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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira
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A Secretaria da Saúde do Ceará informou ontem que recebeu a notificação 
de um caso suspeito de varíola dos macacos de um residente de Fortaleza e 
que já foram aplicadas todas as medidas recomendadas. CIDADES6

Fortaleza tem caso suspeito de varíola dos macacos

 A última etapa do evento terminou quando pesquisadores repetiram, sem sucesso, cinco tentativas de demonstrar vulnerabilidades no sistema de voto

Imagem de microscópio mostra vírus causador da chamada varíola do macaco
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Divulgado ontem, o documento faz seis recomendações de melhorias para os próximos testes e de procedimentos que podem ser usados nas 
eleições. A comissão sugere, por exemplo, dar maior publicidade ao boletim de urna. “Avaliar a possibilidade do TSE abrir canal de distribuição 

dos boletins de urna com os partidos e entidades de controle, facilitando a totalização pelos interessados”, afirma o relatório.. ÚLTIMAS8

Relatório final de comissão do Tribunal Superior Eleitoral sobre uma série de testes
feitos nas urnas eletrônicas conclui que o sistema eleitoral demonstra “maturidade”

TSE recomenda maratona 
hacker com urnas eletrônicas
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Em Recife, Bolsonaro 
critica governador 
de Pernambuco por 
não tê-lo procurado

MORRE ATOR MILTON 
GONÇALVES, AOS 88 
ANOS, NO RIO

O presidente foi à capi-
tal pernambucana nesta 
segunda-feira, após as 
fortes chuvas que mata-
ram ao menos 91 pessoas 
ao longo do fim de sema-
na. O mandatário esteve 
acompanhado de uma 
comitiva de ministros. 
NACIONAL5

Artista, que ficou célebre por sua atuação no 
teatro, no cinema e na televisão, morreu em sua 
casa em decorrência de um AVC. ÚLTIMAS8

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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HALLEY TRANSPORTES PROPAGANDA E MARKETING S.A. CNPJ - 10.483.071/0001-46
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   1.605   3.556 
Partes relacionadas a CP   -     194 
Tributos e contribuições a recuperar CP   29   15 
Outros ativos   29   31 
    1.663   3.796 
Não circulante    
Depósitos judiciais   16   17 
Partes relacionadas A LP   -     -   
Imobilizado   15.710   16.578 
    15.726   16.595 
Total do ativo  17.389   20.391
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   8   40 
Empréstimos e financiamentos cp  1.916   2.040 
Tributos e contribuições sociais CP   1   1 
Partes relacionadas   -     -   
Outras contas a pagar  163   163 
    2.088   2.244 
Não circulante    
Tributos e contribuições sociais LP   434   485 
Empréstimos e financiamentos lp   -     1.796 
Provisões para contingências   417   87 
    851   2.368 
Patrimônio líquido    
Capital social   25.229  25.229 
Prejuízos acumulados   (10.779)  (9.450)
    14.450   15.779 
Total do passivo e do patrimônio líquido   17.389   20.391 

 As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 25.229  (8.453)  16.776 
Prejuízo do exercício  -  (997)  (997)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  25.229   (9.450)  15.779 
Prejuízo do exercício  -   (1.329)  (1.329)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  25.229   (10.779)  14.450 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais    
Gerais e administrativas  (1.751)  (931)
Despesas com pessoal   (69)  (5)
Tributárias   (94)  (67)
Outras receitas (despesas) operacionais   619   -   
(=) Prejuízo operacional antes do resultado financeiro  (1.295)  (1.003)
Despesas financeiras   (56)  (4)
Receitas financeiras   22   10 
(=) Resultado financeiro líquido   (34)  6 
(=) Prej. antes do Imposto de Renda e Contrib Social (1.329)  (997)
(=) Prejuízo do exercício   (1.329)  (997)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Halley Transportes Propaganda e Marketing S.A. (“Sociedade”), com sede 
na  cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Afonso Henrique, 1285, bairro 
Messejana constituída na forma de sociedade por cotas de responsabilidades 
limitadas. Transformada em sociedade anônima de capital fechado em 16 de março 
de 2012.
A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: 
a) Transporte de cargas comerciais, exceto o transporte de resíduos sólidos e/ou de 
produto perigoso, de quaisquer espécies ou origem;
b) Serviços de locação de mão-de-obra para capatazia; 
c) Serviços de propaganda, marketing e veiculação publicitária.
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o 
novo coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. 
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa 
da Sociedade.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, que 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 
3.1 Instrumentos financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas 
perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada 
de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base 
na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos 
significativos na adoção do CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de 
créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
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 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
financeiras, não excedendo o valor da negociação.
3.3 Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 

desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas 
na legislação fiscal (ver nota explicativa nº 5). A baixa de um item do imobilizado 
ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultante 
do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado na conta “Outras (despesas) receitas - líquidas”.
3.5 Empréstimos e financiamentos
Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos 
pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.  O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período.
3.6 Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.7 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.8 Tributação
O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido 
são calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que tem como 
base de apuração o lucro presumido.  Os tributos são contabilizados pelo regime 
de competência e as alíquotas utilizadas são de 15% mais adicional de 10% para o 
imposto de renda e 9% para contribuição social.  
3.9 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Sociedade se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de 
suas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a estas estimativas 
e premissas incluem a estimativa da vida útil de bens do imobilizado decorrente 
do curso normal das operações, e provisão para contingências. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua realização em períodos 
subsequentes, podem divergir, significativamente, das estimativas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras. A 
Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3.10 Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
Após análise detalhada das receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas são 
reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-
20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE 
O. JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações 
financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede 
da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Prejuízo do exercício  (1.329)  (997)
 Itens que não afetam o caixa operacional   
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais 330  (29)
Juros provisionados   -   
Depreciação e amortização 868  869 
  (131)  (157)
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo   
(Aumento)/diminuição nos estoques  -     - 
(Aumento)/diminuição em tributos e contribuições a recuperar  (14)  (15)
(Aumento)/diminuição nos depósitos judiciais  1   -   
(Aumento)/diminuição em outros ativos  2   (2)
Aumento/(diminuição) em fornecedores  (32)  36 
Aumento/(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  (51)  (52)
Aumento/(diminuição) em outras contas a pagar  -     (1)
Caixa líquido das atividades operacionais  (225)  (191)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Partes relacionadas ativas  194   114 
Aquisição de imobilizado  -     - 
Caixa líquido das atividades de investimentos  194   114 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  -  
Partes relacionadas passivas  -     -   
Pagamentos de empréstimos e financiamentos  (1.920)  (1.917)
Caixa líquido das atividades de financiamentos  (1.920)  (1.917)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  (1.951)  (1.994)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  3.556   5.550 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  1.605   3.556 
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  (1.951)  (1.994)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Prejuízo do exercício   (1.329)  (997)
Outros resultados abrangentes    - 
Total do resultado abrangente do exercício   (1.329)  (997)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).



POLÍTICA

IPARK ENTRETENIMENTO S.A. CNPJ 15.320.814/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   73   114 
Contas a receber   199   207 
Estoques  276   241 
Tributos e contribuições a recuperar CP   5   5 
Outros ativos   55   55 
    608   622 
Não circulante    
Imobilizado   1.702   1.808 
    1.702   1.808 
Total do ativo   2.310   2.430
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   655   265 
Obrigações sociais e trabalhistas   142   98 
Tributos e contribuições sociais CP   45   39 
Outras contas a pagar   5   53 
    847   455 
Não circulante    
Partes relacionadas P   22   22 
    22   22 
Patrimônio líquido    
Capital social   10.261   10.261 
Prejuízos acumulados   (8.820)  (8.308)
    1.441   1.953 
Total do passivo e do patrimônio líquido   2.310   2.430 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  7.261   (7.219)  42 
Aumento de capital  3.000    3.000 
Prejuízo do exercício  -   (1.089)  (1.089)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  10.261   (8.308)  1.953 
Prejuízo do exercício  -   (512)  (512)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  10.261   (8.820)  1.441 
 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita bruta de produtos e serviços   2.569   1.612 
(-) Vendas canceladas   -     -   
(-) Impostos    (254)  (163)
Receita líquida de vendas   2.315   1.449 
(-) Custo dos produtos e serviços   (998)  (757)
(=) Lucro bruto   1.317   692 
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais    
Gerais e administrativas   (717)  (697)
Despesas com pessoal  (989)  (1.055)
Outras receitas (despesas) operacionais   (2)  22
   -  
(=) Prejuizo operacional antes do resultado financeiro  (391)  (1.038)
Despesas financeiras   (127)  (76)
Receitas financeiras   6   25 
(=) Resultado financeiro líquido   (121)  (51)
(=) Prejuizo do exercício   (512)  (1.089)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Ipark Entretenimentos S.A. tem sede e foro jurídico na cidade de Maranguape, 
estado do ceará, na fazenda Ypioca S/N, constituidana forma de sociedade por cotas 
de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade anônima de capital 
fechado em 04 de maio de 2012. 
A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: 
a)Parques de diversão e parques temáticos; 
b) Atividades de museus e de exploração de lugares e prédio históricos e atrações 
similares; 
c) Atividades de recreação e laser relacionados a atividade turísticas e culturais; 
gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas; 
d) Preparação, vender e servir comida preparada, com ou sem bebidas alcoólica ao 
publico em geral; 
e) Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 
f) Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos e comercio varejista de 
artigos do vestuário e acessórios.
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Prorrogado 
para exercício 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente 
praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa da Sociedade.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei 
das Companhias por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, que 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 16 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 
3.1 Instrumentos financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O CPC  48/IFRS  9 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC  38/IAS  39 
por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”.  O novo modelo de 
perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - VJORA, com 
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As 
provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito 
esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os 
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de 
perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do 
CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
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 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
financeiras, não excedendo o valor da negociação.

