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Com o objetivo de reduzir gastos e promover a utilização de fontes 
de energia renováveis, a Prefeitura retomou o processo de parceria 
público-privada para implantação, gestão, operação e manutenção de 
geração de energia distribuída nos prédios escolares. CIDADES6

Escolas de Fortaleza podem ter energia limpa

Os resultados refletem a piora sofrida pela economia brasileira como um todo, um cenário em que a agropecuária é um ponto fora da curva

Cerca de 200 unidades seriam beneficiadas pela medida inovadora que é pioneira no Brasil

Na comparação com a indústria e o setor de serviços, o único segmento que apresentou crescimento robusto de 
produtividade do trabalho nos últimos 26 anos, de 1995 a 2021, foi a agropecuária. Entre 1995 e 2021, o crescimento 

médio da produtividade por hora trabalhada deste setor foi de 5,6% ao ano, segundo levantamento feito por 
pesquisadores do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas). ÚLTIMAS8

A indústria perde cada vez mais espaço na economia e o setor de serviços sofre com a 
sequência de crises, prejudicando a produtividade e afetando a criação de empregos

Produtividade do trabalhador 
só cresce na agropecuária
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O presidente da 
Assembleia Legislativa foi 
agraciado nesta segunda-
feira (16) com a Medalha 
Boticário Ferreira, em 
cerimônia realizada na 
CMFor com presença de 
deputados e vereadores, 
além da governadora 
Izolda Cela. POLÍTICA3

Quase 900 correspondentes bancários são 
punidos por irregularidades na oferta de 
crédito consignado. ECONOMIA9
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“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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São Paulo. Em busca de trabalho, milhares de pessoas ficaram por horas em uma fila do Muti-
rão do Emprego no Vale do Anhangabaú, no centro da capital paulista. O mutirão foi organizado 
pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo e chegou a oferecer 10,5 mil vagas de emprego.NACIONAL

O Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) quer fortalecer 
a atuação em educação no Bra-
sil. Ontem (16), o banco apre-
sentou a jornalistas as ações que 
estão sendo implementadas no 
país. Até julho, o BNDES lança-
rá uma página no site do banco 
reunindo as informações sobre 
as iniciativas em educação. As 
ações apresentadas preveem o 
aporte de mais de R$ 200 mi-
lhões em iniciativas voltadas 
tanto para a educação básica, 
etapa que vai da educação in-
fantil ao ensino médio, quanto 
para a qualificação profissio-
nal. As ações preveem tam-
bém a participação de parcei-
ros da iniciativa privada, que 
poderão fazer investimentos.

“A educação é fundamental, 
tanto do ponto de vista eco-
nômico quanto social, para a 
formação de cidadãos plenos, 
que possam desenvolver todas 
as suas aspirações na vida. É 
superimportante também no 
aspecto econômico, para a qua-
lificação e geração de produti-
vidade, empreendedorismo e 

desenvolvimento econômico 
do país”, disse o chefe do De-
partamento de Educação e 
Investimentos Sociais do BN-
DES, Conrado Leiras Matos.

Iniciativas
Entre as iniciativas está o 

Saneamento nas Escolas – Pi-
loto Marajó/PA. A intenção é 
que sejam beneficiadas com 
tecnologias de saneamento 
460 escolas municipais que 
atendem a 13 mil estudantes. 
A intenção é que a iniciativa 
piloto possa servir de exemplo 
para uma política pública na-
cional. Para essa iniciativa es-
tão previstos R$ 20 milhões do 
BNDES e mais R$ 28 milhões 
de parceiros, a serem captados. 
As inscrições para participar 
no projeto estão abertas.

Outro projeto é o Fundo 
Socioambiental, uma chamada 
permanente tanto para projetos 
que contribuam para a melho-
ria da qualidade nas redes pú-
blicas de ensino quanto para a 
geração de renda de populações 
vulneráveis. Os eixos de ação na 
educação básica são o fortaleci-

mento do processo pedagógi-
co, a gestão e o uso pedagógico 
da tecnologia. A prioridade é 
que o projeto atenda a regiões 
vulneráveis e chegue a 4 mi-
lhões de estudantes. O orça-
mento previsto para este ano é 
de R$ 80 milhões do BNDES, 
mais R$ 80 milhões de par-
ceiros. No que diz respeito a 
inclusão produtiva, a intenção 
do Fundo Socioambiental é 
estruturar cooperativas e asso-
ciações produtivas e fomentar 
o empreendedorismo. O orça-
mento para este ano é de R$ 40 
milhões do BNDES, além de 
R$ 40 milhões de parceiros.

Parceiros
Conrado Matos ressaltou 

a importância dos parceiros 
para a execução dos projetos. 
Os recursos privados podem 
ampliar a abrangência das 
ações e, além disso, o banco 
reúne recursos de várias insti-
tuições em uma ação mais di-
recionada e que, com aportes 
conjuntos pode ter impacto 
maior, reforçando a responsa-
bilidade social das empresas.

Cada um com sua loucura
Vice Hamilton Mourão comparando defensores 

do AI-5 à turma da “foice e martelo”

O ex-senador Pedro Simon (RS), 
fundador do MDB, continua 
com a coragem que marcou sua 
atuação por 32 anos só no Se-

nado. Sua entrevista, no último fim de se-
mana, à honrosa exceção do Estadão, que a 
publicou, passou ao largo das repercussões. 
“Lula deveria estar na cadeia”, afirmou so-
bre o petista acusado de chefiar a quadrilha 
que promoveu roubo bilionário nos cofres 
públicos. Mas sua ira santa se dirigiu tam-
bém lulistas do MDB como o senador Re-
nan Calheiros (AL). 

Identificados
Simon acusou os lulistas Renan e Eunício 

Oliveira (CE) de integrar o grupo “identifi-
cado com a Operação Lava Jato”. 

Casos na gaveta
“Está provado e reconhecido”, diz ele, 

“embora os processos não andem porque o 
Supremo Tribunal Federal deixou na gaveta”. 

Marca dolorosa
“A marca que eles deixaram é triste e do-

lorosa”, disse o veterano político ao se referir 
aos dois ex-presidentes do Senado. 

Troca-troca
“Esses nomes têm condenações graves 

e sérias, mas o Supremo fez uma espécie 
de troca-troca: um não mexe com o outro”, 
acusou.

Em São Paulo
Considerando homicídios dolosos, latro-

cínios e lesões seguidas de morte, foram 780 
entre janeiro e março deste ano, contra 867, 
em 2020. 

Nova realidade
Segundo a Secretaria de Segurança Públi-

ca, foram 710 homicídios, 43 latrocínios e 27 
lesões seguidas de mortes em 2022.

Antes do isolamento
Em 2020, São Paulo registrou 759 homicídios 

dolosos, 58 latrocínios e 50 lesões seguidas de 
mortes, apenas no primeiro trimestre do ano.

Direto, sem papas
Destaque para a frase do presidente Jair 

Bolsonaro, ontem, na Apas, que arrancou 
gargalhadas: “Não devemos medir palavras 

Simon em sua ira santa: ‘Lula deveria estar na cadeia’

O PODER SEM PUDOR

Eleito governador de Alagoas, Silvestre 
Péricles de Góis Monteiro recebeu antes 
da posse um amigo oferecido: “Gover-
nador, estou numa situação complicada. 
Comentam na cidade que eu farei parte 
do seu secretariado. Todo mundo per-

gunta se é verdade e eu fico sem saber o 
que dizer.” Silvestre encerrou a conversa 
mole: “Faz o seguinte: quando o incomo-
darem com isso, diga que nunca passou 
pela minha cabeça a ideia de convidar 
você para coisa alguma.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Curto e grosso

Mortes violentas caíram 10% 
desde 2020 em SP
Dados do primeiro trimestre de 
2022 revelam queda de 10% nas 
mortes violentas, no Estado de 
São Paulo, comparadas ao mes-
mo período de 2020, antes do 
início da pandemia. O resultado 
corrobora a tendência nacional 
da queda na violência, aponta-
do pelo Mapa da Violência, em 
fevereiro, que registrou uma 
diminuição de 7% nos assassina-
tos em todo o Brasil, em 2021: o 
menor patamar da série históri-
ca, desde 2007.

para defender o Brasil. Ficam de frescura, ‘ele 
fala palavrão’. Então vota naqueles do passa-
do, que falavam bonito e ferravam vocês”.

Coca-Cola enganosa
Em nota cara-de-pau, a Coca-Cola alega 

que os Del Valle Fresh, proibidos pelo Pro-
con no DF, “não são e nunca foram classifi-
cados como suco ou néctar”. Mas do rótulo 
à propaganda, tudo remete a “frutas”, longe 
das garrafas. 

Minha empresa, minha vida
O brasileiro empreende para prosperar. 

Levantamento da Contabilizei mostra que 
a veia empreendedora fez o país ter mais de 
um milhão de empresas abertas no primeiro 
trimestre, pelo segundo ano seguido.

Realidade verificada
A margem de lucro da Petrobras mantém 

a tendência de alta nos preços de combus-
tíveis no Brasil. Pesquisa TicketLog em 21 
mil postos revela 3ª alta seguida na gasolina, 
com média de R$ 7,55, e etanol a R$ 6,15.

Quando quer ser rápido...
O Congresso promulga, nesta terça (17), a 

Emenda Constitucional que aumenta de 65 

para 70 anos a idade máxima para nomeados 
a tribunais regionais federais e superiores. A 
PEC foi apresentada há sete meses.

Sem medo de cara feia
O senador Eduardo Girão (Pode-CE) 

apontou o STF como principal “vilão” da 
tentativa de destruir o legado da Lava Jato. 
“Livrou políticos poderosos e empresários, 
mas também muitos corruptos”, indigna-se.

Esforço valeu
O vacinabrasil.org já registra 435 milhões 

de doses aplicadas na população brasileira, 
desde o início. É o suficiente para todos os 
brasileiros terem recebido duas vacinas con-
tra a covid.

Semana importante
O plenário da Câmara tem oito medidas 

provisórias na pauta, esta semana, incluin-
do a que aumentou o salário mínimo para 
R$1.212 e a MP que renegocia dívidas do 
Fies, o fundo de financiamento estudantil.

Pensando bem...
...casamento com festa de arromba em 

plena quarta-feira é para quem não trabalha 
mesmo.

ANS inclui opções de quimioterapia oral em seu rol
A inclusão de três opções 

de quimioterapia oral no Rol 
de Procedimentos e Eventos 
em Saúde da Agência Na-
cional de Saúde Suplemen-
tar (ANS) traz benefícios 
em termos de sobrevida aos 
pacientes e permite a pres-
crição, pelo médico, para 
aqueles pacientes que têm 
seguro saúde, avaliou ontem 
(16) a oncologista  Andreia 
Melo, do Grupo Oncoclíni-
cas, também chefe da Divi-
são de Pesquisa Clínica do 
Instituto Nacional de Câncer 
(Inca). Publicada no último 
dia 6, no Diário Oficial da 

União, a decisão contemplou 
as substâncias trifluridina + 
cloridrato de tipiracila, para 
câncer colorretal e gástri-
co metastático; Brigatinibe, 
para câncer de pulmão não 
pequenas células (CPNPC) 
localmente avançado ou me-
tastático, positivo para qui-
nase de linfoma anaplásico 
(ALK); e Venetoclax, combi-
nado com obinutuzumabe, 
para pacientes adultos com 
leucemia linfocítica crônica 
(LLC) em primeira linha de 
tratamento.

Segundo o Inca, a estima-
tiva é que em cada ano do 

triênio 2020-2022, o Brasil 
tenha em torno de 41 mil 
novos casos de câncer color-
retal, 21 mil casos de câncer 
gástrico e 30 mil de câncer 
de pulmão, além de 11 mil 
casos novos de leucemia, 
dos quais a leucemia linfoide 
crônica responderá por cer-
ca de um quarto. No total, o 
Inca estima o aparecimento 
de 650 mil casos novos de 
câncer no país a cada ano do 
triênio. Por isso, na avalia-
ção da oncologista, é grande 
o significado que as incorpo-
rações de tratamento podem 
trazer aos pacientes.

Ações preveem o aporte de mais de
R$ 200 milhões em iniciativas voltadas para a 
educação básica, ensino médio e profissionalizante

Iniciativas do BNDES vão fortalecer atuação
da educação infantil ao ensino médio no Brasil

                                                              Controladora         Consolidado  
Ativo  2021 2020 2021 2020
Circulante     
 Caixa e equivalentes de caixa  -  17  30.132 3.890 
 Contas a receber de clientes 333   477 125.178  109.577 
 Estoques de imóveis a comercializar 150  3.799  49.642   233.204 
 Adiantamentos a fornecedores 47  401  567  2.996 
 Impostos a recuperar 1  4  9  5
 Outros créditos 30  37 531  917 
 Despesas antecipadas         42             2      1.341      2.037 
 Total do ativo circulante       603      4.737  207.400  352.626 
Não circulante     
 Contas a receber de clientes  -  -  45.103 70.983 
 Estoques de imóveis a comercializar 3.648  1.845  139.837  12.101 
 Adiant. para futuro aum. de capital 128.643  163.859  944  944 
 Créditos com partes relacionadas 27.353  25.012  25.906  24.591 
 Outros créditos     2.412      4.942      5.344      7.830 
 Realizável a longo prazo 162.056  195.658  217.134  116.449 
 Investimentos 255.494  216.102 2.631 2.631 
 Imobilizado      4.786      2.548      5.206      3.050 
Total do ativo não circulante 422.336  414.308  224.971  122.130 
Total do ativo  422.939  419.045  432.371  474.756    
                                                              Controladora          Consolidado 
Passivo  2021 2020 2021 2020 
Circulante     
 Fornecedores  133  67  1.213  2.286 
	 Empréstimos	e	financiamentos		 -		 5.696		 23.495		 	43.733	
	 Obrigações	fiscais		 151		 158		 3.343	 1.757	
 Obrigações trabalhistas  353  263  487  555 
 Lucros a pagar a quotistas  349  349  456 1.536 
 Outras obrigações  1.473  1.405  4.487  26.233 
 Adiantamentos de clientes  326  6.488  3.049  14.048 
 Obrig. com permutas de imóveis              -             -   25.532     16.905 
 Total do passivo circulante      2.785    14.426   62.062  107.053 
Não circulante      
 Empréstimos	e	financiamentos		 25.013		 21.687	 82.220		 85.756	
  Adiantamentos de clientes  -  -  3.906   - 
 Obrig. com permutas de imóveis  -   -  19.961  10.332 
 Mútuos com partes relacionadas  237.931  250.072  91.259  119.572 
 Provisão para contingência  54  54  3.485  2.486 
 Provisão para garantia de obras  -  -  4.767  5.342 
 Provisão para perdas em invest.  18.522  17.763  -  - 
	 Passivos	fiscais	diferidos		 -		 -	 7.479		 9.060	
 Outras obrigações              -              -     2.618         121 
 Total do passivo não circulante  281.520  289.576  215.695  232.669 
Patrimônio líquido      
 Capital social  128.333  78.761  128.333  78.761 
 Lucros acumulados    10.301    36.282    10.301   36.282 
Patrimônio líquido atribuível 
aos acionistas controladores  138.634  115.043  138.634  115.043 
 Participação de não controladores -  -  15.980  19.991 
 Total do patrimônio líquido  138.634  115.043  154.614  135.034 
Total do passivo e patrimônio 
líquido  422.939  419.045  432.371  474.756

