ALVES DA SILVA; 
Edital n° 75944 - ITALO WALACE SOUZA e VITORIA SANTOS ARAÚJO; Edital n° 
75945 - ALOISIO EDSON TEIXEIRA e MARIA DA PAZ DE OLIVEIRA; Edital n° 
75946 - LUCAS REBOUÇAS MOTA e PAULA DE MESQUITA GALL; Edital n° 75947 
- JOCELIO MENEZES FERREIRA e BEATRIZ DE ABREU RODRIGUES MARQUES; 
Edital n° 75948 - FRANCISCO CRISTIANO SILVA DE SOUSA e NATIARA 
DE ANDRADE ALVES; Edital n° 75949 - LEONARDO SOUSA GUIMARÃES e 
JULIANE DA SILVA AMARAL; Edital n° 75950 - FABRICIO NUNES TAVARES 
e ALISSANDRA TERCEIRO GALVÃO MENEZES; Edital n° 75951 - FABRÍCIO 
DAMASCENO BRAGA e ANDRESSA PINTO DE LIMA; Edital n° 75952 - RIAN DE 
SOUSA LIMA e CLAUDIANE GOMES VASCONCELOS; Edital n° 75953 - ARON 
ABIB CASTRO DE AGUIAR e GILSENE CAROLINE PONTE DE MACEDO;
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, 07 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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° 18346 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DENILSON SILVINO DA SILVA e JOSILANE DE MENEZES PINTO;
Edital n° 18347 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CRISTIANO GOMES DA SILVA e SHEILA LACERDA DOS SANTOS;
Edital n° 18348 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WELLINGTON FERREIRA DA SILVA e LETÍCIA FERNANDES DA SILVA;
Edital n° 18349 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOEL GONÇALVES FERREIRA e DÁVILA ALVES SOBRINHO;
Edital n° 18350 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAMES DE FREITAS SOUZA e KARINA MORAIS DE SOUSA;
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, 07 de Maio de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)



Ter uma vida saudável se 
tornou prioridade nos últi-
mos anos, principalmente 
após a pandemia que atingiu o 
mundo todo. Com todos esses 
acontecimentos muitas pes-
soas ligaram o alerta para cui-
dar de sua saúde e bem estar.

O número de beneficiários 
do plano de saúde chegou a 
mais de 48 milhões, é o que 
apontam os dados divulgados 
pela Agência Nacional de Saú-
de Suplementar (ANS). Se-
gundo a pesquisa, os números 
são altos, ou seja, o brasileiro 
passou a aderir a mais planos 
de saúde nos últimos anos. 
Os dados são de dezembro de 
2021, de acordo com as infor-
mações repassadas pelo setor. 

Para cuidar da saúde, mui-
tas pessoas realizam exames 
periodicamente, mas um fa-
tor predominante põe em ris-
co essas consultas. Com a alta 
da inflação no país, muitos 
procedimentos ficaram mais 
caros, tornando o acesso a 
consultas mais difícil. 

O Projeto Social chamado 
Cruz da Vida, fundado há três 
anos em Fortaleza, atende  a 
população em estado de vul-
nerabilidade por todo o estado, 
no intuito de dar um suporte 
maior para as regiões que ne-
cessitam de água e alimento, 
além de atendimento médico.  

Para o cirurgião plástico, 
Dr. Eduardo Furlani, os pro-

jetos voluntários na área da 
saúde são bastante inovado-
res. Durante os serviços, há 
relatos de muitos pacientes 
que não recebem atendimen-
to de qualidade em outros 
estabelecimentos de saúde 
que já visitaram. “É muito co-
mum ouvir de pacientes que 
já foram em muitas consul-
tas, já tomaram muitos remé-
dios, mas nunca tiveram um 
atendimento como esse. Al-
gumas vezes resolvemos um 
problema que parecia não ter 
solução. Isso para eles é mui-
to importante.” Conclui 

Para a população, a impor-
tância desses projetos é de 
grande intensidade. Cada pa-
ciente tem um impacto dife-
rente de acordo com sua rea-
lidade diante de sua situação, 
muitos conseguem descobrir 
a solução de casos que antes 
eram caracterizados como 
estágio terminal. 

