
O recuo da pandemia de covid-19 levou à retomada das atividades em diversos setores estratégicos da economia cearense, entre eles o modal de transportes aéreos
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Cresce 151% a quantidade 
de passageiros no Ceará

De janeiro a abril deste ano, um total de 118.039 passageiros circularam pelos terminais regionais do Ceará, 
o que representa uma quantidade de passageiros 151,5% maior em relação à movimentação de 2021

AEROPORTOS REGIONAIS

O maior movimento foi registrado no aeroporto de Jericoacoara, com 113.625 passageiros no quadrimestre; seguido 
do aeroporto de Canoa Quebrada, em Aracati, com 1.117 passageiros. Essas unidades apresentam maior fluxo 

de passageiros porque contam com voos comerciais para atender à grande demanda turística do litoral do Ceará, 
englobando frequências ligadas a Fortaleza, Guarulhos/SP, Confins/MG, Brasília/DF e Recife. ECONOMIA9
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um professor
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MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ/MF nº 07.870.094/000-07 - NIRE: 23.201.601.451. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA. DATA, HORA E LOCAL: Em 17 de maio de 2022, às 09:00 horas, na sede da MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. 
(“Companhia”), localizada na Avenida da Abolição, nº 4140, sala B, Bairro Mucuripe, CEP 60.165-082, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 
PRESENÇA E CONVOCAÇÃO: Dispensada a convocação, em virtude da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei n° 
6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”). MESA: Presidente: Salim Bayde Neto; Secretário: Sayde Diógenes Bayde. ORDEM DO 
DIA: Deliberar (i) nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, sobre a emissão, pela Companhia, de sua 2ª (segunda) emissão de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, da espécie com garantia real, com garantia adicional fidejussória, em série única, no valor de R$ 41.000.000,00 
(quarenta e um milhões de reais) (“Emissão” e “Debêntures”, respectivamente), a ser realizada mediante distribuição pública com esforços restritos, nos 
termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 476, de 16 de janeiro de 2009, conforme alterada (“Oferta Restrita” e “Instrução CVM 476”, 
respectivamente); (ii) a outorga da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária (conforme definidos abaixo) e a celebração, pela Companhia, da Escritura 
de Emissão, do Contrato de Alienação Fiduciária, do Contrato de Cessão Fiduciária (conforme abaixo definidos); (iii) a autorização à Diretoria da 
Companhia para praticar todos e quaisquer atos e celebrar todos os documentos necessários à realização da Emissão, da Oferta Restrita, da constituição 
da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária, incluindo, mas não se limitando, à contratação do Agente Fiduciário (a seguir qualificado), do Coordenador 
Líder (conforme abaixo definido) e dos demais prestadores de serviço da Emissão, e de todos e quaisquer outros documentos pertinentes à constituição 
da Alienação Fiduciária e da Cessão Fiduciária, tais como notificações, aditamentos, declarações, requerimentos, termos, procurações, inclusive 
irrevogáveis e irretratáveis, por prazo de validade equivalente à vigência de tais instrumentos de garantia, independentemente das limitações temporais 
para outorga de procuração previstas no Estatuto Social da Companhia, dentre outros; e (iv) ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria com relação 
às deliberações acima. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas aprovaram, por unanimidade de 
votos e sem ressalvas: (i) EMISSÃO DE DEBÊNTURES: Aprovar, nos termos do artigo 59 da Lei das Sociedades por Ações, a realização da Emissão, 
pela Companhia, conforme os termos e condições constantes do Instrumento Particular de Escritura da 2ª (segunda) Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em Ações, da Espécie com Garantia Real, com Garantia Adicional Fidejussória, em Série Única, para Distribuição Pública com Esforços 
Restritos de Distribuição, da MOB Serviços de Telecomunicações S.A. (“Escritura de Emissão”), a ser celebrada entre a Companhia, na qualidade de 
emissora das Debêntures, a OLIVEIRA TRUST DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A., instituição financeira, com domicílio na 
Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Floriano, nº 1.052, 13º andar, CEP 04534-004, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 36.113.876/0004-
34 (“Agente Fiduciário”, “Agente de Liquidação” e “Escriturador”) e a Sumicity Telecomunicações S.A., na qualidade de fiadora (“Fiadora”). As Debêntures 
terão as seguintes principais características: (a) Data de Emissão: para todos os fins e efeitos legais, a Data de Emissão das Debêntures será 30 de maio 
de 2022 (“Data de Emissão”); (b) Valor Total da Emissão: o montante total da Emissão será de R$ 41.000.000,00 (quarenta e um milhões de reais) na 
Data de Emissão (“Valor Total da Emissão”); (c) Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário será de R$ 1.000,00 (mil reais) na Data de Emissão 
(“Valor Nominal Unitário”); (d) Quantidade de Debêntures Emitidas: serão emitidas 41.000 (quarenta e um mil) Debêntures; (e) Número da Emissão: 
as Debêntures representam a 2ª (segunda) emissão de debêntures da Companhia; (f) Número de Séries: a Emissão será realizada em série única; (g) 
Espécie: as Debêntures serão da espécie com garantia real, nos termos do artigo 58, caput, da Lei das Sociedades por Ações, com garantia adicional 
fidejussória; (h) Garantias: em garantia do fiel, pontual e integral pagamento do Valor Total da Emissão, da Remuneração e dos Encargos Moratórios 
(conforme abaixo definidos) aplicáveis, bem como das demais obrigações pecuniárias, principais ou acessórias, presentes e/ou futuras, previstas na 
Escritura de Emissão, incluindo qualquer custo ou despesa comprovadamente incorrida pelo Agente Fiduciário e/ou pelos debenturistas (“Debenturistas”) 
em decorrência de processos, procedimentos e/ou outras medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos e prerrogativas 
decorrentes das Debêntures e/ou da Escritura de Emissão e/ou dos Contratos de Garantia (conforme abaixo definido), incluindo honorários e despesas 
advocatícias e/ou, quando houver, verbas indenizatórias devidas pela Companhia, incluindo também, mas não se limitando, as remunerações do Agente 
Fiduciário, do Agente de Liquidação e Escriturador (“Obrigações Garantidas”) será outorgada: (i) cessão fiduciária, outorgada pela Companhia, em caráter 
irrevogável e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (“Cessão Fiduciária”), de todos e quaisquer direitos emergentes 
da conta corrente vinculada, de movimentação restrita, de titularidade da Companhia, no Itaú Unibanco S.A., na qualidade de banco depositário da Conta 
Vinculada (“Conta Vinculada” e “Banco Depositário”, respectivamente), na qual deverão transitar créditos mensalmente na proporção mínima de 5% (cinco 
por cento) do saldo devedor das Debêntures a partir de 26 de novembro de 2022 (inclusive) e 10% (dez por cento) do saldo devedor das Debêntures a 
partir de 30 de maio de 2023 (inclusive) até a Data de Vencimento, sempre com verificação mensal (“Fluxo Mínimo”), nos termos e condições a serem 
estabelecidos do “Instrumento Particular de Contrato de Cessão Fiduciária de Conta Vinculada e Outras Avenças”, a ser celebrado entre a Companhia e 
o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas (“Contrato de Cessão Fiduciária”); (ii) a alienação fiduciária, em caráter irrevogável 
e irretratável, em favor dos Debenturistas, representados pelo Agente Fiduciário (“Alienação Fiduciária” e, em conjunto com a Cessão Fiduciária, as 
“Garantias Reais”), da rede de cabeamento e conectores em valor equivalente a, no mínimo, 100% (cem por cento) do saldo devedor das Debêntures, nos 
termos e condições a serem estabelecidos no “Instrumento Particular de Constituição de Garantia de Alienação Fiduciária de Bens Móveis”, a ser celebrado 
entre a Companhia e o Agente Fiduciário, na qualidade de representante dos Debenturistas (“Contrato de Alienação Fiduciária” e, em conjunto com o 
Contrato de Cessão Fiduciária, os “Contratos de Garantia”); e (iii) garantia fidejussória, na forma de fiança, outorgada pela Sumicity Telecomunicações 
S.A. (i) Garantia Fidejussória: a Fiadora, se obrigará, solidariamente com a Companhia, em caráter irrevogável e irretratável, perante os Debenturistas, 
como fiadora, principal pagadora e solidariamente com a Companhia, responsável por todas as obrigações da Companhia nos termos das Debêntures, da 
Escritura de Emissão e demais documentos da Oferta Restrita, renunciando expressamente aos benefícios de ordem, direitos e faculdades de exoneração 
de qualquer natureza previstos nos artigos 333, parágrafo único, 364, 366, 368, 821, 824, 827, 830, 834, 835, 836, 837, 838 e 839 da Lei n.º 10.406, de 
10 de janeiro de 2002, conforme alterada (“Código Civil”), e dos artigos 130 e 794 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, conforme alterada (“Código 
de Processo Civil”), em garantia do pagamento fiel, pontual e integral das Obrigações Garantidas (“Fiança” e, em conjunto com as Garantias Reais, as 
“Garantias”). (j) Atualização do Valor Nominal Unitário: o Valor Nominal Unitário não será atualizado monetariamente; (k) Remuneração: sobre o Valor 
Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, incidirão juros remuneratórios correspondentes à variação acumulada de 100% 
(cem por cento) das taxas médias diárias do DI de um dia, “over extra-grupo”, expressas na forma percentual ao ano-base de 252 (duzentos e cinquenta 
e dois) Dias Úteis, calculadas e divulgadas diariamente pela B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“Taxa DI”), acrescida de spread (sobretaxa) de 1,95% (um 
inteiro e noventa e cinco centésimos por cento) ao ano, base de 252 (duzentos e cinquenta e dois) Dias Úteis (“Remuneração”). (l) Pagamento da 
Remuneração: Sem prejuízo dos pagamentos em decorrência de eventual vencimento antecipado das obrigações decorrentes das Debêntures, do 
Resgate Antecipado Facultativo Total, da Aquisição Facultativa ou da Oferta de Resgate Antecipado das Debêntures, nos termos previstos na Escritura de 
Emissão, a Remuneração será paga semestralmente, sendo o primeiro pagamento devido em 30 de novembro de 2022, e os demais pagamentos devidos 
sempre no dia 30 dos meses de maio e novembro de cada ano, até a Data de Vencimento (cada uma dessas datas, uma “Data de Pagamento da 
Remuneração”). (m) Forma, Tipo e Comprovação da Titularidade: as Debêntures serão emitidas sob a forma nominativa e escritural, sem emissão de 
cautelas ou certificados, e, para todos os fins de direito, a titularidade das Debêntures será comprovada pelo extrato emitido pelo Escriturador e, 
adicionalmente, com relação às Debêntures que estiverem custodiadas eletronicamente na B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”), conforme o caso, será 
expedido por esta extrato em nome do respectivo Debenturista, que servirá como comprovante de titularidade de tais Debêntures; (n) Procedimento de 
Distribuição: as Debêntures serão objeto de distribuição pública com esforços restritos destinadas exclusivamente a Investidores Profissionais, nos 
termos da Instrução CVM 476, sob o regime de garantia firme de colocação para a totalidade das Debêntures, com a intermediação do Coordenador Líder; 
(o) Preço de Subscrição e Forma de Integralização: as Debêntures serão subscritas e integralizadas à vista, em moeda corrente nacional, no ato da 
subscrição, pelo seu Valor Nominal Unitário, de acordo com as normas de liquidação aplicáveis à B3. Caso qualquer Debênture venha a ser integralizada 
em data diversa e posterior à Primeira Data de Integralização (conforme abaixo definido), a integralização deverá considerar o seu Valor Nominal Unitário 
acrescido da Remuneração, calculada pro rata temporis desde a Primeira Data de Integralização até a data de sua efetiva integralização, podendo, ainda, 
em qualquer Data de Integralização, serem subscritas com ágio ou deságio, sendo certo que, caso aplicável, o ágio ou deságio, conforme aplicável, a 
critério do Coordenador, em conjunto com a Companhia, será o mesmo para todas as Debêntures subscritas e integralizadas em uma mesma Data de 
Integralização. Para os fins da Escritura de Emissão, considera-se “Primeira Data de Integralização” a data em que ocorrerá a primeira subscrição e a 
integralização das Debêntures; (p) Conversibilidade: as Debêntures serão simples, ou seja, não conversíveis em ações de emissão da Companhia; (q) 
Direito de Preferência: não haverá direito de preferência na subscrição das Debêntures pelos atuais acionistas da Companhia; (r) Distribuição, 
Negociação e Custódia Eletrônica: As Debêntures serão depositadas para: (i) distribuição no mercado primário por meio do MDA – Módulo de 
Distribuição de Ativos (“MDA”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo a distribuição liquidada financeiramente por meio da B3; e (ii) negociação 
no mercado secundário por meio do CETIP21 - Títulos e Valores Mobiliários (“CETIP21”), administrado e operacionalizado pela B3, sendo as negociações 
liquidadas financeiramente e as Debêntures custodiadas eletronicamente na B3; (s) Destinação dos Recursos: os recursos obtidos pela Companhia com 
a Emissão serão utilizados para capital de giro, investimentos de ativo imobilizado para expansão da rede e ativação de novos clientes da Companhia e 
suas controladoras, controladas diretas ou indiretas, sociedades sob o controle comum (conforme definição de controle constante do artigo 116 da Lei das 
Sociedades por Ações) (“Afiliadas”); (t) Amortização do saldo do Valor Nominal Unitário: o saldo do Valor Nominal Unitário será amortizado em 11 
(onze) parcelas semestrais, a partir da Data de Emissão, devidas sempre no dia 30 dos meses de maio e novembro, sendo que a primeira parcela será 
devida em 30 de maio de 2023, e as demais parcelas serão devidas em cada uma das respectivas datas de amortização das Debêntures, de acordo com 
as datas e percentuais indicados na tabela de amortização a ser incluída na Escritura de Emissão; (u) Resgate Antecipado Facultativo Total: a 
Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar o resgate antecipado total das Debêntures (“Resgate Antecipado Facultativo 
Total”). Por ocasião do Resgate Antecipado Facultativo Total, o valor a ser pago aos Debenturistas será equivalente (a) ao Valor Nominal Unitário ou saldo 
do Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, acrescido (b) da Remuneração e dos Encargos Moratórios, se for o caso, devidos e ainda 
não pagos, calculados pro rata temporis desde a Data de Início da Rentabilidade ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que 
tiver ocorrido por último, até a data do Resgate Antecipado Facultativo Total e (c) de prêmio flat, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor 
Nominal Unitário, conforme o caso, de acordo com a tabela a ser indicada na Escritura de Emissão; (v) Amortização Extraordinária: a Companhia poderá, 
a seu exclusivo critério, a qualquer momento, realizar a amortização extraordinária facultativa das Debêntures (“Amortização Extraordinária”). Por ocasião 
da Amortização Extraordinária, o valor a ser pago aos Debenturistas será equivalente (a) ao Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário das 
Debêntures a serem amortizadas, acrescido (b) da Remuneração e dos Encargos Moratórios, se for o caso, devidos e ainda não pagos, calculados pro 
rata temporis desde a Primeira Data de Integralização ou a Data de Pagamento da Remuneração imediatamente anterior, o que tiver ocorrido por último, 
até a data da Amortização Extraordinária e (c) de prêmio flat, incidente sobre o Valor Nominal Unitário ou saldo do Valor Nominal Unitário, conforme o caso, 
de acordo com a tabela a ser indicada na Escritura de Emissão; (w) Oferta de Resgate Antecipado: a Companhia poderá, a seu exclusivo critério, a 
qualquer momento, realizar oferta de resgate antecipado das Debêntures, endereçada a todos os Debenturistas, sendo assegurado a todos os 
Debenturistas igualdade de condições para aceitar o resgate das Debêntures por eles detidas (“Oferta de Resgate Antecipado”). A Oferta de Resgate 
Antecipado será operacionalizada da seguinte forma: (i) a Companhia realizará a Oferta de Resgate Antecipado por meio de comunicação individual 
enviada aos Debenturistas, com cópia para o Agente Fiduciário, ou publicação de anúncio, nos termos da Escritura de Emissão (“Comunicação de Oferta 
de Resgate Antecipado”) com 15 (quinze) dias úteis de antecedência da data em que se pretende realizar a Oferta de Resgate Antecipado, sendo que na 
referida comunicação deverá constar: (a) se a Oferta de Resgate Antecipado será relativa à totalidade ou a parte das Debêntures e, no caso de Oferta de 
Resgate Antecipado parcial das Debêntures, indicar a quantidade de Debêntures objeto da referida oferta; (b) o valor do prêmio de resgate, caso existente, 
que não poderá ser negativo; (c) forma de manifestação, à Companhia, pelo Debenturista que aceitar a Oferta de Resgate Antecipado; (d) a data efetiva 
para o resgate das Debêntures e pagamento aos Debenturistas, que deverá ser um dia útil; e (e) demais informações necessárias para tomada de decisão 
e operacionalização pelos Debenturistas; (ii) após a publicação dos termos da Oferta de Resgate Antecipado, os Debenturistas que optarem pela adesão 
à referida oferta terão que se manifestar à Companhia no prazo e forma dispostos na comunicação de Oferta de Resgate Antecipado, a qual ocorrerá em 
uma única data para todas as Debêntures objeto da Oferta de Resgate Antecipado, observado que a Companhia somente poderá resgatar antecipadamente 
a quantidade de Debêntures que tenha sido indicada por seus respectivos titulares em adesão à Oferta de Resgate Antecipado; (iii) a Companhia poderá 
condicionar a Oferta de Resgate Antecipado à aceitação deste por um percentual mínimo de Debêntures, a ser por ela definido quando da realização da 
Oferta de Resgate Antecipado. Tal percentual deverá estar estipulado na comunicação de Oferta de Resgate Antecipado; (iv) o valor a ser pago aos 
Debenturistas será equivalente ao Valor Nominal Unitário das Debêntures ou saldo do Valor Nominal Unitário das Debêntures a serem resgatadas, 
acrescido (a) da Remuneração e demais encargos devidos e não pagos até a data da Oferta de Resgate Antecipado, calculado pro rata temporis desde 
Primeira Data de Integralização, ou a Data do Pagamento da Remuneração anterior, conforme o caso, até a data do efetivo resgate das Debêntures objeto 
da Oferta de Resgate Antecipado, e (b) se for o caso, do prêmio de resgate indicado na Comunicação de Oferta de Resgate Antecipado; (v) caso a 
Companhia opte pela realização da Oferta de Resgate Antecipado parcial das Debêntures e o número de Debenturistas que tenham aderido à Oferta de 
Resgate Antecipado seja maior do que o número ao qual a referida oferta foi originalmente direcionada, o resgate será feito mediante sorteio, coordenado 
pelo Agente Fiduciário e cujo procedimento será definido em edital, sendo certo que todas as etapas desse procedimento, como habilitação, apuração, 
validação e quantidades serão realizadas fora do âmbito da B3. Os Debenturistas sorteados serão comunicados com no mínimo 2 (dois) dias úteis de 
antecedência sobre a Oferta de Resgate Antecipado; (vi) as Debêntures resgatadas pela Companhia, conforme previsto neste item, serão obrigatoriamente 
canceladas; (vii) o resgate antecipado parcial ou total proveniente da Oferta de Resgate Antecipado para as Debêntures custodiadas eletronicamente na 
B3 seguirá os procedimentos de liquidação adotados por ela. Caso as Debêntures não estejam custodiadas eletronicamente na B3, será realizado por meio 
do Escriturador; e (viii) a B3 e a Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (“ANBIMA”) deverão ser notificadas pela 
Companhia sobre a realização de resgate antecipado parcial ou total proveniente da Oferta de Resgate Antecipado com antecedência mínima de 3 (três) 
dias úteis da efetiva data de sua realização, por meio de correspondência com o de acordo do Agente Fiduciário; (x) Aquisição Facultativa: a Companhia 
poderá, a qualquer tempo, adquirir Debêntures em circulação (“Aquisição Facultativa”), observado o disposto no artigo 55, parágrafo 3º, da Lei das 
Sociedades por Ações e os termos da Resolução da CVM nº 77, de 29 de março de 2022, conforme alterada, desde que observe as eventuais regras 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”), se assim exigido pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis, constar do relatório da 
administração e das demonstrações financeiras da Companhia. As Debêntures adquiridas pela Companhia poderão, a critério da Companhia, (i) ser 
canceladas; (ii) permanecer na tesouraria da Companhia; ou (iii) ser novamente colocadas no mercado, observadas as restrições impostas pela Instrução 
CVM 476. As Debêntures adquiridas pela Companhia para permanência em tesouraria nos termos acima, se e quando recolocadas no mercado, farão jus aos 
mesmos direitos econômicos e políticos aplicáveis às demais Debêntures; (y) Encargos Moratórios: sem prejuízo da Remuneração, ocorrendo impontualidade 
no pagamento pela Companhia de qualquer quantia devida aos Debenturistas, os débitos em atraso vencidos e não pagos pela Companhia ficarão sujeitos 
a, independentemente de aviso, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial: (i) multa convencional, irredutível e de natureza não compensatória, de 
2% (dois por cento); e (ii) juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inadimplência até a data do efetivo pagamento; ambos 
calculados sobre o montante devido e não pago (“Encargos Moratórios”); (z) Prazo e Data de Vencimento: as Debêntures terão prazo de vencimento de 6 
(seis) anos, contados da Data de Emissão, vencendo, portanto, em 30 de maio de 2028 (“Data de Vencimento”), ressalvada a eventual declaração de 
vencimento antecipado, Resgate Antecipado Facultativo Total e a Oferta de Resgate Antecipado Total das Debêntures; (aa) Local de Pagamento: os 
pagamentos a que fizerem jus as Debêntures serão efetuados pela Companhia no respectivo vencimento utilizando-se, conforme o caso: (a) os procedimentos 
adotados pela B3 para as Debêntures custodiadas eletronicamente nela; e/ou (b) os procedimentos adotados pelo Escriturador para as Debêntures que não 
estejam custodiadas eletronicamente na B3; (bb) Prorrogação de Prazos: considerar-se-ão prorrogados os prazos referentes ao pagamento de qualquer 
obrigação até o 1º (primeiro) dia útil subsequente, se a data do vencimento coincidir com dia em que não houver expediente bancário no local de pagamento 
das Debêntures, ressalvados os casos cujos pagamentos devam ser realizados por meio da B3, hipótese em que somente haverá prorrogação quando a data 
de pagamento coincidir com feriado declarado nacional, sábado ou domingo ou qualquer dia que não houver expediente na B3; (cc) Vencimento Antecipado: 
observadas as disposições a serem estabelecidas na Escritura de Emissão, as obrigações da Companhia constantes dos instrumentos relacionados à 
Emissão poderão ser consideradas antecipadamente vencidas e imediatamente exigíveis, na ocorrência de qualquer dos eventos de vencimento antecipado 
a serem previstos na Escritura de Emissão; e (dd) Demais Características: as demais características das Debêntures serão detalhadamente descritas na 
Escritura de Emissão. (ii) CELEBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA EMISSÃO: Aprovar a celebração da Escritura de Emissão, a outorga das garantias a 
serem constituídas de acordo com o Contrato de Cessão Fiduciária e com o Contrato de Alienação Fiduciária no âmbito da Emissão, e de todos os demais 
documentos que se façam necessários para a realização da Emissão, nos termos ora aprovados; (iii) AUTORIZAÇÃO DA DIRETORIA. Autorizar a Diretoria 
da Companhia a praticar todos e quaisquer atos necessários à formalização das deliberações acima indicadas, especialmente para: (i) discutir, negociar e 
definir os termos e condições das Debêntures e da Escritura de Emissão, desde que observadas as características constantes da presente ata; (ii) contratar 
o Agente Fiduciário e os demais prestadores de serviço da Emissão; (iii) celebrar todos os documentos e praticar todos os atos necessários à realização, 
formalização e aperfeiçoamento da Emissão e da Oferta Restrita; e (iv) tomar as providências e praticar todos e quaisquer outros atos necessários para 
implementação das deliberações ora tomadas; (iv) RATIFICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS: Ratificar todos os atos já praticados pela Diretoria da 
Companhia com relação às deliberações acima. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, da qual foi 
lavrada a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos 
presentes. Mesa: Presidente, Salim Bayde Neto; Secretário Sayde Diógenes Bayde. Esta ata é cópia fiel da versão lavrada em livro próprio. Fortaleza/CE, 17 
de maio de 2022. MESA: Salim Bayde Neto - Presidente; Sayde Diógenes Bayde - Secretário.



Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SETMA a Licença 

Prévia para construção de um Condomínio de 378 Bangalôs na estrada Carroçavel S/N, 

Corrego do Urubu II, Município de Jericoacoara – CE. Foi determinado o cumprimento 

das Normas e Instalações de Licenciamento da SETMA.

GRAN VELLAS RESORT SPE LTDA
CNPJ Nº 45.026.871/0001-12

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 
05.009/2022, cujo objeto é a pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - 
CE, tendo como Vencedora a Empresa: Construtora Vipon EIRELI, com valor de R$ 
321.763,22 (trezentos e vinte e um mil, setecentos e sessenta e três reais e vinte e dois 
centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de recurso administrativo 
contra as decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no Artigo 109, Inciso I, alínea "b" da 
Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 24 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 
05.010/2022, cujo objeto é a construção de passagem molhada na localidade de Umbuzeiro no 
Município de Novo Oriente-CE, conforme Convênio Nº 37/2022, Processo Nº 11301900/2021, 
MAPP: 1217 - SOP, tendo como Vencedora a Empresa: RCANUTO Engenharia EIRELI, com 
valor de R$ 281.943,17 (duzentos e oitenta e um mil, novecentos e quarenta e três reais e 
dezessete centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de recurso 
administrativo contra as decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 109, inciso I, 
alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 24 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Secretaria de Saúde, através da 
Comissão Permanente de Licitações, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
no período 25 de maio de 2022 à 31 de dezembro de 2022, no horário de 07:30 às 13:30 horas, 
estará realizando Chamamento Público Nº 08.004/2022-CH, para o Credenciamento de pessoas 
jurídicas para a contratação de serviços especializado a ser prestado na realização de exames 
por imagem (mamografia bilateral e unilateral), utilizando Unidade Móvel (caminhão adaptado 
com equipamento), para atendimento a usuários do SUS por intermédio da Secretaria de Saúde 
do Município de Novo Oriente/CE. O Edital e seus anexos encontram-se na íntegra, à disposição 
de todos os interessados, na sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Rua 
Deocleciano Aragão, nº 15, bairro Centro, Novo Oriente - Ceará, ou em meio eletrônico através 
do Portal de Licitações dos Municípios do TCE/CE (vwvw.tce.ce.gov.br/licitacoes), e no site do 
Município www.novooriente.ce.gov.br. Novo Oriente/CE, 25/05/2022. Secretaria de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça 
Anastácio Maia, nº 40 – Centro – Orós-CE, comunica aos interessados que no dia 07 de junho de 
2022, às 09:00hs, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.05.24.01-
SRP.  Ob je to :  Reg is t ro  de  Preços  des t inado  à  aqu is i ção  de  mate r ia l  de 
expediente/didático/escritório, para atender as Unidades Administrativas do Município de Orós-
CE, tudo conforme Anexo I do Edital. O Edital completo estará disponível no endereço acima, a 
partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos 
os sites: www.bll.org.br ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-
municipios/. Orós/Ce, 24 de maio de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna público 

que no próximo dia 08 de junho de 2022, às 9h30min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, 

estará realizando o Pregão Eletrônico nº 034/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e 

eventuais aquisições de material de expediente, consumo e limpeza para atender as Unidades 

Administrativas do Município de Tururu. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 

https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – 

Centro (horário comercial). Tururu, 24 de maio de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 07 de junho de 2022, às 
9h30min (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
estará realizando o Pregão Eletrônico nº 028/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisições de bens permanentes para atender as diversas Secretarias 
Municipais de Uruburetama, conforme especificado no edital o qual encontra-se na íntegra na 
Comissão de Licitação, e no endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 
23 de maio de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, Obras e 
Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº CP-05.24.1/2022-
SEINFRA. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 
construção da 3ª etapa do galpão industrial na Sede do Município de Brejo Santo/CE, Referente ao 
Termo de Convênio de Cooperação Financeira nº. 04/2022, celebrado entre a Agência de 
Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A – (ADECE) e o Município de Brejo Santo/CE, conforme 
Plano de Trabalho, projetos e orçamentos. Tipo: Menor Preço Global. Regime de Execução: 
Indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no 
dia 24 de junho de 2022, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, 
Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de 
Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 
3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m. e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. 
Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Jaguaruana - Extrato da Sessão de Julgamento do 
Edital de Pregão Presencial Nº 2022.05.09.01CMJ. A Câmara Municipal de Jaguaruana, por 
meio do Pregoeiro, torna público o resultado da sessão do Edital de Pregão Presencial nº 
2022.05.09.01CMJ. Objeto: Aquisição de veículo 0km em atendimento as necessidades da 
Câmara Municipal de Jaguaruana/CE, conforme especificações contidas no Projeto Básico e 
demais anexos do Edital. Diante a ausência de interessados, o Sr. Pregoeiro declarou o processo 
como Deserto. Jaguaruana/CE, 23 de maio de 2022. O Pregoeiro.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão:30/05/2022, às 11:10h / 2º Público Leilão:31/05/2022/2022, às 11:10h  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matriculas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  com escri-
tório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado 
por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, 
o seguinte  IMÓVEL: Apartamento residencial nº 1001,  localizado no 10º pavimento (10º andar) da TORRE 01 
do empreendimento residencial BROOKLIN CENTRAL PARK, com frente para a Rua José Rangel (SDO), Nº 
181, Bairro Papicu, com 85,22m² de área total privativa, sendo que dessa área, 64,52m²  é de área  privativa 
principal e 20,70m² de área privativa acessória, que corresponde à área de vagas de garagem, 29,99m² de área 
comum, 115,21m² de área total de construção e fração ideal de 0,00292892201 do terreno onde se acha encra-
vado o condomínio.  Imóvel objeto da Matrícula nº 22792 do Registro de Imóvel da 5ª Zona em Fortaleza/CE. 
Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto 
nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$825.979,49(oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e qua-
renta e nove centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$412.989,75(quatrocentos e doze mil novecentos 
e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% 
de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de 
escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no 
estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: CLAUDETE SOUSA VIANA, brasileira, divorciada, empresária, 
nascida em 28/05/1971, Filiação: Hortelina Sousa Sobrinho e Raimundo Nonato Sobrinho, CPF: 397.426.953-34 
RG: 988.807 SSP/PI, residente e domiciliada na Rua: Hermes Viana, nº 1165, apto 1002, Edifício Laura Viana, 
Bairro São Cristóvão, Teresina/PI, Cep: 64052-360, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) 
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondên-
cia dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) 
readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do 
Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA 
PORTUÁRIA NOS TERMINAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E RETROPOTOS DO ESTADO DO 
CEARÁ, inscrito no C.N.P.J. Nº 07.339.211/0001-00, com sede a Av. Vicente de Castro, 6920, 
CEP.: 60.180-410, Cais do Porto, Fortaleza-CE, com base territorial no Estado do Ceará, por in-
termédio de seu presidente abaixo assinado, convoca os trabalhadores portuários, pertencentes 
a categoria profissional diferenciada, TPA’s – trabalhadores portuários avulsos e trabalhadores 
celetistas, com ou sem vinculo de emprego, que exerçam suas funções laborais na base territorial 
do Estado do Ceará, sócios, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará 
na seguinte data e local: Dia 03 de Junho de 2022 [sexta-feira], em Fortaleza-CE. – às 07h00 em 
primeira convocação e às 07h30 em segunda convocação, em sua sede própria, na Avenida 
Vicente de Castro, 6920, Cais do Porto, CEP.: 60.180-410. Oportunidade em que será apresen-
tada, discutida e votada a seguinte Ordem do Dia: A) renovação de Acordo Coletivo de Trabalho 
de Graneis sólidos, pela Operadora Portuária Mult log Ltda.; 2 – Em sendo aprovado os termos da 
proposta, dar autorização à diretoria executiva para firmar o(s) acordo(s). Fortaleza, 24 de maio de 
2022. José Ribamar dos Santos Filho - DIRETOR PRESIDENTE

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA 
PORTUÁRIA NOS TERMINAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E RETROPORTOS DO ESTADO DO 
CEARÁ, inscrito no C.N.P.J. Nº 07.339.211/0001-00, com sede a Av. Vicente de Castro, 6920, 
CEP.: 60.180-410, Cais do Porto, Fortaleza-CE, com base territorial no Estado do Ceará, por in-
termédio de seu presidente abaixo assinado, convoca os trabalhadores portuários, pertencentes 
a categoria profissional diferenciada, TPA’s – trabalhadores portuários avulsos e trabalhadores 
celetistas, com ou sem vinculo de emprego, que exerçam suas funções laborais na base terri-
torial do Estado do Ceará, sócios, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará na seguinte data e local: Dia 06 de Junho de 2022 [segunda-feira], em Fortaleza-CE. 
– às 07h00 em primeira convocação e às 07h30 em segunda convocação, em sua sede 
própria, na Avenida Vicente de Castro, 6920, Cais do Porto, CEP.: 60.180-410. Oportunidade 
em que será apresentada, discutida e votada a seguinte Ordem do Dia: A) renovação de Acordo 
Coletivo de Trabalho de Movimento de containers, pela Operadora Portuário Brandão Filhos 
Fortship Agência Marítima Ltda.; 2 – Em sendo aprovado os termos da proposta, dar autorização 
à diretoria executiva para firmar o(s) acordo(s). Fortaleza, 23 de maio de 2022. José Ribamar 
dos Santos Filho - DIRETOR PRESIDENTE

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA 
PORTUÁRIA NOS TERMINAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E RETROPORTOS DO ESTADO DO 
CEARÁ, inscrito no C.N.P.J. Nº 07.339.211/0001-00, com sede a Av. Vicente de Castro, 6920, 
CEP.: 60.180-410, Cais do Porto, Fortaleza-CE, com base territorial no Estado do Ceará, por in-
termédio de seu presidente abaixo assinado, convoca os trabalhadores portuários, pertencentes 
a categoria profissional diferenciada, TPA’s – trabalhadores portuários avulsos e trabalhadores 
celetistas, com ou sem vinculo de emprego, que exerçam suas funções laborais na base terri-
torial do Estado do Ceará, sócios, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se 
realizará na seguinte data e local: Dia 07 de Junho de 2022 [terça-feira], em Fortaleza-CE. 
– às 07h00 em primeira convocação e às 07h30 em segunda convocação, em sua sede 
própria, na Avenida Vicente de Castro, 6920, Cais do Porto, CEP.: 60.180-410. Oportunidade 
em que será apresentada, discutida e votada a seguinte Ordem do Dia: A) renovação de Acordo 
Coletivo de Trabalho de Produtos Siderúrgicos, pela Operadora Portuária Brandão Filhos Fort-
ship Agência Marítima Ltda.; 2 – Em sendo aprovado os termos da proposta, dar autorização à 
diretoria executiva para firmar o(s) acordo(s). Fortaleza, 23 de maio de 2022. José Ribamar dos 
Santos Filho - DIRETOR PRESIDENTE

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe – AVISO DE CANCELAMENTO 
DE PUBLICAÇÃO - Fica desconsiderada a publicação do AVISO DE LICITAÇÃO, onde referia-
se ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 11.05.01/2022, cujo objeto tratava-se de CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROMOÇÃO, 
OPERACIONALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 64 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, 
publicado no dia 12/05/2022, no Diário Oficial do Estado do Ceará e Jornal O Estado. MOTIVO: 
Por uma falha administrativa, foi publicado erroneamente Aviso de Licitação, devendo, então, 
ser absolutamente desconsiderado para todos os efeitos legais. São João do Jaguaribe-CE, 24 
de maio de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da CPL.



5O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 25 de maio de 2022

Câmara. O deputado Capitão Augusto (PL-SP), presidente da Frente Parlamentar de Segurança 
(informalmente conhecida como bancada da bala), vai se candidatar à vice-presidência da Câmara 
dos Deputados. O novo ocupante do cargo será escolhido hoje, em eleição presencial na casa.NACIONAL

O ex-juiz Sergio Moro 
virou réu em uma ação po-
pular em que deputados fe-
derais do PT pedem que ele 
seja condenado a ressarcir os 
cofres públicos por alegados 
prejuízos causados à Petro-
bras e à economia brasileira 
por sua atuação à frente da 
Operação Lava Jato. A ação 
judicial foi apresentada no 
dia 27 e enviada à 2ª Vara Fe-
deral Cível de Brasília. Os pe-
tistas não estipularam o valor 
da indenização a ser pago em 
caso de condenação.

Na última segunda-feira 
(23), o juiz federal Charles 

Renaud Frazão de Morais 
recebeu a inicial, o que signi-
fica que dará curso à ação. E 
determinou: “Cite-se o réu”. 
O Ministério Público Federal 
será intimado para ter “ciên-
cia da demanda”.

Na ação, assinada pelos 
advogados Marco Aurélio 
de Carvalho, Fabiano Silva 
dos Santos e Marco Antônio 
Riechel Mann Jr., do o grupo 
Prerrogativas, os parlamen-
tares afirmam que “o ex-juiz 
Sergio Moro manipulou a 
maior empresa brasileira, a 
Petrobras, como mero instru-
mento útil ao acobertamento 

dos seus interesses pessoais”. 
“O distúrbio na Petrobras afe-
tou toda a cadeia produtiva 
e mercantil brasileira, prin-
cipalmente o setor de óleo e 
gás.” A iniciativa da ação é dos 
deputados petistas Rui Falcão (SP), 
Erika Kokay (DF), Natália Bonavi-
des (RN), José Guimarães (CE) 
e Paulo Pimenta (RS).

Declarações
Moro diz, em nota, que “a 

ação popular proposta por 
membros do PT contra mim 
é risível. Assim que citado, 
me defenderei. A decisão do 
juiz de citar-me não envolve 

qualquer juízo de valor sobre 
a ação. Todo mundo sabe que 
o que prejudica a economia é 
a corrupção e não o combate 
a ela. A inversão de valores é 
completa. Em 2022, o PT quer, 
como disse Geraldo Alckmin, 
não só voltar à cena do crime, 
mas também culpar aqueles 
que se opuseram aos esquemas 
de corrupção da era petista.

No dia em que a ação foi 
apresentada, o ex-juiz já ti-
nha afirmado que ela era “um 
prenúncio da perseguição 
que irão realizar caso ganhem 
as eleições, instaurando um 
regime autoritário e corrup-
to.” Em vídeo nas redes, ele 
também criticou a ação dos 
deputados: “Tem horas que 
você não sabe se o PT é um 
partido político ou um grupo 
de comediantes”, diz.

O advogado Marco Auré-
lio de Carvalho sustenta que 
não há revanchismo e que 
“corrupção praticou Moro, ao 
violar regras do direito”. “Nós, 
do Prerrogativas, defendemos 
que a ele sejam assegurados a 
presunção de inocência, o de-
vido processo legal e o pleno 
exercício de defesa, princípios 
vilipendiados pela Lava Jato.” 
“Moro é um dos grandes res-
ponsáveis pelo rastro lumino-
so de destruição e de miséria 
que o lavajatismo deixou no 
país. Foram quase 5 milhões 
de desempregos e aproxima-
damente 200 bilhões de reais 
de prejuízos à nossa econo-
mia. Precisa, pois, responder 
pelos atos que praticou na 
condução da Força tarefa de 
Curitiba.”, segue o defensor.

Ação
Os cinco parlamentares do 

PT afirmam na ação que, ao 
contrário do respeito aos li-
mites legais e à obrigação de 
imparcialidade, Moro teve 
“condutas profundamente 
alheias aos ditames imponí-
veis à atividade judicial”.

O que prejudica a economia é a corrupção e não o com-
bate a ela

Ex-juiz sobre a ação de petistas tentando responsabilizar o juiz e 
não os ladrões pelos prejuízos da Petrobras

O s brasileiros de Bento Gonçalves (RS) 
emitiram um sinal, nesta terça-feira 
(24), que deveria ser levado a sério 
pelos ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF). Mais que isso, deveria levar suas 
excelências a refletir sobre as consequências de 
suas decisões, muitas vezes interpretadas como 
produto do ativismo judicial. Nesta terça, o pro-
testo dos associados levou uma entidade empre-
sarial a retirar convite ao presidente do STF, mi-
nistro Luiz Fux, e cancelar sua “palestra-jantar”.

STF go home
O Centro da Indústria, Comércio e Serviços tem 

convidado celebridades a Bento Gonçalves, mas 
ficou claro que ministros do STF não são bem-
-vindos.

Ativismo
O motivo do cancelamento não foi explicitado, 

mas o empresariado local e outras lideranças são 
críticos do que chamam de “ativismo do STF”.