                                                              Controladora            Consolidado    
   2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 26.550  12.805 22.595  12.839 
Outros resultados abrangentes           -            -            -            - 
Resultado abrangente total 26.550  12.805 22.595  12.839
Resultado abrangente 
atribuível aos:     
 Quotistas não controladores -    -    (3.955)  34 
 Quotistas controladores  -   -    26.550     12.805

BSPAR Incorporações Ltda 
CNPJ/MF nº 09.365.538/0001-74

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

 (Em milhares de Reais)

Demonstrações dos fluxos de caixa - Método indireto
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais)
                                                                    Controladora       Consolidado   
    2021 2020 2021 2020
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais     
 Lucro líquido do exercício 26.550  12.805  22.595  12.839 

Ajustes para:     
 Depreciações e amortizações 413   1.389  747  2.094 
 Imposto de renda e contribuição 
 social - correntes e diferidos  208   178  1.420 1.006 
 Ajuste a valor presente  -   -    523   -   
 Outros  -     -    -    (2.098)
 Ganhos e perdas em investimentos  1.271  (900) -     -   
 Provisão para garantia -    -   303  637 
	 Juros	sobre	emprést.	e	financiam.
  captados de terceiros 1.870  1.272  7.831 7.304 
   Prov. (reversão) para contingências -    410 1.283  (650)
   Perdas com proj. descontinuados  2.888  1.355 2.888 1.581 
   Result. de equivalência patrimonial  (40.277) (22.729)             -         12 
       (7.077)   (6.220)   37.590 22.725 

Variações em:     
 Contas a receber de clientes  144 (116) 9.756  (12.834)
 Estoques (1.042) (3.270) 74.082  48.542 
   Impostos a recuperar  3   (4) (4)  95 
   Despesas antecipadas  (40)  (14) 696   380 
   Adiantamento a fornecedores  (1.574)  (369) (9.311) (2.295)
   Outros créditos 2.537   (3.007) 2.872   (4.153)
   Fornecedores 770   (75) 6.156  590 
			Obrigações	fiscais	 	(7)	 12		 1.586		 962	
   Obrigações trabalhistas 1.315  48 4.443   (318)
   Adiantamentos de clientes (6.162) 88  (7.093) -   
   Outras obrigações          68      1.237  (26.016)  14.981 

Caixa gerado pelas (utilizado nas) 
atividades operacionais  (11.065)  (11.690)   94.757  68.675 
 Juros pagos  (270) (591) (5.281)  (12.417)
   Imposto de renda e 
 contribuição social pagos       (208)      (178)  (1.420)   (1.223)
Fluxo de caixa líq. proveniente 
das (utilizado nas) ativid. operac.  (11.543) (12.459)   88.056  55.035 

Fluxo de caixa das atividades 
de investimento     
 Aquis. de imobiliz. e intangível (2.651)  (63) (2.903)  (3.419)
   Outras alienações              -      1.104              -              -   
Fluxo de caixa proveniente 
das atividades de investimento     (2.651)    1.041    (2.903)   (3.419)

Fluxo de caixa das atividades 
de financiamentos     
 Empréstimos	e	financiamentos	
 captados de terceiros -    28.266  59.453  75.205 
   Pagamentos de empréstimos e 
	 financiam.	captados	de	terceiros	 (3.970)		(24.631)	(85.777)	(83.884)
   Mútuo passivo captado de partes 
 relacionadas 32.875  31.675  (1.315) 46.369 
   Mútuo passivo pago à partes 
 relacionadas   (14.728)  (23.925) (31.272) (87.099)

Caixa líq. proveniente das (utiliz.
nas) ativid. de financiamento     14.177   11.385  (58.911) (49.409)
Redução (aumento) líquido em 
caixa e equivalentes de caixa         (17)        (33)   26.242      2.207 
Caixa e equivalentes de caixa 
no início do exercício 17  50  3.890 1.683 
Caixa e equivalentes de caixa no 
final	do	exercício	              -             17    30.132 3.890 
Redução (aumento) líquido em 
caixa e equivalentes de caixa         (17)       (33)   26.242     2.207

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

                                                                           Atribuível aos quotistas controladores 
      Participação de
              Capital Lucros  quotistas não  
    social acumulados Total controladores Total
Saldos ajustado em 01 de janeiro de 2020   78.761     24.661  103.422     23.184   126.606 
 Lucro do exercício -  12.805  12.805  34  12.839 
 Lucros distribuídos             -     (1.184)    (1.184)    (3.227)    (4.411)
Saldos em 31 de dezembro de 2020   78.761     36.282   115.043     19.991   135.034
Saldos ajustado em 01 de janeiro de 2021      
 Aumento de capital 49.572   -  49.572  -  49.572 
 Lucro do exercício -  26.550  26.550  (3.955) 22.595 
 Lucros distribuídos             -   (52.531)  (52.531)         (56)   (52.587)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 128.333     10.301  138.634     15.980    154.614

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

 (Em milhares de Reais)
                                                            Controladora          Consolidado   
  2021 2020 2021 2020
Receita 5.533  1.049  180.756  140.477 
 Custo das unidades vendidas e 
 dos serviços prestados  (3.019)      386 (127.934) (102.392)
Lucro bruto 2.514  1.435  52.822   38.085 
 Despesas de vendas (494) (634) (3.235) (2.934)
 Despesas gerais e administrativas (11.095) (9.288) (17.521) (14.856)
 Result.de equivalência patrimonial 40.277  22.729  - (12)
 Outras receitas (despesas) 
 operacionais, líquidas  (2.528)        96      (3.518)        (799)
Resultado antes das despesas 
financeiras líquidas,     
e impostos sobre a renda    28.674   14.338     28.548  19.484 
 Receitas	financeiras	 13		 163		 2.691		 632	
	 Despesas	financeiras	  (1.929) (1.518)    (7.224)    (6.271)
Despesas financeiras líquidas  (1.916) (1.355)    (4.533)    (5.639)
Lucro antes do imposto de renda 
e da contribuição social   26.758   12.983      24.015     13.845 
 Imposto de renda e contribuição 
 social correntes (208) (178) (1.418) (1.115)
 Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos            -             -            (2)         109 
Lucro líquido do exercício  26.550   12.805     22.595     12.839 
Lucro líquido atribuível aos:     
 Quotistas não controladores  -  -  (3.955) 34 
 Quotistas controladores  -   -  26.550 12.805

Diretoria Executiva 
Jorge Alberto Vieira Studart Gomes

Diretor Presidente
Renata Paula de Medeiros Santiago

 Diretora Financeira

O Balanço acompanhado do Rela-
tório da Administração e das Notas 
Explicativas encontra-se a disposição 
dos interessados na sede da 
Companhia. 

Contador: 
Marcelo Luiz Maciel de Souza

 CRC - CE/023926/O-1 



O mais recente balanço, 
divulgado pelo Corpo de 
Bombeiros Militar do Ceará 
(CBMCE) ontem, segunda-
-feira, 16, informou que, 
somente no último fim de 
semana, três pessoas foram 
salvas de afogarem-se na 
Praia do Futuro, em Fortale-
za. Além das ações na capi-
tal, também foram registra-
das ocorrências em Caucaia, 
Aracati e Jericoacoara.

Em Fortaleza, as três víti-
mas resgatadas eram jovens 
com idades de 16, 18 e 22 
anos. Porém, os agentes do 
CBMCE também precisaram 
auxiliar três crianças perdidas 

a encontrarem seus responsá-
veis. Os pequenos tinham 4, 6 
e 10 anos de idade.

Por fim, os bombeiros da 
capital realizaram um atendi-
mento pré-hospitalar a um jo-
vem que teve uma crise alérgi-
ca e era asmático. O jovem foi 
estabilizado no local e seguiu 
para atendimento clínico. Ao 
todo, entre sexta-feira e do-
mingo, a Praia do Futuro re-
gistrou 797 ações preventivas.

Esta não é a primeira vez 
que a praia na capital se desta-
ca nos índices de ocorrências 
por fim de semana. De acordo 
com o Capitão Igor Cabral, 
subcomandante da 1ª Cia de 

Salvamento Marítimo do CB-
MCE, que atua na localidade, 
a  Praia do Futuro possui uma 
morfologia bastante variável, 
por isso, é necessário cuidado 
redobrado ao banhar-se na re-
gião. “Essa variação ocorre in-
clusive durante o decorrer do 
dia. Durante a manhã a praia 
apresenta um determinado 
aspecto e à tarde este aspecto 
pode ser diferente. Dessa for-
ma, nossos guarda vidas estão 
o dia todo observando essas 
mudanças e orientando os ba-
nhistas através de prevenções e 
até mesmo realizando resgates, 
caso seja necessário”, pontua.

Além disso, o capitão afir-

ma que, para a prevenção de 
acidentes, é importante que 
a população evite o consumo 
de bebidas alcoólicas antes de 
entrar no mar; nunca entre 
no mar desacompanhada; 
procure sempre orienta-
ção dos bombeiros sobre o 
melhor lugar para se tomar 
banho; tenha atenção com 
as crianças na água e nunca 
entre em contato com outra 
pessoa que esteja se afogan-
do. “Caso você visualize al-
guém se afogando, primeira-
mente ligue 193 e, se possível, 
ofereça algum objeto flutuan-
te para a vítima”, sugere.

Por Yasmim Rodrigues

Praia do Futuro registrou 797 prevenções no 
último fim de semana, aponta balanço do CBMCE
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Vagas. O Sine Municipal está ofertando 525 vagas de trabalho em Fortaleza. As oportunidades incluem 
auxiliar de linha de produção, ajudante de cozinha, açougueiro, entre outras. Os interessados podem 
buscar mais informações com a SDE pelo WhatsApp (85) 9 8513-4385 ou telefone (85) 3105-3712.CIDADES

A ampliação do Hospital Municipal de Eusébio vai ga-
rantir mais acesso aos serviços de saúde na Região Metro-
politana de Fortaleza. Isso mesmo. Mais de 55 mil cearen-
ses vão se beneficiar diretamente com a entrega da reforma 
e ampliação do Hospital Municipal de Eusébio Dr. Ama-
deu Sá.  A solenidade aconteceu agora na manhã da últi-
ma quarta-feira (12/05), com as presenças da governadora 
Izolda Cela; do prefeito de Eusébio, Acilon Gonçalves; da 
secretária Executiva de Atenção à Saúde e Desenvolvimen-
to Regional, Tânia Mara, representando o titular da Saúde 
do Ceará, Marcos Gadelha; do secretário de Relações Insti-
tuições, Nelson Martins; superintendente de Obras Públi-
cas, Quintino Vieira; e outras autoridades.

Izolda e a saúde na RMF

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 17 de maio de 2022  O ESTADO                     

Ampliação
Em 2019, Estado e Prefeitura entregaram uma etapa 

de reforma e ampliação, somando R$ 2,5 milhões de 
investimento, com R$ 1 milhão proveniente de recurso 
estadual. Na segunda etapa, o equipamento recebeu 
novo bloco administrativo, almoxarifado e farmácia, 
centro de material esterilizado, apoio, nutrição, lavan-
deria, vestiários, sala de velório, guarita, casa para lixo 
e urbanização. A governadora Izolda Cela (Foto) desta-
cou o compromisso do Governo do Ceará em fortalecer 
as unidades de saúde dos municípios para descentrali-
zar a atenção à saúde.

Homenagens
A imprensa especializada tem divulgado com 

frequência notícias de que o ex-governador Camilo 
Santana começou a receber uma série de homenagens 
na capital e interior, sobretudo títulos de Cidadania 
Municipal num claro agradecimento da população, 
representada pelos vereadores, pelos relevantes serviços 
prestados ao povo cearense.

Em sobral
A assessoria do ex-Governador informou à nossa 

reportagem que Camilo Santana vai ser homenageado 
em Sobral e em cerca de outros dez (10) municípios. A 
lista começa por Limoeiro do Norte e Russas, no Vale 
Jaguaribano. Na terra dos Ferreira Gomes a festa ainda 
não foi oficializada, mas " estamos aguardando com 
ansiedade este momento", dizia ao repórter o tio de 
Camilo, nosso particular amigo Walter Santana.

Desembargadores
Está programada para a próxima quinta-feira,19/05, 

a sessão do Pleno do Tribunal Justiça do Estado do 
Ceará, oportunidade em que será formada a lista trí-
plice (quinto constitucional, do Ministério Público), na 
vaga da desembargadora Vera Lúcia Corrêa. Após co-
nhecidos os três nomes, a lista será encaminhada pelo 
TJCE à governadora Izolda Cela que fará a escolha.

Diesel é um perigo!
Para os dirigentes da Frente Nacional dos Prefeitos, 

que reúne as médias e grandes cidades do país, esse 
novo aumento de R$ 8,78% no preço do óleo diesel 
poderá ser um estopim dos reajustes do transporte 
público nos municípios.

Preocupação
Os prefeitos afirmaram aos jornalistas, em Brasília, 

que o clima é de profunda preocupação com o que 
pode acontecer: "o retorno de 2013", em referência 
às manifestações de rua daquele ano. O março inicial 
do período, já batizado de " jornadas de junho", foi 
um protesto no dia 6 daquele mês contra o descabido 
reajuste das tarifas do transporte público em São Paulo. 
Ou seja, todo cuidado é pouco.

Saiba mais
O Hospital Municipal Dr. Amadeu Sá, que é uma 

unidade polo, e conta com Unidade de Terapia Inten-
siva adulto e clínica obstétrica, também é estratégico 
para o atendimento aos cidadãos de municípios vizi-
nhos.  As novas instalações da segunda etapa foram 
viabilizadas por meio da Política Estadual de Incenti-
vo Hospitalar, apresentada em janeiro deste pelo Go-
verno do Ceará, e gerida pela Sesa. O investimento foi 
mais de R$ 4 milhões, sendo R$ 3 milhões do Estado, 
e R$ 1,04 milhão de contrapartida Municipal.

Com o objetivo de redu-
zir gastos e promover a uti-
lização de fontes de energia 
renováveis, a Prefeitura de 
Fortaleza retomou o pro-
cesso de parceria público-
-privada, na modalidade de 
concessão administrativa, 
para implantação, gestão, 
operação e manutenção de 
geração de energia distribu-
ída nos prédios das escolas e 
creches do município. 

A ideia é que fontes de 
energia “limpa” sejam imple-
mentadas inicialmente nas es-
colas, porém, o projeto pode 
ser expandido para outros 
prédios públicos no futuro. 
Atualmente, a Secretaria Mu-
nicipal de Educação (SME) 
informa que grande parte das 
unidades consumidoras são 
conectadas em baixa tensão e 
geram um consumo médio de 
13,5 GWh por ano.

Nesse contexto, cerca de 
200 unidades seriam bene-
ficiadas pela medida ino-
vadora que é pioneira no 
Brasil. “O pioneirismo está 
albergado no escopo que 
inclui não apenas geração 
distribuída de energia lim-
pa, mas também a eficiência 
energética. Houve estudo de 
vários cenários até chegar 
ao apresentado na versão 
final”, detalha a coordena-
dora de Parcerias Público-
-Privadas da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co (SDE), Sávia Erma.