3.3 Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Estoques
De acordo com o CPC 16 R1 - Estoques, os estoques são registrados ao custo médio 
de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.
3.5 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas 
na legislação fiscal (ver nota explicativa nº 6). A baixa de um item do imobilizado 
ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultante 
do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado na conta “Outras (despesas) receitas - líquidas”.
3.6 Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.7 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 
As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.8 Tributação
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas 
vigentes no final do exercício.
3.9 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Compahia se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de 
suas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a estas estimativas 
e premissas incluem a estimativa da vida útil de bens do imobilizado decorrente 
do curso normal das operações, e provisão para contingências. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua realização em períodos 
subsequentes, podem divergir, significativamente, das estimativas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras. A 
Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3.10 Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
Após análise detalhada das receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas são 
reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. 
ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras 
na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
Prejuizo do exercício  (512)  (1.089)
Itens que não afetam o caixa operacional   
Baixa de imobilizado  27   44 
Depreciação e amortização  135   153 
   (350)  (892)
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo   
(Aumento)/ diminuição nas contas a receber  8   112 
(Aumento)/ diminuição nos impostos a recuperar  -   108 
(Aumento)/ diminuição nos estoques  (35)  (3)
(Aumento)/ diminuição nos Outros Ativos  -     5 
Aumento /(diminuição) em fornecedores 390   (1.625)
Aumento /(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  50   (127)
Aumento /(diminuição) em outras contas a pagar  (48)  51 
Caixa líquido das atividades operacionais 365   (1.479)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Aquisição de imobilizado  (56)  (658)
Caixa líquido das atividades de investimentos  (56)  (658)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Aumento de capital  -     3.000 
Empréstimos com partes relacionadas  -     22 
Caixa líquido das atividades de financiamentos  -     3.022 
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (41)  (7)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  114   121 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  73   114 
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (41)  (7)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Prejuízo do exercício   (512)  (1.089)
Outros resultados abrangentes    - 
Total do resultado abrangente do exercício   (512)  (1.089)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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35cm de altura

Capital
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Total

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).
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Weintraub. Ex-ministro da Educação de Bolsonaro, Abraham Weintraub (PMB) afirmou que os 
generais do Exército “não vão salvar o Brasil”, pois, pelo contrário, eles “são parte do proble-
ma”. Em entrevista ao SBT News, Weintraub disse ainda que o setor público no Brasil é “podre”.NACIONAL

Brasil está dividido entre honestos e ladrões que 
roubaram a república

Senador Alvaro Dias sobre como a divisão do país não é 
apenas entre esquerda e direita

P esquisas há meses da eleição tentam pre-
ver resultados incríveis, mas desde a re-
democratização, apenas o ex-presidente 
Fernando Henrique (PSDB) conseguiu 

arrebatar uma eleição presidencial no primeiro 
turno: em 1994 e 1998. Todas as outras seis dis-
putas, incluindo as vitórias petistas e de Jair Bol-
sonaro, foram levadas para um segundo turno 
entre os dois principais rivais. Lula obteve 46,4% 
dos votos, em 2002, assim como Bolsonaro, que 
venceu o primeiro turno em 2018, totalizou 46%.

Eleitorado cresceu
Apesar de resultados semelhantes, com os 

mesmos 46% de Lula, Bolsonaro teve 18 mi-
lhões de votos a mais entre 2002 e 2018.

Performance na final
No segundo turno, Bolsonaro venceu Fer-

nando Haddad (PT) com mais de 55%, há qua-
tro anos. Lula venceu José Serra (PSDB) com 
61%. 

Retrato do momento
Marina Silva (ex-PV) chegou a ter mais de 

50% nas pesquisas logo após a morte de Eduar-
do Campos, em 2014. Acabou fora do segundo 
turno.

Termômetro difícil
Quanto mais distante da eleição, mais a pes-

quisa “aceita”. Em março de 2021, a Atlas Político 
previa que Luiz Mandetta ganharia de Bolsonaro.

Alô, tem juiz aí?
Além do choque da morte na câmara de gás, 

chega a ser revoltante que ninguém, na PRF ou na 
Justiça, tenha mandado prender os criminosos.

Pena de morte
O episódio de Sergipe foi pena de morte sem 

o devido processo legal, segundo avalia o ex-juiz 
de execuções do DF Ademar Silva Vasconcelos.

Em nome do Estado
Vedada na Constituição Federal, a pena de 

morte de Genivaldo foi decretada e executada 
pelos mesmos algozes. 

A lei das SUV
Se cumprissem a lei, que proíbe transporte de 

presos em malas de viatura, a Polícia Rodoviá-

Eleição presidencial vai ao 2º turno 75% das vezes

O PODER SEM PUDOR

O ex-ministro Gustavo Krause contou em 
seu livro “Poder Humor” que Ibrahim Abi-
-Ackel era ministro da Justiça do general João 
Figueiredo quando recebeu a atriz Ruth Esco-
bar. Ele tentava fazê-la desistir de montar peças 
teatrais em presídios e argumentou: “Penso em 
sua segurança. Mesmo que agora não haja pro-

blema, dentro de dez anos um desses bandidos, 
já em liberdade, pode até estuprá-la.” Determi-
nada a levar adiante o projeto, Ruth Escobar 
ironizou a ameaça: “Pois, ministro, um estupro, 
se for daqui a dez anos, até que pode ser um 
bom negócio...” Se ela dissesse isso nos tempos 
atuais corria o risco até de ser “cancelada”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Bom negócio

‘Afastamento’ é prêmio para 
policiais assassinos
O afastamento do trabalho é 
um prêmio para os três policiais 
que torturaram e mataram o 
sergipano Genivaldo de Jesus 
Santos, quarta-feira (25) da se-
mana passada. É que os assas-
sinos vão receber integralmen-
te os seus salários, aliás, muito 
bons, sem precisar trabalhar. 
Na Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), o policial tem salário ini-
cial de cerca de R$10 mil, mas 
em final de carreira chegam a 
R$16,5 mil mensais, sem contar 
os penduricalhos muito comuns 
no serviço público. 

ria Federal e demais polícias evitariam horrores 
como o a execução de Genivaldo. Mas polícia 
adora veículos tipo SUV...

Só no Brasil
Baixar impostos requer palmatória: Paulo 

Guedes (Economia) vai na quarta-feira (1º) à 
Câmara dos Deputados para explicar a redução 
do IPI anunciada pelo governo e barrada pelo 
STF, a pedido da oposição.

Telessaúde, finalmente
Nesta quinta (2), o ministro da Saúde, Mar-

celo Queiroga, regulamenta a Telessaúde no 
Brasil. Está empolgado com a ideia do “SUS na 
palma da mão”, alinhando atendimento de qua-
lidade às novas formas de tecnologia, mas sem 
dispensar o profissional de saúde. 

Essas pesquisas...
No Datafolha de 22 de agosto de 2018, a pou-

cos dias da troca de Lula por Fernando Haddad, 
Marina Silva (Rede) aparecia com 8% das inten-
ções de votos. Ela teve 1% dos votos.

Agora vai
Presidente nacional do União Brasil, o depu-

tado Luciano Bivar (PE) fará nesta terça (31) o 
lançamento de sua pré-candidatura ao Planalto. 

Será às 17h no Centro de Convenções Ulysses 
Guimarães, em Brasília.

Pedala, Câmara
Bolsonaro mandou vários ministros a Per-

nambuco no domingo e na segunda (30) che-
gou cedo ao Estado, para visitas a áreas atingi-
das. Mas o melhor gol ele marcaria ao estranhar 
a ausência do governador Paulo Câmara (PSB), 
no esforço para ajudar as vítimas das enchentes

Nexo causal?
O colombiano Rodolfo Hernández foi “quei-

mado” pelo noticiário, citado como “Trump 
Tropical”, após chegar ao 2º turno da eleição 
presidencial. Tudo porque ele é uma ameaça ao 
rival, um ex-terrorista.

Sem manchetes
A Corte Europeia de Auditores, órgão in-

dependente de fiscalização de contas da União 
Europeia, apontou que o bloco econômico des-
cumpriu a promessa de gastar 20% para “com-
bater a mudança climática”.

Penando bem...
...de câmara alta, o Senado tenta se transfor-

mar, nas mãos de Rodrigo Pacheco, em cemitério 
de projetos aprovados pelos deputados federais.

Projeto prevê pensão 
a família de morto 
em operação da PRF

Um projeto de lei do 
Senado propõe que o Estado 
brasileiro pague uma pen-
são especial vitalícia a Maria 
Fabiana dos Santos, viúva, 
e uma pensão temporária 
a Enzo de Jesus Santos, 
filho de Genivaldo de Jesus 
Santos, morto após aborda-
gem de policiais rodoviários 
federais em Umbaúba, cen-
tro-sul de Sergipe, na última 
quarta-feira (25).

O texto foi apresentado 
pelo presidente da Comis-
são de Direitos Humanos 
(CDH), senador Hum-
berto Costa (PT-PE), que 
acompanha o caso desde a 
divulgação das imagens por 
populares e teve o apoio de 
outros senadores. Parla-
mentares também reper-
cutiram o que chamaram 
de “barbárie” e pediram 
investigação e responsabili-
zação dos envolvidos.  

As duas pensões pro-
postas são de R$ 1.212,00 
e, segundo o texto (PL 
1.388/2022), deverão ser 
reajustadas pelo índice 
adotado para as demais 
pensões do Tesouro Na-
cional. Para Enzo, o valor 
deve ser pago até que ele 
complete 21 anos de idade, 
ou até 24, se nessa época 
ele estiver matriculado no 
ensino técnico ou supe-
rior. O texto prevê ainda o 
pagamento de R$ 1 milhão 
a Maria Fabiana, a título 
de indenização por erro 
do Estado, sem prejuízo de 

outros valores que venham 
a ser recebidos por ações 
contra a União. 

“As violentas e assusta-
doras imagens permitem 
constatar que após a vítima 
ser jogada na parte traseira 
da viatura oficial da PRF, 
um dos agentes lançou 
dispositivo que produziu 
gás intenso no local onde 
se encontrava Genivaldo. 
As cenas que se seguem são 
brutais e remetem ao que 
mais desumano já ocor-
reu em toda a história da 
civilização. Genivaldo se 
debateu em agonia, gritan-
do e tentando impedir com 
os pés, enquanto teve forças, 
que os dois agentes da PRF 
fechassem a porta traseira. 
Não resistiu e acabou mor-
rendo minutos depois. Morte 
decorrente de ação estúpida, 
excessivamente violenta, 
desprovida de qualquer ra-
zoabilidade e comedimento, 
mínimos atributos exigidos 
de agentes policiais”,  emba-
sa o autor.

Plenário
Os senadores pediram a 

apuração do caso pelas Po-
lícias Federal e Rodoviária 
Federal, além do acompa-
nhamento pelo Ministério 
Público. Ao se solidarizar 
com a família de Genival-
do, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, cobrou 
uma investigação rigorosa 
do caso.  (Com informa-
ções da Agência Senado)

Em visita a Recife nesta se-
gunda-feira (30), o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) criticou o 
governador de Pernambuco, 
Paulo Câmara (PSB), por não 
tê-lo procurado para discutir 
ações para mitigar efeitos das 
fortes chuvas na capital do es-
tado e parte do interior. Com 
as chuvas, o Grande Recife 
registrou ao menos 91 e 26 de-
saparecidos, e o governo esta-
dual e nove municípios decre-
taram situação de emergência.

No domingo, a administra-
ção estadual havia dito que 
Paulo Câmara não tinha re-
cebido ligação do presidente 
Jair Bolsonaro em relação aos 
temporais. “Em todo mo-
mento que os governadores 
e prefeitos nos procuraram, 
atendemos. Acho que faltou 
iniciativa da parte dele tam-
bém. Se o governador estava 
fazendo outra coisa eu não sei, 
não vamos politizar essa ques-
tão. No momento de crise você 
vai atrás para ajudar, não fica 
esperando ser chamado den-
tro de casa”, disse o presidente 
durante entrevista coletiva.

De acordo com o governo 
pernambucano, “o presidente 
não falou com o governador” 
sobre as chuvas. Além disso, 
Paulo Câmara “também não 
foi convidado para nenhuma 
reunião com os ministros” do 
governo Bolsonaro. Na noite do 
domingo, o governador tam-
bém disse não ter sido comu-
nicado da visita presidencial ao 
estado nesta segunda.