Melhor assim
O cancelamento do evento certamente 

constrange o STF, mas pode ter poupado o 
ministro Luiz Fux da veemência de um pro-
testo presencial.

Em BG se trabalha
Capital do vinho, Bento Gonçalves é reconhe-

cida pela capacidade de trabalho da sua gente e 
pela força da economia, indústria e do turismo.

Voltou
O corte de fornecimento de gás de 30% ao 

Brasil, anunciado pela Bolívia, trouxe à tona o 
“presentaço” que Evo Morales ganhou em 2006.

Atestado do crime
“Se não respeitarem [a dignidade dos boli-

vianos], faremos nos respeitar à força”, amea-
çou Evo Morales no Dia do Trabalho de 2006.

Tamanho do assalto
A Petrobras comprou as refinarias em 

Cochabamba e Santa Cruz de la Sierra por 
US$104 milhões, em 1990, e ainda investiu 
US$20 milhões.

Ação cara-de-pau
Sergio Moro virou réu por “provocar prejuí-

zos à Petrobras”, ao combater a ladroagem dos 
governos do PT. É a forra de ladrões confes-
sos que até devolveram bilhões roubados, mas 
querem vigança de quem os puniu.

Palestra cancelada de Fux no RS é um duro recado

O PODER SEM PUDOR

A linha dura não gostava de votos, nem de 
políticos, mas teve sempre uma bancada fiel no 
Congresso. O deputado Jorge Arbage (PA) era um 
entusiasta do jeito tanque de guerra de ser do ex-
-ministro do Exército Sylvio Frota, por isso ficou 
abatido quando Ernesto Geisel demitiu o general, 
em 1977, após o assassinato de opositores no 

Doi-Codi. Arbage ainda estava abatido quando 
cruzou com o então deputado paranaense, hoje 
senador, Álvaro Dias. A uma provocação, desa-
bafou: “Isto é como futebol. Perder um jogo não 
significa perder o campeonato.” Arbage sofreu o 
pior que pode acontecer a um torcedor: viu o seu 
time perder o jogo e também o campeonato.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Torcedor sofredor

Falácia oportunista
O ex-presidente da ANP David Zylberszta-

jn disse que “tudo depende do mercado”, nos 
preços de combustíveis. Ele também endossa a 
mentira de quem acha a Petrobras monopolista 
ser produto de “livre mercado”

Política ilegal
Pré-candidato a deputado na Bahia, André 

Porciúncula se defendeu da tentativa do gover-
nador Rui Costa, de prendê-lo por ser “militar 
da ativa” e ter chamado o petista de “patético”. 
“Sou um agente político”, disse ele, que saiu do 
cargo de secretário estadual para ser candidato 
de oposição.

Cargos dos partidos
A substituição de três membros da mesa di-

retora é determinada pelo regimento interno 
da Câmara, em razão de troca de partido. Esses 
deputados representavam seus antigos partidos 
naquele colegiado. “O regimento da Câmara é 
transparente”, diz seu presidente, Arthur Lira.

Instrumento da demagogia
O cientista político Paulo Kramer, professor apo-

sentado da Universidade de Brasília, critica a recon-
ceituação do papel da universidade, que deixou de 

formar elites e virou instrumento (demagógico) de 
‘inclusão social’”... 

Nero reencarnado
O americano Joe Biden continua em busca de 

inimigos externos para desviar atenções dos índices 
recordes de reprovação. Após apostar no tensiona-
mento até que se consumar a invasão russa à Ucrânia, 
agora, como Nero, o incendiário, ele provoca a China 
em relação a Taiwan.

Melhor que Ucrânia
“Clube social” para governantes e bilionários, o 

Fórum Econômico Mundial impõe zona de “no-fly”, 
que proíbe voos não-autorizados, em torno da região 
de Davos, na Suíça. Vai até 17h desta quinta (26).

Fim na gaveta
Dentre as “Ideias Legislativas” no site e-Ci-

dadania do Senado, que a lerda Comissão de 
Direitos Humanos não analisa, está o fim do 
serviço militar obrigatório. A proposta tem 
quase o dobro do apoio mínimo para virar 
projeto de lei: 39,5 mil assinaturas de cidadãos.

Pensando bem...
...nesse ritmo, em breve Sério Moro será responsa-

bilizado pelo escândalo do Banestado.

Refinarias não foram
dadas e sim surrupiadas
Não é fake news: em 1º maio de 
2006, o então presidente da 
Bolívia, Evo Morales, invadiu com 
tropas do Exército duas refinarias 
da Petrobras e anunciou a nacio-
nalização do gás e petróleo. O 
então presidente Lula não reagiu, 
assistindo ao afano em absoluto 
silêncio. Só mais de um ano depois, 
em maio de 2007, a estatal boli-
viana YPFB concordou pagar US$ 
112 milhões pelas instalações que o 
governo de lá havia surrupiado.

Ex-juiz Sérgio Moro vira réu em ação
do PT por prejuízos da Operação Lava Jato
Ação, apresentada por cinco deputados petistas, incluindo o cearense José Guimarães, diz que atuação do ex-juiz gerou prejuízos à economia

A Diretoria Colegiada da AUDITECE – Associação dos Auditores e Fiscais da Receita Estadual do Ceará, no uso 
de suas atribuições estatutárias e regimentais, convoca todos os associados para se reunirem em Assembleia 
Geral Extraordinária a se instalar no dia 31 (trinta e um) de maio de 2022, das 7h30min às 23h59min, 
em meio eletrônico*, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1.: Autorização para ajuizamento de ação judicial para prevenir que a Secretaria da Fazenda promova 
a mudança de local de trabalho constante da Célula de Gestão Fiscal dos Setores Econômicos (CESEC), 
da Célula de Planejamento e Acompanhamento do Monitoramento e Fiscalização (CEPAM), da Célula de 
Gestão Fiscal da Substituição Tributária e Comércio Exterior (CESUT) e da Célula de Gestão Fiscal dos 
Macrosseguimentos Econômicos (CEMAS) para um novo ambiente, situado à Av. Alberto Nepomuceno, n° 
56, 78 e 88 – Centro, Fortaleza-CE, sem a devida regularização dos novos espaços pelos órgãos competentes 
(Corpo de Bombeiros, Prefeitura Municial, etc);

2.: Criação de um grupo de trabalho para elaborar a pauta de reivindicações remuneratória, como Auxílio 
Alimentação e outras verbas para os AFRE’s.

Assembleia convocada em caráter permanente.

Diretoria Colegiada
Fortaleza, 24 de maio de 2022.

*O link para participação na assembleia será encaminhado aos associados oportunamente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
DE ASSEMBLEIA GERAL 

EXTRAORDINÁRIA 
31/05/2022



A expectativa
é que cerca de
20 mil pessoas 

atendam presen-
cialmente o Ar-

raiá da Juventude 
em 2022

6

Oficina. A Escola Pública de Circo da Vila das Artes abriu inscrições para a oficina “Acrobacia Cômi-
ca”, com Romina Sanchez. A oficina abordará técnicas de comicidade na linguagem da acrobacia. As 
inscrições devem ser realizadas até o dia 2 de junho em link disponível no site da gestão municipal.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 25 de maio de 2022  O ESTADO                     

Após dois anos sem a pos-
sibilidade de apresentações 
presenciais por conta da 
emergência sanitária de co-
vid-19, o Arraiá da Juventu-
de, realizado pela Secretaria 
da Juventude de Fortaleza e 
o Instituto Cuca, retorna em 
2022 às apresentações com a 
presença de 
público. “O 
público tam-
bém anseia 
pelo retorno 
das festivida-
des. Esse ano 
e s p e r a m o s 
que mais de 
20 mil pessoas 
estejam pre-
sencialmente 
nos 5 cucas 
prestigiando o 
festival”, afir-
ma Mapurunga Júnior, co-
ordenador cultural da Rede 
Cuca.

De acordo com ele, o 
principal objetivo da festa é 
difundir e promover a tradi-
ção cultural junina do Ceará 
com apresentações de qua-
drilhas e grupos regionais. 
No festival, também é possí-
vel encontrar uma feira gas-
tronômica e atividades re-

creativas ligadas às tradições 
culturais nordestinas. “O Ar-
raiá da Juventude tem gran-
de importância no fomento, 
fortalecimento e continuida-
de da mais importante fes-
ta tradicional do Nordeste, 
sendo hoje um dos maiores 
festivais do Estado do Cea-

rá e com uma 
p r e m i a ç ã o 
significativa 
para as qua-
drilhas par-
t i c i p a nt e s”, 
explica o co-
ordenador da 
Rede Cuca.

Em 2022, a 
festa acolhe-
rá um antigo 
desejo das 
comunidades, 
que já havia 

sido iniciado anteriormente 
à pandemia: a realização de 
duas categorias, sendo uma 
adulta e a outra infantil. “A 
participação de quadrilhas 
infantis é uma demanda an-
tiga que a Rede Cuca, em 
várias reuniões com quadri-
lhas e federações, recebeu e 
conseguimos, com grande 
satisfação, realizar. Também 
avançamos no número de 

quadrilhas infantis, saindo 
de 6, em 2019, para 10, em 
2022. Estar com as crianças 
e adolescentes é fundamen-
tal na continuidade da tradi-
ção junina de Fortaleza, no 
seu fomento e de reconheci-
mento do segmento infantil 
como importante, ativo e 
essencial nas festas juninas”, 
pontua Mapurunga Júnior.

O Arraiá da Juventude 
deve acontecer entre os dias 
18 de junho e 16 de julho, 
sempre aos sábados, nas 5 
unidades da Rede Cuca. Po-
rém, para as quadrilhas que 
desejam participar, as ins-
crições, que devem ser feitas 
pelo Portal da Juventude, se 
encerram esta semana no dia 
29 de maio. Para quem dese-
ja colaborar como jurado, é 
necessária comprovação de, 
no mínimo, 2 anos de expe-
riência e atuação comprova-
da na avaliação e julgamen-
to de quadrilhas juninas e a 
inscrição deve ser realizada 
até o dia 3 de junho.

É válido ressaltar que as 
premiações para os grupos 
campeões na categoria adulta 
chegam aos R$ 9 mil, para o 
1º lugar; R$ 7 mil, para o 2º; 
R$ 5 mil, para o 3º e, na in-

fantil, R$ 4 mil; R$ 2,5 mil e 
R$ 1,8 mil, respectivamente.

Expectativas
A positividade em torno 

do retorno presencial não é 
restrita aos organizadores do 
evento. De acordo com Tácio 
Monteiro, presidente da qua-
drilha Junina Babaçu, o Arraiá 
da Juventude corrobora com 
o desenvolvimento da arte e 
da cultura. “Somos extrema-
mente gratos e felizes por dois 
anos consecutivos em sermos 
os campeões dessa grande festa 
[2018 e 2019]. Estamos muito 
ansiosos para voltar às quadras. 
Vamos entregar um espetáculo 
digno de uma grande home-
nagem ao imortal Ariano Su-
assuna. Garantimos ao público 
muita emoção”, orgulha-se.

Tácio afirma ainda, que espera 
que 2022 seja o ano em que to-
dos os grupos possam entrar em 
quadra para fazer o que amam. 
“Que seja um período de paz, 
não só entre os grupos, mas tam-
bém entre o público, que tenha-
mos muita segurança e que todo 
mundo possa curtir o seu melhor 
São João até então. Estamos pre-
parados para fazer a maior festa 
das nossas vidas”, anima-se.

(Yasmin Rodrigues)

Continua repercutindo muito em toda a região jagua-
ribana, a recente visita da governadora Izolda Cela àque-
la importante área territorial do Ceará. Izolda esteve em 
Limoeiro do Norte, onde inaugurou o serviço de hemo-
dinâmica do Centro de Imagem do Hospital Regional do 
Vale do Jaguaribe (HRVJ). O equipamento agrega tecnolo-
gia avançada ao conhecimento dos profissionais para fazer 
um escaneamento da circulação sanguínea dos pacientes, 
resultando em diagnósticos complexos de cardiologia e an-
giologia, para prevenir e tratar doenças cardíacas e vascu-

lares, congênitas ou 
adquiridas.  O depu-
tado federal Mauro 
Filho (Foto) foi um 
dos convidados dos 
Governos Estadual e 
Municipal e partici-
pou da inauguração 
ao lado da governa-

dora Izolda Cela e do prefeito de Limoeiro do Norte, Dr. 
José Maria Lucena, da ex-secretária de governo de Limo-
eiro do Norte, Juliana Lucena e do secretário de Saúde do 
Ceará, Marcos Gadelha e demais autoridades. Conforme 
disse aos nossos espaços jornalísticos o deputado Mauro 
Filho "O novo equipamento traz um avanço no diagnóstico 
de imagem para beneficiar uma população de 550 mil cea-
renses dos 20 municípios do Vale do Jaguaribe". 

Hospital do Vale do Jaguaribe

E mais
Após esta primeira fase, a expectativa é de que o serviço 

transcorra operando 24h por dia, 7 dias na semana, aten-
dendo também a urgência cardiológica, sendo a unidade 
de atenção ao infarto agudo do miocárdio na Região. 

Regionalização
Considerado um marco na regionalização e descentra-

lização da Saúde do Ceará, o Hospital Regional do Vale do 
Jaguaribe foi inaugurado em novembro de 2021, e ocupa 
uma área de quase 30 mil metros quadrados, ofertando à 
população os serviços de ambulatório, cardiologia, aneste-
siologia, tomografia, raio-x, ecocardiograma, eletrocardio-
grama, hemodiálise, agência transfusional, clínica médica 
e UTI. Em cinco meses de funcionamento, a unidade tem 
prestado relevantes benefícios através dos 10 leitos de UTI 
e 30 leitos de clínica médica na atenção terciária, tendo 
neste período internado mais de 600 pacientes. O HRVJ 
oferece ainda ambulatório especializado em cardiologia, 
cirurgia geral, proctologia e anestesiologia. Desde a inau-
guração, já foram realizadas mais de 1.120 consultas. 

Muitos exames
No serviço especializado do Centro de Imagem já foram 

realizados mais de 1.700 exames, entre tomografia com-
putadorizada, radiografia, ultrassonografia, ecocardiogra-
ma e colonoscopia. Quanto aos exames laboratoriais de 
análises clínicas, já se somam mais de 23.500 atendimentos 
realizados. Na atenção dialítica de agudos, foram realiza-
dos 434 atendimentos em terapia renal substitutiva e na 
hematologia são mais de 58 hemotransfusões realizadas.

Biodiversidade
O Governo cearense através da Secretaria do Meio Am-

biente do (Sema) está promovendo desde domingo (22) e 
até sábado (28), a Semana da Biodiversidade 2022. Este ano 
o tema é "Conheça a Flora e a Fauna do Ceará". Para o secre-
tário Artur Bruno, titular da pasta organizadora do evento" 
é um momento importante para a divulgação das políticas 
ambientais e para a preservação da biodiversidade".

Preço do leite
Os prefeitos de Senador Pompeu e de Quixeramobim, 

Maurício Pinheiro e Cirilo Pimenta, estão juntos num 
trabalho de mobilização para conseguirem algo a mais no 
preço do litro de leite, a fim de beneficiar mais o produtor.

Empresa Betânia
O alvo da Política de preços para o leite do sertão cen-

tral do Estado é a empresa Betânia, que acaba de inaugurar 
uma fábrica de leite em pó. O trabalho dos líderes de Se-
nador Pompeu e de Quixeramobim contam com apoio da 
FAEC, Federação da Agricultura do Ceará, que é presidida 
por Amílcar Silveira. Estamos atentos.

Importante saber
O investimento do Estado para instalar o novo ser-

viço do HRVJ foi de quase R$ 3 milhões, sendo R$ 2,77 
milhões para os 11 aparelhos que compõem o conjunto 
tecnológico do equipamento (sistema de hemodinâmica, 
aparelho de anestesia, bomba injetora de contras-
te, monitores, cardioversor, dentre outros), além de 
adequações estruturais.  A hemodinâmica irá funcionar, 
inicialmente, nas segundas, quartas e sextas-feiras, 
recebendo pacientes encaminhados pela Central de Re-
gulação do Estado, com uma média de seis atendimentos 
por dia. Atualmente, 150 pacientes estão eletivos para o 
serviço e devem ser atendidos logo após a inauguração, 
incluindo pessoas de outras regiões do Ceará, incluindo 
os Inhamuns. Desse modo, o Centro de Imagem do HRVJ 
será referência na Região para exames.

  
Atendimento jurí-
dico gratuito
Data: 26 de maio 
Horário: 8h às 12h
Local: Praça do Ferreira

SÃO JOÃO
Quadrilhas voltam ao presencial 

com Arraiá da Juventude
A festa da cultura nordestina deve começar no dia 18 de junho, porém, 

as inscrições para participar vão somente até o dia 29 de maio

Com o intuito de propor-
cionar maiores oportunidades 
de obter-se um atendimento 
jurídico acessível, o Núcleo 
de Práticas Jurídicas (NPJ), 
do Centro Universitário Está-
cio do Ceará, realizará, nesta 
quinta-feira, 26, uma ação 
especial na Praça do Ferreira, 
no Centro de Fortaleza.

A população será atendida 
gratuitamente das 8h às 12h 
por alunos a partir do 7º se-
mestre do curso de direito, 
sob a orientação de profes-
sores e defensores públicos. 
“Com ações como esta, con-
seguimos prestar orientações 
jurídicas e realizar encami-

nhamentos no sentido de mi-
tigar conflitos e buscar a so-
lução de demandas de forma 
pacífica e adequada”, explica 
Liegina Fonseca, coordenado-
ra do NPJ. De acordo com ela, 
a Praça do Ferreira foi esco-
lhida para a ação porque é um 
espaço histórico de extrema 
relevância para a cidade e o 
número de pessoas que circu-
lam diariamente no local per-
mite uma maior visibilidade 
dos serviços que estarão sen-
do ofertados na quinta-feira.

Casos como das áreas de 
direito da família e do consu-
midor, sucessões, reparação de 
danos e obrigação de fazer são 

alguns dos exemplos que pode-
rão ser tratados pelo grupo que 
atenderá na Praça do Ferreira. 

Após o primeiro atendi-
mento, será realizada uma 
triagem para selecionar as 
causas aptas, e a partir daí, a 
equipe do núcleo agendará 
a data para que o solicitante 
apresente a documentação 
necessária. Fonseca afirma 
que as demandas atendidas 
se estendem desde simples 
orientações jurídicas, até 
demandas judiciais mais 
complexas. “Nossos estagiá-
rios estarão lapidando a prá-
tica jurídica e contribuindo 
para sociedade”, orgulha-se.

Para auxiliar no desloca-
mento, o Centro Universitá-
rio também disponibilizará 
um ônibus gratuito que par-
tirá às 8h da Av. Duque de 
Caxias, nº 100. Para maiores 
informações, é possível con-
tatar os responsáveis pelo te-
lefone (85) 3293-4257.