De acordo com ela, há 
uma demanda crescente por 
energia elétrica e, esta está 
se tornando cada vez mais 
cara. Por isso, precisa-se 
pensar em alternativas para 
reconfigurar o cenário atu-

al. “Devemos buscar novas 
fontes de energia, preferen-
cialmente, as que causem 
pouco ou nenhum dano ao 
meio ambiente e as que se-
jam ilimitadas”, explica.

Acredita-se que, com a im-
plementação da medida, di-
versos benefícios poderão ser 
percebidos, como a proteção 
contra o aumento tarifário, 
a conscientização acerca da 
importância em evitar o des-
perdício energético e o inves-
timento em grandes infraes-
truturas com financiamento 
em longo prazo, sem compro-
meter os recursos públicos.

Consulta pública
Para que a medida seja 

efetivamente implemen-
tada, o Poder Público está 
realizando uma consulta 

para colher contribuições, 
sugestões e responder ques-
tionamentos da população 
sobre o assunto. “A consulta 
pública é um dos principais 
mecanismos de comunica-
ção entre governo e socie-
dade, que tem o objetivo 
de aproximar o cidadão 
das decisões tomadas pelo 
poder executivo, dando 
respaldo a elas. Ademais, 
nesse caso específico, por se 
tratar da contratação de par-
ceria público-privada, a Lei nº 
11.079, de 30 de dezembro de 
2004, condiciona a abertura 
de processo licitatório a sub-
missão da minuta de edital e 
de contrato à consulta pública 
por prazo mínimo de 30 dias 
para recebimento de suges-
tões”, afirma Sávia Erma.

A população pode parti-

cipar através do email par-
cerias@sde.fortaleza.ce.gov.
br. As contribuições estão 
sendo recebidas desde o dia 
13 de maio e devem continuar 
por cerca de 1 mês. “As tec-
nologias implantadas reduzi-
rão a emissão de poluentes e 
fortalecerão o uso de energias 
limpas e renováveis. Ademais, 
com a eficiência energética, 
teremos não apenas controle 
dos gastos, mas poderemos 
atuar de forma mais precisa 
para diminuir esse consu-
mo. O projeto inclui ainda a 
educação ambiental, contri-
buindo para a formação de 
cidadãos conscientes sobre 
economia e desenvolvimento 
sustentável”, pontua a coor-
denadora de Parcerias Pú-
blico-Privadas da SDE. 

Por Yasmim Rodrigues

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação, as unidades consomem, em média, 13,5 GWh por ano

Começa a aplicação da quarta dose da 
vacina em idosos maiores de 60 anos

O Prefeito de Fortaleza, 
José Sarto (PDT), anun-
ciou ontem, 
16, por suas 
redes so-
ciais, que 
a aplicação 
da quarta 
dose da va-
cina contra 
c o v i d - 1 9 
em idosos 
maiores de 
60 anos será 
i n i c i a d a 
hoje, terça-
-feira, 17. 
“Mais uma 
vez, reforçamos a impor-
tância de manter o cartão 

de vacinação atualizado 
para garantir a proteção 

i n d i v i d u a l 
e coletiva. 
Juntos, va-
mos vencer 
esse desafio”, 
publicou.

Para rece-
ber a quar-
ta dose do 
imunizante, 
é necessário 
ter tomado a 
terceira dose 
há, pelo me-
nos, quatro 
meses. É vá-

lido ressaltar que, em de-
corrência do público fal-

toso, a cidade de Fortaleza 
tem ampliado o público-
-alvo da quarta dose utili-
zando as doses em estoque 
da Rede de Frio Muni-
cipal, que inicialmente 
iriam para a terceira dose.  
A Prefeitura informou 
que, até o dia 12 de maio, 
mais de 466 mil pessoas 
aptas a receber a D3 não 
compareceram aos pontos 
de vacinação.

O prefeito anunciou ain-
da, que a administração da 
4ª dose ocorrerá por livre 
demanda, ou seja, sem ne-
cessidade de agendamento 
prévio. Os locais de vacina-
ção são divulgados diaria-

mente no site da Prefeitura 
Municipal.

Em Fortaleza, até o mo-
mento, 2.380.379 pesso-
as receberam a primeira 
dose, 2.213.965 receberam 
a segunda dose, 1.290.846 
a terceira dose e 34.280 
receberam a quarta dose. 
Abril foi considerado o 
mês com a menor taxa de 
mortalidade desde o iní-
cio da pandemia.

No ato da vacinação, é 
necessário portar docu-
mento de identidade com 
foto, CPF, Cartão Nacio-
nal de Saúde (CNS), com-
provante de residência e 
cartão de vacinação.

Pioneirismo: escolas da capital 
podem ter energia limpa
A população pode manifestar suas opiniões e perguntas por meio da 
consulta pública que já está acontecendo e seguirá por cerca de 1 mês

O prefeito
anunciou que 
administração
da quarta dose
será por livre 

demanda, sem 
necessidade  de 

agendamento
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INTERNACIONAL
Venezuela. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que o país passa a aceitar 
receber investimentos estrangeiros em suas estatais. A ação foi promovida por meio de um 
discurso em cadeia nacional na televisão e representa uma mudança considerável na economia.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 17 de maio de 2022

A evolução da batalha do 
Donbass, a região do leste 
da Ucrânia que pode definir 
o rumo da guerra iniciada 
por Vladimir Putin em 24 
de fevereiro, sugere a dificul-
dade que os russos têm em 
sustentar a ofensiva com os 
soldados de que dispõe.

Desde o final da semana 
passada, há sinais claros de 
que as forças russas retira-
ram seus homens do entorno 
de Kharkiv, a segunda maior 
cidade da Ucrânia, que fica 
a noroeste das duas regiões 
que compõem o Donbass, 
Donetsk e Lugansk.

Nesta segunda (16), o Mi-
nistério da Defesa da Ucrâ-
nia divulgou imagens cele-
brando o que seria a chegada 
de seus homens à fronteira 
da região de Kharkiv, onde 
fica a capital homônima, 
com a Rússia. Isso indicaria 
o fim do risco de um cerco.

Os ataque ali prossegui-
ram no fim de semana e na 
segunda, mas com mísseis 
disparados por aviões em es-
paço aéreo russo. Ao mesmo 
tempo, há relatos de concen-
tração de forças em torno de 
Severodonetsk, cidade que, 
apesar do nome, fica na região 
de Lugansk. Na semana pas-
sada, a Rússia já havia tomado 

áreas estratégicas por ali.
Segundo a análise de en-

tidades ocidentais como 
o Instituto de Estudos da 
Guerra (EUA) e de observa-
dores russos em seus canais 
no Telegram, o grosso dos 
combates deverá ocorrer por 
lá. Se isso for confirmado, a 
ideia russa de cercar todas 
as forças ucranianas em Do-
netsk e Lugansk parece ter 
sido abandonado por falta 
de forças, mais um fracasso 
militar para Putin.

Energia
Ao atacar Severodontesk, 

o objetivo mais factível de 
tomar toda Lugansk fica evi-
dente. Daí talvez o próximo 
passo seja as áreas ucrania-
nas de Donetsk, mostrando 
que não há energia russa 
para executar de forma mais 
rápida sua vontade declara-
da de tomar todo o Donbass.

Essa meta foi anunciada 
pelo governo russo após o 
que chamou de primeira fase 
da operação militar no país 
vizinho, no mês passado. Na 
realidade, Moscou fracassou 
em tomar Kiev e orquestrou 
uma invasão com muitas 
frentes e poucas forças, su-
bestimando a resistência 
ucraniana e o apoio militar 

que ela recebe do Ocidente.
A segunda fase, no Don-

bass, de todo modo está de 
acordo com o que Putin 
anunciou em 24 de feverei-
ro: proteger das autoprocla-
madas repúblicas populares 
do leste da Ucrânia,. Elas 
reclamam para si os terri-
tórios históricos das duas 
províncias de Donetsk e Lu-
gansk desde que entraram 
em guerra civil com Kiev, 
em 2014.

“A operação no Donbass 
fracassou”, escreveu em seu 
canal no Telegram Igor Gi-
rkin, que foi um dos princi-
pais comandantes militares 
da guerra civil e hoje vive 
em Moscou. Colocando um 
grão de sal na avaliação, 
visto que ele foi tirado por 
Moscou das ações na Ucrâ-
nia, é uma voz que conhece 
a realidade local.

Mobilização
Ele emula o que dizem 

outros analistas russos: que 
apenas uma mobilização 
maior e uma brutalidade 
ainda mais aumentada po-
derão trazer algum tipo de 
vitória a Putin. Até aqui, 
o russo se negou a isso, 
buscando dar um caráter 
limitado à guerra.

O Ocidente dizia que a 
Rússia concentrou talvez 
200 mil homens para a ação, 
150 mil deles nas linhas de 
frente. Hoje, analistas veem 
o número de 80 mil soldados 
como mais provável.

O Reino Unido diz que um 
terço dos batalhões táticos 
da invasão foi tirado de com-
bate, ou seja, perdeu ao me-
nos 50% de sua força –numa 
conta de padaria levando em 
conta a relação entre mortos 
e feridos oficial russa, que 
é inconfiável, são de 3 mil 
a 10 mil caídos. Analistas 
como Michael Kofman, do 
centro CNA (EUA), supõem 
que uma mobilização talvez 
não resolva o problema mais 
imediato, por trazer conscri-
tos e reservistas com pouco 
treino.

Um mês após seu come-
ço, a batalha do Donbass 
por ora só trouxe ganhos 
táticos, a maior parte de-
les para a Rússia, mas ain-
da não mudou a realidade 
estratégica. Putin parece 
contar com que a guerra de 
atrito acabe por facilitar um 
avanço maior, dando condi-
ções para encerrar as hostili-
dades numa posição de força 
–tendo tomado mais territó-
rio do que tinha antes.

Confirmando as expec-
tativas, a Suécia se uniu 
à Finlândia e pediu for-
malmente nesta segunda 
(16) para entrar na Otan, 
a aliança militar ocidental 
criada para combater a ex-
pansão soviética na Europa 
Ocidental em 1949, cuja 
missão foi renovada pela 
invasão russa da Ucrânia.

“A Europa, a Suécia e o 
povo sueco estão vivendo 
agora numa nova e perigosa 
realidade”, disse a primeira-
-ministra Magadalena 
Andersson ao Parlamento 
em Estocolmo. O processo 
de adesão dos dois novos 
membros, se superar a 
oposição já colocada pela 
integrante Turquia, será 
acelerado, diz a Otan.

Em sua primeira fala pú-
blica após os nórdicos con-
firmarem sua intenção de 
aderir à Otan, o presidente 
russo, Vladimir Putin, disse 
que a medida “certamente 
provocará nossa resposta”.

“Qual resposta será... 
Veremos quais ameaças são 
criadas para nós”, disse em 
reunião da Organização 
do Tratado de Segurança 
Coletiva, uma aliança mili-
tar vagamente semelhante 

à Otan, que congrega seis 
Estados que faziam parte 
da União Soviética e tem a 
Sérvia como observadora.

A própria Andersson já 
indicou um caminho inter-
mediário para não provo-
car ainda mais os russos. 
Ela afirmou que não haverá 
bases multinacionais da 
Otan ou armas nucleares 
em seu território, caso a 
inscrição seja aprovada. 
Isso daria a medida, em 
tese, da proporcionalidade 
sugerida por Putin.

A Finlândia, que tem 
1.300 km de fronteira com a 
Rússia, deve ir pelo mesmo 
caminho, para atenuar a 
temperatura da crise. Putin, 
por sua vez, se queixou de 
que seu país “não tinha pro-
blemas” com os dois novos 
candidatos a membro da 
aliança de 30 integrantes.

Desejo
O desejo da Ucrânia de 

entrar na Otan, estabele-
cendo assim forças ociden-
tais na sua maior fronteira 
a oeste, foi um dos moti-
vos centrais alegados pelo 
Kremlin para iniciar o que 
chama de operação militar 
especial, no fim de fevereiro.

Suécia pede para entrar 
na Otan, e Putin fala em 
reação proporcional

Guerra: mudança tática 
sugere dificuldade da Rússia
Evolução da batalha do Donbass, importante região da Ucrânia, sugere a dificuldade 
que as tropas russas têm em sustentar a ofensiva com os soldados de que dispõe

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE RESULTADO 
DE HABILITAÇÃO DA CONCORRENCIA Nº 06.001/2022-CP, OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇO PARA EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRU-
TURA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EM TODO O MUNICÍPIO DE UMIRIM, POR DEMANDA. 
A CPL comunica a HABILITAÇÃO da Empresa: 2. LC PROJETOS E CONSTRUÇÕES 
LTDA; 6. AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA; 7. BMA ENGENHARIA 
LTDA; 8. E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA e INABILITADA a em-
presa: 1. CONSTRUTORA MONTE CARMELO LTDA; 3. FERREIRA CONTRUÇÕES LTDA; 
4. ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI- ME; 5. PROLIMPEZA 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EIRELI. As razões que motivaram o posicionamento da Co-
missão encontra-se a disposição dos interessados. Fica aberto prazo recursal previsto no 
Art. 109, da Lei 8.666/93. Sala de Licitação na Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro. Informações: 
Sala de Licitação na Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro, de segunda a sexta das 08:00hs às 
12:00hs ou através do site do TCE/CE. Umirim - Ce, 16 de maio de 2022. Marcelo Wagner 
Alves Ferreira – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ-CE – AVI-
SO DE LICITAÇÃO – O Pregoeiro municipal comunica aos interessados que no próximo 
dia 30 de maio de 2022, às 08h30min, estará abrindo licitação na modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 1705.01/2022 – SRP/PMSA , tipo menor preço, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE URNAS FUNERÁRIAS E SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRES, PARA ATENDER 
AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CON-
FORME TERMO DE REFERÊNCIA.O edital completo estará à disposição dos interessados 
nos dias úteis após esta publicação no horário de 07h30min as 12h00minh, no endereço do 
Setor de Licitações AV. SÃO JOÃO,75, CENTRO, SANTANA DO ACARAÚ – CE. Santana, 
17 de maio de 2022. DANIEL MARCIO CAMILO DO NASCIMENTO – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - PRO-
CESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1705.02/22- PE/SESA. OBJETO: AQUISIÇÃO DE 
UMA AMBULÂNCIA TIPO “B” PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME O TERMO DE 
REFERÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do 
Acaraú-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do 
dia 18 de maio de 2022 a 30 de Maio de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, 
no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no 
dia 30 de Maio de 2022, às 13h00min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa 
de Lances ocorrerá a partir das 15h00min do dia 30 de Maio de 2022, (Horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão 
de Licitação/Pregão, á Av. São João, 75 - Bairro Centro,Santana do Acaraú – CE, no lici-
tacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão. 
Santana do Acaraú/Ce, 17 de maio de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-CE, torna 
público o EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 1705.001/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE SENADOR 
SÁ-CE, CONFORME LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 26 DO FNDE, DE 
17/06/2013 E 04/2015 ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES 20/2020 E 21/2021, destinado 
ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar - para o período de 17 
de Maio a 07 de Junho de 2022. Os Grupos Formais/Informais deverão apresentar a 
documentação de habilitação e o Projeto de Venda até o dia 07 de Junho de 2022, às 09:30 
horas, na sede da Prefeitura Municipal de Senador Sá, sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada à rua AV. 23 DE AGOSTO, S/N, CENTRO - SENADOR SÁ-CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão Per-
manente de Licitação, localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, torna 
público o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 1705.01.01/2022 – cujo objeto é a(o) 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OFERTAR CURSO PREPARA-
TÓRIO AOS PROCESSOS SELETIVOS 2022 (VESTIBULARES) PARA ESTUDANTES 
DE ESCOLA PÚBLICA QUE ESTEJAM CURSANDO 3º ANO MÉDIO OU FINALIZAN-
DO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/
CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, que realizar-se-á no dia 03.06.2022, às 09:00 horas. 
Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao pú-
blico, das 08:00 as 17:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. À comissão 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº. 06.007/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 02 de junho 
de 2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio – CE, 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para construção do CEI Santa Clara no Município de Eusébio-CE, tipo 
menor preço. O edital poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Sexto Termo Aditivo - Tomada 

de Preços Nº 2019.08.20.0001. A Prefeitura Municipal de Eusébio, através da sua Secretaria de 

Obras e Serviços Públicos, por meio do seu Secretário, por se dever no desempenho dos seus 

encargos administrativos, toma público o Sexto Termo Aditivo ao contrato celebrado inter partes. 