Dona Lucia Bezerra, 36, 
moradora do Bairro Vicen-
te Pizon, em Fortaleza, fala 
um pouco de sua experiência 
com projetos sociais realiza-
dos. “Já participei de um pro-
jeto que aconteceu no meu 

bairro, onde tinha essas con-
sultas gratuitas com médicos 
bem preparados e capaci-
tados. Fui atendida por um 
clínico geral e um dentista 
que realizou uma limpeza ge-
ral e cuidou da minha saúde 
bucal de forma satisfatória. 
Fui muito bem recebida e é 
sempre bom estarmos a fazer 
parte dessas ações.” Afirma

Segundo a médica Dra. Pris-
cilla Cristino e voluntária do 
Projeto Cruz da Vida, o avanço 
dos números de médicos asso-
ciados ao projeto e verificando 
que a assistência local à saúde 

era insuficiente, passaram a as-
sistir também os enfermos.

“Hoje atuamos em três 
projetos principais: o aten-
dimento continuado, o lar de 
idosos e as ações em campo. 
Já foram mais de 1300 pes-
soas atendidas desde os pri-
meiros projetos. À convite de 
médicos católicos, iniciamos 
a extensão de nossas ações 
para Vitória, no estado do 
Espírito Santo”, diz

Dia das Mães
No sábado, 7 de maio, o 

Projeto Cruz da Vida realizou 

um mutirão  de atendimento 
médico e odontológico, de 
forma gratuita, no município 
do Eusébio, na Região Me-
tropolitana de Fortaleza, das 
8h às 14h. 

No total, sete especialida-
des foram disponibilizadas 
durante a ação: cirurgião ge-
ral realizando pequenas ci-
rurgias; cirurgião vascular em 
tratamento de varizes e pro-
blemas de circulação; gine-
cologista realizando exames 
de prevenção; oftalmologista 
no atendimentos de pacien-
tes que necessitam de óculos; 
otorrino no tratamento de 
doenças respiratórias de vias 
aéreas superiores; realização 
de ultrassonografias com for-
necimento de laudo e aten-
dimento odontológico para 
confecção de prótese.

Em alusão ao Dia das 
Mães, o atendimento foi 
preferencial para mulheres. 
No entanto, de acordo com 
a voluntária e integrante da 
coordenação do projeto, Dra. 
Priscilla Cristino,  “qualquer 
paciente que esteja com ne-
cessidade de atendimento 
nessas especialidades e tra-
tamentos pode nos procurar 
para mais informações”.

Por Ismael Azevedo

12 Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 9 de maio de 2022  O ESTADO                     

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.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

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

FOTO DIVULGAÇÃO

Projeto social com foco na saúde atende 
a população vulnerável há três anos

Dr. Eduardo Furlani realiza atendimentos voluntários para o Projeto Social Cruz da Vida

O Cruz da Vida já atendeu 1.300 cearenses que vivem com dificuldade de acesso a água e a comida

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

O Grupo Viper, especiali-
zado em terceirização de mão 
de obra, segurança armada e 
desarmada e gestão condomi-
nial corporativa e residencial, 
está com vagas abertas para 
o cargo de Supervisor de 
Limpeza. Para concorrer a 
uma vaga é preciso possuir 
experiência com gestão de 
pessoas e procedimentos de 
limpeza especializada. 

O objetivo da função é a 
realização de gestão de lim-
peza profissional, coorde-
nando a equipe e demandas 
administrativas. 

Os interessados devem 
enviar currículo para o 

e-mail curriculo@grupovi-
per.com.br com o nome da 
função no assunto do e-mail 
até o dia 13 de maio.

Em julho deste ano, o 
distrito de Pecém, localizado 
no município de São Gonça-
lo do Amarante, a 50km de 
Fortaleza, receberá o 1º Fes-
tival Samburá de Cinema e 
Cultura do Mar, que irá ofe-
recer uma ampla programa-
ção gratuita e voltada para o 
audiovisual, contemplando 
mostra de filmes, teatro, 
música, dança, fotografia, 
artesanato e cultura popular.

Produtores e diretores in-
teressados em ter seus filmes 

integrando a programação 
do Festival, além de disputa-
rem premiação de R$ 3 mil, 
já podem inscrever seus tra-
balhos e consultar o regula-
mento no site www.filmfree-
way.com/festivalsambura. As 
inscrições podem ser feitas 
até o dia 5 de junho.