“O governador, no momento 
de crise, tem que esquecer ques-
tões políticas, arregaçar as man-
gas e não fazer política em cima 
da desgraça de alguns, como 
infelizmente aconteceu, que 
perderam parentes”, afirmou o 
presidente. Ele lembrou o apoio 
do governo federal em tragédias 
semelhantes e citou casos recen-

tes das chuvas no sul da Bahia, 
norte de Minas Gerais e em 
Petrópolis (RJ). “Infelizmente, 
essas catástrofes acontecem. Um 
país continental tem seus pro-
blemas”, disse Bolsonaro.

Bolsonaro realizou um so-
brevoo sobre áreas afetadas 
pelos efeitos das chuvas na re-
gião metropolitana do Recife. 
Ele estava acompanhado de 
ministros, como Augusto He-
leno (Gabinete de Segurança 
Institucional), Anderson Tor-
res (Justiça), Daniel Ferreira 
(Desenvolvimento Regional) 
e Marcelo Queiroga (Saúde), 
além do presidente da Cai-
xa, Pedro Guimarães, depu-
tados federais e do prefeito 
de Jaboatão dos Guararapes, 
Luiz Medeiros (PL).

“Caso o governador esti-
vesse presente, ele poderia 
expor com mais propriedade 
a situação e fazer algumas so-
licitações para nós. Resolveu 
ficar em casa, a pandemia já 
acabou. Mas mesmo assim, se 
o governador ligar, eu atendo, 
assim como todos que me li-
garam”, disse Bolsonaro.

Daniel Ferreira disse que, 
no sábado (28), entrou em 
contato com autoridades locais 
para oferecer suporte federal. 
“Ainda no sábado, liguei para 
o prefeito do Recife e coloquei 
toda a equipe do Ministério do 
Desenvolvimento Regional à 
disposição, liguei para o gover-
nador de PE e disse que não fa-
ríamos política com desastre.”

Resposta
Em nota à reportagem, Câ-

mara rebateu as declarações do 
presidente. “Não vou comen-
tar ato político. Nosso foco está 
no atendimento à população e 
no apoio aos municípios. Es-
tamos no meio de uma emer-
gência, com 26 pessoas ainda 
desaparecidas. Toda ajuda 

para o povo de Pernambuco 
será sempre bem-vinda.”

Medidas
A comitiva anunciou libe-

ração de recursos e benefícios 
para pessoas atingidas pelos 
desastres em Pernambuco, por 

meio do Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC) e de 
saques emergenciais do FGTS 
(Fundo de Garantia por Tem-
po de Serviço), além de crédito 
extraordinário. Haverá ainda 
repasse de verbas para gover-
no do estado e prefeituras.

Em Recife, Bolsonaro critica 
governador por não buscá-lo
O presidente da República foi à capital pernambucana após as fortes 
chuvas que provocaram ao menos 91 mortes na região metropolitana

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, 361, Bairro Centro, torna público o 
Edital de Tomada de Preços Nº 3105.01/2022, cujo objeto é a(o) construção de uma praça na  
localidade Sítio Silva do  Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 5175, da Secretaria das 
Cidades - Governo do Estado, Conforme Projeto Básico,  que realizar-se-á no dia 15.06.2022, às 
09:00 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao 
público, das 08:00 às 17:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-Ce, 
31 de maio de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Saúde - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE-05.30.1/2022-SMS. Objeto: aquisição de 
01 (um) veículo do tipo passeio, referente ao item 02 que foi declarado Fracassado no Pregão 
Eletrônico nº. PE-02.28.1/2022-SMS, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Brejo Santo-CE, no âmbito do termo de ajuste nº. 072/2021, referente ao projeto 
MAPP–4654, conforme especificações constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço. 
Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o 
início da disputa será a partir das 09h:00m (horário de Brasília) do dia 13 de junho de 2022, em 
sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). 
maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na Sala da 
Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através 
do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 
(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 
Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE-05.30.2/2022-SEDUB. Objeto: 
aquisição de 03 (três) veículos do tipo passeio para atender as necessidades da Secretaria da 
Educação Básica do Município de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no 
Termo de Referência. Tipo: Menor Preço (por item). Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro 
Oficial deste Município comunica aos interessados que o início da disputa será a partir das 
14h:00m (horário de Brasília) do dia 13 de junho de 2022, em sessão pública eletrônica, que 
ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do 
edital no endereço eletrônico acima, na Sala da Comissão, situada na Rua José Matias 
Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 
12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales 
Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº. 2022.05.10.01. Para Contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de 
construção de pavimentação em pedra tosca na Zona Rural do Município de Cariús, junto a 
Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme MAPP 4562. Onde se lê: 
Sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas: 01 de junho de 2022, 
às 08:00h. Leia-se: Sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas: 
13 de junho de 2022, às 08:00h. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº. 07.008/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 17 de 
junho de 2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61760-000 – 
Eusébio – CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para construção de Unidade Básica de Saúde – UBS 
Tipo 1 – no Bairro Timbú, no Município de Eusébio-CE, tipo menor preço. O edital poderá ser 
obtido no portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Eusébio/CE, 30 de maio de 2022. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Aviso de Julgamento da 
Habilitação. A Prefeitura Municipal de Eusébio - CE, por meio da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público o resultado de julgamento da habilitação da Tomada de Preços n.º 
12.001/2022, cujo objeto é a contratação da prestação de serviços de assessoria e consultoria 
em contabilidade pública junto a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral, com o 
seguinte resultado:  Habilitar  a seguinte empresa: Maxdata Informática Processamento de 
Dados LTDA – CNPJ Nº 35.058.411/0001-12. Inabilitar a seguinte empresa: R & A Assessoria 
Contábil, Serviços e Informática S/S LTDA – CNPJ Nº 13.075.241/0001-41. Fica a partir desta 
publicação aberto o prazo recursal previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei nº 8.666/93. 
O relatório de julgamento da Comissão encontra-se a disposição dos interessados na Sede da 
Comissão de Licitação. Eusébio, 30 de maio de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - 
Presidente da Comissão. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão 025/22-
PE-FMMA - Contrato Nº 20221048. Contratante: Fundo Municipal de Meio Ambiente. 
Contratada(o): Bidden Comercial LTDA. Objeto: aquisição de material diversos do tipo 
ferramentas para atender a demanda do Fundo Municipal de Meio Ambiente deste Município de 
Ipueiras-CE. Valor Total: R$ 44.050,00 (quarenta e quatro mil e cinquenta reais). Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1301.154520436.2.091 Manutenção das Ações de Limpeza 
Pública, Classificação econômica 4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.00, no valor de R$ 44.050,00; Vigência dos Contratos: 26 de maio de 
2022 a 31 de dezembro de 2022. Data da Assinatura dos Contratos: 26 de maio de 2022. 
Ipueiras/CE, 26 de maio de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Fortaleza. 5ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 
8272, Fortaleza-CE - E-mail: for.5civel@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 
DIAS). Processo nº: 0151429-42.2018.8.06.0001. Classe: Monitória. Assunto: Inadimplemento. 
Requerente: Edimoca Fortaleza Aluguel de Equipamentos e Maquinas Ltda - Epp. Requerido: 
Rafael Soares Sampaio. Valor da Causa: R$ 85.896,19. O Dr. Alisson do Valle Simeao, Juiz de 
Direito 5ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos 
que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Edimoca 
Fortaleza Aluguel de Equipamentos e Maquinas Ltda - Epp, pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº 15.051.151|0001-46, com sede na Av. Desembargador Gonzaga, nº 511, Cidade 
dos Funcionários, Fortaleza-CE, representada por se sócio Edilberto Moreira Cavalcante, brasileiro, 
casado, bancário, CPF nº 122.413.503-20, residente na Rua Francisco Faria Filho, nº 223, Apto. 1201, 
Guararapes, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação Monitória, em face de Rafael Soares Sampaio, o qual 
se encontra em lugar incerto e não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual 
fica CITADO o Sr. RAFAEL SOARES SAMPAIO, brasileiro, empresário, CPF 013.780.653-10, com último 
endereço conhecido como sendo Rua Artur Temoteo, 281, Fátima, CEP 60040-410, Fortaleza CE, acerca 
da presente ação, para, querendo apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, por força do 
despacho a seguir transcrito: “Defiro a citação por edital, no prazo de 20 (vinte) dias, conforme requerido 
em petitório de p. 209|210.”, com a advertência de que, não havendo contestação, presumir-se-ão 
verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE., em 09 de 
março de 2021.. Alisson do Valle Simeao. Juiz de Direito
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Solidariedade. Através da Sesec, durante o fim de semana, Fortaleza enviou 475 colchonetes e 1.050 
mantas para auxiliar as famílias afetadas pelas fortes chuvas em Pernambuco. Também foram coloca-
das à disposição lonas plásticas, redes e todos os itens que a Defesa Civil dispõe para apoiar Recife.CIDADES

A governadora Izolda Cela sancionou a Lei oriunda 
do Projeto de Lei, de autoria do deputado estadual Antô-
nio Granja, que determina a inclusão de noções básicas 
de Agricultura Familiar na grade curricular das escolas 
estaduais. Trata-se da Lei 18.056, publicada no Diário 
Oficial do Estado no último dia 5 de maio. Para o par-
lamentar, a inclusão da disciplina fará com que o alu-
no aprofunde conhecimentos relativos à sua realidade, 
sobretudo àqueles que vivem no interior: “Há 146 mil 
famílias vivendo da Agricultura Familiar e mais de 351 
mil beneficiadas no Ceará, os alunos vão ter ciência da 
importância do tema para a economia”, salienta Granja.

Agricultura familiar na escola

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 31 de maio de 2022  O ESTADO                     

Imposto de renda
Os brasileiros têm até as 23h59min desta terça-feira 

(31 de maio de 2022) para prestar contas com a Receita 
Federal do País, ou seja, fazer sua declaração de renda 
referente ao ano-base 2021.Esperamos que tudo dê certo 
para todos.

Expansão da trevo
O Grupo Empresarial Trevo acaba de inaugurar uma 

nova unidade no município de Caucaia. Com investimen-
to de R$ 850 mil reais, a nova loja irá vender açaí e certo. 
Informou aos jornalistas a direção da Trevo que até o fim 
do ano vão ser abertas mais seis novas unidades no Nor-
deste. O grupo empresarial tem atualmente quinze (15) 
lojas nos Estados do Ceará, Sergipe e Piauí.

Santo Antônio
Com as tradicionais festas de Santo Antônio em Barba-

lha (no Cariri) e Caridade (no Sertão Central do Estado), 
se iniciam nesta quarta-feira, os festejos juninos de 2022. 
Em Barbalha a prefeitura deu toda a cobertura necessária 
para a organização dos festejos e o prefeito Saraiva aguar-
da a visita de 500 mil pessoas durante o período da festa, 
que vai o próximo 13/06, sempre com muitas atrações e 
vendas, alimentando bem a economia local.