Unidade Administrativa: Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Processo: Tomada de Preços N° 

2019.08.20.0001. Objeto: Serviços de Manutenção de Parque de Iluminação Pública do Município de 

Eusébio/CE. Objeto do Sexto Termo Aditivo: Prorrogações de Prazo. Do Prazo: De 14 (quatorze) de 

março de 2022 a 12 (doze) de novembro de 2022. Data de Assinatura: 09 de março de 2022. 

Contratada: Prisma Engenharia LTDA - EPP. Assina pela Contratada: Francisco Gomes de 

Oliveira. Assina pela Contratante: José Valber Barros Mota.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico nº 
0205.01/22- SRP. A Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 17 de maio 
de 2022 às 09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no site: 
www.bll.org.br, referentes ao Pregão Eletrônico nº 0205.01/22- SRP, cujo objeto é o Registro de 
Preços para futuras e eventuais contratações de serviços de locação de máquinas pesadas, 
caminhões e ônibus, para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e 
Urbanismo e da Secretaria de Saúde do Município de Milhã/CE. Início da sessão de disputa de 
lances: dia 31 de maio de 2022 às 09h00min (horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser 
adquirido no site: www.bll.org.br ou www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min 
às 14h00min na Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, 
Centro. Milhã – Ceará, 17 de maio de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 30 de maio de 2022, às 
9h30min, (horário de Brasília), através do endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 022/2022.02, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução 
do Projeto de Fomento às Ações de Educação em Saúde Ambiental na Comunidade Tradicional 
e Assentamento Nova Esperança no Município de Uruburetama, conforme Convênio FUNASA 
nº 919763/2021. O Edital, encontra-se na íntegra na sede da CPL, sito à Rua Farmacêutico José 
Rodrigues, 1131 - Centro e no endereço eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Uruburetama/CE, 16 de maio de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 

Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços Nº1101.01/2022 – Secretaria de 

Infraestrutura, Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: licitação do tipo menor 

preço global para pavimentação em pedra tosca no Sítio Bela Vista no Município de Alcântaras-CE, 

conforme MAPP nº 5342 da Secretaria das Cidades - Governo do Estado, conforme projeto básico. A 

Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE, comunica aos 

interessados o resultado da fase de julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preços nº 

1101.01/2022. Empresa Vencedora: CONSTRUSOL - Construtora Sobralense EIRELI, com CNPJ 

39.336.452/0001-84, pelo valor global de R$ 507.124,40 (quinhentos e sete mil, cento e vinte e quatro 

reais e quarenta centavos). A Ata de julgamento das propostas de preços do certame em referência, 

com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se 

à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, 

bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal 

previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. Alcântaras/CE, 17 de maio de 2022. 

Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio. A 
Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado da Habilitação, da Concorrência 
Pública Nº 2022.14.02.01-AMMA, cujo objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de serviços de urbanização e melhorias nas Lagoas do Pólo, Bairro Centro, Lagoa 
dos Pássaros, Bairros Guaribas e Lagoa do Coaçu no Bairro Coaçu no Município de 
Eusébio/CE, conforme especificações constantes no Projeto Básico – Anexo I, para atender as 
necessidade da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano do Municipio de 
Eusébio/CE. Empresas Habilitadas: MPI – Construções LTDA; Construtora Morais Vasconcelos 
LTDA; Aguiar Construções e Incorporações LTDA. Empresa Inabilitadas: Athos Construções 
LTDA por não atender o item 6.6.3 do edital; LC Projetos e Construções LTDA por não atender o 
item 6.6.3 do edital; Ecolix Gestão Ambiental EIRELI por não atender o item: 6.6.3 do edital; 
Arcanjo Construções LTDA por não atender o item 6.6.3 do edital. Construtora Mazui LTDA por 
não atender o item: 6.3.5; 6.7.6; não atendeu a declaração do anexo IV item b do edital. A 
Comissão de Licitação divulgou o resultado do julgamento da habilitação, fica aberto o prazo 
recursal fulcro no art. 109, inciso I, alínea "b caso não tenha recurso a data de abertura das 
propostas de preço será dia 31 de maio de 2022 às 09h30min. Eusébio–CE, 16 de Maio de 
2022. Marlon Reno Vasconcelos Martins - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso do Julgamento da Proposta – 

Concorrência Pública N° 24.01.01/2022.08/CP. Objeto: contratação de pessoa jurídica para 

executar obra de pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Município de 

Amontada, conforme Convênio nº 116/2021 - Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE – 

Governo do Estado. A Comissão de Licitação torna público o resultado do julgamento da 

proposta, sendo observado pela Comissão de Licitação que sagrou-se como vencedora a 

empresa: WR Construções e Locações EIRELI, CNPJ (MF) 06.050.417/0001-45, apresentou 

proposta no valor global de R$ 3.225.248,75 (três milhões duzentos e vinte e cinco mil duzentos 

e quarenta e oito reais e setenta e cinco centavos). Informa, ainda, que o prazo para eventual 

interposição de recurso começa a contar, a partir da data da publicação do resultado da 

proposta, conforme reza o Art. 109, I, "b", da Lei nº 8.666/93. Amontada/CE, 16 de maio de 

2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL de Amontada/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia 31 de maio de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico nº 13.05.01/2022.05/PE, para o seguinte objeto: aquisição de 
carroceria fechada tipo furgão de responsabilidade da Secretaria de Educação e Cultura de 
Amontada/CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 
12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE, 16 de 
maio de 2022. Jerffson Bruno Oliveira - Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Aviso de Habilitação de Convocação - 
Tomada de Preços Nº 2022.04.26.01. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Cariús comunica aos interessados o resultado da habilitação da Tomada de 
Preços Nº. 2022.04.26.01, tipo – menor preço, destinada a Contratação de pessoa jurídica apta 
a executar os serviços de terraplanagem e construção de cinta de contorno do terreno para 
construção de uma Areninha na Vila São Sebastião, junto a Secretaria de Infraestrutura e 
Serviços Urbanos do Município de Cariús. Empresas Desabilitadas: M. Joseneide Lima Melo 
EIRELI, Pilartex Construções LTDA e Tela Serviços e Eventos LTDA – ME. Empresa Habilitada: 
Locatran - Construções e Serviços EIRELI. Convocação para etapa de abertura dos envelopes 
de propostas de preços para o dia 19 de maio de 2022 às 07:30h, na sala de licitações 
localizada na Rua Raul Nogueira II, s/nº - Cariús-CE – Bairro Esplanada. Informações pelo fone 
(0xx88) 3514-1219. Cariús – CE, 16 de Maio de 2022. Francisco Edideus dos Santos 
Santana - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – Aviso de 
licitação. modalidade: pregão eletrônico n.º 2022.05.04.01PE.  Objeto: Aquisição 
de materiais didáticos complementares, formação continuada  e plataforma de ensino 
de português e matemática destinados aos alunos do  município de Barroquinha/CE. 
Tipo: menor preço por lote. da forma de disputa:  aberto e fechado. a comissão de 
pregão comunica aos interessados que a entrega  das propostas comerciais será até o 
dia 30.05.2022 às 08:00 horas (horário DE  BRASÍLIA). Os horários referem-se 
ao horário local. Referido EDITAL poderá ser  adquirido no endereço eletrônico: www.
bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, a partir da data 
desta publicação ou na sala da C.P. L,  situada à Rua Lívio Rocha Veras, 549, Centro, 
Barroquinha-CE. 12 de Maio de 2022.  Francisco Clovis Lins Lima– Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA –  AVISO DE 
ABERTURA DE PROPOSTAS COMERCIAIS. MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS 
Nº 2022.03.08.01TP: OBJETO: Contratação de  Serviços de Limpeza e Pintura 
dos Cemitérios das Diversas Localidades e  Sede do Município de Barroquinha-
Ce, de interesse a Secretaria Municipal de  Infraestrutura e Serviços Públicos, 
conforme Projeto Básico. TIPO: MENOR  PREÇO GLOBAL. REGIME DE EXECUÇÃO: 
INDIRETA. A COMISSÃO  DE LICITAÇÃO COMUNICA que no dia 18 de maio de 2022, 
as 08:30hrs estará  abrindo os envelopes contendo as propostas de preços, NO 
ENDEREÇO: Rua Lívio  Veras Rocha, 549, Centro, Barroquinha-CE CEP: 62.410-000. 
maiores informações  através do FONE (88) 3623-1137 DAS 08:00 ÀS 11:30 HORAS. A 
COMISSÃO.  Barroquinha/CE, 12 de maio de 2022. FRANCISCO CLÓVIS LINS LIMA 
-  Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – AVISO 
RESULTADO DA PROPOSTA DE PREÇOS. 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 O  RESULTADO DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS VALIDAS  
DO CERTAME SUPRACITADO: 1º Lugar: ST LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E  SERVIÇOS 
EIRELI-ME, CNPJ nº 12.465.363/0001-81; com o valor global de R$ 1.871.207,00; 2º 
Lugar: RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES – EIRELI,  CNPJ nº 05.610.532/0001-64; 
com o valor global de R$ 1.897.005,48; 3º Lugar:  PMG CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO 
LTDA, CNPJ nº 21.264.939/0001-33; com  o valor global de R$ 1.906.514,07; 4º 
Lugar: TERRA SANTA CONSTRUÇÕES  EIRELI, CNPJ nº 12.433.502/0001-95; com 
o valor global de R$ 1.955.462,07; 5º  Lugar: JUAÇABA CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ  nº10.898.924/0001-00; com o valor global de R$ 
2.119.169,04; 6º Lugar: URBANA  LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIÁRIA EIRELI, 
CNPJ nº13.259.179/0001- 84, com o valor global de R$ 2.123.107,17; 7º Lugar: DTC 
CONSTRUÇÕES  E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 13.640.830/0001-25; com o valor 
global de R$  2.169.005,79; 8º Lugar: CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI 
ME, CNPJ nº22.675.190/0001-80; com o valor global de R$ 2.170.018,38; 9º  Lugar: 
TFA EMPREENDIMENTOS EIRELI, CNPJ nº 23.281.776/0001-22;  com o valor global 
de R$ 2.186.377,52; 10º Lugar: AVAM SERVIÇOS EIRELI,  CNPJ nº18.640.470/0001-
85; com o valor global de R$ 2.184.986,45; 11º Lugar:  R.A CONSTRUÇÕES EIRELI-
EPP, CNPJ nº 13.772.961/0001-66; com o valor  global de R$ 2.185.953,87; 12º Lugar: 
LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS  LTDA, CNPJ nº07.270.402/0001-55; com o 
valor global de R$ 2.225.194,89;  13º Lugar: IMCP INSTITUTO DE MANUTENÇÃO E 
CONSERVAÇÃO  DE PATRIMÕNIO EIRLI CNPJ, CNPJ nº 12.333.323/0001-86; com 
o valor  global de R$ 2.231.329,73 e 14º Lugar: L & L SERVIÇOS EIRELI, CNPJ  
nº13.370.874/0001-82; com o valor global de R$ 2.495.937,00 após a divulgação  desta 
publicação, fica aberto o prazo recursal de acordo com o art. 109, inciso i alínea  “b” da 
lei 8.666/93. maiores informações através do fone (88) 3623-1137 das 08:00  às 12:00 
horas. à comissão. FRANCISCO CLOVIS LINS LIMA - Presidente da  C.P.L.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiuba – Aviso de Homologação 
e Adjudicação. Modalidade: TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2022-TP Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE 
REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GUAIUBA/
CE. VENCEDOR: Locax Locações e Serviços Eireli. Valor Total: 307.890,41. 
Conforme proposta anexa aos autos. Homologo a Licitação na forma da Lei 
8.666/93. José Rober to Gonçalves da Silva – Secretário de Agricultura, Pecuaria, 
Pesca e Meio Ambiente. 11/05/2022.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Guaiuba – Extrato de Contrato – Nº 2022.05.12.01. 
Origem: TOMADA DE PREÇOS Nº 11.001/2022 - TP. Contratante: SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E MEIO AMBIENTE. CONTRATADO: LOCAX LOCAÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI.  Objeto: CONTRATAÇÃO DE UMA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 
GUAIUBA/CE. Valor Total: 307.890,41. Dotação orçamentária: 1101.20.605.0016.1.054 – 
4.4.90.51.00. Vigência: 12/05/2022 á 12/05/2023. Data da Assinatura 12/05/2022. José Roberto 
Gonçalves da Silva – Secretário De Agricultura, Pecuaria, Pesca e Meio Ambiente.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - AVISO DE 
PROSSEGUIMENTO PARA ABERTURA DOS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 06.001/2022. A Presidente da CCLP do Município de GUAIUBA 
- CE torna público para conhecimento dos interessados que o Recurso interposto foi 
PARCIALMENTE PROCEDENTE, sendo a empresa: G R SAVAIVA declarada INABILITADA 
em fase recursal, pois apresentou CRC de empresa aleia ao processo. Assim sendo fica 
marcado para o dia 24 de Maio de 2022 às 09:00hs, na Sede da CCLP, localizada na Rua 
Pedro Augusto, 53, Centro, Guaiuba - CE, a abertura dos envelopes de propostas de preços 
das empresas habilitadas na licitação supramencionada. GUAIUBA - CE, 16 de Maio de 
2022. Rosicléia da Silva Magalhães –Presidente.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA – Aviso de Licitação - O 
município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico 
N° 0012403.2022 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE. Abertura da sessão 
pública virtual será dia 27 de maio de 2022, às 08h30min (Horário de Brasília) através 
do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA – Extrato Ata de Registro de 
Preços - Ata de Registro de Preços Nº 0012101, Pregão Eletrônico Nº 0012101.2022-SRP Órgão 
Gestor: Secretaria Municipal de Educação (CNPJ: 08.666.926/0001-84). Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA 
PARA A FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-
CE. Empresa detentora: F C DE SOUZA AUTOCENTER CNPJ: 43.009.686/0001-94. Valor da 
ata R$: 598.973,50. Validade da ata: 12 (doze) meses – 17/05/2022 a 17/05/2023.  Informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. Francisco das Chagas Pereira - Gestor da Ata de Registro de Preço

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA – Aviso de Homologação. 
Os Ordenadores de Despesas das SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação cumprindo todas 
as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE OFICINA MECANICA PARA A 
FROTA DE VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE, na 
modalidade PREGÃO ELETRONICO N° 0012101.2022, para que produza os efeitos legais e 
jurídicos. Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO 
dia 16 de maio de 2022, em favor da empresa: F C DE SOUZA AUTOCENTER CNPJ: 
43.009.686/0001-94, com sede na AVENIDA VALDEMAR ROCHA, 26 de março, Uruoca-CE, 
CEP: 62.460-000. VALOR GLOBAL: R$: 598.973,50. Ciência aos interessados, observadas as 
prescrições legais pertinentes, especialmente as da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA - Ordenador de Despesas da Secretaria da Educação.