(Yasmin Rodrigues)

Praça do Ferreira terá atendimento
jurídico gratuito nesta quinta-feira

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – A Prefeitura 
Municipal de Santana do Acaraú, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado da fase de julgamento dos documentos de HABILITA-
ÇÃO referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 3004.01/2022, cujo o OBJETO é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO ESTÁDIO 
MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO DE 
ENGENHARIA. EMPRESA(S) HABILITADA(S): MS ENGENHARIA, PROJETOS E CONSULTO-
RIA EIRELI; JAT DIAS VASCONCELOS e CONSTRUTORA AG EIRELI por atender todas as exi-
gências do edital. EMPRESA (S) INABILITADA (S): LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EM-
PREENDIMENTOS EIRELI; FRANCISCO ALISSON ZUZA DO NASCIMENTO; GYGAWATT SER-
VIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA; FRANCISCO ANDERSON LUCIO 05880849309 e TECHLUXX 
DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELÉTRICOS EIRELI por não preencher os requisitos do 
edital, conforme motivos constantes em ata. A ata de julgamento da habilitação 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 Av. São João,75, Centro – Santana do 
Acaraú/CE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o 
prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando desde já 
agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, caso não haja recursos, 
para o dia 02 de junho de 2022, às 08:30 horas. Santana do Acaraú – CE, 25 de maio de 2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – RESULTADO DE 
JULGAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇO Nº 0902.01/2022. O Município 
de Santana do Acaraú, através da comissão permanente de licitação, em conformidade com a lei fe-
deral n0 8.666/93 e disposições do edital de licitação, torna público aos interessados na TOMADA DE 
PREÇOS Nº 0902.01/2022, que após análise das propostas de preços das empresas HABILITADA(S) 
na TOMADA DE PREÇOS em epigrafe, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIA-
LIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA DE COLETA MANUAL E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL 
COM INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO, e considerando ainda, o relatório técnico 
datado de 20 de Maio de 2022, que julgou desclassificada a proposta de preços da empresa AM-
BIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA por não está condizente com os aspectos técnicos 
e formais exigidos no edital, sendo as empresas : BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS 
LTDA ; ANTONIA C S VASCONCELOS E URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIARIA EIRE-
LI declaradas classificadas por cumprirem todos os critérios e exigências definidos no edital. Isto 
posto, a comissão permanente de licitação declara vencedora a empresa ANTONIA C S VASCON-
CELOS com o valor global de R$ 141.327,30 (Cento e Quarenta e Um Mil, Trezentos e Vinte e Sete 
Reais e Trinta Centavos), por apresentar a proposta mais vantajosa e cumprir todos os critérios e 
exigências definidos no edital. Os interessados, querendo, terão vista dos autos. Fica, portanto, aberto 
o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei de Licitações. À comissão. Santana 
do Acaraú/CE, 25 de Maio de 2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 009/2022 – PE - SRP. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público para 
conhecimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2022 - SRP, cujo objeto 
é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS 
E EVENTUAIS CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS DE INTERRESSE DE DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHORÓ- CEARÁ. Início do Cadastramento das Propostas: 25 de 
Maio de 2022, às 10:30hs até 06 de Junho de 2022 às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas: 06 de 
junho de 2022, às 08:30h; Início da Sessão de Disputa de Preços: 06 de Junho de 2022, às 09:00hs. 
Todos os horários dizem respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido na sede 
da Comissão de Licitação e nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://www.tce.
ce.gov.br. Ana Paula Estêvão Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 010/2022 – PE - SRP. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público 
para conhecimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022 - PE 
- SRP, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PARA SUPRIR AS DE-
MANDAS DO TRABALHO DE CAMPO DOS AGENTES NO COMBATE DE ENDEMIAS DE 
RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. Início 
do Cadastramento das Propostas: 25 de maio de 2022, às 10:30hs até 07 de Junho de 2022 
às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas:07 de Junho de 2022, às 08:30h; Início da Sessão 
de Disputa de Preços: 07 de Junho de 2022, às 09:00hs. Todos os horários dizem respeito ao 
horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido na sede da Comissão de Licitação 
e nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://www.tce.ce.gov.br. Ana Paula 
Estêvão Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 08.04.03/2022. A Pre-
sidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julga-
mento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E ADAPTAÇÕES NA ESCOLA 
E.I.E.F. ULISSES PARANHOS MAIA, NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO A SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE Conforme segue: INABI-
LITADAS: 1. MATOS & ALMEIDA LTDA; 2. LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS 
EIRELI; 3. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 4. ITALO 
RODRIGO GOMES CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; 5. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 6. 
EDIFICA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA,7. MAIS PROJETOS - CONSTRUCOES E IMOVEIS 
LTDA; 8. T A FRANCA SERVICOS; 9. A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI; 
10. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 11. PRIME TRANSPORTES 
LTDA; 12. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 13. LIMPAX CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA; 14. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 15. ELLEVUS ENGENHARIA 
LTDA; 16. PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI, 17. FLAY ENGENHARIA EM-
PREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 18. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 
19. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 20. M JOSENEIDE LIMA 
MELO EIRELI; 21. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 22. 
SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES LTDA; 23. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 
24. CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 25. PILARTEX CONSTRUCOES 
LTDA e HABILITADAS: 26. CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS 
LTDA; 27. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 28. C V TOME 
SERVICOS; 29. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 30. MOMENTUM CONSTRUTORA LI-
MITADA; 31. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 32. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO 
DE OBRA LTDA; 33. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 34. 
ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 35. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 36. MELIUZ 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 37. REAL SERVICOS EIRELI; 38. CLEZINALDO S DE AL-
MEIDA CONSTRUCOES; 39. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES; 40. 
NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 41. N3 CONSTRUTORA LTDA; 42. 
PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 43. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS 
E CONSTRUCOES EIRELI; 44. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 45. AR EMPREENDIMENTOS, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 46. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 47. ELO 
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 48. ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 49. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 50 MARQUINHOS CONSTRUCOES EI-
RELI; 51 S N DOS SANTOS; 52. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 53. LRS 
CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 54. JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI; 55. CONSTRU-
TORA EXITO EIRELI; 56. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI. 
Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea 
“a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licita-
ções, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 24 
de Maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.
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Relatório da Diretoria

Aos Acionistas e aos Administradores da Casa dos Ventos Comercializadora de Energia S.A.  
Maracanaú - CE.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Casa dos Ventos Comercializadora de 
Energia S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia em 31 de dezem-
bro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercíco findo 
nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa 
auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada 
“Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos indepen-
dentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código 
de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Outros assuntos: As demonstrações financeiras da Companhia relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2020, apresentadas como valores correspondentes nas demonstrações fi-
nanceiras do exercício corrente, foram auditadas por outros auditores que emitiram uma opinião sem 
modificação sobre essas demonstrações financeiras em 12 de maio de 2021. Responsabilidades 
da administração pelas demonstrações financeiras: A administração é responsável pela elabo-

Casa dos Ventos Comercializadora de Energia S.A.
CNPJ: 33.933.760/0001-00

Senhores Acionistas: Submetemos ao exame de V.Sas. o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da empresa Casa dos Ventos Comercializadora de Energia S.A. relativos ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2021. Maracanaú, 20 de abril de 2022.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em Reais)

Ativo Nota   31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa 4  56.771.190 2.180
Clientes 5  110.975.817 -
Impostos a recuperar   2.571.281 3.386
Adiantamento fornecedor   1.201 5.600
Valor justo dos contratos
 de energia 16  83.838.130 -
Despesas antecipadas   246 -

Total do Ativo Circulante   254.157.865 11.166
Valor justo dos contratos
 de energia 16  242.195.729 -
Realizável a Longo Prazo   242.195.729 -
Imobilizado 6  447.910 43.852
Intangível 7  340.553 340.553
    788.463 384.405
Total do Ativo Não Circulante   242.984.192 384.405

Total do Ativo   497.142.057 395.571

Passivo Nota  31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores 8  104.943.644 77.299
Partes relacionadas - fornecedores 15  2.929.946 185.412
Obrigações fiscais 9  12.687.270 6.701
Obrigações trabalhistas   77.925 -
Adiantamentos de clientes   709.807 -
Valor justo dos contratos
 de energia 16  68.737.453 -
Total do Passivo Circulante   190.086.045 269.412
Valor justo dos contratos
 de energia 16  183.215.224 -
Tributos diferidos 17  29.686.257 -
Total do Passivo Não circulante   212.901.481 -
Patrimônio líquido 10   
Capital social   52.432.000 1.666.000
Lucros ou prejuízos acumulados   41.722.531 (1.539.841)
Total do Patrimônio Líquido   94.154.531 126.159
Total do Passivo   402.987.526 269.412
Total do Passivo e Patrim. Líquido   497.142.057 395.571

Demonstrações de resultados Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em Reais)
  Nota  31/12/2021 31/12/2020
Receita operacional líquida 11  490.212.350 -
Custos operacionais 12  (469.824.956) -
Lucro bruto   20.387.394 -
Despesas gerais ou administrativas 13  (21.572.354) (1.553.801)
Resultado do valor justo de
 contratos de energia 16  67.228.674 -
Resultado antes das (despesas)
 e receitas financeiras   66.043.714 (1.553.801)
Receitas financeiras 14  496.128 16.314
Despesas financeiras 14  (42.594) (1.129)
Despesas e receitas financeiras
 líquidas   453.534 15.185
Resultado antes dos tributos
 sobre lucro   66.497.248 (1.538.616)
Imposto de renda e contribuição
 social correntes 17  (401.127) -
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos 17  (22.833.749) -
Lucro (prejuízo) líquido do
 exercício   43.262.372 (1.538.616)

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro

de 2021 e 2020 (Em Reais)
   31/12/2021 31/12/2020
Resultado do exercício  43.262.372 (1.538.616)

Outros resultados abrangentes - ORA  - -

Resultado abrangente total  43.262.372 (1.538.616)

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

(Em Reais)
   Nota  31/12/2021 31/12/2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício   43.262.372 (1.538.616)
Ajustes para:
 Depreciação e amortização 6  22.068 294
 Valor justo dos contratos de
  energia 16  (74.081.183) -
 Tributos diferidos 17  29.686.258 -
     (1.110.485) (1.538.322)
Variações nos ativos e passivos     
 Clientes   (110.975.817) - 
 Impostos a recuperar   (2.567.894) (3.386)
 Adiantamentos a fornecedores   4.399 (5.600)
 Despesas antecipadas   (246) -
 Fornecedores 8  104.866.345 77.299
 Partes relacionadas - fornecedores 15  2.744.534 -
 Obrigações trabalhistas   77.924 -
 Obrigações fiscais   12.680.569 6.701
 Adiantamentos de clientes   709.807 -
 Caixa gerado pelas (utilizado nas)
  atividades operacionais   6.429.136 (1.463.308)
Fluxo de caixa das atividades
 de investimento
 Aquisição de imobilizado 6  (426.126) (44.146)
 Aquisição de intangível 7  - (340.553)
Fluxo de caixa líquido utilizado nas
 atividades de investimento   (426.126) (384.699)
Fluxo de caixa das atividades
 de financiamento
 Aum./integralização de capital 10  50.766.000 1.665.000
 Partes relacionadas   - 185.412
 Adiantamento para futuro
  aumento de capital   - (500)
Fluxo de caixa líquido provenientes
 das atividades de financiamento   50.766.000 1.849.912
Aumento de caixa e equivalentes
  de caixa   56.769.010 1.905
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do exercício   2.180 275
Caixa e equivalentes de caixa
 no final do exercício   56.771.190 2.180
Aumento de caixa e equivalentes
 de caixa   56.769.010 1.905

Demonstração de mutações do patrimônio líquido - Controladora e consolidado
Exercício findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

   Capital Capital a Adiantamento para futuro Lucros ou prejuízos
   social integralizar aumento de capital acumulados Total
Saldos em 01 de janeiro de 2020  1.000 - 500 (1.225) 275
Capital subscrito  10.000.000 (10.000.000) - - -
Capital integralizado  - 1.662.000 (3.000) - 1.659.000
Adiant. para futuro aumento de capital  - 3.000 2.500 - 5.500
Prejuízo do exercício  - - - (1.538.616) (1.538.616)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  10.001.000 (8.335.000) - (1.539.841) 126.159
Saldos em 01 de janeiro de 2021  10.001.000 (8.335.000) - (1.539.841) 126.159
Capital subscrito  50.000.000 (50.000.000) - - -
Capital integralizado  - 50.766.000 - - 50.766.000
Lucro do exercício  - - - 43.262.372 43.262.372
Saldos em 31 de dezembro de 2021  60.001.000 (7.569.000) - 41.722.531 94.154.531

Notas explicativas às Demonstrações financeiras
(Valores expressos em Reais)

1 Contexto operacional: A Casa dos Ventos Comercializadora de Energia S.A., “Companhia”, si-
tuada na Rod. Doutor Mendel Steinbruch, Nº 10800, sala 258 - Distr. Industrial, com sede em Ma-
racanaú, Estado do Ceará, foi constituída em 14 de junho de 2019. Iniciou operação comercial a 
partir de maio de 2021 quando celebrou seus primeiros contratos de compra e venda de energia. 
A Companhia tem por objeto social a comercialização de energia elétrica gerada no mercado de 
livre negociação, incluindo a compra e venda, a importação e a exportação de energia elétrica, 
bem como a prestação de serviços de intermediação entre compradores e vendedores de energia 
elétrica proveniente de quaisquer fontes. Impactos sobre Covid-19 (coronavírus): Em março de 
2020, foi declarada pelas autoridades sanitárias internacionais e brasileiras a existência da pandemia 
do Covid-19. Assim como todas as empresas, a Companhia tem acompanhado todas as medidas 
sanitárias impostas e os reflexos econômicos causados pelas medidas de isolamento e pelo au-
mento da pandemia. Não houve efeitos econômicos e financeiros para a Companhia, visto que sua 
atividade principal é relacionada à comercialização de energia elétrica e os custos e despesas para 
continuidade das suas atividades serão mantidos através de suas operações de venda de energia 
futura, empréstimos e aportes de sua investidora. A Companhia adotou rígido protocolo de preven-
ção à pandemia, preservando assim, a saúde de seus colaboradores e evitando a propagação do 
vírus. Dentre as medidas, ressalta-se, o cancelamento de viagens nacionais, suspensão de reuniões 
presenciais, adoção de home office, adoção de distanciamento social, rodízio de colaboradores para 
evitar aglomerações, utilizações de meios de atendimento remotos, dentre outras. A Companhia 
continuará atendendo às orientações dos órgãos competentes e poderá adotar novas medidas pre-
ventivas, sempre que necessárias, com a finalidade de manter a segurança de seus colaboradores.
2 Base de preparação e principais práticas contábeis: 2.1 Declaração de conformidade: As 
demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que contemplam os pronunciamentos, interpretações e orientações 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologadas pelo Conselho Federal 
de Contabilidade (CFC). Todas as informações relevantes próprias das Demonstrações financeiras, 
e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração 
na sua gestão. A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 24 de 
maio de 2022. 2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras 
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram 
arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 2.3 Uso de es-
timativas e julgamento: A preparação das demonstrações contábeis requer que a Administração 
faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e 
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir 
dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das 
estimativas contábeis são reconhecidas prospectivamente. Julgamentos: As informações sobre jul-
gamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm efeitos significativos sobre os va-
lores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 
• Nota 2.11 e 16 - valor justo dos contratos de energia. Incertezas sobre premissas e estimativas: 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco 
significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis de ativos e passivos no exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota 2.11 e 16 
- valor justo dos contratos de energia. 2.4 Base de mensuração: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros men-
surados por seus valores justos quando requerido pelas normas. 2.5 Instrumentos financeiros: A 
Companhia classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao custo 
amortizado, mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e mensurados ao 
valor justo por meio do resultado. A classificação de seus ativos financeiros é feita no reconhecimen-
to inicial e de acordo com a finalidade para a qual foram adquiridos. A Companhia classifica seus 
passivos financeiros mensurados ao custo amortizado e valor justo por meio do resultado. A classifi-
cação depende da finalidade para a qual os passivos financeiros foram assumidos. Os passivos fi-
nanceiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação 
atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amor-
tizado através do método da taxa efetiva dos juros. Ativos e passivos financeiros são compensados 
e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de 
compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou reali-
zar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. Os principais ativos financeiros reconhecidos pela 
Companhia são: caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber e contratos 
futuros. Os principais passivos financeiros reconhecidos pela Companhia são: fornecedores, partes 
relacionadas e  contratos futuros. 2.6 Redução ao valor recuperável de ativos não financeiros 
(impairment): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo 
de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável.  Sendo tais evidências identificadas 
e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de deter-
minada unidade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor lí-
quido de venda. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são 
descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita 
o custo médio ponderado de capital para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O 
valor líquido de venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda firme 
em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e interessadas, ajustado por 
despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando não há contrato de venda firme, com base no 
preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos seme-
lhantes. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não identificou quaisquer indícios de 
impairment com relação aos seus ativos não financeiros. 2.7 Ativo imobilizado (exceto direito de 
uso de ativos arrendados): Os itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisi-
ção ou construção. O custo de ativos construídos inclui o custo de materiais e mão de obra direta, 
quaisquer outros custos para colocar o ativo no local, custos de empréstimos sobre ativos qualificá-
veis e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Ad-
ministração. Custos de empréstimos diretamente relacionados com aquisição, construção ou produ-
ção de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo para ser concluído para fins de 
uso ou venda são capitalizados como parte do custo do correspondente ativo. Todos os demais 
custos de empréstimos são registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de 
empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos pela entidade relativos ao empréstimo. 
Os custos de empréstimos, deduzidos das receitas financeiras inerentes a esses recursos e vincula-
dos ao empreendimento, são capitalizados ao imobilizado durante o exercício em que as atividades 
relacionadas ao desenvolvimento estiverem sendo executadas. O custo de reposição de um compo-
nente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso seja provável que os benefícios 
econômicos incorporados dentro do componente irão gerar benefícios futuros e que o seu custo 
possa ser medido de forma confiável. O valor contábil do componente que tenha sido reposto por 
outro é baixado. Os custos de manutenção no dia-a-dia do imobilizado são reconhecidos no resulta-
do conforme incorridos. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são apurados pela 
comparação entre os recursos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são re-
conhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. Depreciações: Itens do ativo imobilizado 
são depreciados a partir da data em que estão disponíveis para uso, ou no caso de ativos construí-
dos internamente, a partir do dia em que a construção é finalizada e o ativo está disponível para uso. 
A depreciação é calculada sobre o custo dos ativos imobilizados ou outro valor substituto do custo. A 
depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis 
estimadas já que esse método é o que mais reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos 
futuros incorporados no ativo. Terrenos não são depreciados. As taxas utilizadas estão de acordo 
com o Manual de Controle Patrimonial do Setor Elétrica (“MCPSE”), aprovado pelas Resoluções 
Normativas nº 367/2009 e 474/2012 pela ANEEL. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os 
valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício e eventuais ajustes são reconheci-
dos como mudança de estimativas contábeis. 2.8 Ativos intangíveis: Inclui os direitos de passagem 
adquiridos com o pagamento de indenizações aos proprietários das terras ao longo da linha de 
transmissão e são amortizados durante o período de vigência da operação comercial do parque eó-
lico. Anualmente, os contratos de indenizações são testados para verificar se os respectivos valores 
contábeis não superam os seus valores de recuperação. A amortização de ativos intangíveis é reco-
nhecida na demonstração do resultado na categoria de despesa consistente com a utilização do 
ativo intangível. 2.9 Receitas e despesas financeiras: Para todos os instrumentos financeiros ava-
liados são avaliados ao custo amortizado.A receita de juros é incluída na rubrica receita financeira, 
na demonstração do resultado. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre em-
préstimos, ajustes de desconto a valor presente das provisões e, variações no valor justo de ativos 
financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. Custos de empréstimo que não são 
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensura-
dos no resultado pelo método de juros efetivos. 2.10 Imposto de renda e contribuição social: Ati-
vos e passivos tributários correntes  são mensurados ao valor recuperável esperado ou a pagar para 
as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis tributárias usadas para calcular o montante 
são aquelas que estão em vigor ou substancialmente em vigor na data do balanço nos países em que 
o Grupo opera e gera receita tributável. Imposto de renda e contribuição social correntes relativos a 
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido são reconhecidos no patrimônio líquido. A ad-
ministração periodicamente avalia a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal 
requer interpretação e estabelece provisões quando apropriado. A Administração avalia, periodica-
mente, as posições assumidas pela Companhia nas apurações de impostos sobre a renda com rela-
ção às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabele-
ce provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades 
fiscais. Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de com-
pensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos de renda lançados pela 
mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de Imposto de 
Renda e Contribuição Social diferidos é reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças 
temporárias dedutíveis não utilizadas, desde que seja provável que lucros futuros sujeitos à tributa-
ção estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. O imposto de renda foi calculado à alíquo-
ta de 15% sobre o lucro tributável pelo regime de lucro real anual, acrescido do adicional de 10% 
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240.000. A contribuição social foi calculada à alíquota de 9% 