Festa em Sobral
Os convites já estão sendo feitos pelo casal Izolda Cela 

e Clodoveu Arruda Coelho (Veveu), ela a governadora do 
Ceará, ele o esposo e ex-prefeito de Sobral. Isso mesmo o 
casal vai casar o Pedro, o mais jovem dos quatro filhos que 
vai receber como esposa a arquiteta Andreia Coelho. A 
festa será dia onze (11) vindouro, no sítio do casal.

Momento político
Setores da imprensa sobralense e cronistas que acom-

panham a política no Ceará, admitem que a festa familiar 
e social poderá se transformar num poderoso momento 
de consagração à pré-candidatura de Izolda (PDT) ao Go-
verno do Estado do Ceará, na busca de sua reeleição. Vão 
estar presentes as mais importantes lideranças de diversos 
partidos. Estamos atentos.

Importante saber
A partir de agora os alunos terão estudos relaciona-

dos às dificuldades que a Agricultura Familiar enfrenta 
com a expansão do agronegócio. Dentre outras coisas, 
o projeto estabelece conceitos, princípios e diretrizes 
para a criação de uma política estadual consistente e 
eficiente ligada à agricultura familiar e aos empreen-
dimentos familiares rurais. “Agradeço a governadora 
Izolda, que como professora, entende a importância de 
novas disciplinas para uma aprendizagem de qualida-
de”, finalizou o deputado Antônio Granja (Foto).

Durante a manhã de on-
tem, segunda-feira, 30, o 
Ministério da Saúde divul-
gou, em nota, que há dois 
casos suspeitos de varíola 
dos macacos em todo o Bra-
sil. Um deles está em Santa 
Catarina, o outro, no Cea-
rá. Além disso, um terceiro 
caso, que pode vir a se tornar 
uma nova suspeita, está em 
observação no Rio Grande 
do Sul.

É válido ressaltar que, de 
acordo com a Secretaria de 
Saúde do Estado do Ceará 
(SESA), define-se caso sus-
peito como uma pessoa de 
qualquer idade que apresen-
te sintomas da doença e que 
exclua-se as doenças que se 
enquadrariam como diag-
nóstico diferencial ou qual-
quer outra causa comum 
localmente relevante para os 
sintomas notificados. Para 
confirmar um caso, é neces-
sário que haja análise labo-
ratorial.

Em nota sobre o caso sus-
peito, a SESA informou que 

recebeu a notificação de um 
residente de Fortaleza e fo-
ram aplicadas todas as me-
didas recomendadas como 
isolamento domiciliar, busca 
de contatos e coleta de ma-
terial para exames, que estão 
em processamento. “Salien-
tamos que após investiga-
ção epidemiológica do caso, 
não foi identificado nenhum 
deslocamento para áreas em 
que foram confirmados ca-
sos e nem contato com pes-
soas com a doença. A prin-
cipal suspeita diagnóstica 
é varicela. A vigilância em 
saúde da SESA permanece 
monitorando o caso”, pon-
tuou o comunicado.

A doença tem chama-
do atenção de especialistas 
em todo o mundo por estar 
ocorrendo em lugares que 
não é considerada endêmi-
ca. Países como Espanha, 
França, Alemanha, Reino 
Unido, Israel, Suíça, Áustria, 
Austrália, Estados Unidos, 
Canadá e Suécia já confir-
maram casos em seus terri-

tórios. A varíola dos maca-
cos é considerada endêmica 
em regiões da África Cen-
tral e Ocidental e a Orga-
nização Mundial da Saúde 
já havia alertado anterior-
mente que acreditava que o 
número de casos reportados 
aumentaria à medida que a 
vigilância em outras regiões 
fosse ampliada.

Na América Latina, o 
primeiro caso foi confir-
mado em Buenos Aires, na 
Argentina. De acordo com 
informações, trata-se de um 
homem de 40 anos que re-
tornou de viagem à Espanha. 
O paciente se encontrava em 
boas condições e recebendo 
tratamento sintomático.

Orientações
Há 4 dias, a SESA emitiu 

um documento de alerta, 
solicitando que fossem re-
forçadas as “medidas de vi-
gilância e monitoramento de 
casos suspeitos com notifi-
cação imediata, bem como 
divulgar de maneira rápida 

e eficaz as orientações para 
resposta ao evento de saúde 
pública”.

De acordo com o docu-
mento, até 25 de maio de 
2022, foram notificados 209 
casos em 18 países. A doen-
ça, que também ficou conhe-
cida como “monkeypox” é 
caracterizada por febre, dor 
de cabeça intensa, erupções 
cutâneas e linfonodos incha-
dos. A transmissão entre hu-
manos pode ocorrer por go-
tículas respiratórias, fluidos 
corporais, contato direto ou 
indireto com lesões ou ma-
terial das lesões.

A SESA informou ainda, 
que o estágio febril da do-
ença dura entre 1 e 3 dias, 
evoluindo para o estágio das 
erupções na pele, que deixam 
de ser planas e se tornam do-
lorosas e elevadas. Os casos 
suspeitos devem ser notifi-
cados imediatamente para o 
CIEVS Estadual pelos profis-
sionais de saúde de serviços 
públicos ou privados. 

Por Yasmim Rodrigues

Sarto participa de reunião na Suécia 
em busca de soluções sustentáveis

Na noite do último do-
mingo, o Prefeito de Fortale-
za, José Sarto, embarcou em 
missão oficial para a Suécia, 
onde integrará a delegação 
brasileira para o evento Sto-
ckholm +50. O objetivo prin-
cipal do encontro é promover 
o debate sobre questões cli-
máticas e os compromissos 
assumidos durante a Confe-
rência das Nações Unidas de 
2021 (COP-26). Nesse con-
texto, a Prefeitura de Fortale-
za foi assumida interinamen-
te pelo vice-prefeito, Élcio 
Batista. “Seguirei aqui, ligan-
do se necessário, mas logo ele 
estará de volta”, afirmou. 

Hoje, 31, o prefeito parti-
cipa de uma reunião com a 

plataforma “Smart City Swe-
den” que visa buscar soluções 
urbanas sustentáveis. Após 
a reunião, Sarto realizará 
uma visita ao Instituto Olof 
Palme, que apoia movimen-
tos progressistas em todo o 
mundo relacionados à demo-
cracia, aos direitos humanos, 
à paz e à justiça social.

O evento principal ocor-
rerá amanhã, 1, quando o 
prefeito de Fortaleza partici-
pará do “Fórum de Cidades 
Stockholm+50 High Level” 
para debater sobre o meio 
ambiente e a sustentabilida-
de. “Os debates irão atualizar 
e modernizar os temas, fa-
zer essa interlocução com a 
prefeitura de outras cidades, 

como Milão e Rio de Janeiro, 
e assim veremos o que é pos-
sível importar para a nossa 
querida Fortaleza”, pontuou 
o gestor municipal.

No dia seguinte, ao lado 
da vice-prefeita de Estocol-
mo, Sarto participa do evento 
“Gestão de Resíduos Sólidos 
- Uma questão urgente a ser 
abordada a nível local e mu-
nicipal para alcançar os Ob-
jetivos de Desenvolvimento 
Sustentável e combater as 
mudanças climáticas” (em li-
vre tradução). O objetivo da 
discussão será a meta de ze-
rar os desperdícios.

No mesmo dia, o político 
deve visitar a organização ci-
vil Fryshuset, que é voltada à 

cooperação com organismos 
internacionais para investi-
mentos nas áreas de educa-
ção, juventude, trabalho e 
empreendedorismo. De acor-
do com a Prefeitura, há uma 
intenção do instituto Fryshu-
set de financiar um projeto 
com a Rede Cuca.

Na sexta-feira, último dia 
da viagem, o prefeito de For-
taleza vai ser reunir com a  
Impact Hub Estocolmo para 
buscar soluções inovadoras 
para questões do município 
e também vai se encontrar 
com a Agência Sueca de Pro-
teção Ambiental, para apren-
der sobre as ações realizadas 
na região que se destinam às 
causas ambientais.

Fortaleza tem caso suspeito 
de varíola dos macacos
A Secretaria de Saúde do Estado informou que, desde a notificação, foram 
aplicadas todas as medidas recomendadas e o caso segue em análise