O Presidente do Conselho Estadual de 
Distribuição de Cadáveres Para Fins de Ensino  
- Cedice, torna público, por meio deste edital, a 
existência de cadáver não reclamado 
conhecido pelo nome de MILTON VIANA 
PINHO, brasileiro, solteiro, nascido em 
02/05/1959, falecido em 10/06/2021 no hospital 
HGF, natural de Fortaleza-CE, filho de 
Francisco Andrade Pinho e Tereza Viana 
Pinho, masculino, negro, cabelos grisalhos 
ondulados curtos, barba branca, idade 62 anos, 
com aproximadamente 1,67m de altura. 
Endereço: Rua 206 s/n, Bairro Jangurussu, 
Fortaleza-CE. O corpo encontra-se nas 
dependências da Perícia Forense do Estado do 
Ceará - Pefoce. Caso algum parente queira 
reclamar o corpo para sepultamento, contatar 
a Pefoce, Av. Presidente Castelo Branco, 901 - 
Moura Brasil, Fortaleza - CE, ou pelo telefone 
(85) 3101-4840 (85) 3101-5049 no prazo de 10 
(dez) dias corridos da data desta publicação. 
Caso não haja reclamação, informamos que o 
referido corpo será utilizado para fins de 
estudo e pesquisa científica, em conformidade 
ao disposto na Lei Nº 8.501/92.

EDITAL DE CADÁVER 
NÃO RECLAMADO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO N. 001/2021-TCE.
UNIDADE AUDITADA: SERVIÇO SOCIAL 
DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DO CEARÁ.

ASSUNTO: Tomada de Contas Especial. 
Interessado: Maurício Cavalcante Filizola. Pelo 
presente Edital de Noti�cação, considerando o 
teor da Certidão emitida pelo Cartório 
Albuquerque referente à frustração de 
noti�cação do interessado (�s. 386), �ca 
noti�cado o Sr. Maurício Cavalcante Filizola, 
para, querendo, no prazo de 10 (dez) dias 
contados da publicação do presente Edital de 
Noti�cação, apresentar defesa escrita sobre os 
fatos constantes dos autos da Tomada de 
Contas Especial, Processo TCE Nº 001/2021, 
instaurada pela Portaria n. 678/2021, no estrito 
cumprimento do que determina o art. 8º, da Lei 
n. 8.443/92, com a �nalidade de apurar as 
responsabilidades e quanti�car o dano 
decorrente dos mesmos. Caso Vossa Senhoria 
tenha interesse, poderá obter vista dos autos 
junto ao Serviço Social do Comércio – AR/CE, 
na Rua Pereira Filgueiras, 1070 – Bairro Aldeota 
– Fortaleza – Ceará, por meio do contato com o 
Sr. Israel Dias Leite, no telefone (85) 3195-8747, 
no horário de 8h às 17h. 

SÉRGIO BRAGA BARBOSA
Presidente da Comissão de TCE.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
PROCESSO Nº 002/2021-TCE. 
UNIDADE AUDITADA: SERVIÇO SOCIAL 
DO COMÉRCIO – ADMINISTRAÇÃO 
REGIONAL DO CEARÁ. 

ASSUNTO: Tomada de Contas Especial. 
Interessado (a): Ana Cecília Britto Freitas. Pelo 
presente Edital de Noti�cação, considerando o 
teor da Certidão emitida pelo Cartório 
Albuquerque referente à frustração de 
noti�cação do interessado (�s. 460), �ca 
noti�cada a Sra. Ana Cecília Britto Freitas, para, 
querendo, no prazo de 10 (dez) dias contados 
da publicação do presente Edital de 
Noti�cação, apresentar defesa escrita sobre os 
fatos constantes dos autos da Tomada de 
Contas Especial, Processo TCE Nº 002/2021, 
instaurada pela Portaria n. 679/2021, no estrito 
cumprimento do que determina o art. 8º, da Lei 
n. 8.443/92, com a �nalidade de apurar as 
responsabilidades e quanti�car o dano 
decorrente dos mesmos. Caso Vossa Senhoria 
tenha interesse, poderá obter vista dos autos 
junto ao Serviço Social do Comércio – AR/CE, 
na Rua Pereira Filgueiras, 1070 – Bairro Aldeota 
– Fortaleza – Ceará, por meio do contato com o 
Sr. Israel Dias Leite, no telefone (85) 3195-8747, 
no horário de 8h às 17h. 

SÉRGIO BRAGA BARBOSA
Presidente da Comissão de TCE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Sindicato dos Administradores do Estado do Ceará – SINDAE-
CE, nos termos do Art. 3º, Alínea “b”, convoca todos os Adminis-
tradores e seus associados para Assembléia Extraordinária, para 
tratar dos seguintes assuntos: a) Pauta de negociação para firma-
ção do Acordo e Convenção Coletiva de Trabalho. b) Autorização 
para que Assembléia torne-se permanente até a celebração de 
Convenção e/ou Acordo Coletivo de Trabalho, conforme abaixo 
relacionamos: Sindicato das Santas Casas, Hospitais e Entida-
des Filantrópicas do Estado do Ceará. A Assembléia acontecerá 
na Rua J da Penha, 189, Bairro Centro, CEP 60110-120 sendo a 
1º Convocação às 16:00h, ou 2º Convocação às 16:30h do dia 
21/06/2022. Fortaleza, 17 de maio de 2022. Adm. Clóvis Mato-
so Vilela Lima. Presidente.

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.
66748-FRANCISCO HUGO FARIAS DE FREITAS E BLEINE QUEIROZ CAÚLA
66749-PAULO DANIEL CAMPOS ASSARÉ E EMILIA CAETANO DOS SANTOS
66750-LEANDRO DE OLIVEIRA NUNES E MARIA ERILENE ALMEIDA DA SILVA
66751-RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA E ROSANGELA DE SOUSA OLIVEIRA
66752-FRANCISCO RENATO MELO DE SOUSA E RAYANE MORAIS SILVA

Fortaleza, 16 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ Comarca de Fortaleza. 21ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 
3492 8402, Fortaleza-CE - E-mail: for21cv@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 
30 DIAS). Processo nº: 0170672-74.2015.8.06.0001. Classe: Despejo Por Falta de Pagamento 
Cumulado Com Cobrança Assunto: Locação de Imóvel. Requerente: Francisco Sergio Freire de 
Alencar. Requerido: Ricardo Augusto Gondim Freire e outros. Valor da Causa: R$ 37.440,00. A 
Dra. Lucimeire Godeiro Costa, Juíza de Direito da 21ª Vara Cível (SEJUD1º Grau) da Comarca de 
Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou 
dele conhecimento tiverem, que por parte de Francisco Sérgio freire de Alencar, brasileiro, divorciado, 
empresário, inscrito no CPF nº 049.737.203-72, residente na Av. Abolição, nº 3090, apto. 702, 
Meireles, Fortaleza-CE, foi proposta uma ação de Despejo, em face de LUCAS FARIAS LIMA DE SOUSA, 
brasileiro, solteiro, empresário, CPF nº 030.099.283-19 e RG nº 2003002054707, encontrando-se, 
atualmente, em lugar incerto e não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual 
fica CITADO o Sr. LUCAS FARIAS LIMA DE SOUSA, com último endereço conhecido, como sendo Av. 
Desembargador Moreira, nº 40, Apto. 201, BLC Acapulco, Meireles, Fortaleza-CE, acerca da presente 
ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, por força do despacho a 
seguir transcrito: “Outrossim, quanto ao outro requerido, Lucas Farias Lima de Sousa, tendo em vista 
o esgotamento de todos os meios de citação real, defiro, o pedido formulado pela parte autora, às 
fls. 253, determinando, de logo, à SEJUD (Secretaria Judiciaria), que expeça-se edital de citação com 
prazo de 30 (trinta) dias, em face de Lucas Farias Lima de Sousa.”, com a advertência de que, não 
havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. 
CUMPRA-SE. Fortaleza/CE, em 18 de fevereiro de 2020.. Lucimeire Godeiro Costa. Juíza de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Fortaleza. 4ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 
3492 8264, Fortaleza-CE - E-mail: for04cv@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 
DIAS). Processo nº: 0185511-02.2018.8.06.0001. Classe: Procedimento Comum Cível. Assunto: 
Adjudicação Compulsória. Requerente: Adriana Flávia Peixoto Aragão. Requerido: Construtora 
Caldas S/A e outro. Valor da Causa: R$ 350.000,00. O Dr. Fabiano Damasceno Maia, Juiz de 
Direito da 4ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER 
aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de 
ADRIANAFLÁVIA PEIXOTO ARAGÃO, brasileira, casada, aposentada, RG nº 93002074362 SSP-CE, CPF 
nº 261.592.523-72, residente e domiciliada na Rua Cel. José Aurélio Camara, nº 1400, Casa 04, Bairro 
De Lourdes, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação de Adjudicação Compulsória, em face de HABITEC 
ENGENHARIA S|A e CONSTRUTORA CALDAS LTDA, as quais se encontram em lugar incerto e não 
sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual ficam CITADAS CONSTRUTORA CALDAS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.315.882|0001-06, com último 
endereço conhecido como sendo Rua Deputado Osvaldo Studart, nº 848, Fátima, Fortaleza CE, por seu 
representante legal e HABITEC ENGENHARIA S|A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.276,389|0001-41, com último endereço conhecido como sendo Rua Governado Parsifal 
Barroso, nº 600, Sala 2, Pres. Kennedy, Fortaleza-CE, por seu representante legal, acerca da presente 
ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, por força do despacho a 
seguir transcrito: “Tendo em vista que a parte promovida CONSTRUTORA CALDAS LTDA e HABITEC 
ENGENHARIA S|A, encontram-se em local ignorado ou incerto, determino sua citação por edital, tudo 
emconsonância com o art. 256, II do CPC, com prazo de 20(vinte) dias.”, com a advertência de que, não 
havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, 
assim como será nomeado curador especial em caso de revelia. CUMPRA SE. Fortaleza/CE, em 06 de 
setembro de 2021.. Fabiano Damasceno Maia. Juiz de Direito





Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 17 de maio de 2022   O ESTADO                     10

ECONOMIA Sem crise. O Itaú registrou lucro de R$ 7,361 bi no primeiro trimestre de 2022. O dado equivale a 
um crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 2,8% em rela-
ção ao trimestre imediatamente anterior, de acordo com balanço divulgado nessa segunda-feira (9).

A entidade disse que o comportamento para o mês já era esperado e que o resultado está dentro do padrão histórico para o período

A produção industrial 
registrou recuo em abril se 
comparado ao mês de março 
deste ano. O dado é da Con-
federação Nacional da Indús-
tria (CNI). Segundo o bo-
letim Sondagem Industrial, 
divulgado pela CNI, o índice 
que afere a evolução da pro-
dução ficou em 46,5 pontos,  
abaixo dos 54,5 pontos regis-
trados no mês anterior.

Os índices avaliados pela 
CNI apresentam variação de 
0 a 10. Dessa forma, valores 
acima de 50 indicam aumen-
to do emprego da produção, 
estoque acima do planejado 
ou utilização da capacidade 
instalada acima do usual. 
Valores abaixo de 50, indi-
cam que o nível de atividade 
está abaixo do usual.

A entidade disse que o 
comportamento para o mês 
já era esperado e que o re-
sultado está dentro do pa-
drão histórico para meses de 
abril, desconsiderando abril 
de 2020, quando a produção 
foi profundamente afetada 

pela pandemia de covid-19.

Emprego
Ainda seugundo a CNI, o 

emprego industrial também 
sofreu um recuo em abril 
na comparação com março, 
ficando 49,5 pontos, pouco 
abaixo da linha divisória (50 
pontos), o mesmo resulta-
do apresentado em março. 
Além disso, a Utilização da 

Capacidade Instalada (UCI) 
das indústrias fechou em 
69% em abril, na compara-
ção com março. 

Segundo a CNI, um dos 
fatores é a desorganização 
das cadeias globais de va-
lor, em razão da pandemia, 
situação intensificada pela 
guerra entre a Rússia e Ucrâ-
nia. Este fato tem ocasiona-
do incertezas em relação a 

aquisição de matérias-pri-
mas, com atrasos nas entre-
gas e elevação dos custos.

O índice de utilização da 
capacidade instalada efetiva 
em relação ao usual regis-
trou 43,3 pontos em abril, 
uma queda de 2,4 pontos em 
relação ao mês anterior. Esse 
resultado indica que o índi-
ce permanece menor que o 
usual para o mês.

FOTO AGÊNCIA BRASIL

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Quatro em cada dez brasileiros adultos (38,45%) esta-
vam negativados em abril de 2022 – o equivalente a 61,94 
milhões de pessoas. No último mês, o volume de consumi-
dores com contas atrasadas cresceu 5,59% em relação ao 
mesmo período do ano anterior. Levantamento realizado 
pela CNDL e pelo SPC Brasil, com base nos dados disponí-
veis em sua base – que abrangem informações de capitais e 
interior de todos os 26 Estados da Federação, além do Dis-
trito Federal – aponta que a variação anual observada, em 
abril deste ano, ficou abaixo da observada no mês anterior. 
Na passagem de março para abril, o número de devedores 
cresceu 0,46%. Para a CNDL, as consequências da pande-
mia no crescimento econômico impactam diretamente no 
aumento da inadimplência.

Em relação à evolução do número de dívidas no Brasil, 
o indicador aponta que, em abril de 2022, este número teve 
crescimento de 9,89% sobre igual período de 2021. O dado 
observado, em abril deste ano, ficou abaixo da variação anual 
observada no mês anterior. Na passagem de março para abril, 
o número de dívidas apresentou alta de 0,85%. O crescimento 
do indicador anual se concentrou no aumento de inclusões 
de devedores com tempo de inadimplência de 91 dias a 1 ano 
(50,87%). Para os próximos meses, as expectativas não são das 
melhores. “A expectativa é que a taxa de juros, o preço dos ali-
mentos e de itens básicos continuem aumentando. A econo-
mia ainda vai levar um tempo para se recuperar e, portanto, o 
consumidor deve evitar se endividar para não correr o risco 
de ficar inadimplente”, destacou a CNDL, em nota.

Inadimplência atinge 61,9 milhões

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

Na teoria...
Bolsonaro criticou, de 

novo, a política de preços 
da Petrobras, dizendo que 
o estatuto não está acima 
da Constituição e sinali-
zou ‘mudanças’ na estatal. 
Na semana passada, o 
presidente da Petrobras, 
José Mauro Coelho, fez 
o primeiro reajuste do 
diesel de sua gestão. O 
presidente já evocou antes 
o "fim social" da empresa, e 
criticou a política de preços 
da Petrobras, que motivou 
a troca no comando há 
cerca de um mês. Coelho já 
é o terceiro executivo desde 
que Jair Bolsonaro assumiu 
o governo.