Podem ser inscritos 
filmes de curta-metragem 
brasileiros de qualquer gê-
nero, com temática relacio-
nada à ecologia, cultura do 
mar e aos direitos huma-
nos, finalizados a partir de 
1º de janeiro de 2019. Os 
selecionados serão divulga-
dos no dia 12 de junho.

A Secretaria da Cultura do Município de Fortaleza (Se-
cultfor) divulgou na sexta-feira (6) o edital referente à con-
tratação de empresa para a realização do XIV Festival de 
Teatro de Fortaleza (FTF). O certame está aberto até o dia 
19 de maio. A minuta do edital foi apresentada no dia 11 
de fevereiro no Teatro Antonieta Noronha para integrantes 
do Fórum Cearense de Teatro, onde acolheu considerações 
sobre o documento. A minuta também esteve aberta do dia 
14 a 17 de fevereiro para considerações da sociedade civil.

O edital ocorre por meio de licitação na modalidade pre-
gão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, com a forma 
de fornecimento por demanda. O edital está disponível nos 
sistemas ComprasFor e ComprasNet e no Canal de Cultura 
da Prefeitura de Fortaleza.

A licitação será realizada por meio do sistema Compras-
Net. As solicitações, informações ou dúvidas, bem como o 
acompanhamento de todo o trâmite ocorrerão no Sistema 
Único de Protocolo da Prefeitura de Fortaleza.

Toda a programação do XIV Festival de Teatro de For-
taleza acontecerá no Teatro São José, Rede Cuca e demais 
equipamentos públicos e culturais do Município, definidos 
pela Secultfor em conjunto com a empresa realizadora.

O Festival contará com variados formatos e gêneros de 
peças teatrais, tanto para palcos convencionais, quanto 
para espaços alternativos tais como: teatro de sombras; 
teatro de fantoches/bonecos/marionetes; teatro para a 
infância; teatro de rua; tragédia; comédia; humor; drama; 
teatro performativo; teatro narrativo; teatro documental; 
teatro on-line; e outros.

Como é asseado o 
posto de saúde de vaci-
nação da Irmã Hercilia 
no São João do Tauape.

Enfermeiras, planto-
nistas, corpo funcional e 
vigilantes atendem todos 
com esmero e educação.  
Exemplo a ser seguido.

Pegou muito mal 
a agressão verbal de 
Ciro Gomes contra o 
proprietário da rede 
de alimentação Coco 
Bambu.

Diversas associações 
de restaurantes repudia-
ram o tom verbal contra 
Afrânio Bezerra criador de 
milhares de empregos e 
homem muito bem aceito 
na sociedade.

Com a família, muito 
contrita, a dra Maria 
Claudia Morais Correia 
foi vista na missa ontem 
as 11h30 da Igreja de 
São Vicente de Paulo 
tão bem presidida pelo 
padre Raimundo Neto. 

A propósito, a dra Cláu-
dia não perde um ato de 
fé e piedade cristã.

0s 53 anos de casa-
dos de Francisco Banvar 
da Ponte e Marlene 
Ponte foram comemora-
dos no Dom Pastel.

0ntem aniversariou o 
engenheiro Carlos Au-
gusto Ximenes, brilhante 
advogado da Caixa Econô-
mica Federal.

E mais...

Em sessão solene a Assembleia Legislativa do Ceará prestou 
homenagem e reconhecimento público àqueles que, por um 
acumulado de suas ações individuais, propiciaram melhoria, 
dinamismo e reconhecimento para a área educacional do Esta-
do. Dentre os agraciados, a diretora do Colégio Dáulia Bringel e 
presidente do Sinepe-CE, Graça Bringel.

Responsável pela boa imagem no Detran do 
RioMar Papicu, Georgia Sâmara. Parabéns!!!

Carlotinha Pinheiro esteve visitando Nereide Figuei-
redo no Espaço Benditas Mãos, no RioMarFortaleza, 
que está repleta de novidades para presentear

O Encontro das “Amigas 
do Leite”, foi realizado 
nessa quarta-feira, 4, no 
Hoots Gastropub reuniu 
Tereza Távora, Regina 
Caminha, Excelsa e 
Ana Luíza Costa Lima, 
Teresa Cysne, Célia Fal-
cão, Ana Cristina Meyer, 
Silvia e Jaqueline Cé-
sar ,Célia Caminha, 
Flávia Montalverne e 
Wladia Parente