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - A Prefeitura Mu-
nicipal 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 2604.01/2022 , cujo o OBJETO é a PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO DISTRITO DE 
PISTOLA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO DE EN-
GENHARIA/PT 107.6808-13/ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL - MDR. EMPRE-
SA(S) HABILITADA(S): SEG-NORT CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; CNT – CONSTRUTO-
RA NOVA TERRA EIRELI; D A L MACIEL LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI; WU CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI; M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR EIRELI; 
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; RVP CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA; 
RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI; L& L SERVIÇOS EIRELI; ABRAV CONSTRUÇÕES SERVI-
ÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI; LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIME-
TOS EIRELI e APOLO SERVIÇOS EIRELI por atender todas as exigências do edital. EMPRESA (S) 
INABILITADA (S): VSETE COMERCIO&SERVIÇOS LTDA; F AIRTON VICTOR ME; FRANCISCO 
ANDERSON LUCIO e L B CONSTRUÇÕES EIRELI por não preencher os requisitos do edital, con-
forme 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 08 de 
junho de 2022, às 09:00 horas. Santana do Acaraú – CE, 31 de maio de 2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - EXTRATO DE JULGAMEN-
TO - FASE DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 2022.03.21.02 - JULGAMENTO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS 2022.03.21.02, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE 
ACESSO À PRAÇA JOSÉ RODRIGUES MARTINS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE SÃO PAU-
LINHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIA-
RA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. 
EMPRESAS HABILITADAS:(1) KLF SERVIÇOS (KLÉBIO LANDIM DE FRANÇA EIRELI, (2) AR 
EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, (3) APLA COMERCIO, SERVIÇOS, 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, (4) T. C. S DA SILVA CONSTRUÇÕS EIRELI, (5) 
VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA (6) VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA EIRELI (7) TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-M (8) PILARTEX CONSTRUÇÕES 
LTDA (9) CONSTRUTORA VIPON EIRELI (10) TF LOCAÇÕES E CONCSTRUÇÕES PINHEIRO 
LTDA (11) PRO LIMPEZA CONSTRUÇÕES E SERVÇOS EIRELI (sob condição), (12) COEM-
BRE-CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS BENÍCIO EIRELI (13) CONSTRUTORA MORAIS 
LTDA (14) MARFHYS CONTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EDIFICAÇÕES EIRELI (15) REAL SER-
VIÇOS EIRELI (16) VA PEREIRA DE FREITAS –ME (17) PV ENGENHARIA, SERVIÇOS E LOCA-
ÇÕES LTDA-ME (18) ECOS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (19) LOC - SERT LOCAÇÃO, 
CONSTRUÇÃO E SERVIÇO DE TRANSPORTE (20) FÊNIX- LOCAÇÕES E EMPREENCIMEN-
TOS EIRELI (21) META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 
EIRELI-ME, (22) FRANCISCO NARLON ALVES GURREIRO (ILUCOM), (23) CONSTRUTORA 
ALVES MACHADO LTDA, (24) SEG- NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (25) WU 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, (26) S&T CONSTRÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO 
DE OBRA, (27) G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP, (28) ABRAV CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS, EVENTOS, LOCAÇÕES EIRELI-EPP, (29) CENTRO NORTE PROJETOS E EM-
PREENDIMENTOS LTDA (CENPEL), (30) CONJASF CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA, 
(31) MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA, (32) EMILIO MARCOS FRANCO ALVES-ME (sob 
condição) e (33) A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME. Por terem cumpridos as normas editalícias. 
EMPRESAS INABILITADAS: (01) MANOEL VANDIR VIANA NETO ENGENHARIA-ME, por ter 
descumprido com os subitens: 5.4.1, 5.4.2.1 c/c 5.4.2.2, 5.4.3.3, 5.4.3.7, 5.4.4.2, e 5.4.6.1. (2) 
MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇO LTDA – ME, por ter descumprido com os subitens: 5.4.4.1. 
(03) GLEDSOM CONSTRUÇÕES LTDA EPP por ter descumprido com o subitem: 5.4.7.1, 5.4.7.3. 
(4) MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME, por ter descumprido com o subitem: 
5.4.2.6. (5) J DE FONTE RANGEL EIRELI, por ter descumprido com os subitens: 5.4.1, 5.4.8.1, 
5.4.9.1, 5.4.9.2, 5.4.9.3. (6) BARBOSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, por ter descumprido 
com o subitem: 5.4.6.1 c/c 5.4.6.5. (7) PROJEMAQ CONSTRUÇÕES ESERVIÇOS LTDA-ME, por 
ter descumprido com o subitem: 5.4.8.1, (8)JBRN LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES por ter des-
cumprido com os subitens: 5.4.6.1, 5.4.8.1, 5.4.9.2, 5.4.9.3, (9) JOSÉ URIAS FILHO EIRELI, por 
ter descumprido com os subitens: 5.4.4.2. (10) IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, 
por ter descumprido com o subitem: 5.4.7.3, (11) VK CONSTRUÇÕES E EMPREENCIMENTOS 
LTDA-ME por ter descumprido com o subitem: 5.4.5.1. Portanto fica aberto o prazo recursal, con-
forme preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da Lei Federal Nº 8.666/93. Caso não haja interposição 
de recurso, fica desde já, marcada a data de abertura das propostas de preços para o dia 08 de 
Junho de 2022, às 14:00h e caso haja Recurso, a data ficará suspensa até finalizar o julgamento 
do recurso dentro de todos os prazos legais. Maiores informações na sede da CPL ou pelo e-mail: 
licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE LICITAÇÃO TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2022.05.17.02 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, 
que no próximo dia 16 DE JUNHO DE 2022, às 09h00min, estará realizando licitação, na moda-
lidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado sob o 
nº 2022.05.17.02, com fins para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE READEQUAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), PARA CENTRO 
DE REABILITAÇÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ACO-
PIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, 
o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Ave-
nida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço ci-
tado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - A Prefeitura municipal de 
Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na modalidade 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022052301PE, tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de 
preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DE EDUCAÇÃO DO MUNI-
CÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O início da sessão será às 09 horas do dia 13 de junho de 2022, no 
site compras.m2atecnologia.com.br. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos inte-
ressados no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, 
localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 
17h. Jaguaribara - CE, 30 de maio de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o resultado da fase de habilitação 
da TP nº 2022.04.28.001F. OBJETO: Contratação da Execução das obras de construção da praça 
esportiva localizada na rodovia CE-375 – Estádio Mangueirão, no Município de Tarrafas – CE, 
conforme Contrato de Repasse Nº 904983/2020/MCIDADANIA/CAIXA, PT Nº 1072816-40/2020, 
sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos. Empresas Habilitadas: (KLF 
Serviços) - Klebio Landim De Franca EIRELI - EPP CNPJ nº 35.848.539/0001-80; (Líder Cons-
truções e Serviços) - M Joseneide Lima Melo EIRELI - ME, CNPJ nº 04.957.984/0001-54; IPN 
Construções e Serviços EIRELI CNPJ nº 17.895.167/0001-60; Construtora Nova Liderança Even-
tos e Serviços EIRELI - ME, CNPJ nº 17.302.916/0001-07; Construtora Moura Neto LTDA – ME 
CNPJ nº 11.769.614/0001-59; Tela Serviços e Eventos LTDA - ME, CNPJ nº 16.741.477/0001-
68; Lexon Serviços e Construtora e Empreendimentos EIRELI, CNPJ nº 07.191.777/0001-20; S 
& T Construções e Locações de Mão de Obra EIRELI - ME, CNPJ nº 18.413.043/0001-64; Real 
Serviços EIRELI - ME, CNPJ nº 37.452.665/0001-46; Sertão Construções Serviços e Loca-
ções LTDA, CNPJ nº 21.181.254/0001-23; Amparo Serviços e Empreendimentos EIRELI - ME, 
CNPJ nº 21.554.165/0001-85; G7 Construções Serviços e Transporte EIRELI – EPP CNPJ nº 
10.572.609/0001-99; T. C. S da Silva Construções EIRELI - ME, CNPJ nº 10.787.147/0001-27; 
Medeiros Construções e Serviços LTDA- ME, CNPJ nº 07.615.710/0001-75; A.I.L Construtora LTDA 
- ME CNPJ nº 15.621.138/0001-85. Empresas Inabilitadas: Venus e Serviços Entretenimentos 
LTDA, CNPJ nº 32.744.002/0001-81, deixou de atender ao Item 3.2.1 letra “a” e AR Empreendi-
mentos Serviços e Locações EIRELI - ME, CNPJ nº 22.853.186/0001-64, deixou de atender ao 
Item 3.2.1 letra “a”. Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei Fe-
deral nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Caso não sejam apresentados recursos, a abertura 
dos envelopes nº 02 “Proposta de Preço”, fica marcada para o dia 13 de junho de 2022 as 08h, na 
sala da CPL, Av. Maria Luiza Leite Santos S/N, Bulandeira, Tarrafas/CE.  Prefeitura Municipal de 
Tarrafas/CE, 30 de maio de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.02/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA RE-
VITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO 
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBE/CE Conforme segue: INABILITADAS:  1. LIMPAX CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; 2. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 3. MOMENTUM CONSTRUTORA LI-
MITADA; 4. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 5. J DE FONTE RANGEL 
EIRELI; 6. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 7. CONSTRUSER - CONSTRUCAO E SERVICOS DE 
TERRAPLENAGEM LTDA; 8. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
EIRELI; 9. A C CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 10. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA 
EMPREENDIMENTOS EIRELI; 11. CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 12. M MINERVINO NETO 
EMPREENDIMENTOS; 13. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 14. 
TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA; 15. PILARTEX CONS-
TRUCOES LTDA; 16. EVOLUCAO CONSTRUTORA EIRELI; 17. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 
18. CONSTRUTORA EXITO EIRELI e HABILITADAS: 19. VAP CONSTRUCOES LTDA; 20. C R 
P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 21. A.I.L. CONSTRUTORA 
LTDA; 22. MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA; 23. B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA 
UNIPESSOAL LTDA; 24. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 25. M A FEITOSA 
DE SOUSA LTDA; 26. CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA; 27. EDIFICA CONS-
TRUCOES & SERVICOS LTDA; 28. N3 CONSTRUTORA LTDA; 29. ARCTURO CONSTRUCOES E 
SERVICOS LTDA; 30. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 31. CLEZINALDO S DE ALMEIDA 
CONSTRUCOES; 32. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 33. KLEBIO LAN-
DIM DE FRANCA EIRELIFica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos 
do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na 
Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.
gov.br. Jaguaribe – CE, 30 de Maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - AVISO DE ADIAMENTO 
DE LICITAÇÃO O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Arneiroz, torna público para 
conhecimento dos interessados o ADIAMENTO do PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.05.24.1, 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE DIVERSAS 
SECRETARIAS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ANEXOS 
DESTE CERTAME. Inicialmente marcado para o dia 16 de Junho de 2022 ás 08:00 horas. Tendo 
em vista que dia 16 de junho de 2022 é feriado de Corpus Christi. Assim será remarcada uma 
nova data de abertura da sessão pública, que será no dia 20 de Junho de 2022 ás 08:00 horas, na 
Prefeitura Municipal de Arneiroz, localizada na Praça Joaquim Felipe, Nº 15, Centro, Arneiroz-Ce, 
CEP: 63.670-000 – e-mail: licitacaoarneiroz@gmail.com Telefone (88) 3419-1020. O aviso ficara a 
disposição dos interessados no site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Arneiroz/CE, 30 de Maio de 
2022. Ricardo Wendel Morais Feitosa - Pregoeiro Oficial do Município
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INTERNACIONAL
Geórgia. Autoridades da região separatista Ossétia do Sul, uma das duas áreas de maioria russófona 
da Geórgia que são autônomas, anunciaram a suspensão de um referendo sobre a integração do 
território à Rússia. O líder da região alegou que as consequências jurídicas do referendo são incertas.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 31 de maio de 2022

Sob intensa pressão mili-
tar e temendo a eventual per-
da de mais territórios para a 
Rússia, a Ucrânia começou 
a semana colhendo derrotas 
políticas entre seus aliados 
no Ocidente. E passou recibo 
da situação.

“A Europa deve mostrar 
força. Todas as brigas na Eu-
ropa devem acabar, são dis-
putas internas que apenas 
incentivam a Rússia a colocar 
mais pressão sobre vocês”, 
afirmou o presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, 
em vídeo gravado para uma 
sessão do Conselho Europeu 
nesta segunda (30).

Ele não falou diretamente, 
mas se referia à indecisão da 
UE (União Europeia) acerca de 
um embargo à compra do pe-
tróleo russo -a Comissão Euro-
peia calculou em abril que Vla-
dimir Putin recebia cerca de € 1 
bilhão por dia vendendo hidro-
carbonetos para o continente.

Líderes europeus querem 
chegar a um acordo sobre o 
tema até a cúpula do bloco 
de 27 países, em 23 e 24 de 
junho, buscando acomodar a 
posição daqueles contrários 
a um veto, como a Hungria 
de Viktor Orbán. Um encon-
tro de dois dias que começou 
nesta segunda em Bruxelas 
tentará dirimir divergências.

Segundo um rascunho de 

acordo que circulou entre agên-
cias internacionais de notícias, 
a saída para agradar os húnga-
ros, tchecos e eslovacos é vetar 
apenas as compras por meio de 
petroleiros, deixando os oleo-
dutos que trazem a maior parte 
do produto isentos. Orbán, ao 
chegar a Bruxelas, disse que o 
acordo seria aceitável, mas vol-
tou a dizer que vetar petróleo 
russo é “uma bomba atômica 
para nossa economia”.