sobre o lucro tributável pelo regime de lucro real anual. 2.11 Valor justo dos contratos de energia: A 
Companhia possui portfólio de contratos de energia (compra e venda) com o propósito de atender 
demandas e ofertas de consumo ou fornecimento de energia. Para este portfólio, não há compromisso 
de combinar um contrato de compra com um contrato de venda. A Companhia tem flexibilidade para 
gerenciar os contratos nesta carteira com o objetivo de obter ganhos por variações nos preços de 
mercado, considerando as suas políticas e limites de risco. Os contratos podem ser liquidados pelo 
valor líquido à vista ou por outro instrumento financeiro. Tais operações de compra e venda de energia 
são transacionadas em mercado ativo e atendem a definição de instrumentos financeiros, devido ao 
fato de que são liquidadas pelo valor líquido à vista, e prontamente conversíveis em dinheiro. Tais 
contratos são contabilizados como derivativos segundo o CPC 48 (IFRS 9) e são reconhecidos no 
balanço patrimonial da Companhia pelo valor justo, na data em que o derivativo é celebrado, e é rea-
valiado a valor justo na data do balanço. A Companhia tem uma estrutura de controle relacionada à 
mensuração dos valores justos, que inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade 
geral de revisar todas as mensurações  do valor justo. Para estimativa do valor justo, considera-se as 
cotações de preços publicadas em mercados ativos, na medida em que tais dados observáveis de 
mercado existam, e também, o uso de técnicas de avaliação, que considera preponderantemente: • 
Preços estabelecidos nas operações realizadas via plataforma BBCE (Balcão Brasileiro de Comercia-
lização de Energia) e relatórios divulgados pela DCIDE. • Margem de risco no fornecimento; • Preço de 
mercado projetado no período de disponibilidade; • Tipo de fonte de energia; e • Tendências. Sempre 
que o valor justo no reconhecimento inicial para esses contratos difere do preço da transação, um 
ganho de valor justo ou perda de valor justo é reconhecido na data base. Ao mensurar o valor justo de 
um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os 
valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações 
utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma: • Nível 1: Preços cotados em mercado ativo 
para instrumentos idênticos; • Nível 2: Informações observáveis diferentes dos preços cotados em 
mercado ativo que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (como preços) ou indireta-
mente (derivados dos preços); e • Nível 3: Informações, para o ativo ou passivo, que não são baseados 
em dados observáveis de mercado. Todos os instrumentos financeiros derivativos ativos e passivos da 
Companhia são classificados como “Nível 3”. 2.12 Normas, alterações e interpretações que entra-
ram em vigor em 2021: Uma série de novas normas serão efetivas para exercicios iniciados após 1° 
de janeiro de 2021. A Companhia não adotou essas normas para preparação dessas demonstrações 
financeiras. As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo 
nas demonstrações financeiras da Companhia. • Contratos Onerosos - custos para cumprir um contra-
to (alterações ao CPC 25); • Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma 
única transação (alterações ao CPC 32); • Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 (alteração 
ao CPC 06); • Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27); • Revisão anual 
das normas IFRS 2018-2020; • Referência à Estrutura Conceitual (alterações ao CPC 15); • Classifica-
ção do Passivo em Circulante ou Não Circulante (alterações ao CPC 26); • IFRS 17 Contratos de Se-
guros; • Definição de Estimativas Contábeis (alterações ao CPC 26); • Definição de Políticas Contábeis 
(alterações ao CPC 23).
3 Gerenciamento de riscos: Negócios estão sujeitos a riscos, tais como operacional, de crédito, de 
liquidez, mercado, taxa de câmbio e taxa de juros. Os riscos a que a Companhia está sujeita devem 
ser gerenciados para subsidiar a tomada de decisão pelos administradores. O gerenciamento desses 
riscos depende da existência de estruturas, processos, mecanismos e controles internos para conhe-
cê-los, avaliá-los e controlá-los, a fim de mantê-los em níveis compatíveis com os limites fixados. A Ad-
ministração é responsável pelo estabelecimento e supervisão da estrutura de gerenciamento de risco 
da Companhia. (i) Risco de crédito: O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras 
é administrado pela tesouraria da Companhia de acordo com a política por este estabelecida. Os 
recursos excedentes são investidos apenas em instituições financeiras autorizadas e aprovadas pela 
controladoria, avalizadas pela Diretoria Executiva, respeitando limites de crédito definidos, os quais 
são estabelecidos a fim de minimizar a concentração de riscos e, assim, mitigar o prejuízo financeiro no 
caso de potencial falência de uma contraparte. A Companhia possui metodologia própria para análise 
criteriosa da capacidade de pagamento dos clientes, onde é atribuído limite de crédito para realizações 
de operações. A metodologia engloba a atribuição de crédito, monitoramento e gerenciamento das 
exposições. Em operações mais longas ou com início de suprimento no ano a frente, geralmente, são 
solicitadas garantias. (ii) Risco de liquidez: Risco de liquidez representa a possibilidade da empresa 
de liquidar suas obrigações assumidas a preços de mercado. Para produtos mais longos e menos 
líquidos a Companhia aplica uma penalização de saída da posição, assim a mesma tem conhecimento 
do risco associado às exposições energéticas. A Companhia mantém nível de caixa adequado para 
garantir o cumprimento com suas obrigações presentes e futuras através de negociação de contratos 
de energia. (iii) Risco de mercado: Risco de mercado é devido às oscilações dos preços de energia 
referente à cada maturidade. As oscilações dos preços ocorrem principalmente devido às premissas 
elétricos, energéticos e liquidez. A Companhia possui metodologia própria para identificar o risco de 
mercado em condições normais e em condições de estresse, assim a Companhia tem conhecimento 
das perdas potenciais e realiza ações quando identificado como necessário.  O objetivo do gerencia-
mento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de 
parâmetros aceitáveis e definidos pela metodologia, e ao mesmo tempo otimizar o retorno A Adminis-
tração da Companhia não efetua investimentos em ativos financeiros que possam gerar oscilações 
relevantes nos seus preços de mercado.
4 Caixa e equivalentes de caixa  31/12/2021  31/12/2020
Bancos conta movimento  797.024  887
Aplicações financeiras  55.974.166  1.293
Total  56.771.190  2.180
As aplicações financeiras de curto prazo são mantidas nos Bancos ABC Brasil, BTG Pactual e Bra-
desco e possuem baixo risco de crédito. São remuneradas, principalmente, pela variação de 80% a 
105% do CDI em 31 de dezembro de 2021, estão disponíveis para utilização imediata sem perda de 
rendimento. Estas operações possuem vencimento inferior a três meses da data de contratação e por 
atenderem aos requisitos no CPC 03, foram classificadas como equivalentes de caixa.
5 Clientes  31/12/2021  31/12/2020
Venda de energia comprada para revenda  110.975.817  -
Total  110.975.817  -
Não existem valores vencidos, por esse motivo não apresentamos provisão para perdas com a recu-
perabilidade do contas a receber.
6 Imobilizado
a. Composição do imobilizado
  Taxas de    Depreciação    
  depreciação  Custo  acumulada  31/12/2021  31/12/2020
Móveis e utensílios  6,25%  52.173  (5.445)  46.728  43.852
Benfeitorias em bens de terceiros  4%  418.099  (16.917)  401.182  -
Total    470.272  (22.362)  447.910  43.852
b. Movimentação do imobilizado
       Transfe-    Depre-
   31/12/2020  Adições  rência  Baixa  ciação  31/12/2021
Móveis e utensílios  43.852  8.027  -  -  (5.151)  46.728
Benfeitorias em bens
 de terceiros  -  418.099  -  -  (16.917)  401.182
Total  43.852  426.126  -  -  (22.068)  447.910
  31/12/2019  Adições  Depreciação  31/12/2020
Móveis e utensílios  -  44.146  (294)  43.852
Total  -  44.146  (294)  43.852
7 Intangível  31/12/2021  31/12/2020
Software  340.553  340.553
Total  340.553  340.553
8 Fornecedores  31/12/2021  31/12/2020
Pisco Ltda  25.069  23.000
Dcide Ltda  7.592  28.155
Seviços de consultorias  326.532  16.759
Newcom Comercializadora de Energia  582.604  -
Fenergy Serviços Ltda – ME  57.666  -
Mello e Mello - Sociedade de Advogados  82.489  -
Athie Wohnrath Associados  -  9.385
Outros  633.464  -
Energia comprada para revenda  103.228.228  -
Total   104.943.644  77.299
9 Obrigações fiscais  31/12/2021  31/12/2020
Tributos federais  12.653.840  4.751
Tributos retidos na fonte  33.430  1.950
Total   12.687.270  6.701
10 Patrimônio líquido: O capital social integralizado é de R$ 52.432.000 (R$ 1.666.000 em 2020) 
e está representado por  52.432.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, conforme 
composição a seguir:
  31/12/2021  31/12/2020
   (%) de    (%) de  
Acionistas  ações  Valor  ações  Valor
Salus Fundo de Investimento em
 Participações Multiestratégia  100%  52.432.000  100%  1.666.000
Total  100%  52.432.000  100%  1.666.000
Aumento de capital: De acordo com Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 08 de junho de 2021, 
foi subscrito capital no montante de R$ 20.000.000 e integralizado capital nesta data no montante de 
R$ 606.000 com moeda funcional da Companhia com entrada em caixa e equivalente. De acordo com 
Assembleia Geral Extraordinária - AGE de 12 de agosto de 2021, foi subscrito capital no montante de 
R$ 30.000.000 e integralizado capital nesta data no montante de R$ 15.976.000 com moeda funcional 
da Companhia com entrada em caixa e equivalente. Adicionalmente, no exercício de 2021, foram rea-
lizadas integralizações de capital conforme boletins de integralizações no montante de R$ 34.184.000 

com entrada em caixa e equivalente de caixa.
11 Receita operacional líquida  31/12/2021  31/12/2020
Venda de energia elétrica  540.124.279  -
Pis  (8.903.199)  -
Cofins  (41.008.730)  -
Total  490.212.350  -
12 Custos operacionais  31/12/2021  31/12/2020
Mão-de-obra  (548.834)  -
Energia comprada para revenda  (469.260.916)  -
Gastos operacionais – geração energia  (8.529)  -
Seguros  (1.638)  -
Gastos com manutenção  (5.039)  -
Total  (469.824.956)  -
13 Despesas gerais e administrativas  31/12/2021  31/12/2020
Despesas com veículos  (641) 
Despesas com escritórios  (17.494) 
Despesas com viagens  (16.921) 
Despesas informática e telecomunicações  (91.001)  (205)
Despesas legais  (3.891)  (330)
Despesas com relações com o mercado  (64.058)  (7.720)
Serviços terceiros (b)  (16.405.357)  (682.356)
Despesas com tributos  (73.279)  (844)
Compartilhamento de despesa (a)  (4.877.644)  (862.052)
Depreciação  (22.068)  (294)
Total   (21.572.354)  (1.553.801)
(a) Refere-se a despesas administrativas que são incorridas e pagas pela Casa dos Ventos e poste-
riormente rateadas para a Companhia mediante contrato de compartilhamento de custos assinado 
pelas partes. (b) Refere-se a consultorias, serviços de mão de obra e auditoria externa. O aumento 
de 2020 para 2021 é referente ao início da comercialização de energia.
14 Resultado financeiro  31/12/2021  31/12/2020
Receitas financeiras  
Rendimentos de aplicações financeiras  496.128  16.314
  496.128  16.314
Despesas financeiras  
Tarifas bancárias  (4.379)  (1.086)
IOF  (284)  (36)
Multas  (9.217)  (7)
Comissão de fiança  (28.043)  -
Juros pagos  (663)  -
Descontos concedidos  (8)  -
  (42.594)  (1.129)
Total  453.534  15.185
15 Partes relacionadas: Os principais saldos de passivos em 31 de dezembro de 2021, bem como 
as transações que influenciaram os resultados dos exercícios, decorrem de transações da Compa-
nhia, as quais estão descritas abaixo:
Em 31 de dezembro 2021
Passivo 
 Partes relacionadas - outras contas a pagar (a)  2.929.946
Resultado
 Compartilhamento de despesas (a)  4.877.644
Em 31 de dezembro 2020
Passivo 
 Partes relacionadas - outras contas a pagar (a)  185.412
Resultado
 Compartilhamento de despesas (a)  862.052
(a) A Companhia possui operações com partes relacionadas decorrente do contrato de compartilha-
mento de despesas firmado com a Casa dos Ventos Energias Renováveis S.A.
Remuneração da Administração: De acordo com o termo de posse da AGE realizada em 16 de 
novembro de 2021, os Diretores ora empossados renunciam ao recebimento de quaisquer valores a 
título de remuneração pelo exercício do referido cargo de Diretor da Companhia.
16 Instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros não derivativos contratados 
com terceiros discriminam-se como segue:
a. Valor justo dos instrumentos financeiros não derivativos
  31/12/2021  31/12/2020
  Valor  Valor  Valor  Valor
  contábil  justo  contábil  justo
Caixas e equivalentes de caixa  56.771.190  56.771.190  2.180  2.180
Contas a receber de clientes  110.975.817  110.975.817  
Adiantamento a fornecedor  1.201  1.201  5.600  5.600
Valor justo contrato de energia (ativo)  326.033.859  326.033.859  -  -
Partes relacionadas (passivo)  (2.929.946)  (2.929.946)  (185.412)  (185.412)
Fornecedor  (104.943.644)  104.943.644)  (77.299)  (77.299)
Adiantamentos de clientes  (709.807)  (709.807)  -  -
Valor justo contrato de energia (passivo)  (251.952.677)  (251.952.677)  -  -
Total  133.245.993  133.245.993  (254.931)  (254.931)
Todos os instrumentos financeiros da Companhia apresentam valores contábeis aproximados de 
seus valores justos, avaliados pelo custo histórico, exceto “Valor Justo de Contrato de Energia”, pelo 
valor justo por meio do resultado (nível 3) - Nota Explicativa 2.11.
Valor justo dos contratos de energia: A Companhia opera no Ambiente de Contratação Livre 
(“ACL”) e firmou contratos de compra e venda de energia bilateralmente (contratos futuros), cujas 
posições em 31 de dezembro de 2021 são as seguintes:
   31/12/2021
Ativo 
 Ganho temporário - circulante  83.838.130
 Ganho temporário - não circulante  242.195.729
   326.033.859
Passivo 
 Perda temporária - circulante  (68.737.453)
 Perda temporária - não circulante  (183.215.224)
   (251.952.677)
   74.081.182
Pis e Cofins diferido - nota 16  (6.852.508)
Resultado  67.228.674
O resultado real dos instrumentos financeiros (contratos futuros) podem variar substancialmente, 
uma vez que as marcações desses contratos foram feitas considerando a data base 31 de dezembro 
de 2021. A Companhia tem contratos futuros de energia com vencimento até o exercício findo em 
2039. O valor justo dos contratos de energia estimados de ativos e passivos financeiros da Compa-
nhia foi determinado por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas 
de avaliação. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mer-
cado para produzir a estimativa do valor de realização mais adequado.
17 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos: A composição da despesa com 
imposto de renda e contribuição social corrente é a seguinte:
   31/12/2021
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social  69.014.922
Imposto de renda e contribuição social pelas alíquotas fiscais combinadas
 de 25% e 9%  23.465.073
Adições temporárias e permanentes  2.329.853
Exclusões temporárias e permanentes  (25.187.602)
Outros ajustes
Efeito da compensação de 30% do prejuízo fiscal  (182.197)
Efeito do adicional de 10% (imposto de renda)  (24.000)
Imposto de renda e contribuição social - corrente  (401.127)
Alíquota efetiva  0,58%
A composição da despesa com imposto de renda e contribuição social diferidos é a seguinte:
    31/12/2021
Imposto de renda diferido   16.783.168
Contribuição social diferido   6.050.581
  Imposto de renda e Contribuição social diferido   22.833.749
Imposto diferido sobre o valor justo da venda de energia:
    31/12/2021
Valor justo do contas a receber   326.033.859
Valor justo do contas a pagar   (251.952.677)
Resultado do valor justo dos contratos de energia   74.081.182
Imposto de renda e contribuição social diferidos 34%  22.833.749
Pis e Cofins diferidos - nota 17 9,25%  6.852.508
Impostos diferidos   29.686.257
18 Contingências: Em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020, a Companhia, com 
base em informações de seus assessores jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e 
com base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, avaliou não existir processos 
avaliados como provável de perda ou possíveis, portanto nenhuma provisão foi constituída e nenhu-
ma divulgação requerida.
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
ração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causa-
da por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora-
ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, 
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem 
ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em con-
junto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários 
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de 
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: – Identificamos e avaliamos 
os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco 
de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, 

já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais. – Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Compa-
nhia. – Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. – Concluímos sobre a adequação do 
uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências 
de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam 
levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. 
Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de 
auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em 
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas 
evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras 
podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. – Avaliamos a apre-
sentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração 
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos 
que identificamos durante nossos trabalhos.

Fortaleza, 24 de maio de 2022 
KPMG Auditores Independentes - CRC SP-014428/O-6 S-CE

Diego Feliciano Irineu - Contador CRC 1SP223212/O-2



GLAUCO HELANO BARBOSA PINHEIRO
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Licença 
Ambiental única - LAU de nº 008/2022 para a atividade de Criação de Animais - sem abate (bovinocultura), 
localizada na Fazenda Paraíso - Canecão – Sede Rural, no município de Quixeramobim - Ceará. Foi de-
terminado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SUMAQ.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 18.519.733/0001-00

Torna público que requereu junto à Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Pesca – SEAMP 
a Licença de Instalação para a construção de 11 edificações a seguir: Quadra D16 lotes 05B, 06A, 06B, 07A, 08A, 
08B, 09A, 09B, 10A, 11A e 11B, no Loteamento às margens da Rodovia CE 040 – km 25 – Patacas – Aquiraz/CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de  Licenciamento da SEAMP.

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

EDITAL DE REVOGAÇÃO E DE NOVA CONVOCAÇÃO. Pelo presente Edital, a Comissão Pró Fundação, presidida pelo Dr. Vander 
Francisco Costa, na forma da legislação vigente, resolve revogar expressamente o edital publicado em 23/03/2022, no jornal “O 
Estado”, Últimas, página nº 8, bem como publicar novo edital de convocação da assembleia de fundação do Sindicato Nacional das 
Entidades dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação Profissional Vinculados ao Sistema Sindical “S”, para redesignar a 
data de realização da assembleia e excluir a representatividade das entidades vinculadas aos setores da Agricultura e Pecuária 
(rural), Comércio, Indústria e o setor de Cooperativas. Em razão da alteração da data de realização da referida assembleia, ficam 
convocados todos os membros, pessoas jurídicas e instituições dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação Profissional 
Vinculados ao Sistema Sindical “S”, pessoas jurídicas de direito privado, criadas por lei, com finalidade de prestar assistência social 
e qualificação profissional, em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal, EXCETO as entidades vinculadas aos setores da 
Agricultura e Pecuária (rural), Comércio, Indústria e o de Cooperativas, para participarem da Assembleia Geral de Fundação do 
SINDICATO NACIONAL DAS ENTIDADES DOS SERVIÇOS SOCIAIS, DE APRENDIZAGEM E DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
VINCULADOS AO SISTEMA SINDICAL “S”, a se realizar, de forma presencial, no dia 13 (treze) do mês de julho do ano de 2022 (dois 
mil e vinte e dois), às 16h00min (dezesseis horas), em primeira chamada, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, ao SAUS, Quadra 
1, Bloco J, número 10/20, Sala 707, Edf. Clésio Andrade, CEP 70.070-944, matérias da Ordem do Dia que permanece inalterada: 
1) Fundação do Sindicato Nacional dos Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação Profissional Vinculados 
ao Sistema “S” para representar a categoria econômica das instituições dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação 
Profissional Autônomas Vinculas ao Sistema Sindical pertencentes ao sistema “S”, pessoas jurídicas de direito privado, criadas por 
lei, com base territorial em todos os Estados da Federação e no Distrito Federal; 2) Discussão e aprovação do Estatuto do Sindicato 
Nacional dos Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e Formação Profissional Vinculados ao Sistema “S”; 3) Eleição, 
Apuração e Posse da Primeira Diretoria Executiva e Conselho Fiscal, membros titulares e suplentes do Sindicato Nacional dos 
Empregadores dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e Formação Profissional Vinculados ao Sistema “S”; 4) Outros assuntos de 
interesse da categoria das instituições dos Serviços Sociais, de Aprendizagem e de Formação Profissional Vinculados ao Sistema 
Sindical “S”,  inclusive,  eventual inclusão das entidades econômicas do sistema “S” vinculadas aos setores acima excetuados, 
facultando a sua adesão, se futuramente assim o desejarem. Assim ocorrendo, deverão ser efetuadas todas as alterações 
pertinentes e necessárias; 5) Autorização para que a diretoria eleita possa pleitear perante aos órgãos competentes o registro 
sindical. Não havendo quórum legal, a Assembleia será realizada 30 (trinta) minutos após, no mesmo local e com qualquer número 
de participantes. (a) Vander Francisco Costa – Presidente da Comissão de Pró fundação.

SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”), a se 
realizar no dia 31 de maio de 2022, às 10h00min, de forma exclusivamente digital, por meio da 
plataforma eletrônica Microsoft Teams (”Plataforma Digital’’), nos termos da Instrução Normativa 
nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, de 10 de junho de 
2020 (‘’IN 81’’), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e aprovar 
o Protocolo e Justificação da incorporação da Companhia por sua controladora Gerdau Aços 
Longos S.A. (“Protocolo e Justificação” e “Incorporação” respectivamente); (ii) Ratificar a nomeação 
e a contratação, pela Administração da Companhia, da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Especializada”), como a empresa 
responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Siderúrgica 
Latino-Americana S.A - SILAT (“Laudo de Avaliação Contábil”); bem como do Laudo de Avaliação 
do valor das ações da Siderúrgica Latino-Americana S.A - SILAT e da Gerdau Aços Longos S.A., 
pelo método de fluxo de caixa descontado, para atendimento ao art. 264 da Lei 6.404/76 (“Laudos 
de Avaliação das Ações” e, em conjunto com o Laudo de Avaliação Contábil, “Laudos de Avaliação”); 
(iii) Examinar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada 
contratada por sua controladora Gerdau Aços Longos S.A.; (iv) Deliberar sobre a Incorporação 
da Companhia, por sua controladora Gerdau Aços Longos S.A., com aumento do capital social e 
com emissão de ações ordinárias da incorporadora Gerdau Aços Longos S.A.; e (v) Caso sejam 
aprovadas as deliberações anteriores, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os 
atos necessários à realização da Incorporação. Orientações para participação via Plataforma 
Digital: Para participarem virtualmente da Assembleia Geral, por meio da Plataforma Digital, 
os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, conforme o caso, deverão enviar 
à Companhia, até às 10h00min do dia 29 de maio de 2022, a solicitação de participação para o 
endereço eletrônico inform@gerdau.com. A solicitação de participação deverá vir acompanhada da 
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído, 
incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ de ambos, conforme o caso, além de indicar 
telefone de contato e e-mail do participante da Assembleia Geral para o qual a Companhia 
deverá enviar o link de acesso à Assembleia Geral, acompanhada da seguinte documentação: (i) 
extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, acrescido de (ii) se pessoa física, 
cópia do documento de identificação com foto e CPF; (iii) se pessoa jurídica, cópia do estatuto 
social ou do contrato social atualizado, registrado no órgão competente; cópia do documento de 
identificação com foto e CPF do representante legal ou procurador que participará da Assembleia 
Geral; e ata de eleição do representante legal que participará da Assembleia Geral registrada no 
órgão competente ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso. Em caso de fundo de 
investimento, cópia do regulamento, cópia da ata de eleição do administrador que participará da 
Assembleia Geral registrada no órgão competente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o 
caso; e (iv) caso o acionista seja representado por procurador, cópia do documento de identificação 
com foto e CPF do procurador que se fará presente na Assembleia Geral e cópia da procuração 
emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral. O procurador deverá 
ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia, excepcionalmente, não 
exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de documentos emitidos e assinados no 
território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento, tradução juramentada e registro 
no Registro de Títulos e Documentos no Brasil daqueles documentos provenientes do exterior 
e que estejam em língua inglesa ou espanhola (para as demais línguas a tradução juramentada 
continuará sendo exigida). Após o recebimento da solicitação acompanhada dos documentos 
necessários para participação na Assembleia Geral, nas condições apresentadas acima, e após 
ter verificado, de forma satisfatória, os documentos de identificação e representação do acionista, 
a Companhia enviará ao endereço de e-mail indicado no pedido de solicitação de participação à 
Assembleia Geral o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital. O link e as instruções a 
serem enviados pela Companhia serão pessoais e intransferíveis, de forma que não poderão ser 
compartilhados, sob pena de responsabilização do acionista. O participante se compromete a utilizar 
as instruções a serem enviadas pela Companhia (i) única e exclusivamente para o acompanhamento 
remoto da Assembleia Geral; (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link a qualquer 
terceiro, acionista ou não, sendo o mesmo intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo 
ou em parte, tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer 
informação transmitida por meio virtual durante a realização da Assembleia Geral. Os acionistas que 
não enviarem a solicitação e a documentação necessária para participação na Assembleia Geral 
nas condições aqui descritas, até às 10h00min do dia 29 de maio de 2022, não poderão participar 
da Assembleia Geral. A Companhia solicita que, no dia da Assembleia Geral, os participantes 
credenciados acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 20 minutos de antecedência ao horário 
da Assembleia Geral, com o objetivo de permitir a validação de acesso e a devida identificação. A 
Companhia recomenda, ainda, que os participantes que solicitarem sua participação na Assembleia 
Geral se familiarizem previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como garantam a 
compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com a utilização da referida plataforma, por meio 
de vídeo e áudio. Além da possiblidade de assistir pelo computador, a Plataforma Digital também 
está disponível, via aplicativo (“app”) para smartphone, sendo necessário realizar o prévio download 
do aplicativo. Exceto se instados, por qualquer motivo, a desligar a funcionalidade de vídeo da 
Plataforma Digital, solicitamos que os participantes mantenham as suas câmeras ligadas durante o 
curso da Assembleia Geral, a fim de assegurar a autenticidade das comunicações. O acionista, seu 
representante legal ou procurador devidamente cadastrado que participar por meio da Plataforma 
Digital será considerado presente na Assembleia Geral (podendo exercer seus respectivos 
direitos de voto) e assinante da respectiva ata. Ressaltamos que a Plataforma Digital atende aos 
requisitos legais, incluindo, entre outros: (i) a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo 
a documentos apresentados durante a Assembleia Geral que não tenham sido disponibilizados 
anteriormente; (ii) a gravação integral da Assembleia Geral pela Companhia; e (iii) a possibilidade de 
comunicação verbal entre os participantes presentes por meio da Plataforma Digital. A Companhia 
não se responsabilizará por qualquer problema operacional ou de conexão que o participante venha 
a enfrentar, bem como por qualquer outro evento ou situação que não esteja sob o controle da 
Companhia que possa dificultar ou impossibilitar a sua participação na Assembleia Geral por meio 
da Plataforma Digital. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre as questões acima poderão ser 
enviados para a Companhia por e-mail, por meio do endereço eletrônico inform@gerdau.com.

Caucaia, CE, 20 de maio de 2022.
Rafael Dorneles Japur - Presidente do Conselho de Administração
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O Índice de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) 
de maio foi de 1,29%, aqui na Região Metropolitana de For-
taleza, 0,40 ponto percentual (p.p.) abaixo da taxa registrada 
em abril (1,69%). Apesar de ser levemente menos intensa na 
análise mensal, conforme números do IBGE, essa foi a maior 
variação entre as demais regiões pesquisadas pelo Instituto no 
País. No ano, o IPCA-15 – que mede a prévia da inflação ofi-
cial - acumula alta de 5,55% e, em 12 meses, de 12,01%, acima 
dos 11,78% registrados nos 12 meses imediatamente anterio-
res. Em maio de 2021, a taxa foi de 1,08%.

Oito dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados 
tiveram alta em maio. A maior alta veio de saúde e cuidados 
pessoais (2,28%), que contribuiu com 0,28 p.p. no índice do 
mês. Já o maior impacto positivo (0,43 p.p.) veio da alimenta-
ção (1,80%), que acelerou em relação a abril (1,56%). Os trans-
portes (2,06%) foram a segunda maior variação em impacto, 
enquanto os demais grupos ficaram entre o 0,03% de educa-
ção e o 1,71% de vestuário. A exceção foi habitação (-0,13%). 
Ainda segundo o IBGE, quanto às regiões, todas as áreas pes-
quisadas tiveram alta em maio, sendo que a maior variação 
ocorreu em Fortaleza (1,29%), especialmente por conta dos 
itens de higiene pessoal (3,59%) e do reajuste de 24,23% nas 
tarifas de energia elétrica (-2,18%), que ocasionou uma redu-
ção menor no subitem que a observada em outras áreas.

RMF dispara com inflação do País

Energia mais barata. A modernização do setor de energia elétrica passa por novas tecnologias que levam à possibilidade 
de uso de equipamentos que proporcionam novas formas de relações comerciais. Este foi o tema debatido durante o Ciclo 
de Palestras sobre Legislação e Políticas Públicas – evento promovido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

FOTO DIVULGAÇÃO

Teatro
Os caminhoneiros 

voltaram a subir o tom e 
reforçaram a possibilida-
de de uma paralisação da 
categoria, como se fosse 
pra valer. Em um vídeo 
divulgado na última se-
gunda-feira (23), Wallace 
Landim, o Chorão, um dos 
principais líderes da greve 
de 2018, cobrou atitude de 
Bolsonaro – como se não 
estivessem o apoiando – 
em relação aos sucessivos 
aumentos nos preços 
dos combustíveis. Pura 
encenação, na tentativa de 
chamar atenção da mídia, e 
nada além disso. Palavras pe-
quenas, como diz a canção.

Realidade
Falando em paralisa-

ções, por outro lado, uma 
categoria que segue sem 
alarde é a dos funcioná-
rios do Banco Central. Em 
mobilização por reajuste 
salarial e reestruturação de 
carreira, os servidores do 
Banco Central aprovaram, 
ontem, a continuidade 
da greve – retomada em 
3 de maio – por tempo 
indeterminado. A decisão 
contou com apoio de cerca 
de 90% dos participantes 
da assembleia deliberativa, 
segundo o Sinal (Sindicato 
Nacional dos Funcionários 
do Banco Central). O Go-
verno Federal que se vire.

Paredão
Motivo de chacota e des-

valorização – talvez propo-
sital mesmo – a dança das 
cadeiras na Petrobras, coisa 
que o mercado não perdoa 
e tampouco deixa passar. 
O resultado? Após dia 
turbulento, as ações caíram 
2,92% aqui, e 13,6% nos 
EUA. Movimento ruim para o 
investidor estrangeiro. Para 
analistas, investidores pro-
vavelmente verão a mudan-
ça como uma intervenção 
direta relacionada ao preço 
do combustível no Brasil, 
coisa que o Governo perdeu 
o controle há muito tempo.

De olho nas urnas
O Governo discute me-

canismos para evitar que a 
Petrobras reajuste preços 
de combustíveis após a 
nova troca no comando da 
empresa e a menos de cin-
co meses das eleições. Duas 
medidas ainda seguem em 
estudo. Uma estabeleceria 
faixas para o preço interna-
cional do petróleo - e, caso o 
preço do barril varie dentro 
dos valores delimitados, a 
empresa não poderia fazer 
reajustes. Outra ideia é de 
um intervalo mínimo de cem 
dias para reajustes - impe-
dindo o último reajuste.

Exploração diluída em ‘suaves’ parcelas
Os brasileiros trabalharão 149 dias em 2022, ou 
seja, até o dia 29 de maio, somente para pagar 
tributos, segundo o IBPT. A data é a mesma de 
2021, o que reflete uma estagnação justificada 
pela pandemia. O número de dias trabalhados para 
pagar impostos, taxas e contribuições varia con-
forme a faixa de renda. Entre 1986 e 2022, houve 
um aumento quase constante do número de dias 
trabalhados para pagar os tributos. Em 1986, eram 
82 dias, o correspondente a 2 meses e 22 dias. 
Hoje, o período necessário é de 4 meses e 29 dias. 
Essa conta, na verdade, pagamos o ano inteiro.

MP da gratuidade de bagagens vai à sanção 
A Câmara dos De-
putados aprovou, 
ontem, a MP que 
proíbe a cobrança 
para despachar 
bagagens em voos 
nacionais e interna-
cionais. O texto foi 
aprovado em vo-
tação simbólica e, 

agora, segue para sanção de Bolsonaro. O fim da cobran-
ça para despachar bagagens de até 23 quilos em voos 
nacionais e mala de até 30 quilos em voos internacionais 
havia sido incluído por deputados na medida provisória. 
No Senado, o item foi aprovado separadamente.

O Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e o 
consórcio AWL, formado 
pelas aceleradoras Artemi-
sia, Wayra e Liga Ventures, 
lançaram nessa terça-feira 
(24/05) edital para o ciclo 
2022 do BNDES Garagem 
– Negócios de Impacto. As 
inscrições ficarão abertas 
até 24 de junho para os dois 
estágios do programa: cria-
ção, cujo foco é o desenvol-
vimento de novos negócios 
de impacto socioambiental, 
e tração, para ganho de es-
cala de startups. Poderão se 
inscrever empreendimen-
tos que tenham como foco 
ideias ou projetos relacio-
nados à solução de proble-
mas sociais e ambientais.

No estágio de criação, a 
iniciativa vai selecionar até 20 
empreendedores ou startups. 
Já no de tração, até 25 startups 
de impacto com faturamento 
inferior a R$ 16 milhões que 
já estejam operando e tenham 
um produto desenvolvido e 
ofertado no mercado.

De acordo com o banco, 
serão priorizados negócios 
que visam a oferecer solu-
ções nas áreas de educação 
e empregabilidade; além de 

inclusão e educação finan-
ceira; saúde e bem-estar; 
cidades sustentáveis e cida-
dania. Aqueles que tiverem 
como foco meio ambiente e 
economia circular também 
podem se inscrever por 
meio de formulário eletrô-
nico, disponíveis no site do 
BNDES Garagem.

Segundo o banco de fo-
mento, os empreendimentos 
participantes do programa 

terão, entre outros benefí-
cios, acesso à capacitação em 
competências necessárias ao 
desenvolvimento de um ne-
gócio inovador de impacto; 
mentorias com funcionários 
do BNDES, executivos ex-
perientes e especialistas; e 
conexões com empresas, in-
vestidores e outros atores da 
área de inovação. O progra-
ma é gratuito para todos os 
participantes e será conduzi-

do de forma híbrida (online 
e presencial).

De acordo com o diretor 
de Participações, Mercado de 
Capitais, Reestruturações e 
Crédito Indireto do BNDES, 
Bruno Laskowsky, essa nova 
chamada do BNDES Gara-
gem confirma o sucesso da 
iniciativa e reforça a preo-
cupação do banco em pro-
mover cada vez mais o de-
senvolvimento sustentável.

BNDES seleciona projetos
de impacto socioambiental
A previsão é que o programa divulgue a lista de selecionados para o 
estágio Tração em 15 de agosto e a do estágio Criação, em 12 de setembro

Prefeitura Municipal de Icó - Termo de Homologação e Adjudicação - O Ordenador de Despesas 
da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Sr. Carlos Alberto Julião da 
Cunha, no uso de  suas  atribuições  legais  e, considerando  a contratação de empresa para execu-
tar a construção da Praça Monumental no Distrito Gama no município, conforme planilhas, projetos 
e cronogramas em anexo, conforme anexos do edital integrante deste Processo vem homologar 
e adjudicar o presente processo administrativo de licitação Tomada de Preços N° 22.09/2021-TP, 
para que produza os  efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o pre-
sente processo Homologado e Adjudicado em favor da: Meliuz Construções e Serviços Ltda ME, 
CNPJ n° 44.460.479/0001-15, no valor total de R$ 759.911,20 (setecentos e cinquenta e nove mil, 
novecentos e onze reais e vinte centavos).

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE– PUBLICAÇÃO DO RE-
SULTADO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 03.02/2022-TP. A Comissão 
de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação 
referente à Tomada de Preços Nº 03.02/2022-TP, cujo objeto é a contratação de serviços 
de obras de urbanização (requalificação urbana) do centro da cidade, no município de Ara-
ripe – CE, conforme convenio N° 075/2022, declarando: Habilitadas as empresas: CONS-
TRUTORA VIPON EIRELI; FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI-ME; AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; G7 CONSTRU-
ÇOES E SERVIÇOS EIRELI-EPP; ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA; 
AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS; H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇOÃO 
EIRELI-ME; TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.ME; VENUS SERVIÇOS E ENTRETEN-
DIMENTOS LTDA; S&T CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA-ME; 
TEOTONIO CONSTRUÇOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI-ME; TR 
CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL; SERTAO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES LTDA; CONSTRUTORA RARIBE LTDA-ME; META EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME; NORDESTE CONSTRUÇÕES 
E INFRAESTRUTURA LDTA-EPP; SL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME; ELETRO-
PORT SERVIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP; ROMA CONSTRUTORA 
EIRELI-ME; J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; MOMENTUM CONSTRUTORA LI-
MITADA; CONTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME; DINAMI 
CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA; A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME; PODIUM 
EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP; PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; 
N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRE-
LI; RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA; Empresas Inabilitadas: CALDAS EMPREENDI-
MENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA EIRELI; 
VFS CONSTRUÇÕES; ELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME; PE-
REIRA E OLIVEIRA FILHO CONSTRUTORA; SOLUTIONS CONSTRUÇOES, SERVIÇOS 
DE PUBLICIDADES, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA; CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR 
LTDA; CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI; FÊNIX- LOCA-
ÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇOES E LOCA-
ÇOES EIRELI, ficando declarado aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso 
I, alínea “a”. Maiores informações junto a Comissão de Licitação. Araripe - CE, 24 de maio 
de 2022. Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE– PUBLICAÇÃO DO RE-
SULTADO DA HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 03.03/2022-TP. A Comissão 
de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o resultado da fase de habilitação 
referente à Tomada de Preços Nº 03.03/2022-TP, cujo objeto é a contratação de servi-
ços de obras de pavimentação em paralelepípedo (bairro campo de avião), no município 
de Araripe – CE, conforme convenio N° 76/2022, declarando: Habilitadas as empresas: 
CONSTRUTORA VIPON EIRELI; FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVI-
ÇOS EIRELI-ME; AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; G7 CONS-
TRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI-EPP; ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES 
LTDA; ELO CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME; AMPARO SERVIÇOS 
E EMPREENDIMENTOS; H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME; TELA SERVI-
ÇOS E EVENTOS LTDA.ME; VENUS SERVIÇOS E ENTRETENDIMENTOS LTDA; CONS-
TRUTORA ASTRON LTDA; S&T CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LT-
DA-ME; TEOTONIO CONSTRUÇOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI-ME; 
TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; SERTAO CONSTRUÇÕES SER-
VIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME; NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA 
LDTA-EPP; VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -ME; ELETROPORT SERVI-
ÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP; ROMA CONSTRUTORA EIRELI-ME; 
J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 
CONTRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME; FF EMPREEN-
DIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; DINAMI CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA; A.I.L 
CONSTRUTORA LTDA-ME; PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP; PRO LIMPEZA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; 
ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA; IPN – 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; S. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 
GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME; Empresas inabilitadas: CALDAS EM-
PREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; CONSTRUTORA NOVO JUAZEIRO LTDA 
EIRELI; V. F DA SILVA CONSTRUÇÕES; CONSTRUTORA JUSTO JUNIOR LTDA; CON-
TECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI; FÊNIX- LOCAÇÕES E EM-
PREENDIMENTOS EIRELI; EXATA SERVIÇOS CONSTRUÇOES E LOCAÇOES EIRELI; 
CONSTRUTORA RARIBE LTDA-ME; MIX CONSTRUÇÕES EIRELI; PEREIRA E OLIVEIRA 
FILHO CONSTRUTORA, ficando declarado aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 
109, inciso I, alínea “a”. Maiores informações junto a Comissão de Licitação. Araripe - CE, 
24 de maio de 2022. Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Icó - Termo de Homologação e Adjudicação - O Ordenador de Despesas da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Icó, Sr. Carlos Alberto Julião da 
Cunha, no uso de  suas  atribuições  legais  e, considerando  a contratação de serviços de engenharia 
para construção de Anfiteatro no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, 
conforme anexos do edital integrante deste Processo vem homologar e adjudicar o presente processo 
administrativo de licitação Tomada de Preços N° 22.10/2021-TP, para que produza os  efeitos legais e 
jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente processo Homologado e Adjudicado 
em favor da: Meliuz Construções e Serviços Ltda ME, CNPJ n° 44.460.479/0001-15, no valor total de 
R$ 731.634,00 (setecentos e trinta e um mil, seiscentos e trinta e quatro reais).