Na teoria... 2
O alta no preço da gaso-

lina foi taxada de "estupro", 
e ficou por isso mesmo. 
Ontem, Bolsonaro disse 
não ser possível lucro de 
30% da Petrobras e, mas 
não detalhou como vai 
intervir. A alta do preço 
médio do diesel foi de 
8,87% nas refinarias da 
Petrobras, alta esperada 
pelo mercado, diante da 
escalada das cotações 
internacionais nas últimas 
semanas. No governo, o 
agravante foi o reajuste 
ser anunciado quatro dias 
após vir à tona o lucro de 
R$ 44,5 bilhões no pri-
meiro trimestre de 2022.

Arrocho
O último monitoramento 

da CNI levantou um dado 
que tem preocupado o 
setor, em alerta com a 
escalada dos preços que 
afeta o consumo. Mais de 
20% da população pre-
tende deixar de comprar 
combustíveis nos próximos 
três meses e mais de 30% 
decidiu reduzir a compra 
de álcool, gasolina e diesel, 
segundo a CNI. Para o gás 
de cozinha, há planos de 
diminuir o consumo entre 
26% dos entrevistados no 
levantamento da entidade e 
2% querem parar de com-
prar. Fácil não está.

Lado mais fraco
As famílias de renda 

mais baixa foram as que 
mais sentiram o peso nos 
preços da economia em 
abril. A alta de preços foi 
de 1,06%, contra 1% na 
faixa de renda mais alta, 
informou o Ipea. Entre as 
famílias de renda muito 
baixa, houve pressão, em 
abril, especialmente dos 
aumentos de preços no 
arroz (2,2%), feijão (7,1%), 
macarrão (3,5%), batata 
(18,3%), leite (10,3%), 
frango (2,4%), ovos (2,2%), 
pão francês (4,5%) e óleo 
de soja (8,2%) e medica-
mentos (6,1%).

Análise: Privatização não garante preços
A privatização da Petrobras não é garantia de 
redução dos preços dos combustíveis, segundo 
especialistas. Pelo contrário, pode representar 
aumento, conforme indicam os números da única 
grande refinaria privada brasileira. Um impacto no 
preço dependeria do formato da privatização e de 
mais investimentos em refino no País, para reduzir a 
dependência brasileira de combustíveis importados e 
ampliar a competição na venda dos produtos. Assim, 
qualquer eventual efeito só ocorreria a longo prazo.

IR: Mais de 22 milhões de declarações entregues
Até ontem, mais 
de 22 milhões 
de declarações 
do Imposto 
de Renda da 
Pessoa Física 
(IRPF) 2022, ano-
-calendário 2021, 
foram entregues à 
Receita Federal. O 

total entregue representa 65,4% dos documentos que a Receita 
Federal espera receber neste ano (34,1 milhões de declarações). 
O prazo para a entrega da declaração vai até 31 deste mês.

Ipea: inflação afeta mais as pessoas 
de baixa renda durante o mês de abril

A inflação segue pesando 
mais no bolso do brasileiro 
mais pobre. Foi o que de-
monstrou pesquisa do Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA) divulgado 
nessa segunda-feira (16). 
O levantamento disse que 
em abril, a inflação para 
as famílias com renda do-
miciliar muito baixa foi de 
1,06%. No outro extremo, 

entre as famílias de renda 
alta, marcou 1%.

No acumulado de 12 me-
ses, a inflação apurada para 
esse grupos familiares che-
gou a 12,7% e 10,8%, respec-
tivamente. Pressionada pelo 
grupo alimentos e bebidas, 
a inflação foi mais severa 
para a população com renda 
mais baixa. Já para as faixas 
mais ricas, o maior impac-

to veio do grupo transpor-
tes, que representou 60% de 
toda a inflação.

O indicador refletiu os 
reajustes das passagens aé-
reas (9,5%), do transporte 
por aplicativo (4,1%), da 
gasolina (2,5%), do etanol 
(8,4%) e do diesel (4,5%).

“No caso do segmento de 
renda muito baixa, o im-
pacto exercido pela alta dos 

preços dos alimentos no do-
micílio – especialmente do 
arroz (2,2%), feijão (7,1%), 
macarrão (3,5%), batata 
(18,3%), leite (10,3%), fran-
go (2,4%), ovos (2,2%), pão 
francês (4,5%) e óleo de soja 
(8,2%) – fez com que o gru-
po alimentos e bebidas res-
pondesse por 61% de toda a 
inflação apurada em abril”, 
destacou o Ipea.

Produção industrial teve 
queda de 46,5 pontos em abril
Segundo a CNI, um dos fatores é a desorganização das cadeias globais, em 
razão da pandemia e intensificada pela guerra entre a Rússia e Ucrânia

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato do 4º Termo 
Aditivo a Ata de Registro de preço Nº 07.001/2021-SRP e ao contrato nº 07.001/2021-02SEDU-
MASP, resultante do Pregão Eletrônico nº 07.001/2021-PERP - Contratado: Betunel Indústria e 
Comércio S/A, através de sua representante legal, a Sra. Maria Aparecida Kasakewitch Caetano 
Vianna. Objeto: Aquisição de material betuminoso (Emulsão Asfáltica) para produção de massa 
asfáltica usinado a frio, a ser utilizado na recuperação e construção de pavimentação asfáltica 
em diversas ruas do município. O presente Termo Aditivo tem por objetivo proceder ao reequilí-
brio econômico e financeiro a Ata de Registro de Preços N.07.001/2021 - SRP e ao contrato Nº 
07.001/2021-02SEDUMASP, em 2,902%. Data da assinatura: 09/05/2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 1ª Vara Cível da Comarca de Caucaia. Rua Sérvulo Braga 
Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8989, Caucaia-CE - E-mail:. caucaia.1civel@tjce.jus.brCaucaia. 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0050221-15.2021.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto: 
Usucapião Extraordinária. Requerente: P & M Participaçoes e Incorporaçoes S/A. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 
DIAS. O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ, Juiz de Direito em respondência pela 1ª Vara Cível da 
Comarca de Caucaia-CE, Estado do Ceará, por nomeação legal, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a todos quantos o presente edital 
com prazo de 30 (trinta) dias o virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este Juízo e expediente da Secretaria da 1ª 
Vara Cível da Comarca de Caucaia, os termos de uma Ação de Usucapião de nº 0050221-15.2021.8.06.0064, que promove P 
& MParticipaçoes e Incorporaçoes S/A, de um terreno urbano, de forma irregular, na Escala 1:300, distando 59,17m do vértice 
V0=0 no sentido Norte – Sul para a Travessa Visconde de Cauípe, contendo um galpão de área edificada = 356,96 m², situado na 
rua Barão de Ibiapaba, s/nº, constituído por parte da Gleba A-17 da Zona A – Fazenda Soledade, Bairro Nova Cigana – Caucaia-CE, 
perfazendo o terreno uma área de 404,12m², perímetro de 80,40m, possuindo as seguintes coordenadas, limites e dimensões: Inicia-
se a descrição deste perímetro no vértice V0=0 de coordenada Este (X) 537.685,9223m e Norte (Y) 9.586.218,3677m, assinado 
em planta anexa como segue: Ao Poente, frente em 01(um) segmento: do vértice V0=0 segue até o vértice V1, de coordenada 
UTM E= 537.688,6710m e N = 9.586.238,2789m, no ângulo interno de 90°14’01 , na extensão de 20,10m, extremando com a Rua 
Barão de Ibiapaba; Ao Norte, lado direito, em 01(um) segmento: do vértice V1 segue até o vértice V2, com coordenada UTM E= 
537.708,6774m e N= 9.586.235,4339m, no ângulo interno de 89°46’00 , na extensão de 20,20m, extremando com a parte Gleba 
A-17 da Zona A, pertencente a Maria Falcão de Oliveira; Ao Nascente, fundos, em 01(um) segmento: do vértice V2 segue até 
o vértice V3, de coordenada UTM E= 537.705,7267m e N= 9.586.215,5514m, no ângulo interno de 89°39´07´´, na extensão de 
20,10m, extremando com parte da Gleba A – 17 da Zona A, pertencente a Maria Falcão de Oliveira; Ao Sul, lado esquerdo, em 
01(um) segmento: do vértice V3 segue até o vértice V0=0 (inicio da descrição), no ângulo interno de 90°20’52 , na extensão de 20,00 
m, extremando com parte da Gleba A-17 Zona A, pertencente a Maria Falcão de Oliveira; fechando assim o polígono acima descrito. 
Perfazendo Área = 404,12 ,m² e Perímetro = 80,40m. Assim, mandou o(a) Juiz(a) expedir este Edital para a CITAÇÃO dos réus 
emlugar incerto e dos eventuais interessados, de todos os termos da ação, bem como, para, querendo, responderem ao pedido no 
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do vencimento do prazo do Edital, sob pena de revelia e confesso, bem como de serem aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados na inicial. E para que chegue ao conhecimento de todos, vai o presente afixado no local público 
de costume e publicado no Diário da Justiça. CUMPRA-SE. Dado e passado nesta cidade de Caucaia, Estado do Ceará, aos 16 dias do 
mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um (2021). Eu, Débora Rodrigues Nogueira Meira Barbosa, Supervisora de Unidade, o 
digitei e subscrevi.. Francisco Biserril Azevedo de Queiroz. Juiz de Direito

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE JULGAMENTO HABILI-
TAÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.04.26.2. A Presidente da Comissão de Licitação da 
Câmara Municipal de Icó/CE, torna público que concluiu o julgamento da fase de habilitação 
Tomada de Preços nº 2022.04.26.2, cujo objeto é a Contratação de empresa especializada 
em serviços de assessoria e consultoria administrativa junto as serviços de controle inertno da 
Câmara Municipal de Icó/CE. Empresas habilitadas: A. CABRAL DE OLIVEIRA NETO - ME, 
DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL e J P LOPES DE ALCANTA-
RA, por cumprimento integral ao Edital Convocatório. Empresas Inabilitadas: F O SANTOS 
SERVIÇOS E ASSESSORIA EIRELI, por descumprimento ao item 3.5.3.2 do Edital Convo-
catório, VICENTE LEITE BESERRA CONTABILIDADE, por descumprimento ao item 3.3.1 do 
Edital Convocatório, E A N EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES, por descumprimento 
aos itens 3.1.5, 3.5.2 e 3.5.3.2 do Edital Convocatório e R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E 
INFORMÁTICA S/S LTDA, por descumprimento aos itens 3.3.2 e 3.5.3 do Edital Convocatório. 
Informações pelo (88) 3561-4031 ou na sede da CPL, sito à Av. Idílio Sampaio, nº 2071 - Cen-
tro, Icó - CE, 13 de maio de 2022. Anna Alice Carvalho Nunes - Presidente.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna 
público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 07/2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para futuras e eventuais aquisi-
ções de pneus, câmaras de ar e protetores, para atender as necessidades das diversas secretarias 
do município.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 16h do dia 17/05/2022; 
2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 01/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das 
propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 01/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 
09h do dia 01/06/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua 
Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 11:30h ou pelo telefone 
(88) 99300-1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante: Secretaria de Saúde, Lady Diana Arruda Mota, Se-
cretária. Extrato do contrato resultantes do Pregão Eletrônico 10.001/2022-PERP: nº 10.001/2022-
04SMS - Valor global: R$ 23.780,80 - Contratada: MEDLAR Soluções em Saúde LTDA, através 
de seu representante legal, o Sr. Italo Ney Bezerra Paulino. Objeto: Aquisição de leites especia-
lizados, produtos médicos hospitalares, produtos farmacológicos e medicamento manipulado, em 
atendimentos judiciais e administrativos. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data da assinatura do 
contrato: 09/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixada - Extrato do 1º Termo Aditivo dos contratos resultante da Tomada 
de Preço nº 00.007/2021 TP: Nº 00.007/2021-01GAB; Nº 00.007/2021-02SME; Nº 00.007/2021-
03SMS; Nº 00.007/2021-04SDS; Nº 00.007/2021-05SEDUMA; Nº 00.007/2021-06FCQ; Nº 
00.007/2021-07SEDET. Contratantes: Gabinete do Prefeito, Secretaria de Educação, Secretaria 
da Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos, Fundação Cultural, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e 
Turismo. Contratada: C. Reges de Andrade Publicidade - ME, através de seu representante le-
gal, o Sr. Carlos Reges de Andrade. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar 
serviço de assessoria de comunicação junto as diversas unidades administrativas da Prefeitura. 
O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência dos contratos originais a 
partir de 17/04/2022 até 16/12/2022. Signatários Contratantes: Lorena Gonçalves Holanda Amorim, 
Veruzia Jardim de Queiroz, Lady Daiana Arruda Mota, Izaura Gomes do Nascimento Oliveira, Pedro 
Teixeira Pequeno Neto, Antônio Clébio Viriato Ribeiro, Raimundo Fabiano de Oliveira Lopes. Data 
das assinaturas: 06/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Saúde, Lady Diana Arruda 
Mota, Secretária. Extrato dos contratos resultante do Pregão Eletrônico nº 10.007/2022-PERP: nº 
10.007/2022-01SMS - Valor global: R$ 876.991,59 - Contratada: Lamed Comercio e Representação 
LTDA, através de sua representante legal, a Sra. Rebecca Fiuza Goulart; nº 10.007/2022-02SMS - 
Valor global: R$ 141.167,15 - Contratada: X Medical & Clean LTDA, através de sua representante 
legal, a Sra. Isabelle Cavalcante Gonçalves; nº 10.007/2022-03SMS - Valor global: R$ 52.947,40 - 
Contratada: Ursa Comercial LTDA, através de sua representante legal, a Sra. Marcia Valeria Oliveira 
Santos Nakanishi. Objeto: Aquisição de materiais odontológicos. Prazo de vigência: até 31/12/2022, 
a partir da data da assinatura do contrato. Data da assinatura dos contratos: 04/05/2022.

EDITAL DE CANCELAMENTO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS POLICIAIS PENAIS E 
SERVIDORES PÚBLICOS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Com fundamento nos 
artigos 20 a 26 do ESTATUTO SOCIAL DO SINDICATO DOS POLICIAIS PENAIS E SERVIDORES DO SIS- 
TEMA PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ (SINDPPEN – CE), a diretoria desta entidade sindical, vem 
por meio desta nota informar aos seus filiados sobre o cancelamento da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR- 
DINÁRIA, que seria realizada na próxima quarta-feira (18). A pauta da assembleia era sobre o terreno da sede 
social, porém, temos outras informações para serem repassadas sem tempo hábil da data pré-marcada. Con- 
tudo, visando agir sempre com responsabilidade, seguimos as recomendações dos nossos advogados e do 
consenso da diretoria executiva e iremos remarcar a AGE para outra data. Para abranger maiores interesses dos 
filiados, a diretoria executiva da entidade recomenda da importância do aplicativo Sindppen-Ce ser baixado pois, 
será através dele que o link da Assembleia ficará disponível. Essa nova data será publicada em breve através de 
novo edital e pelos nossos veículos de comunicação. Fortaleza-CE., 16 de maio de 2022. Joélia Silveira Lins 
(Matrícula Nº 472551.1.2) - PRESIDENTE DO SINDPPEN – CE e demais membros da direção executiva.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ – O ORDENADOR DE 
DESPESAS DAS UNIDADES GESTORAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE, comunica aos interessados a REVOGAÇÃO da licitação, na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço global, tombado sob o 
nº 1603.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ORIENTAÇÃO, 
PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO QUANTO A ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES, PROJETOS BÁSICOS, TERMOS DE REFERÊNCIAS E JUSTIFICATIVAS 
TÉCNICAS PARA FINS DE VIABILIZAÇÃO DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, DE INTERESSE 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. Fundamentação Legal: Art. 
49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Informações junto a Comissão de Licitação. Hébert 
Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DAS UNIDADES GESTORAS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE, 10 de maio de 2022.
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Medalhas. A 24ª edição das Surdolimpíadas de Verão terminou com uma apresentação cheia de cores, luz, 
arte e emoção. Nas competições, a Ucrânia ficou na primeira colocação, com 62 medalhas de ouro, 38 de 
prata e 38 de bronze, em um total de 138. O Brasil ocupou a 44ª posição, com seis medalhas de bronze.ESPORTES

A partida tem 
o objetivo de 

abaixar a tensão 
dentro vestiá-

rio do clube que 
atualmente vive 
momento ruim

Loteria
E mais uma vez a Loteria dos Sonhos e o Totolec mu-

daram a vida de muita gente no útimo final de semana 
com motos, carros e dinheiro.