Mesmo o arranjo não está 
certo, segundo a presidente da 
Comissão Europeia, Ursula 
von der Leyen. Esse corte ti-
raria cerca de 2/3 do petróleo 
cru russo do continente, mas 
há dúvidas sobre a capacidade 
de reposição por outras fontes 
-Moscou responde por 27% das 
importações do produto.

Dependência
Os alemães, alvo principal 

em Kiev de acusação de leni-
ência com a guerra de Vladimir 
Putin devido à sua dependên-
cia do gás comprado da Rússia, 
estão inclinados à solução salo-
mônica. “Haverá um acordo”, 
disse o premiê Olaf Scholz.

São autoridades da maior 
economia europeia as prin-
cipais realistas do processo. 
A chanceler Annalena Baer-
bock já apontou o “momento 
de fadiga” no Ocidente com a 
guerra, apesar de todos man-

terem o apoio a Kiev, sob ata-
que há três meses.

Além dos germânicos, 
franceses também são vistos 
como apoiadores indiretos 
de Putin: o presidente Em-
manuel Macron afirmou na 
semana passada que a entrada 
da Ucrânia na UE seria um 
processo de décadas, se tanto.

Em Kiev, o chanceler Dmi-
tro Kuleba, reclamou disso 
após receber a colega francesa 
Catherine Colonna. “Precisa-
mos de uma afirmação legal 
de que a Ucrânia é parte do 
projeto de integração euro-
peia”, disse, cobrando algum 
programa especial de adesão.

Razões
Uma das razões russas para 

a guerra era manter a Ucrânia 
militarmente neutra, como um 
tampão entre a Otan (aliança 
militar ocidental) e o território 
de Moscou. Só que, ao longo do 
conflito, a eventual adesão à UE 
também foi colocada pelo Kre-
mlin como inaceitável.

Há o componente político 
e militar, claro, mas também 
o temor de que a Ucrânia 
fosse transformada numa 
vitrine eslava da UE, ao es-
tilo da Berlim Ocidental na 
Guerra Fria, sugerindo uma 
prosperidade e democracia 
que poderiam inspirar opo-
sitores do regime de Putin.

A segunda trouxe más no-
tícias para Zelenski também 
vindas de Washington, capital 
onde os tambores da guerra 
ressoam mais fortes em favor 
dos ucranianos. Após relatos 
emergirem de que os EUA 
poderiam aprovar o envio de 
sistemas de lançadores múl-
tiplos de foguetes de longo 
alcance para os ucranianos, o 
presidente Joe Biden afirmou 
que isso não ocorrerá.

“Nós não vamos mandar 
para a Ucrânia sistemas de fo-
guetes que possam atingir a 
Rússia”, afirmou Biden a repór-
teres na Casa Branca, ecoando 
seu discurso de querer evitar 
um choque entre Otan e rus-
sos, que poderia acabar numa 
Terceira Guerra Mundial. Lan-
çadores múltiplos de mísseis 
estão na mesa, mas apenas com 
alcance inferior -há modelos 
americanos que chegam a atin-
gir alvos a 300 km.

Reforço
Nesta segunda, a região rus-

sa de Kursk, vizinha da Ucrânia 
anunciou que iria receber refor-
ça militar para lidar com a even-
tualidade de o conflito começar 
a transbordar, na forma de ata-
ques pontuais. A fala de Biden 
foi elogiada pelo ex-presidente 
russo Dmitri Medevedev, hoje 
um linha-dura no Conselho de 
Segurança do país.

Quase um mês após 
prometer vetar toda a com-
pra de petróleo da Rússia, a 
União Europeia parece ter 
chegado a um acordo para 
implantar um embargo parcial 
de importação do produto 
como punição a Moscou pela 
invasão da Ucrânia. A decisão 
foi anunciada no fim da noite 
de ontem (30, começo da noite 
em Brasília) em um cenário 
de intensa pressão militar 
russa no leste ucraniano. A 
expectativa levou o preço do 
barril de petróleo para a casa 
dos US$ 120, valor que poderá 
subir e pressionar ainda mais 
os líderes europeus, que já 
enfrentam o impacto inflacio-
nário da crise. Se confirmado, 
é uma boa notícia para Kiev, 
que passou as últimas semanas 
criticando o que vê como le-
niência de governos europeus 
com Putin e, nesta segunda, 
havia recebido má notícia 
até de seu maior apoiador, os 
Estados Unidos: o governo de 

Joe Biden vetou a entrega de 
lançadores de mísseis de longo 
alcance ao país. Segundo disse 
no Twitter o presidente do 
Conselho Europeu, o belga 
Charles Michel, o plano de 
cortar até dois terços da com-
pra de petróleo russo pelos 27 
países da UE (União Europeia) 
até o fim deste ano deverá ser 
aprovado. “A Europa deve 
mostrar força. Todas as brigas 
na Europa devem acabar, são 
disputas internas que apenas 
incentivam a Rússia a colocar 
mais pressão sobre vocês”, afir-
mou o presidente ucraniano, 
Volodimir Zelenski, em vídeo 
gravado para uma sessão do 
Conselho Europeu. Em 4 de 
maio, em mais uma rodada 
de sanções contra a invasão, a 
Europa havia prometido banir 
o petróleo russo -que respon-
de por 27% de sua importação 
do produto, enquanto o gás 
natural chega a 40%, caracteri-
zando a dependência energéti-
ca do continente ante Putin.

Europa acerta 
embargo parcial
do petróleo russo

Ucrânia colhe derrotas
entre aliados no Ocidente
Temendo a eventual perda de mais territórios para a Rússia, a Ucrânia 
começou a semana colhendo derrotas políticas entre seus aliados no Ocidente

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Prosseguimento - Tomada de 
Preços nº 2022.04.18.2. A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Barro/CE, no uso de suas atribuições 
legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando prosseguimento ao 
Certame Licitatório, neste dia 01 de junho de 2022, às 11:00 horas, onde serão abertos os 
envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. Maiores informações na 
sede da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou através do telefone (88) 
3554-1612. Barro/CE, 30 de maio de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada 
pela Portaria N°  23110353/2021, Adjudica e o Fundo Municipal de Meio Ambiente Homologa o 
Pregão Eletrônico Nº 025/22-PE-FMMA. Objeto: aquisição de material diversos do tipo 
ferramentas para atender a demanda do Fundo Municipal de Meio Ambiente deste Município de 
Ipueiras-CE, itens 01, 02, 03, 04, 05 e 06 para a empresa Bidden Comercial LTDA, CNPJ: 
36.181.473/0001-80, com o valor global de R$ 44.050,00 (quarenta e quatro mil e cinquenta 
reais), itens 07, 08, 09, 10, 11, 12 e 13 fracassados. Ipueiras/CE, 26 de Maio de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão Nº 

028/22-PE-FMAS - Contrato Nº 20221047. Contratante: Fundo Municipal da Assistencia Social 

– FMAS. Contratada(o): F.M. Dias. Objeto: contratação de empresa especializada em serviços 

de translado fúnebre para atender as famílias em situação de vulnerabilidade através da 

Secretaria de Assistência Social e Trabalho. Valor Total: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1003.082440237.2.080 Manutenção 

das Ações do Programa Benefícios Eventuais - BE, Classificação econômica 3.3.90.32.00 

Material, bem ou serv. p/ dist. Gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99, no valor de R$ 45.000,00; 

Vigência dos Contratos: 26 de maio de 2022 a 31 de dezembro de 2022. Data da Assinatura dos 

Contratos: 26 de maio de 2022. Ipueiras/CE, 26 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 

Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada 

pela Portaria N° 23110353/2021, Adjudica e a Secretaria de Assistência Social e Trabalho 

Homologa o Pregão Eletrônico nº 028/22-PE-FMAS. Objeto: contratação de empresa 

especializada em serviços de translado fúnebre para atender as famílias em situação de 

vulnerabilidade através da Secretaria de Assistência Social e Trabalho, para a empresa F. M. 

Dias, CNPJ: 23.790.795/0001-84, com o valor global de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil 

reais). Ipueiras/CE, 26 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Pregão Eletrônico Nº 00.22.09.03.001-
PERP  - Extrato de Contrato Nº 18.22.05.24.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, 
através da Secretaria de Seg. Pública, Trânsito, Defesa Civil e Divisão de Vig. Pública e a 
Empresa La em Casa Refeições LTDA. Objeto: Prestação de serviços de coffee break e refeições 
para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Itaitinga/CE, conforme 
especificações contidas no Termo de Referência, anexo ao Edital. Fundamentação Legal: 
Processo de Licitação, na modalidade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 00.22.09.03.001-
PERP, em conformidade com a Lei Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto 
Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 7.892/2013. Valor do Contrato: Global R$ 65.000,00 
(Sessenta e Cinco Mil Reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das contratações 
que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos consignados no 
respectivo Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de Seg. Pública, Trânsito, Defesa Civil e 
Divisão de Vig. Publica do Município, sob a seguinte dotação orçamentária: 
18.01.04.182.0032.2.035.0000 - Gestao Administrativa e Funcionamento da Guarda Civil 
Municipal. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. Fonte de Recursos: Ordinários – Recursos não 
vinculados de impostos. Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a 
partir da data de sua assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 
23 de Maio de 2022. Signatários: Deladier Feitosa Mariz e Deugima Karine Coutinho Lino.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Pregão Eletrônico Nº 00.22.09.03.001-

PERP - Extrato de Contrato Nº 11.22.05.24.001. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, 

através da Secretaria de Esporte e Juventude e a Empresa La em Casa Refeições LTDA. 

Objeto: Prestação de serviços de coffee break e refeições para atender as necessidades das 

diversas secretarias do Município de Itaitinga/CE, conforme especificações contidas no Termo 

de Referência, anexo ao Edital. Fundamentação Legal: Processo de Licitação, na modalidade 

Pregão Eletrônico tombado sob o nº 00.22.09.03.001-PERP, em conformidade com a Lei 

Federal º 8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto 

Federal nº 7.892/2013. Valor do Contrato: Global R$ 142.890,00 (Cento e Quarenta e Dois Mil e 

Oitocentos e Noventa Reais). Origem dos Recursos: As despesas decorrentes das 

contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos específicos 

consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerentes a Secretaria de Esporte e 

Juventude do Município, sob a seguinte dotação orçamentária: 11.01.04.122.0021.2.138.0000 - 

Gestao das Atividades da Sec. de Esporte e Juventude. Elemento de Despesa: 3.3.90.39.00. 

Prazo: O presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua 

assinatura e vigerá até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 26 de Maio de 2022. 

Signatários: Jasiel Siqueira Nunes Machado e Deugima Karine Coutinho Lino.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - AVISO DE REVOGAÇÃO - A 
Prefeitura Municipal de Uruoca, através da CPL, torna público o presente Aviso de Revogação 
da Licitação 0031003.2022. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E AMBULATORIAL, 
MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E FÓRMULAS ESPECIAIS 
PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE URUOCA-CE. 
Cumpre esclarecer que por razões de estrito atendimento ao interesse público, por motivo de 
conveniência e oportunidade e com fundamento no Art. 49 da Lei nº. 8.666/93, o presente certame 
encontra-se REVOGADO pelas autoridades competentes. Demais informações: pmulicitacao@
hotmail.com. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Pregoeira do Município de Uruoca-CE

PROCESSO ELEITORAL DE 2022

SESCAP- CE - SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS 
DE ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO CEARÁ.