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.05.16.007-SR-
P-SME, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições 
de material didático para atender as necessidades dos professores e alunos do 1º ao 9º Ano do Ensi-
no Fundamental, junto à Secretaria de Educação do município, que do dia 25/05/2022 à 08/06/2022 
até às 08h(Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habi-
litação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas 
acontecerá no dia 08/06/2022 às 09h(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 09:30h do dia 08/06/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à 
disposição dos interessados para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na 
Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br. Maiores informa-
ções pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Prosseguimento de Licitação Tomada de Preços N.º 
07.001/2022 - TP - Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, para exe-
cutar projeto de construção de pavimentação em pedra tosca, com extensão de 594,3m na rua 
principal da localidade Boa Água, Distrito do Cipó dos Anjos, conforme Projeto Básico de respon-
sabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Tipo: 
menor preço global, empreitada no regime de execução indireta. A Comissão de Licitação comunica 
aos interessados que a abertura dos envelopes das propostas do processo acima citado dar-se-á 
no dia 26/05/2022, às 14h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Trav. José Jorge Matias, 
s/n, bairro Campo Velho. Edmilson Mota Neto - Presidente da CPL/PMQ.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Gabinete do Prefeito, Lorena Gonçalves Ho-
landa Amorim, Chefe de Gabinete. Extrato do Contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 00.004/2021-
PERP: nº 00.004/2021-80GAB - Valor global: R$ 23.710,00 - Contratada: K. R. de Castro, através de 
sua representante legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro. Objeto: Aquisição de material de expediente e 
descartável para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Prazo de vigência: até 
31/12/2022, contados a partir da assinatura. Data das assinaturas dos contratos: 06/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Social, Izaura 
Gomes do Nascimento Oliveira. Extrato do 1º Termo Aditivo do Contrato resultante do Pregão Eletrônico 
nº 00.004/2021 PERP: Nº 00.004/2021-73SDS; Contratada: K. R. de Castro, através de sua representante 
legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro. Objeto: Aquisição de material de expediente e descartável para 
atender as necessidades das diversas secretarias do município. O presente termo aditivo tem por objetivo 
proceder ao reequilíbrio econômico-financeiro em 55,00%. Data da assinatura: 12/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady 
Diana Arruda Mota. Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 10.001/2021-DL-01, resultante da 
Dispensa de Licitação nº 10.001/2021-DL. Contratada: Diocese de Quixadá. Objeto: Locação de 
imóvel destinado ao funcionamento da sede da Secretaria de Saúde, localizado na Rua Dr. Rui 
Maia, s/n, Centro. O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência pelo 
período de 12 meses, a partir de 07/05/2022. Data da assinatura: 05/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE. O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos inte-
ressados, que no próximo dia 06/06/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação 
de Pregão Eletrônico nº 05.05.19.01.22 - PERP, cujo objeto:  Contratação de empresa para a prestação 
de serviços de licença de uso de Sistema Web de folha de pagamento, de interesse da Secretaria de 
Administração e Finanças da Prefeitura, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência 
constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada 
à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.
br -“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  
Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

ESTADO DO CEARÁ - MUNICÍPIO DE GUAIUBA/CE - AVISO DE JULGAMENTO DE 
PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS N.º 06.001/2022. A CCLP de Guaiuba - CE 
- torna público para conhecimento dos interessados que foi realizado julgamento da proposta de 
preços da presente Licitação, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NOS SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
E NO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAIÚBA/CE. Após analise da Proposta a Sra. Presidente 
declarou vencedora por ter apresentado menor preços global a Empresa: BRASLIMP 
TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA, com o seguinte Valor Global de R$ 86.380,72. 
A partir desta publicação fica aberto o prazo recursal, na forma do Artigo 109, I, b, da Lei Nº 
8.666/93. As informações completas sobre o Julgamento da proposta de preços constam nos 
autos do Processo Licitatório, estando os mesmos a disposição para vistas. Rosicléia da Silva 
Magalhães - Presidente da CCLP. Guaiuba - CE, 24/05/2022.

ESTADO DO CEAR Á - PREFEITUR A MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.006/2022 - PE. Objeto: AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PAR A ATENDER A DEMANDA DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITUR A MUNICIPAL DE GUAIUBA /CE. O 
prazo de cadastramento das Car tas Propostas será até às 08h59min do dia 
07de Junho de 2022, com aber tura para anál ise das propostas às 09h00min e 
Sessão de Disputa de Lances às 10h00min. O edi tal poderá ser adquir ido nos 
endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tce.ce.gov.br 
a par t i r da data desta publ icação. Informações: Na sede da Comissão Central 
de Lic i tação e Pregões, na Rua Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiúba /CE ou 
l ic i tacao.guaiuba87@out look.com. Guaiúba /CE, 24 de maio de 2022 – Rosicléia 
da Silva Magalhães – Presidente da CCLP.

E S TA D O  D O  C E A R Á -  S E R V I Ç O  A U T Ô N O M O  D E  Á G U A  E  E S G O T O 
D O  M U N I C Í P I O  D E  I C A P U Í  -  AV I S O  D E  L I C I TA Ç Ã O  -  P R E G Ã O 
P R E S E N C I A L- N . º  2 0 2 2 . 0 5 .18 . 0 1 –  A B E R T U R A :  1 0  d e  j u n h o  d e  2 0 2 2  à s 
0 8 h 3 0 m i n .  J U L G A M E N T O :  m e n o r  p r e ç o  p o r  I t e m .  O B J E T O :  C o n t r a t a ç ã o 
d e  E m p r e s a  E s p e c i a l i z a d a  p a r a  e x e c u ç ã o  d e  a s s e s s o r i a  e  c o n s u l t o r i a 
d e  c o n t a b i l i d a d e  j u n t o  a o  S e r v i ç o  A u t ô n o m o  d e  Á g u a  e  E s g o t o - S A A E , 
d o  M u n i c í p i o  d e  I c a p u í - C E ;  c o n f o r m e  e s p e c i f i c a ç õ e s  c o n t i d a s  n o  Te r m o 
d e  R e f e r ê n c i a .   I n f o r m a ç õ e s :  R u a  F l o r i a n o  M o n t e i r o ,  14 6 0 ,  C e n t r o  – 
I c a p u í  -  C E  o u  ( 8 8 )  3 4 3 2 .12 0 6  d e  0 7 h 0 0 m i n  à s  13 h 0 0 m i n .  R e n a t o  d e 
S o u s a  R e b o u ç a s  –  P r e g o e i r o .

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Resultado 
da Licitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca-CE, por meio da CPL, torna público o 
Resultado de Licitação da Tomada de Preço nº 0022203.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PEDRA TOSCA E MEIOS FIOS NOS DISTRITOS E NA SEDE E PAVIMENTAÇÃO 
COM BUEIROS NA RUAS MARIA MARTINS ALMADA, ROBERTO DOURADO NA SEDE 
DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. DESCLASSIFICAR, a seguinte empresa para o LOTE 02: 
SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI (22.346.772/0001-12). CLASSIFICAR, 
as seguintes empresas para os seguintes lotes:  LOTE 01: VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI (31.025.807/0001-02)R$: 823.091,14; LOTE 01: JJ LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES 
EIRELI (18.866.411/0001-20) R$: 819.006,07 e LOTE 02: R$ 271.258,54; LOTE 01: CNT 
CONSTRUTORA NOVA TERRA EIRELI (12.314.392/0001-42) R$: 825.841,14 e LOTE 02: 
R$: 272.361,85; LOTE 01: FJ DE MATOS NETO (20.160.697/0001-75) R$: 824.931,14 e 
LOTE 02: R$: 270.307,58; LOTE 01: SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI 
(22.346.772/0001-12)R$:  997.6689,75. LOTE 01: C. M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA 
(01.110.202/0001-11) R$: 807.791,14; LOTE 01: CENPEL- CENTRO NORTE PROJETOS 
E EMPREENDIMENTOS LTDA (05.502.041/0001-08) R$: 809.707,40; LOTE 01: JC DE 
AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES (17.336.292/0001-30) R$: 819.147,70; LOTE 
01: LB CONSTRUÇÕES EIRELI (40.454.732/0001-76) R$: 814.071,14 e LOTE 02: R$: 
269.998,06; LOTE 01: ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES 
EIRELI (12.044.788/0001-17) R$: 818.067,28. Decide, por unanimidade de seus membros, 
julgar CLASSIFICADA como a MELHOR PROPOSTA as empresas: LOTE 01- C. M 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (01.110.202/0001-11), R$: 807.791,14 (oitocentos e 
sete mil setecentos e noventa e um reais e quatorze centavos). LOTE 02- LB CONSTRUÇÕES 
EIRELI (40.454.732/0001-76), R$:269.998,06 (duzentos e sessenta e nove mil novecentos e 
noventa e oito reais e seis centavos).  Ficando declaradas VENCEDORAS por apresentarem 
menor valor dentre as empresas classificadas. Concede-se, outrossim, o prazo legal de 5 
(cinco) dias úteis, conforme estabelecidos no art. 109, inciso I alínea b) da Lei 8.666/1993, 
para interposição de recursos em face deste ato a contar da data desta publicação. Os 
interessados, querendo terão vistas dos autos. Demais informações: pmulicitacao@hotmail.
com. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL



Como o time
tricolor já está 

classificado para 
a próxima fase da 

Sul-Americana, 
Ceni deve poupar 
alguns titulares

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 25 de maio de 2022

Aposentadoria. O veterano atacante Fred comunicou à diretoria do Fluminense sua aposentadoria, porém não imedia-
ta. O atacante deseja pendurar as chuteiras dia 21 de julho, quando encerra seu contrato e se comemora o 120° ani-
versário do clube. O camisa 9 do Tricolor sofre com problema no olho esquerdo, uma visão dupla, e está em repouso.ESPORTES

A quebra do tabu de nunca 
ter vencido na Neo Química 
Arena escorreu pelas mãos 
do São Paulo no domingo 
(22). Depois de um primeiro 
tempo em que dominou com-
pletamente o Corinthians, a 
equipe de Rogério Ceni per-
deu o controle da partida na 
segunda etapa e viu Adson 
buscar o em-
pate por 1 a 1 
nos minutos 
finais.

Apesar da 
f r u s t r a ç ã o 
que fica pela 
16ª partida 
sem vitória na 
casa do rival, 
o São Paulo 
leva pontos 
positivos do 
duelo do fim 
de semana. A 
equipe que antes era criticada 
quando atuava longe dos seus 
domínios se mostrou confian-
te em um ambiente hostil, que 
já foi palco de uma histórica 
goleada por 6 a 1 em 2015.

Após ganhar moral fora de 
casa, o time tricolor retorna 
ao Morumbi e vira a chave 
para enfrentar o Ayacucho, 
do Peru, nesta quarta-feira 
(25), às 19h15 (de Brasília), 
pela última rodada da fase de 
grupos da Copa Sul-America-
na. Já garantido nas oitavas, o 
clube paulista é líder do Gru-
po D, com 13 pontos, seguido 

pelo Everton, do Chile, com 
oito. O Ayacucho, por sua vez, 
está em terceiro, com quatro 
pontos.

O domínio são-paulino no 
domingo passou muito pelo 
esquema tático adotado. Em 
vez do tradicional 4-1-3-2, 
Rogério Ceni levou a campo 
um time com três zagueiros, 

jogando por 
vezes em um 
3-4-3, seme-
lhante ao do 
Corinthians, 
e defendendo 
em um 5-4-1.

A formação 
fez com que os 
atacantes do 
Corinthians 
ficassem tra-
vados na mar-
cação e permi-
tiu que o São 

Paulo tivesse superioridade no 
meio de campo. A equipe de 
Rogério Ceni foi para o inter-
valo com 1 a 0 no placar e seis 
finalizações no gol, contra ape-
nas duas do rival. A vantagem 
não foi maior apenas porque 
Cássio, em grande tarde, fez 
quatro defesas importantes.

“Acho que foi a melhor 
atuação do São Paulo fora 
de casa. Contra o Flamengo 
fomos mal, contra o Forta-
leza saímos ganhando, mas 
também não jogamos uma 
grande partida. Contra o Bra-
gantino foi um bom jogo que 

nós fizemos, e hoje, diante de 
um grande adversário, do-
minamos o jogo no primeiro 
tempo. Diminuímos a saída 
de jogo, tentamos minimizar 
o risco, porque eu sei que aqui 
se escorrega muito. O Igor to-
mou um tombo no primeiro 
lance. (...) optamos por sim-
plificar o jogo”, disse Ceni, em 
entrevista coletiva.

Os problemas no São Paulo 
na partida começaram justa-
mente na troca de formação. 
Rogério Ceni tirou ainda no 
intervalo Reinaldo, Luciano e 
Igor Vinícius para as entradas 
de Patrick, Eder e Rafinha. As 
trocas tinham como objetivo 
responder à mexida de Ví-
tor Pereira, que abandonou o 
3-4-3 ao tirar Gil e colocar o 
atacante Adson.

O segundo tempo come-
çou equilibrado, mas o Co-
rinthians foi conquistando 
terrenos aos poucos e inco-
modando o São Paulo. Depois 
da entrada de Gabriel Neves, 
aos 13 minutos, no lugar de 
Rodrigo Nestor, a equipe al-
vinegra passou a controlar o 
meio de campo e buscou o gol 
de empate.

Ainda assim, o São Paulo 
teve a bola do jogo nos acrés-
cimos. Léo cruzou da esquer-
da e Igor Gomes cabeceou, 
livre, para a defesa de Cássio. 
O lance era a chance de en-
cerrar o tabu na Neo Química 
Arena. Não deu. Ao time tri-

color fica a esperança de dias 
melhores quando longe de 
seus domínios. “Poderíamos 
ter vencido. São Paulo nunca 
esteve tão perto da vitória, en-
tão tem um progresso”, com-
pletou Ceni.

O São Paulo encerrou sua 
preparação para enfrentar o 
Ayacucho nesta terça-feira 
(24). Como o time tricolor já 
está classificado para a pró-
xima fase da Sul-Americana, 
Ceni deve poupar titulares e 
alguns nomes que ajudaram 
o clube a alcançar o empate 
contra o Corinthians. Des-
falques confirmados, Andrés 
Colorado, Gabriel Sara e 
Nikão continuam em recupe-
ração física, e o lateral Morei-
ra foi diagnosticado com Co-
vid-19, e começou o período 
de isolamento. Sendo assim, 
uma provável escalação inicial 
do time paulista tem: Thiago 
Couto, Igor Vinícius, Miran-
da, Luizão e Welington; Luan, 
Talles Costa e Rigoni; Alisson, 
Toró e Juan.

O Ayacucho, por sua vez, 
entra em campo já desclassi-
ficado na Sul-Americana, mas 
buscando sua primeira vitória 
após nove jogos, entre o cam-
peonato continental e o Cam-
peonato Peruano. Provável 
escalação do técnico Alejan-
dro Apud tem: Vidal; Quina, 
Salazar e Magallanes; Guidino, 
Parodi, Páucar, Chávez e Ardi-
les; Arce e Olascuaga.

CARNAVAL DA SAUDADE Já chegando às férias e 
grandes eventos o Náutico Atlético Cearense colocou a vendas 
de mesa para o seu tradicional Carnaval da Saudade que 
sera realizado dia 16 de julho uma semana antes do FORTAL. 
A procura estar grande por parte do associado segundo o 
diretor do Club, Mariano Pessoa e de Bruna Kercia.

AQUIRAZ RIVIERA Para quem gosta de esportes refinados o 
resort Aquiraz Riviera disponibiliza o Clube de Golfe Aquiraz Riviera, 
um Championship Golf Course de 18 buracos, o primeiro campo de 
golfe do Ceará. Projetado pelo arquiteto Donald Stell, o campo conta 
com uma extensão total de 90 hectares, constituído por dois campos: 
Ocean Course e Dunes Course. O campo proporciona aos golfistas 
uma experiência singular pelos desafios que apresenta.

Olimpíada européia

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Dos cinco brasileiros, um é do Ari. Everton Albu-
querque aluno do Ari de Sá é um dos cinco represen-
tantes do Brasil na VI Olimpíada Européia de Física. 
Ele passa a integra a galeria dos nossos grandes alunos.

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

Ronivaldo
Este jovem vereador Ronivaldo está na câmara porque 

quase cinco mil fortalezenses sufragaram seu nome no 
último pleito. Li na semana passada que um movimento 
muito forte de mulheres querem um julgamento.

Diferente
Eu sou dos tempos em que um jogo de futebol come-

çava e terminava no mesmo dia. Hoje é diferente. O jogo 
Fortaleza 2 Alianza Lima do Peru 0, começou no dia 18 e 
terminou no dia 19. O primeiro gol do Leão nested jogo 
foi no dia 18 e o segundo no dia 19.

José Raimundo Costa
Foi cercada de emoção a solenidade com a qual o For-

taleza homenageou dois tricolores que se destacaram no 
crescimento da torcida do Leão. Tiago Fujita comandou com 
muita competência o projeto Bem Tricolor e a homenagem a 
José Raimundo Costa e a este jornalista foi no camarote 319 
do Castelão. A família do Seu Costa foi representada por seu 
neto, Luiz Carlos que agradeceu em nome do avô, a honraria.

Crianças
Um detalhe que chamou a atenção de todos na festa 

tricolor foi a presença de 60 crianças uniformizadas e na 
camisa o nome do clube da garotada.

Loteria dos Sonhos
O totolec também está inserido nos concurso de pal-

pites que tem a credibilidade do povo cearense. E neste 
final de semana muita gente mudou de vida.

Vôlei cearense
Após fazer história no vôlei cearense, o time masculino 

da Rede Cuca vai receber homenagem pela conquista da 
medalha de bronze na última edição da Superliga B, cate-
goria de acesso à Superliga A. Para celebrar o feito, o time 
principal enfrentará a equipe Juventude Rede Cuca, que 
será formada pelos demais atletas de vôlei da Rede, com 
alguns jogadores da equipe principal. A partida acontece 
no Cuca José Walter, hoje (25), às 20 horas.

Beach tennis

OBeach Tennis é um esporte que foi criado 
a partir do frescobol. Dinâmico e fácil de 
aprender, essa modalidade traz os con-

ceitos do vôlei de praia e do tênis, além de possuir 
vários benefícios para a saúde. Uma hora de treino 
intenso, pode equivaler a um gasto de 500 calo-
rias, ou seja é ideal para quem quer perder peso e 
obter condicionamento físico. Para tanto, a Green-
life Academia disponibiliza uma aula totalmente 
gratuita para quem tem interesse em se aventurar 
nesse esporte que exige bastante do praticante.

São Paulo joga na noite
de hoje pela Sul-Americana 
Depois do empate contra o Corinthians no último domingo, o tricolor paulista 
irá enfrentar a equipe peruana Ayacucho pela a competição continental  

DINÂMICA REPRESENTAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
CNPJ 03.373.288/0001-38

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos a 
licença de instalação para um galpão da Dinâmica, localizada no endereço Rua O (Rua Luiz Alves Ferreira) - Parque Monte 
Orebe, 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.

SOCIEDADE ACARAUENSE DE PROTEÇÃO E
ASSISTÊNCIA A MATERNIDADE E A INFÂNCIA

Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Acaraú – SEM-
MA, Licença Prévia e Instalação, referente às atividades de Reforma, de Empreendi-
mento situado na Rua José Julio Louzada, nº 678, Centro, no Município de Acaraú-Ce. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMMA.

NOVE ENERGIA PARACURU 1 GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DISTRIBUIDA LTDA
CNPJ: 45.107.647/0001-55

Torna público que requereu à Secretaria de Turismo, Cultura e Meio Ambiente de Paracuru a Li-
cença Previa - LP para a implantação da UFV Paracuru I, com potência de 975kWac e área total 
de 2ha, a ser implantada na Rua Gumercindo Aguiar Juvêncio, 2000, Paracuru Beach, município 
de Paracuru – CE,. Foi determinado o cumprimento de todas as exigências contidas nas normas 
e instruções de licenciamento da Secretaria Municipal de Turismo, Cultura e Meio Ambiente.

CONSTRUTORA E INCORPORADORA MIKONOS SPE LTDA, portadorora do CNPJ: 21.685.968/0001-
79, sedeada na Rua Vale Formoso, 454 - Sala 04, Jardim das Oliveiras, Fortaleza - Ceará. Torna público 
que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de 
Instalação (LI) para a construção de duas unidades residenciais unifamiliares do tipo duplex, gemi-
nadas, a serem implantadas Na Rua Sem Denominação Oficial, sn, no Terreno A, Objeto da Matrícula 
22201 do Cartório Facundo - Bairro Tamatanduba - EUSEBIO-CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é 
parte integrante.

CASA GRANDE MINERAÇÃO EIRELI 
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SE-
MACE a Renovação da Licença de Operação (RLO), para a atividade de extração 
mineral da substância Feldspato, na localidade de Berilândia, s/n, Zona Rural do 
município de Quixeramobim, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

PEDIDO DE LICENÇA ÚNICA
Consultório Odontológico Dr. Caetano Neto Ltda, CNPJ: 43.983.083/0001-99, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura - SEMATUR - Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, referente às atividades de Clinicas e Congêneres. 
Empreendimento situado na Rua Franklin de Freitas, nº 66, Centro, no município de Itarema 
- CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licen-
ciamento da Secretaria de Meio Ambiente Turismo e Cultura.