Antonio Jorge
Sei que esta coluna é dedicada ao esporte, mas como 

brasileiro, eleitor e amante da verdade quero aqui elogiar 
a coragem, o destemor e a verdade contidos em recente 
crônica do doutor e mestre em Direito, pela USP e profes-
sor da Unifor. O ilusionismo de uma imprensa fake, me-
rece ser emoldurado. Valeu professor. "Só sabemso o valor 
da água quandoi o poço seca, disse Benjamin Franklin. 
(do livro Jesus e a cidadania de Espírito) de Paiva Netto.

João Soares Neto
Simples, cavalheiro, bem educado e rico, foi um prazer 

enorme para este jornalista ter em sua mesa João Soares 
Neto, comandante maior do Shopping Benfica, no sábado 
que passou no modesto mas acolhedor Flórida Bar. E os 
assuntos foram fluindo com temas diversos e de diversos 
setores. Para quem não sabe, João Soares teve como pai o 
saudoso Francisco Bezerra de Oliveira que foi presidente 
do Fortaleza Esporte Clube, que tem o dono do Shopping 
Benfica como seu torcedor.

Marcelo Paz
O prestígio do presidente do Fortaleza junto a CBF 

está em alta. O jovem mandatário tricolor vai ser o chefe 
da delegação brasileira de futebol que vai realizar dois 
amistosos, um na Coreia do Norte e outro no Japão. Pode 
haver ainda o terceiro amistoso que poderá ser na Europa. 
A estrela de Marcelo pelo visto não para de brilhar.

Roberto Moreira
Profissional acima de tudo, meu amigo Ro-

berto Moreira fez na semana que passou na TV 
União um comentário político onde ele dentro 
de um talento impressionanete mostrou todo 
seu conhecimento sobre o que se passa em 
nosso estado. Trata-se inegavelmente de um 
jornalista que sabe o que diz.

Zenir, 30 anos

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

A Câmara de Fortalezaz fez sessão solene para marcar 
os 30 anos da Zenir móveis e eletro, uma empresa que 
tem ensejado empregos a muita gente aqui e em outros 
estados. Recentemente a Zenir entrou em campo e hoje 
todo dia a gente vê esta marca bnas camisas do Forta-
leza, Do Ceará e do Ferroviário. Por tras do sucesso da 
Zenir o nome de José Alves é sempre comentado por sua 
visão de futuro o que mais sacramenta esta loja. E é bom 
ressaltar que toda a imagem de simpatia que a Zenir tem 
em nosso estado, muito se deve a SG que cuida com pro-
fissionalismo e competência a publicidade da empresa. O 
nome do Bob já não pode ficar de fora pois a SG é quem 
comanda o marketing com a supervisão do Emersinho, 
outro destaque da Zenir.

UM NOVO NÁUTICO O presidente Jardson Cruz vai parar 
para a história do Nautico como o grande comandante de revo-
lução que o alviverde vai passar. E no próximo dia 11 de junho a 
nossa sociedade irá prestigiar o carnaval da saudade que o clube 
faz voltar com toda a sua força. E o projeto tem como diretrizes o 
respeito irrestrito à história, uma solução definitiva e sustentável, 
a modernização, a criação de novos serviços, a interação com o 
entorno, a preservação dos atuais e a atração de novos sócios.

CORRIDAS DE RUA A vida 
começa a voltar ao seu ritmo normal 
com a superação da pandemia, graças 
a cobertura vacinal. Com isto, retornam 
as corridas de rua em Fortaleza. Esporte 
é saúde e é vida. Quem celebra este 
momento é o Professor Evaldo Lima, 
presença frequente nas corridas de 
rua da cidade. Não custa lembrar que 
Evaldo foi o autor da Lei que tornou o 
piso da Nova Beira Mar compatível com 
as atividades esportivas ali praticadas.

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

Faltou muito pouco para o 
Flamengo somar três pontos 
no Brasileiro e respirar mais 
aliviado na tabela, mas o em-
pate do Ceará, já nos acrésci-
mos, manteve a temperatura 
alta e o time rubro-negro se 
prepara para iniciar uma se-
mana que pode ditar os rumos 
da temporada. Nesta terça-fei-
ra (17), o Fla-
mengo recebe 
a Universidad 
Católica, do 
Chile, 21h30, 
pela Liberta-
dores, em um 
clima de rara 
tensão depois 
de anos mar-
cados por ta-
ças e vitórias.

Longe do 
M a r a c a n ã 
desde 20 de 
abril, quando a equipe saiu 
aplaudida mesmo depois de 
um empate sem gols diante 
do Palmeiras, o time carioca 
volta para casa com a missão 
de chutar a crise para longe 
e reencontrar a paz abalada 
pelo racha político na Gávea 
e a falta de resultados no fu-
tebol. Contra o Altos (PI), o 
presidente Rodolfo Landim 
foi hostilizado e, desde en-
tão, convive com cobranças 
inéditas desde que assumiu 
o cargo.

Com o Maracanã liberado 
depois do plantio da grama de 
inverno, o time revê seu torce-

dor e testa a força de um antigo 
aliado em meio a um momen-
to marcado por desconfiança 
generalizada e impaciência da 
arquibancada.

Ciente de que os créditos 
vão sendo queimados à medi-
da que as vitórias não chegam, 
o técnico Paulo Sousa aposta 
na força da Nação para virar o 

jogo. Mais que 
garantir a vaga 
para as oitavas, 
a partida dian-
te dos chilenos 
é decisiva para 
abaixar a tem-
peratura em 
todo o clube.

“O torce-
dor já passou 
por vários 
momentos, o 
torcedor tem 
muito amor 

por esse clube. Ele vai apoiar 
na dificuldade de resultados. 
Merecemos, estamos traba-
lhando. Os momentos não têm 
sido benéficos, mas vamos fo-
car no que acreditamos e isso 
vai virar”, disse o português.

Depois da missão continen-
tal, o Flamengo tem o desafio 
de renascer no Brasileiro. Com 
o tropeço no Castelão, a equi-
pe ocupa a 16ª colocação e o 
sinal de alerta está mais que 
aceso no Ninho do Urubu. No 
sábado (21), o Flamengo pega 
o Goiás, a partir das 16h30, e 
depende de um triunfo para 
apontar algum sinal de reação.

O confronto diante dos 
goianos, no entanto, estará 
condicionado ao compro-
misso anterior pelo torneio 
sul-americano. Sem um 
triunfo contra a Católica, o 
ambiente para pegar o Es-
meraldino não será dos mais 
amenos no Maracanã. Na se-
quência caseira, os cariocas 
ainda encaram na próxima 
terça-feira (24) o Sporting 
Cristal, às 21h30, em duelo 
que pode ter ares de amisto-
so caso a vaga para a Liber-
tadores seja sacramentada 
nesta terça-feira.

“Eu não penso que eles 
(torcedores) tenham de ter 
paciência. Eu já disse aqui 
na coletiva para eles terem 
paciência? Já disse? Não”, 
acrescentou o treinador.

O último treino antes de 
enfrentar o time chileno 
ocorre nesta segunda-feira 
(16). Após sentir um pro-
blema no tornozelo, Ro-
drigo Caio se reapresentou 
melhor, iniciou tratamento, 
e a tendência é que não seja 
problema, mas fique fora da 
partida contra a Universi-
dad Católica.

Já Fabrício Bruno teve a si-
tuação atualizada pelo clube 
carioca nesta segunda-feira. O 
zagueiro, que não vai a campo 
desde 30 de março, passou por 
uma cirurgia neste domin-
go(15). O procedimento foi 
para a retirada de um frag-
mento ósseo no pé esquerdo. 

O prazo de recuperação é de 
pelo menos dois meses.

O time carioca também 
não poderá contar com Diego 
Alves, Santos, Gustavo Henri-
que, Filipe Luis, Vitinho e Ma-
theus França, que seguem no 
Departamento Médico. Com 
isso, uma provável escalação 
do técnico Paulo Sousa tem: 
Hugo, Isla, Pablo, David Luiz e 
Ayrton Lucas (Matheuzinho); 
Willian Arão, João Gomes e 
Bruno Henrique; Arrascaeta e 
Everton Ribeiro; Gabigol.

A Universidad Católica, por 
sua vez, chega à partida em ter-
ceiro no Grupo H, e briga por 
uma chance de classificação às 
oitavas da competição. A par-
tida seria a estreia do técnico 
Ariel Holan na Libertadores, 
após ter feito seu primeiro 
jogo no comando do time chi-
leno na sexta-feira (13), em vi-
tória por 3 a 0 contra o Unión 
La Calera, pelo Campeonato 
Chileno. No entanto, o técnico 
testou positivo para Covid-19, 
e não viaja ao Rio de Janeiro. O 
time deve ser comando pelas 
auxiliares Juan Manuel Esparis 
e Rodrigo Valenzuela.

Uma provável escalação ini-
cial da Universidad Católica 
tem: Sebastián Pérez; Aaron 
Astudillo, Tomás Asta-Bu-
ruaga, Nehuén Paz e Alsfonso 
Parot, José Pedro Fuenzalida, 
Ignacio Saavedra e Felipe Gu-
tiérrez, Gonzalo Tapia (Cris-
tian Orellana), Fernando 
Zampedri e Fabián Cuevas.

Fla faz preparação para semana 
decisiva pela Libertadores
Após empate nos acréscimos com o Ceará na última rodada do Campeonato 
Brasileiro, o rubro negro parte para encarar Universidad Católica  

FORNECEDORA ENGELOG LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso n° 15217/2022  referente à Coleta e Transporte de Car-
gas Perigosas, Produtos Perigosos ou Inflamáveis, realizados pela empresa Fornecedora Engelog 
Locações e Serviços LTDA, o transporte será realizado através do veículo de placa: - (PLACA: 
PMM-8G37), localizada no município de Fortaleza-CE, na Rua Sargento Serpa, 70. Cajazeiras, CEP: 
60.864-440. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e  Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

ÉVERTON CARVALHO SILVEIRA
CPF: 628.500.753-53

Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - 
SEMMAM, a Autorização Ambiental, referente à construção de um Muro, localizado na 
rua E, S/N, do loteamento Pontal de Maceió, constituído pelos lotes 46, 47 e 48, da 
quadra 29, no município de Fortim - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

A NOVO HAMBURGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EMPREENDIMEN-
TOS IMOBILIÁRIOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 30.852.191/0001-80 TORNA PÚ-
BLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE 
- SEUMA, O LICENCIAMENTO AMBIENTAL SIMPLIFICADO (LAS) PARA UM EMPREENDI-
MENTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, ENQUADRADO NO PROGRAMA CASA VERDE E 
AMARELA DO GOVERNO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE FORTLAEZA, COM FRENTE PARA 
RUA B, S/N, BARROSO.

DAVI COUTO DE PONTES MEDEIROS, CPF - 076.422.203-16.Torna público que requereu a SE-
CRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRI-
COS, a CERTIDÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. Para construção de 01 residência unifamiliar no 
loteamento JARDINS TERRA BRASILIS, constituindo pelo lote de N° 2 da quadra - 16,lado Par da 
ALAMEDA DAS CEREJEIRAS, S/N, situado no lugar Lagoinha, município de Aquiraz-Cé, conforme 
resolução CONAMA 237/97.Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias 
para A LICENÇA DE INSTALAÇÃO na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVI-
MENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS.

Publicado no Jornal O Estado em 17.05.2022
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°30751 MARCOS ROMARIO FIRMINO VIEIRA E MARIA ANDRÉA ALVES SANTOS 
N°30752 LUCAS BERNARDO DE ARRUDA E JORGIANA NUNES DA SILVA 
N°30753 JIVAGO OLIVEIRA DA FONSECA E LAILA RAYSSA DE OLIVEIRA COSTA 
N°30754 ROMULO AMORIM GOMES E SANDRA PAULA NUNES DE OLIVEIRA.

Fortaleza, 16 de maio de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

MI DE CASTILHO COMERCIO DE GAS CNPJ 35.230.816/0001-96
Torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC 
a REGULARIZAÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO para BASE DE REVENDA 
DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, localizado na Rua Santo Antônio, Nº 1242, Bairro  Conjunto 
Metropolitano no Município de Caucaia - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de  Licenciamento do IMAC.

ABATEDOURO SANTA MARIA EIRELI - ME CNPJ: 16.845.311/0001-91
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO N 6/2022 - DICOP com validade até 06/04/2026 para ATIVIDADE DE ABA-
TEDOURO DE BOVINOS, LOCALIZADO NO SÍTIO SANTA MARIA, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICÍPIO DE 
GUARACIABA DO NORTE/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

IMAC INDÚSTRIA DE MASSAS CONGELADAS LTDA - CNPJ 03.523.769/0001-82
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Re-
cursos Hídricos a Licença Prévia para fabricação de massas alimentícias, localizada na Avenida Cícero Sa 
Camara, 3960, Alagadicinho, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 
237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para o licenciamento 
ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos.