Ficam os associados do SESCAP-CE, de acordo com o artigo 14, §1º do Regulamento eleitoral, 
notificados da composição única inscrita para concorrer o pleito que elegerá a Diretoria para o 
mandato 2022/2026:
DIRETORIA EFETIVA: CARLOS ÁTILA FERREIRA DE SOUZA, SILVIA SOLANGE MARINHO 
PINTO, ADOLFO WILSON ROCHA CIRIACO, CAMILA NATUNES COELHO, DANIELLY SALES 
MAPURUNGA, CLÁUDIO DANIEL DIAS SALES, GILSON SILVA DE CASTRO, FRANCISCO ISRAEL 
S O A R E S  F R O T A , A N D R É  J O R G E  G U I L H E R M I N O  D A  C R U Z
SUPLENTES DA DIRETORIA: PAULO MARCELO FERREIRA DA ROCHA, ANTÔNIO ELIEZER 
PINHEIRO, ANNE THAÍS TEIXEIRA MONTENEGRO, MARCIAL FERREIRA BRITO 
FILHO,EDUARDO GOMES DE MATOS, RONDINELLY COELHO RODRIGUES, FRANCISCO ASSIS 
LOPES DE CASTRO, FRANCISCO ORLANDO SILVEIRA PEREIRA, FELIPE PONTES SOUSA
CONSELHO FISCAL EFETIVO: WLADIMIR COELHO ANTERO, JOÃO CARLOS MINEIRO 
MOREIRA, EMILIO FERNANDES DE MORAES NETO 
SUPLENTES DO CONSELHO FISCAL: GILBERTO CASTELO BRANCO PIRES, MARIA RICARTE  
URBANO, JOSÉ GILCARLOS CRISPIM BESSA

Declaro aberto o prazo de 04 dias para impugnação de candidaturas, que deverá ocorrer de 
31/05/2022 a 03/06/2022. Maiores informações sobre o processo eleitoral poderão ser obtidas na 
secretaria do Sindicato, no horário das 08h às 18h na sede social (Rua Eduardo Sabóia, 399 – 
Papicu). Fortaleza-CE, 31 de maio de 2022.

DELEGADOS REPRESENTANTES JUNTO À FENACON: CARLOS ÁTILA FERREIRA DE SOUZA 
E GILSON SILVA DE CASTRO.

GILSON SILVA DE CASTRO - PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE REVOGAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.01.02/PE – Os Ordenadores de Despesas das unidades 
administrativas, no uso de suas atribuições legais, considerando razões de interesse público, e com 
fundamento no art. 49 da lei 8.666/93, resolvem REVOGAR o Pregão Eletrônico N° 22.01.02/PE, que 
tem por OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa especializada 
em fornecimento de material gráfico e visual diverso para atender as necessidades das diversas 
Secretarias da Prefeitura Municipal de Itapipoca. Itapipoca-CE, 27 de Maio de 2022. Edson Braga 
Veras; Heloilson Oliveira Barbosa; Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira; Milena Elaine 
Campos; José Viana Lavor Junior; Antonio Vitor Nobre de Lima; Ana Claúdia Melo Vasconcelos; 
Renato Bezerra Teixeira; Felipe Julio Leite Farias; Flayana Mytalle Pacheco Rodrigues; 
Francisco Alan Diniz Alencar; Francisca Edilene Marques Pacheco Azevedo; Francisco 
Jerônimo do Nascimento; José Adalberto Montenegro; Erivaldo Teodósio Dutra; Helano Braga 
Lima dos Santos; José Valdemar de Oliveira Neto, Ordenadores de Despesas.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.11/TP – A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE comunica aos 
interessados que, no dia 20 de Junho de 2022, às 10h, estará abrindo Licitação, na Modalidade 
Tomada de Preços N° 22.23.11/TP, cujo Objeto é a Pavimentação em pedra tosca e obras de 
drenagens em diversas Ruas da Sede do Município de Itapipoca-CE. O Edital completo poderá ser 
consultado pelo Sítio: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca-CE, 30 de Maio de 2022. Antônio 
Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.14/TP – A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE comunica aos 
interessados que, no dia 20 de Junho de 2022, às 15h, estará abrindo Licitação, na Modalidade 
Tomada de Preços N° 22.23.14/TP, cujo Objeto é a Pavimentação em pedra tosca e drenagem de 
água pluvial em vias da localidade de Severino no Distrito de Ipú Magazão nesse Município de 
Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo Sítio: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Itapipoca-CE, 30 de Maio de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Infraestrutura.

MARCELO VICTOR BRAGA - CPF: 643.231.103-91
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI para Construção uma Residência Unifamiliar, Av. Cicero Sá, S/N, Jardins do Lago, 
Q-11, LT-02, Centro, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

OFÍCIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAUCAIA. EDITAL Procedimento 
administrativo - Prenotação no 118.506. RUBÊNIA MARIA MOURA FERNANDES, na qualidade de 
Oficiala Interina do Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ PUBLICAR o presente 
edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei no 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 
10.931/2004, para tornar público que tramita neste Registro de Imóveis, um pedido de APURAÇÃO DE 
REMANESCENTE requerido por CORNÉLIO CARMO DE ALBUQUERQUE, CPF no 141.123.883-49, 
referente ao lote 24 da quadra 60, do Loteamento Parque Tabapua, Bairro Albano, com área total de 
900,00m², neste Município de Caucaia-CE, objeto da Matrícula no 3.053, deste Ofício Imobiliário, o qual 
após a apuração restará uma área de 820,80m², e NOTIFICAR do inteiro teor do processo de 
retificação de área extrajudicial as pessoas indicadas como confinantes, a saber: MARIA HELENA 
MEDEIROS DE LIMA, bem como TERCEIROS INTERESSADOS, ficando Vossa(s) Senhoria(s) 
NOTIFICADO (S) do inteiro teor do procedimento de retificação de área extrajudicial, para, se houver 
interesse, apresentar impugnações fundamentadas, pessoalmente ou através de seu(s) representante(s) 
legal(is) devidamente constituído(s), no prazo de 15 (quinze) dias, quando ao fim deste, caso não 
venha a manifestar-se presumir-se-á a sua anuência nos termos do Art. 213, II § 4º da Lei 6.015/73, 
com redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, considerando-se assim verdadeiros os dados 
informados no pedido inicial. Tudo conforme memorial descritivo e planta, assinados por Antônio Carlos 
Rodrigues Lima, Técnico em Agrimensura/Geomensor RNP 93379170330, que fazem parte do presente 
processo de retificação de área - prenotação no 118.506, estando os mesmos arquivados nesta 
Serventia. O presente edital deverá ser publicado por duas vezes em jornal local de grande 
circulação, nos termos do Art. 213, § 3º da Lei 6.015/73. Cumpra-se o determinado na legislação em 
vigor. Caucaia, 27 de maio de 2022. A Oficiala Interina, Rubênia Maria Moura Fernandes.

CARTORIO DO 2° REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMOCIM/CE. Edital de loteamento. 
Manuella Cardoso Bezerra Vieira, Oficial Registradora do Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis 
de Camocim/CE. FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados em cumprimento ao que dispõe o artigo 
19, da lei n° 6.766, de 19/12/1979, que por parte da Camocim Empreendimentos Imobiliários 
SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 33.455.066/0001-25, 
sediada na Rua Coronel Antonio Botelho de Sousa, n° 254, PAVMTO 02, bairro Centro, Maranguape/CE, 
CEP: 61.940-005, que foram depositados desta Serventia sob o protocolo nº. 11863, situada na Rua 
Engenheiro Privat, 1576, Bairro Centro, Camocim/CE, CEP.:61801-245, requerimento memoriais, plantas 
e demais documentos exigidos pela lei mencionada, para fins de registro do loteamento denominado 
“Loteamento Vivencie Camocim”, localizado na Avenida Dr. Francisco Neves (Marilago), s/n, desta 
cidade, objeto do processo de alvará nº. 095.09/2021 aprovado em definitivo, juntamente com certidão 
de conformidade de n° 0412001/2022, emitidos pela Prefeitura Municipal. Matrícula do terreno: Nº 
5196, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Camocim-CE. Área da Gleba: 206.024,31m²; 
Área útil: 195.235,95m²; Área das quadras: 113.181,77 m²; Área não edificante: 10.788,36m²; Áreas 
verdes: 29.293,34 m²; Área institucional: 9.801,20 m²; sistema viário: 42.959,04 m²; Número de 
Lotes: 410 lotes. A referida área do objeto do presente 
edital consta na matriculada sob o n° 5196 desta serventia 
e toda a documentação do referido loteamento, inclusive a 
descrição de cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo 
parte integrante do registro que serão lançadas no seu 
respectivo campo e estarão à disposição dos interessados, 
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Havendo 
impugnações, estas deverão ser apresentadas nesta 
serventia, durante o expediente, dentro do prazo de quinze 
dias, contados da terceira e última publicação deste jornal 
local, e não havendo, será feito o imediato o registro. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Aos 25 
de Maio de 2022. 

Oficial Registrador



AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A. CNPJ: 05.373.212/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa  180  81 
Contas a receber  3.008   1.093 
Estoques   9.844   6.048 
Tributos e contribuições a recuperar CP  11.685   8.029 
Ativos biológicos cp   80.010   54.272 
Outros ativos   2.623   3.644 
    107.350   73.167 
Não circulante    
Outros ativos LP   2.000   2.000 
Depósitos judiciais  2.400   2.710 
Tributos diferidos   -     -   
Investimentos   3.212   518 
Tributos e contribuições a recuperar LP   45.567   43 
Partes relacionadas ativo LP   1.811   9.821 
Imobilizado   163.632   161.257 
Intangível  85   100 
    218.707   176.449 
Total do ativo   326.057   249.616
Passivo e Patrimônio Líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   2.692   2.111 
Empréstimos, financiamentos e encargos    10.981   2.648 
Obrigações sociais e trabalhistas  3.371   3.907 
Tributos e contribuições sociais CP   41   84 
Outras contas a pagar   104   53 
    17.189   8.803 
Não circulante    
Empréstimos, financiamentos e encargos LP   53.105   58.224 
Tributos diferidos   16.943   445 
Tributos e contribuições sociais LP   -     -   
Partes relacionadas  20.271   2.794 
Provisões para contingências   2.012   2.692 
    92.331   64.155 
Patrimônio líquido    
Capital social   513.885   508.885 
Reservas de lucros   1.744   -   
Prejuízos acumulados   (299.092)  (332.227)
    216.537   176.658 
Total do passivo e patrimônio líquido   326.057  249.616