O Consorcio TORC - Maia Melo, CNPJ: 25.109.805/0001-07, torna público que rece-
beu do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a Licença 
de  Operação nº 44/22 para Usina Móvel de Concreto e Asfalto – CBUQ com Oficina 
Mecânica e  Lavagem de Máquinas, em uma área de 5,0 HA, no Município de Caucaia/CE 
no endereço Rodovia  BR-222, km 24 - Boqueirão Araras s/n. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas  nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

Consórcio TORC MAIA MELLO

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a LAC- Licença  Ambiental por Adesão e Compromisso para Posto de Combustivel para 
Abastecimento Interno, localizada no município de Caucaia-CE, na Rod. Anel Viário S/N 
KM 22, Nova Metropole (Jurema) CEP:61659-800. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A DELI CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA torna público que obteve junto à Se-
cretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga – SEMAM a Regularização da Licença 
de Instalação com número 859.2022, para execução de obras de uma edificação multifamiliar 
com 06 apartamentos localizada na Rua Local B (SDO), esquina com Rua Local F no Loteamento 
Castelo Branco II, bairro Ancuri no município de Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se, não 
obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamen-
to Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

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° 27623 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALAN DÉRCIO ALENCAR AGUIAR e ANTONIA JOSILANDE ALEXANDRE;
Edital n° 27624 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ROMMEL CARNEIRO LOPES e KAROLAYNE SILVA DE SOUSA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 24 de Maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9652-ISRAEL RAMON RIBEIRO BRAGA E RAPHAELE MARIA ALMEIDA SILVA
Nº9654-JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS ROCHA E VALDENHA JANUÁRIO DE SOUSA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 25 de Maio de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

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

66768-MAGELA FELIPE DE SOUSA E FRANCINEUMA DA SILVA ALMEIDA
66769-ITAMAR PEREIRA FERREIRA E MAHELY FERREIRA DE LIMA
66770-AGUINALDO BRAZ MATIAS LIRA E JOICE HELEN ALVES DE OLIVEIRA
66771-CHRISTIANO PEREIRA BARBOSA E GABRIELE CORDEIRO DE PAIVA.

Fortaleza, 24 de maio de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 25/05/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO - 705 - CENTRO FORTALEZA - CE
TELEFONE - (085) 3226-8330

CNPJ N° 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N° 30760 JOSE ANANIAS RODRIGUES RIBEIRO E RENATA BARROS SANTIAGO
N° 30761 LINDEMBERG SOUSA DA SILVA E TAINARA BEATRIZ DA SILVA PEREIRA

24 DE MAIO DE 2022
Maria Sueli Coêlho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

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° 76054 - DIARLEY DA COSTA FELICIO e ANTONIA GLEICIANY FELICIO DA SILVA; 
Edital n° 76055 - JOABE LUCAS CABRAL DE LIMA e KARINE ROCHA DA SILVA ABREU; Edi-
tal n° 76056 - LEANDRO DIAS RIBEIRO e EMANOELLY RODRIGUES DE MARIA; Edital n° 
76057 - FRANCISCO FERNANDO DE SOUSA SILVA e FRANCISCA ELISA DA SILVA BRAGA; 
Edital n° 76058 - ANTONIO WELLISON ARAUJO DE LIMA e BRUNA KELLY BRITO BORGES
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, 24/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18387 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLEITON LIMA DA SILVA e KELLY MOURA DA SILVA;
Edital n° 18388 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO SILVA DO NASCIMENTO e MARIA ZILMAR FERREIRA VASCONCELOS;
Edital n° 18389 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO SOUZA DA SILVA e WANESSA KELLY MENDES FERREIRA;
Edital n° 18390 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS NOBREGA GOMES e AMANDA GOMES SILVA;
Edital n° 18391 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AMANDA ESMERALDO FREIRE e RAQUEL MOREIRA DE ALMEIDA PAIVA;
Edital n° 18392 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA DO NASCIMENTO e ANA PAULA SOUSA CORDEIRO;
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, 24/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

 SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30991 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO HARDY MADEIRA NETO e MARIANA RIBEIRO DOMINGOS;
Edital n° 30985 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SILVIO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE e SARAH RUBIA SALES DE CASTRO E SILVA;
Edital n° 30986 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE BOUTALA NETO e FRANCISCA IVANAIARA SOUSA;
Edital n° 30987 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANA KELLY BATISTA LEAO e ELISANDRA RODRIGUES DE SOUSA;
Edital n° 30988 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IVAR ELLERY OLIVEIRA e ALINE MARIA NUNES SALES;
Edital n° 30989 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ KRISHNAMURTI COSTA FERREIRA e RAQUEL JUCÁ DE MORAES SALES;
Edital n° 30990 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO RICARDO FERNANDES LOIOLA e MICHELE COSTA ARAUJO;
Edital n° 30992 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JUCIÊ GOMES DA SILVA e ANA RENATA GIFONI SALES RODRIGUES;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA



Hoje, 25 de maio, celebra-
-se o Dia Nacional da Adoção. 
Atualmente, no Brasil, 29.579 
crianças estão em acolhimen-
to, mesmo assim, apenas 4.808 
processos de adoção estão em 
andamento. Ao olhar o número, 
não se imagina a quantidade de 
histórias diferentes que existem 
por trás das estatísticas. Jemima 
Pessoa, é professora e comparti-
lha de uma história de supera-
ção que por acaso, ou por desti-
no, se cruzou com uma pequena 
guerreira chamada Sofia.

As histórias aconteciam si-
multaneamente cerca de 5 anos 
atrás, quando Jemima, casada, 
sonhava em aumentar a família 
que já contava com o pequeno 
Calebe. “Eu sempre tive o pen-
samento que se um dia eu tives-
se a oportunidade, eu adotaria. 
Mas, eu era jovem e solteira, o 
tempo passou, eu casei, tive um 
filho e essa porta nunca foi fe-
chada”, relembra a professora. 
Ao passo que a vida foi acon-
tecendo, o casal decidiu que 
era hora de aumentar a família, 
Jemima já tinha 38 anos e por 
isso, ela e o marido decidiram 
que iam deixar o destino agir. 
“A gente decidiu que ia entrar na 
fila e que eu ia tentar engravidar 
naturalmente também”, explica.

A vida, por sua vez, se ocu-
pou de traçar outros caminhos 
e após um ano de espera, o ca-
samento da professora chegou 
ao fim. “Então, aquela ideia de 
que seria o que desse certo pri-
meiro, acabou se tornando só a 
adoção”. Agora, Jemima estava 
na fila sozinha e o sonho se per-
petuou mesmo assim. “Eu mu-
dei o perfil um pouco, quando 
eu estava casada, pensava em 
uma criança menor. Mas, depois 

que eu fiquei só, entendi que um 
bebê não seria bom porque eu 
não ia ter mais ajuda”, detalha.

Paralelamente, pelo pouco 
que se sabe, em uma realida-
de completamente diferente, a 
pequena Sofia vivia nas ruas. 
De acordo com a ONG Visão 
Mundial, atualmente, são 70 
mil crianças em situação de rua 
em todo o Brasil, das quais 19% 
dormem com fome. O que se 
sabe, é que os parentes da meni-
na já não tinham condições de 
acolhê-la e por isso, o destino da 
pequena estava fadado às difi-
culdades que as ruas geram para 
aqueles que dependem delas.

Um dia, Sofia foi levada ao 
abrigo Casa de Jeremias e, des-
de então, ela aguardava por uma 
nova oportunidade de ter uma 
vida melhor. Quando Sofia ti-
nha 4 anos, essa oportunida-
de chegou. Coincidentemente, 
também completavam-se 4 anos 
desde a inscrição de Jemima no 
cadastro para a adoção.

“Eu já sabia como era ser 
mãe, mas eu gostaria de dar uma 
irmã pro meu filho e as coisas 
acabaram se encaixando de um 
jeito que acabou dando muito 
certo”, relembra a professora. 
Para ela, a maior dificuldade foi 
a demora. Quando foi chamada 
para conhecer sua filha, já havia 
se passado tanto tempo que a 
notícia foi uma grande surpresa. 
“Eu tinha ido trabalhar e rece-
bi uma mensagem, coincidiu 
de ser durante a pandemia, eu 
achei que não haveria adoção na 
pandemia, achei que seria mui-
to mais difícil”, conta. Jemima 
explica que durante a crise sa-
nitária houve uma preocupação 
sobre não deixar os processos 
parados e fazê-los funcionar na 

medida do possível.
No dia de conhecer a pe-

quena, a professora não sabia 
direito como se comportar. “Eu 
fiquei com um comportamento 
esquisito, fiquei sem saber o que 
fazer. É novo, a gente tem medo 
de dizer algo que não deve ser 
dito. Então, nos primeiros dias, 
eu tive uma mistura de medo e 
ansiedade, mas com o passar do 
tempo, eu fui me acostuman-
do”, desabafa. Segundo ela, não 
demorou muito para a pequena 
começar a frequentar a sua futu-
ra casa. “Eu preferia ela na minha 
casa, na minha rotina do que eu 
lá [no abrigo], então, eu acho que 
o fato dela ter vindo pra cá facili-
tou o processo”, opina.

A união das duas trouxe no-
vos desafios a serem superados. 
Os primeiros meses foram de 
intensos ensinamentos sobre ro-
tinas, limites e regras. “Ela não 
tinha o costume de ter uma ro-
tina, não tinha costume de sair. 

Ela tinha uma independência 
muito grande para a idade dela, 
isso me chamava muito a aten-
ção. Completamos um ano jun-
tas e ela se tornou uma criança 
mais paciente, que segue uma 
rotina e mudou perceptivelmen-
te”, orgulha-se a mãe.

“Sofia”, vem do grego e sig-
nifica “ciência” ou “sabedoria”, 
para Jemima, a filha faz jus ao 
nome. “As professoras elogiam 
ela na escola, dizem que ela não 
é uma criança que dá trabalho”, 
conta. A personalidade da me-
nina é extremamente extrover-
tida. “Ela é tão mais carismática 
do que eu, chega e faz amizade 
com todo mundo. Ela se apre-
senta, fala com todos. A difi-
culdade de se enturmar com os 
outros, não existiu”.

A chegada de Sofia mudou 
a vida de toda a família, e o pe-
queno Calebe precisou de tempo 
para se acostumar com a ideia de 
ter uma irmã. “Quando a Sofia 

chegou, ele tinha ciúme. Dividir 
a minha atenção e a da babá era 
muito complicado para ele, hoje 
as coisas se acalmaram”, explica.

Para as futuras mamães, que 
pretendem adotar em uma casa 
onde já há outra criança, Jemi-
ma explica que é necessário ter 
a compreensão de que os obstá-
culos existem e que nem sempre 
vai ser fácil. “Nem tudo é um 
mar de rosas, você tem que sa-
ber resolver os conflitos, mas 
vale muito a pena”.

Para Jemima, adotar uma 
criança mais velha é bem dife-
rente de adotar um bebê. “O bebê 
tem uma necessidade básica, 
já uma criança maior tem uma 
personalidade, diz o que quer e 
o que não quer, ela já come só, 
ela se arruma e passeamos. Po-
rém, também tem que se saber 
lidar com uma história de vida 
anterior, que, muitas vezes, não 
tem nada a ver com o que você 
pratica na sua casa”, aconselha. 

“É como se você tivesse que co-
meçar do zero com uma criança 
grande. É mais fácil do ponto de 
vista do cuidado, mas quanto a 
lapidar dá mais trabalho”, afirma.

Atualmente, a professora já 
possui o processo de adoção con-
solidado e para ela, é uma expe-
riência extremamente gratifican-
te observar a evolução de Sofia. 
“É um sentimento muito praze-
roso, uma criança que nunca ti-
nha te visto começar a te amar e 
te chamar de mãe. Com o passar 
do tempo, a gente vai aprenden-
do a ser mãe de novo, de uma 
maneira diferente”, explica.

Para o futuro, Jemima quer 
que os seus dois filhos se for-
mem no que os fizer feliz, que 
sejam independentes e realiza-
dos em todos os aspectos. “O 
que eu desejo para eles dois, 
é que sejam capazes de viver 
nesse mundo sem depender de 
ninguém, que não se limitem. 
Quando eu estiver velha, quero 
passear na casa deles e ficar re-
vezando”, brinca a professora.

Faz pouco tempo, mas, para 
a família de Jemima, é como 
se Sofia sempre tivesse estado 
ali. “Ela já está tão entrelaçada 
que as coisas vão fluindo natu-
ralmente”. Para a professora, o 
ato de adotar é uma aventura 
na qual você se dispõe a cuidar, 
a se doar e permitir se trans-
formar e a recompensa por 
essa atitude é o amor. “Sofia é 
um sonho realizado, ela veio 
preencher o espaço que estava 
vazio. Veio preencher a lacu-
na que faltava”, emociona-se.. 

Por Yasmim Rodrigues
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Propondo discutir o caráter educativo dos museus para contemporaneidade, o Centro Cultural Fetrans promove no dia 30 de maio, a partir 
das 9h, um seminário com educadores de diversas instituições museais de Fortaleza, no auditório da Federação dos Transportes (Fetrans), 
como parte da programação da 20ª Semana Nacional dos Museus, que acontece a partir de 16 de maio, em todo o País. O evento é uma das 
ações da Política Nacional de Museus do Instituto Brasileiro de Museus (IBRAM), que tem como propósito mobilizar os museus de todo o país a 
partir de um esforço de convergência de suas programações em torno do tema. Nesta edição, a reflexão será acerca do “Poder dos Museus” e 
da capacidade dessas instituições se reinventarem em momentos de crise e ao longo dos tempos históricos, além do seu potencial de auxiliar 
as sociedades a se reconhecerem e transformarem as suas realidades, facilitarem o acesso à cultura e favorecerem a prática da cidadania.

Adotar era uma vontade antiga de Jemima, Sofia foi a realização de um sonho

FOTO ARQUIVO PESSOAL

Um pouco de muita gente

1Disputa acirradissima entre  a Assem-
bléia Legislativa e a Câmara Municipal 

pra ver quem entrega tantos títulos de 
cidadania. Banalização da prenda.

2Média de 150 pessoas no jantar de aniver-
sário do padre Neto, queridíssimo pelos fiéis.

3Na missa deu o dobro. 0 cantor Carlos 
Silva, show à parte.

4Mal foi reinaugurado o Romeirão é o novo 
elefante branco. Simples assim: os times do 

Cariri em baixa.

5Estádio Presidente Vargas reinaugurado 
com a maioria dos refletores às escuras.

6Só numa torre, seis lâmpadas queimadas. É 
a pressa da reinauguração.

7A propósito quando será mesmo a pri-
meira partida noturna do PV?

8Depois de uma interminável ausência 
voltou a dar notícias Mário César Filho, o 

pulmão do BNB.

9Viva São João!!! Depois de dois anos 
pandêmicos Rita Rabelo vai voltar 

a comercializar suas iguarias juninas: 

pamonhas, canjicas e doces de caju. Ave-
nida Antônio Sales, 836.

100 linha duríssima juiz Ricardo Rocha pos-
tando foto de uma criança simbolizando a 

Páscoa. Grande magistrado.

11Na configuração do V semestre de fi-
sioterapia da faculdade Estácio, a pole 

position vai para Ániger Dantas Távora.

12Luciana Gaspar Peixoto tem o feliz 
hábito de agradecer as notícias. Apren-

dam com ela.

13Hoje ele será alvo das manifestações 
de carinhos e felicitações. Chaves 

Matos, sobralense de renome nacional. 
Aniversário. Parabéns!

14Os 50 anos da Fundação Edson Queiroz 
recebeu merecida homenagem da Câmara 

dos Deputados em Brasília, em sessão solene 
que aconteceu ontem com a presença da pre-
sidente da instituição cearense, Lenise Queiroz 
Rocha, da reitora da Universidade de Fortaleza 
(Unifor), professora Fátima Veras, deputados e 
senadores, convidados e público em geral.

NUMERADAS

Um ano sem nossa grande dama. Próximo dia 28, os fami-
liares e a multidão de amigos de dona Beatriz Rosita Gentil 
Philomeno Gomes se reúnem em oração na Missa de um ano 
de sua partida para junto de Deus. Será às 9 horas na capela 
da Comunidade Shalom, da rua Maria Tomásia.

A Fundação Beto Studart celebrou seus 18 anos de fun-
dação, com um recital que aconteceu ontem na Praça BS, 
do BS Design.

Intitulado  “Música que Transforma”, o recital contou com 
a apresentação dos jovens do Projeto Cultivando Talentos, 
mostrando ao público a música popular brasileira por meio 
de diversos instrumentos.

Durante o evento, o público pode aprender mais sobre 
a história das canções mais populares do Brasil, desde a 
composição até a gravação das músicas.

O evento foi aberto ao público e contou com apresentações 
especiais de dois renomados músicos cearenses: o pianista 
Felipe Adjafre e o Cantor Philipe Dantas.

Ao lado dos filhos Neudo, Nara, Nereide, Neuma, Navar-
ro e Naiana, Nêmora Figueiredo comemorou seu ingresso 
nos 90 anos em reunião plena de afeto e animação no salão 
de festas do prédio de Neuma.

Fortaleza foi palco de 22 a 24 deste, da IX Reunião Anual 
de Câmaras de Comércio Portuguesas. Com uma agenda de 
atividades, a programação teve como base o hotel Vila Galé, 
onde aconteceram as reuniões e assembleias ordinárias de 
diretoria, palestras e encontros internos no modelo híbri-
do, com a participação de representantes das 18 câmaras de 
comércio existentes no Brasil e de câmaras portugueses de 
22 países (sete dos quais com representantes em Fortaleza), e 
com transmissão simultânea em formato virtual.

Acadêmico e escritor 
Ednilo Soárez vem presen-
teando os amigos com o seu 
mais recente livro, o Essên-
cia, em dois volumes, um 
compilado de trechos dos 
escritos de muitos autores e 
pensadores que o influencia-
ram durante sua vida.

A Academia Cearense 
de Letras, a Expressão 
Gráfica e Editora e o Ideal 
Clube convidam para o 
lançamento de três livros 
do escritor Luciano Maia. 
As obras são: ”Dunas - Li-
vro de Sonetos”, “Odisseia 
do Soneto” e “Eminescu 
- Poeta das distâncias 
estrelares”. Dia 31 de maio 
a partir das 19 horas no 
Ideal Clube de Fortaleza.

O Instituto Future 
realizou em 23 e 24 de 
maio, com patrocínio da 
Assembleia Legislativa 
do Ceará, os Seminários 
Donas de Si Empreendedo-
rismo Feminino 2022, que 
visa debater o empodera-
mento e empreendedorismo 
feminino como vetor de 
geração de renda e eman-
cipação econômica para 
as mulheres assistidas pela 
Procuradoria Especial da 
Mulher da Alece.

Um dos maiores encon-
tros da moda autoral da 
América Latina, o Dragão 
Fashion Brasil Festival, 
acontece na capital cearen-
se de 25 a 28 de maio. De 
acordo com Cláudio Silvei-
ra, idealizador do evento, 
o festival traz a temática 
do olhar 360° para retratar 
o Brasil de uma maneira 
mais extensa.

Curtinhas

GERAL
Quarta Cultural. A partir das 19h de hoje, os Fortalezenses poderão aproveitar a agenda gratuita da Quarta 
Cultural do Teatro Municipal São José. As apresentações vão desde o Maracatu do grupo Nação Fortaleza, até 
o humor de Luana do Crato, personagem do Luciano Lopes, e o tradicional forró da Banda Os Muringa.

Quase 30 mil crianças brasileiras ainda 
vivem em unidades de acolhimento

Na celebração dos 50 anos da Fundação Edson Queiroz 
que aconteceu na Câmara dos Deputados em Brasília a 
presença de Fatima Veras, Dep Ildivan Alencar, Lenise 
Queiroz Rocha, Renata Queiroz Jereissati e Tasso Jereissati

A partir desta quinta-feira (26), seguindo 
até 26 de julho, o Via Sul Shopping recebe a 
exposição Metamorfose na Via Galeria. Com 
curadoria de Silvano Thomaz, a mostra traz 
obras das artistas plásticas e visuais Cristiane 
Arruda e Anastácia Brito (foto), focando na 
arte em constante metamorfose e na trans-
formação das duas artistas, cada uma com 
seu estilo e inspirações, em busca do amadu-
recimento e da identidade artística plena

Na 56a Convenção Nacional do Comércio 
lojista em Campos de Jordão - SP que teve 
como tema “Mudança Cultural do Varejo, 
Fátima Duarte com o economista Ricardo 
Amorim um palestrantes do evento