PAULINO NEVES AGUIAR
Torna público que recebeu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Tecnologia e 
Meio Ambiente de Marco, a Licença de Instalação e Operação, referente à Implantação de projeto de 
silvicultura, por meio do plantio de eucalipto contemplando uma área de 52,00 hectares, situado no 
Terreno Curicaca, S/N°, Zona Rural, no município de Marco – CE. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30946 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMERSON BARBOSA GODINHO e MIDIÃ BISPO DA CRUZ;
Edital n° 30939 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELILTON SOARES DA SILVA e QUEILA MARIA CARDOZO SILVA;
Edital n° 30938 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THALISSON ALVES OLIVEIRA e NAYANA THERCIA CARNEIRO LIMA;
Edital n° 30928 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE LIMA MAIA e ANNE KAROLINE NOBRE PINTO;
Edital n° 30932 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCO ANTONIO DUARTE GONÇALVES e LIZA CARNEIRO GRANJA;
Edital n° 30929 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO SALES PRACIANO SAMPAIO e LORENA FERNANDES DE SOUZA;
Edital n° 30940 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS ROMÁRIO RAMOS DA SILVA e MARIA VITORIA SILVA DE SOUSA;
Edital n° 30941 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EDILSON MALVEIRA JÚNIOR e KARINA SOARES DA SILVA;
Edital n° 30931 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GLEYSON DA SILVA SOARES e DAYANE DO NASCIMENTO ROCHA;
Edital n° 30942 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FLÁVIO DIEGO DE SOUSA VIEIRA e LUCAS MARTINS GOMES;
Edital n° 30943 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CHRISTIAN SILVA ROSENO e ANDREZA MARIA MESQUITA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30930 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AURIFRANK DE FREIRE RIPARDO e ERIKA GUEDES CARNEIRO BENICIO;
Edital n° 30944 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO ANTONIO AMORIM FILHO e LARISSA SALES ANDRADE;
Edital n° 30934 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GALILEU GOMES DE ALENCAR e JEFFANY HAUANA DOS SANTOS MORAIS;
Edital n° 30936 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ CARDOSO LIRA e NILZA KAREM REIS DA COSTA;
Edital n° 30945 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CLAUBI CASTRO DO NASCIMENTO e GRAZIELA CARLOS DA SILVA;
Edital n° 30933 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO ELIAS OKA DE LIMA e MAIARA MUSY ARAUJO;
Edital n° 30935 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE CESAR BEZERRA MEDEIROS e GABRIELLE VIEIRA SAMPAIO;
Edital n° 30937 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATALIA DE OLIVEIRA SANTOS e CLAUDIANA SALDANHA MAGALHÃES.

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, 16 de maio de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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° 27597 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAQUIM JOSÉ DE OLIVEIRA NETO e RAFAELLA RIBEIRO MOTA;
Edital n° 27598 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO LEVY OLIVEIRA DE LIMA e FERNANDA LOBO RAMOS;
Edital n° 27599 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ILO ALVES DANTAS NETO e GABRIELA DE ALENCAR VELOSO;
Edital n° 27600 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO D’AGOSTINO e CRISTIANE SILVA DE LIMA;
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, 16/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 18365 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILLYANDRO SOUSA NASCIMENTO e ELLEN MOURA LEITE;
Edital n° 18366 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMMY NASCIMENTO DOS SANTOS e AMANDA KETHLY RODRIGUES DE FARIAS;
Edital n° 18367 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LAÉRCIO BRITO DOS SANTOS e JULIANA KELLY COELHO DE LIMA;
Edital n° 18368 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL RAMOS MOURA e AMANDA RUTIELY PIRES DA ROCHA;
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, 16/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75995 - DIEGO FROTA CARDOSO e VALÉRIA FACÓ ARAÚJO; Edital n° 
75996 - FRANCISCO DE PAULO LIMA e MARIA JOCILENE DOS SANTOS GOMES; 
Edital n° 75997 - LUIS BERNARDO FAUSTINO DO NASCIMENTO e MARIA JOSÉ 
RICARDO SOUZA; Edital n° 75998 - GABRIEL ALBUQUERQUE RAMIRES e LEILA-
NE SUELEN LIMA DE OLIVEIRA; Edital n° 75999 - FRANCISCO LINDOMAR SOUSA 
LOPES e SHIRLAINI MILANI ANDRADE DE MELO; Edital n° 76000 - WESLEY SA-
LES ONOFRE e RAQUEL CARDOSO DA SILVA; Edital n° 76001 - GABRIEL VICENTE 
VIEIRA e DAIANE DA SILVA PEREIRA; Edital n° 76002 - JONATHA SOARES DA 
SILVA e SAMMANTA GOMES DE FREITAS; Edital n° 76003 - ANTONIO FRANCIS-
CO PEREIRA DE SOUZA e MARIA ALSILETE PATRÍCIO DE OLIVEIRA; Edital n° 
76004 - RODOLFO MENDONÇA FURTADO e BIANCA RODRIGUES 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, 16/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9610-JOHN EMERSSON SOUSA SANTOS E REBECA DE SOUSA MARCELINO
Nº9611-ANTÔNIO HÉLIO DE SOUZA MARINHO E FRANCISCA MICHELE PEREIRA PINHEIRO
Nº9612-RAFAEL CLINIO LIMA E BRUNA SYNDE LIMA PEREIRA
Nº9613-FRANCISCO FABO COSTA ALVES E IORRANA DA SILVA PAZ
Nº9614-GABRIEL YVES DE MELO RAULINO E NATALIA MARIA OLIVEIRA MATA
Nº9616-VINICIUS BARBOSA LANDIM DE CARVALHO E SANDY LEMOS PEIXOTO
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO

Fortaleza-CE, 17 de maio de 2022
Fernanda Maria Alves Gomes

Oficiala



O exercício físico é um alia-
do para ajudar na prevenção de 
doenças, aumentando a quali-
dade de vida. Com o passar dos 
anos se tornou algo essencial 
na vida das pessoas, sendo uma 
das práticas mais recomenda-
das por profissionais da saúde 
para o público de todas as ida-
des. De acordo com um estudo 
feito em junho de 2021, pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), a prática de atividade 
física regular é fundamental 
para prevenir e controlar doen-
ças cardíacas, diabetes tipo 2 e 
câncer. Além disso, a prática de 
exercícios ajuda na prevenção 
de ansiedade e depressão.

Em Fortaleza, as aulas de 
dança têm sido bastante solici-
tadas pelo público de diferentes 
idades, as praças públicas são 
o principal ponto de encontro 
para essas atividades. Basta an-
dar pela avenida Francisco Sá, 
Sargento Hermínio e praça Ra-
quel de Queiroz para observar-
mos o quanto os profissionais 
de educação física investem 
nessa modalidade. A busca por 
uma vida saudável e o bem-es-
tar se tornou algo primordial 
que vai além da aparência.

Felipe Porfirio Alves, 32, é 
formado em Educação Física 
pela UFC e ministra aulas ao 
ar livre desde 2009, já traba-
lhou em projetos do Governo 
do Estado e atualmente minis-
tra aula de Ritmos no estacio-
namento aberto do Shopping 
Iguatemi, em Fortaleza. Para o 
profissional é muito gratifican-

te poder juntar o máximo de 
pessoas incentivando a cuidar 
da saúde e muitas dessas pes-
soas não têm condições para 
pagar, então ao ar livre é uma 
forma de contribuir para mo-
tivação em todos os sentidos.

“Sempre gostei de dar au-
las ao ar livre pelo motivo 
de conseguir captar o maior 
número de pessoas, o que faz 
uma aula ser melhor e pro-
porcionar uma atividade que 
gera saúde para um público 
que muitas vezes precisa se 
exercitar e não tem condições 
financeiras de pagar uma aca-

demia por exemplo”. Diz
Felipe destaca a importân-

cia de preservar os espaços 
públicos para que as aulas 
não sejam prejudicadas, prin-
cipalmente porque a maioria 
dos alunos é o público idoso. 
A segurança também se tor-
na algo primordial quando se 
trata do cuidado com o corpo 
e com a saúde. Com a grande 
procura pela modalidade, os 
profissionais estão cada vez 
mais valorizados no mercado e 
automaticamente aquecendo a 
economia local.

“Algumas praças acontecem 

aula mesmo sem a estrutura 
necessária para que a mesma 
aconteça de forma segura para 
todos. Buracos, a falta de ener-
gia para ligar um som, ilumi-
nação, são poucas as praças 
com uma estrutura digna para 
uma aula show. Como pro-
fissional a gente sempre quer 
ser reconhecido da melhor 
forma. O público adorando, 
a gente já fica feliz. O profis-
sional de educação física nes-
se período pandêmico tem 
ganhado um grande reconhe-
cimento por promover saúde 
nas suas atividades, então 

agora acho que nós estamos 
bem reconhecidos”. Conclui

Eliede da Cunha Costa tem 
62 anos e durante dois anos 
participou das aulas de dança 
e percebeu sua vida vida mu-
dar por completo, não apenas 
na saúde , mas também nas 
relações interpessoais, conhe-
cendo pessoas novas e intera-
gindo de uma maneira melhor 
com o público, para ela a dis-
posição para enfrentar o dia a 
dia aumentou de uma forma 
surpreendente.

“Através das aulas de dança 
nas praças, fiquei com mais 

disposição e consegui sair do 
sedentarismo, conseguir força 
para enfrentar a correria do 
dia a dia, até a sonolência que 
eu tinha foi embora. Hoje me 
enxergo de uma forma dife-
rente, minha saúde melhorou 
de uma maneira surpreenden-
te e consigo ser mais produtiva 
no trabalho e com as pessoas 
ao meu redor, trabalho senta-
da e isso prejudica a circulação 
e foi através das aulas de dança 
que voltei a ter saúde”. Afirma

Isaque da Silva Santos, 22, 
participa das aulas de dan-
ça há mais de quatro anos, 
e através do exercício con-
seguiu superar a depressão, 
movido pela influência da 
internet, com vídeos do TiK 
Tok em que jovens viralizam 
com coreografias de danças, 
Isaque viu nas aulas ao ar livre 
uma oportunidade de praticar 
o que ama e ao mesmo tempo 
cuidar de sua saúde.

“A dança mudou minha 
vida de uma forma, que me fez 
recuperar a autoestima, antes 
da dança eu não saia do meu 
quarto, não comia, não tinha 
ânimo para nada, apenas que-
ria dormir. Depois que conheci 
as aulas de dança tudo mudou, 
hoje retiro cinco horas do dia 
para praticar o exercício, além 
de cuidar da minha saúde, eu 
faço o que amo”. Afirma

Por Dayse Lima
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Porto Iracema das Artes Com ampliação de vagas e expansão para o interior do Ceará, a Porto Iracema das Artes, escola de formação e criação do Governo do Estado, se-
gue com inscrições abertas para a 10ª edição do Programa dos Laboratórios de Criação até esta quarta-feira (18). O programa fortalece os compromissos com a diversidade, 
garantindo a cota de 50% para pessoas autodeclaradas pretas, pardas, indígenas, quilombolas, travestis, transexuais, transgêneros, não binárias e pessoas com deficiência.

FOTO DIVULGAÇÃO

A Universidade 
de Fortaleza (Unifor), 
instituição da Fundação 
Edson Queiroz, mais 
uma vez é destaque na 
programação do DFB, 
que acontece de 25 a 28 
de maio em Fortaleza.

Além de contar com 
estande no evento e 
estar presente nas 
passarelas com a 
coleção desenvolvida por 
estudantes de Design de 
Moda da Universidade 
selecionados para o Con-
curso dos Novos, a Unifor 
realiza duas palestras 
com nomes de destaque 
nacional no Marketing e 
na Moda. As inscrições 
são gratuitas e podem 
ser feitas pela internet.

Ela tem 25 anos de 
sonho e de sangue e de 
América do Sul. Por força 
desse destino, Vannick 
Belchior traz a herança 
artística e uma interpre-
tação única e pessoal da 
obra do seu pai, Antônio 
Carlos Belchior.

A escritora cearense 
Célia Leite esteve  em 
audiência com o Depu-
tado Federal Príncipe 
Dom Luiz Philippe de 
Orléans e Bragan-
ça, descendente da 
Princesa Isabel Cristina. 
Na ocasião, Célia, o 
entrega os livros que ela 
é coatora com os títulos: 
Isabel, A Princesa Das 
Camélias, os volumes I 
e II Mulheres Extraordi-
nárias e a Antologia do 
Amor em prosa e verso.

E mais...

Aula de dança ao ar livre conquista público
de diversas idades, na capital cearense
A prática de atividade física é fundamental para prevenir e controlar doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e câncer

Felipe Porfirio Alves, 32, é formado em Educação Física e dá aulas de ritmo ao ar livre

Um pouco de muita gente

O maior evento de educação e tecnologia da América Latina, o Bett Brasil 2022, teve participação de profissionais do Colégio Darwin. 
Um dos objetivos foi conferir de perto as principais novidades da feira de educação. Anualmente, a iniciativa reúne mais de 270 empresas 
nacionais e internacionais, além de dezenas de milhares de participantes da comunidade educacional para discutir o futuro da área no país. O 
Colégio Darwin esteve presente com o Diretor Geral Sávio Paz, os coordenadores Kleylson Queiroz e Daniel Silva, e as professoras Ana Alyne e 
Maira Silveira. Já no primeiro dia, o diretor Sávio Paz fez parte de uma roda de conversa para troca de experiências com outras instituições do 
país. “Estar em um evento tão grandioso e tão imersivo como a Bett Brasil nos permite entrar em contato com diversas escolas, além de par-
ceiros nossos, que nos ajudam diariamente a oferecer uma educação de qualidade, aliada a valores humanos e novas tecnologias”, afirma Paz.

Hoje à noite, às 19 horas, acontece a abertura da  primei-
ra exposição “Quem somos no Ceará” na galeria de arte do 
Shopping Benfica.

O evento marca  o nascimento da associação dos cera-
mistas, que pretende valorizar e fortalecer o ceramista, além 
de  mostrar o que de bom tem sido feito por aqui, como um 
povo criativo e arretado que somos.

Com aproximadamente 40 obras, dentre jóias, peças de-
corativas e utilitárias, a exposição marca a primeira de mui-
tas ações que pretendem encabeçar para fortalecer a área.

A artista plástica Jacinta Cavalcante participa da mostra, 
apresentando suas duas lindas esculturas, uma de chão e 
outra de parede.

Falando nela, Jacinta está participando também das ex-
posições que estão em cartaz na B Galeria na Fast Frame e 
na loja de móveis e design  Marel, local onde a artista apre-
senta seis esculturas na exposição intitulada Casa Cura.

Jacinta também participa da mostra 8 de Maio, em cartaz no 
Centro Cultural Banco do Nordeste com 1 escultura  de parede. Já 
na Unijaguaribe, em Aracati, ela mostra seis esculturas de parede.

1Muito bom o artigo que 
o reitor do Unichristus 

escreveu recentemente.

2No espaço, o dr. José 
Rocha fez alusão ao curso 

médico desde 2006, com a 
avaliação do MEC em 2019, 
com o conceito máximo 5.

3Em 2012 os diplomas 
foram entregues aos 

primeiros alunos, com a 
maioria aprovada nas re-
sidências do Ceará e nos 
vários estados do País.

40s nossos parabéns à 
Universidade e ao reitor.

5Sobre o amor, Dom 
Gabriel, em empolgan-

te sermão, discorreu na 
missa da igreja de São 
Vicente de Paulo.

6Curso de Direito 3° se-
mestre da UniNassau 

a top é Bruna Emanuela. 

7Inscrito como um dos 
melhores técnicos de 

conhecida operadora de 
telefonia Talisson Menezes. 

84 aninhos hoje para 
a princesinha Sofia, 

caçula de Juliana e advo-
gado Edmilson Barbosa.

NUMERADAS

Artista plástica Jacinta Cavalcante participando de várias exposições 
coletivas na cidade, sempre apresentando suas lindas esculturas

Escritora cearense Célia Leite com o deputado federal Príncipe 
Dom Luiz Philippe de Orléans e Bragança

Venúsia Ribeiro e Lenise Queiroz Rocha, na festa de casamento de Mariel 
Pontes Oliveira Rodarte e Murillo Rodarte, no final de semana, em Goiânia

Curtindo dias de relax no Hotel Santuário Das Águias, Zeilma Loyola, 
Delane Barreto - cap do local, Stelinha Frota Salles e Regiane Rodrigues

Nesta terça-feira o sorriso de 
Arlinda Prado faz a diferença