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019  508.885  -     (304.602)  204.283 
Prejuízo do exercício  -      (27.625)  (27.625)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020  508.885   -     (332.227)  176.658 
Aumento de capital  5.000    -     5.000 
Lucro líquido do exercício  -     1.744   33.132   34.876 
Saldos em 31 de Dezembro de 2021  513.885   1.744   (299.095)  216.534 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital
social

Reservas 
de lucros

Prejuízos
acumulados

Total

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita líquida de vendas  23.259   21.659 
Variação do valor justo dos ativos biológicos   22.351   (2.490)
(-) Custo dos produtos vendidos   (9.459)  (9.940)
(=) Lucro bruto  36.151   9.229 
(+/-) Despesas/receitas operacionais    
Gerais e administrativas  (18.045)  (15.204)
Despesas com pessoal  (24.284)  (22.050)
Tributárias  (2.231)  (614)
Outras receitas (despesas) operacionais  34.643   17.087 
(=) Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 26.234   (11.552)
Despesas financeiras   (9.699)  (16.106)
Receitas financeiras  31.988   382 
(=) Resultado financeiro líquido  22.289   (15.724)
(=) Prej. antes do imposto de renda e contrib. social 48.523   (27.276)
(-) Impostos diferidos  (13.647)  (348)
(=) Prejuízo do exercício   34.876   (27.624)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Agropaulo Agroindustrial S.A. (“Sociedade”), estabelecida à Fazenda Ypióca 
S/N, município de Maranguape, estado do Ceará, constituída na forma de sociedade 
por cotas de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade anônima de 
capital fechado em 02 de janeiro de 2012. 
A Sociedade tem por objetivo social: 
Atividade de apoio à agricultura, fornecimento de máquinas agrícolas com operador 
e Locação de bens móveis, compreendendo o aluguel de caminhões e tratores; 
Cultivo de arroz; Cultivo de milho; Cultivo de outros cereais não especificados 
anteriormente; Cultivo de cana-de-açúcar; Cultivo de soja; Cultivo de feijão; Cultivo 
de mandioca; Cultivo de outras plantas de lavouras temporárias não especificadas 
anteriormente; Criação de bovinos para corte; Criação de bovinos para leite; Criação 
de bovinos excerto para corte e leite; Criação de caprinos; Criação de ovinos; 
Criação de suínos; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Serviço de 
secagem de cereais realizado no estabelecimento agrícola sob contrato; Fabricação 
de óleos e essências vegetais em bruto, naturais comestíveis ou não; Fabricação 
de rações e forragens balanceadas e de alimentos preparados para animais; 
Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar e fabricação de outras aguardentes 
e bebidas destiladas; Fabricação, comercialização e exportação de álcool etílico, 
anidro e hidratado por processamento da cana-de-açúcar; Fabricação de adubos 
e fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos, compostos e complexos, 
para uso agrícola, fertilizantes compostos NPK e preparações micronutrientes; 
Fabricação de compostos e complexos, para uso agrícola e pecuário e preparações 
micronutrientes  e probióticos naturais; Fabricação de formulações químicas para 
o controle de insetos, fungos e ervas daninhas na agricultura e princípios ativos 
para defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários naturais; Comércio 
atacadista de mercadorias em gerais, com predominância de produtos alimentícios; 
Armazenamento e depósito, inclusive em câmaras frigoríficas e silos, de todo tipo de  
produtos acabados, matéria prima, embalagens, vasilhames, papelão e outros materiais. 
(sólidos, líquidos e grãos), por conta de terceiros; Preparação, vender e servir comida 
preparada, com ou sem bebidas alcoólicas ao público em geral, com serviço completo.
PLANOS PARA RECUPERAÇÃO DA LUCRATIVIDADE
Em virtude do prejuízo acumulado, a Sociedade está tomando as seguintes medidas 
para melhoria nos resultados dos próximos anos:
i. Aumentar a produtividade agrícola, gerando aumento de oferta de matéria prima e 
redução dos custos fixos da indústria e da matéria prima própria;
ii. Ampliação da área de pastageme produção de milho e soja, proporcionando 
aumento de produto para comercialização e redução dos custos fixos.
iii. Diversificação da produção, incluindo de óleos essenciais e fertilizantes naturais.
Por consequência das medidas acima, gerará para a Sociedade um aumento da 
produtividade, menor custo e longevidade das pastagens e acréscimo do rebanho bovino.
IMPACTOS DO COVID-10
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo corona vírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global prorrogado 
para o exercício de 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos 
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
a Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade, com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro nas receitas e fluxo de 
caixas estimados. A Sociedade não espepra ter perdas na recuperabilidade de seus ativos.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 30 de abril de 2022.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, que 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
3.1 Instrumentos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas 
perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada 
de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base 
na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos 
significativos na adoção do CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de 
créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
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 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
3.3 Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 

clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Estoques
Os estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor.
Os custos incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são 
contabilizados da seguinte forma:
• Matérias primas: custo de aquisição segundo o custo médio, líquido dos impostos 
recuperáveis quando aplicáveis. 
• Produtos acabados e em elaboração: custo dos materiais diretos e mão de obra e 
uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na 
capacidade operacional normal.
• Almoxarifado: custo de aquisição segundo o custo médio, que não excede ao seu 
custo de reposição, os quais são baixados como custo da produção por ocasião do 
consumo ou obsolescência.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para a realização da venda.
Quando necessário, os estoques são deduzidos de provisão para perdas, constituída 
em casos de desvalorização, obsolescência de produtos e perdas de inventário 
físico.
3.5 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas na 
legislação fiscal (ver nota explicativa nº 11). A baixa de um item do imobilizado 
ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultante 
do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado na conta “Outras (despesas) receitas - líquidas”.
3.6 Ativos biológicos
Os ativos biológicos correspondem a rebanho de bovinos e plantio e cultivo de 
pastagens, que serão utilizadas como matéria-prima na produção de açúcar, etanol 
e aguardente e estão avaliados pelo valor justo menos as despesas com vendas.
3.7 Empréstimos e financiamentos
Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos 
pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.  O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período.
3.8 Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.9 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 
As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.10 Tributação
Impostos correntes
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas 
vigentes no final do exercício.
Impostos diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos 
reconhecidos nas demonstrações contábeis e as bases fiscais correspondentes 
usadas na apuração do lucro tributável. 
Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no 
qual se espera que seja liquidado/realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente no final de cada exercício.
3.11 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Compahia se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de 
suas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a estas estimativas 
e premissas incluem a estimativa da vida útil de bens do imobilizado decorrente 
do curso normal das operações, e provisão para contingências. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua realização em períodos 
subsequentes, podem divergir, significativamente, das estimativas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
contábeis. A Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3.12 Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um modelo para reconhecimento de receitas 
originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos valores 
devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da 
transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
Após análise detalhada das receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas são 
reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. 
ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras 
na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Prejuízo do exercício  34.876   (27.624)

Itens que não afetam o caixa operacional   
Valor justo ativo biologio  (22.351)  2.490 
Baixa de imobilizado  3.961   274 
Reversão de impairment de mútuo (nota 15 (a))  -     -   
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  (679)  853 
Reversão de perda de crédito esperada  (18)  5 
Impostos diferidos  16.498   238 
Depreciação e amortização  4.889   3.205
  37.176  (20.559)

Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo   
(Aumento) / diminuição nas contas a receber  (1.897)  (729)
(Aumento) / diminuição nos estoques  (3.796)  1.849 
(Aumento) / diminuição nos ativos biológicos  (3.387)  (9.802)
(Aumento) / diminuição nos impostos a recuperar  (49.180)  (148)
(Aumento) / diminuição nos depósitos judiciais  310   (288)
(Aumento) / diminuição nos outros ativos  1.021   (902)
Aumento / (diminuição) em fornecedores  581   734 
Aumento / (diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  (579)  1 
Aumento / (diminuição) em outras contas a pagar  51   (6.351)
Caixa líquido das atividades operacionais  (19.700)  (36.195)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Partes relacionadas ativos  8.010   21.519 
Realização de investimentos  (2.694)  (518)
Aquisição de imobilizado  (11.200)  (4.580)
Aquisição de intangível  (8)  (94)
Caixa líquido das atividades de investimentos  (5.892)  16.327 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Partes Relacionadas Passivo  17.477   (860)
Captações/amortização de empréstimos  3.214   19.462
Aporte de Capital  5.000   -   
Caixa líquido das atividades de financiamentos  25.691   18.602 
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  99   (1.266)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  81   1.347 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  180   81 
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  99   (1.266)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.
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45cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Prejuízo do exercício   34.876  (27.624)
Outros resultados abrangentes   -  - 
Total do resultado abrangente do exercício   34.876   (27.624)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

AGRO PECUÁRIA BARREIRO S/A - CNPJ 20.788.873/0001-18 
BALANÇO PATRIMONIAL - Expresso em reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2021/2020 - Expresso em reais

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVO 2021 2020
CIRCULANTE 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 9.997,84  9.997,84 
CAIXA GERAL 9.997,84  9.997,84 
TOTAL CIRCULANTE 9.997,84  9.997,84 
NÃO CIRCULANTE 
REALIZAVEL A LONGO PRAZO -  -   
EMPRESTIMOS A PESSOA LIGADA 0,00 0,00
IMOBILIZADO 21,65  21,65 

  CAPITAL RES. DE LUCROS RES. DE CAPITAL LUC/PREJ ACUM. TOTAL
  SUBSCRITO   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  100.000,00   -     -     (89.980,51)  10.019,49 
AUMENTO DE CAPITAL  -     -     -     -     -   
LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  -     -     -     -     -   
RESERVA LEGAL  -     -     -     -     -   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  100.000,00   -     -     (89.980,51)  10.019,49 

A Sociedade Agro Pecuária Barreiro S/A foi fundada em 30 de abril de 2005 na forma de sociedade por cotas de responsabilidades limitada e transformada em Sociedade 
Anônima de Capital Fechado em Assembleia Realizada em 23 de março de 2012.  O Balanço de abertura e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 à Lei nº 
6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas    quando aplicável. Tais alterações à Lei nº 6.404/76 atualizaram a legislação societária brasileira, possibilitaram o 
processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitiram que novas normas 
e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. A empresa no momento escontra-se 
inativa. André Vidal Júnior - Diretor. Sebastião Martins de Oliveira Júnior - Contador CRC-Ce 009828/0-0. As notas explicativas da Adminsitração são parte integrante das 
demonstrações contábeis. BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/
O-5. ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

Terras 21,65  21,65 
TOTAL NÃO CIRCULANTE 21,65  21,65 
TOTAL DO ATIVO                                                                                                                  10.019,49 
PASSIVO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
CAPITAL SOCIAL                                                                                                                  100.000,00 
PREJUIZOS ACUMULADOS                                                                                                (89.980,51)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  10.019,49 
TOTAL DO PASSIVO E PAT. LÍQUIDO  10.019,49 

100.000,00
(89.980,51)

10.019,49 
10.019,49 

10.019,49

14,6cm de largura
8cm de altura
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ECONOMIA Valorização. O diretor de Política Monetária do Banco Central, Bruno Serra, afirmou nesta segunda-feira 
(30/05) que o real se tornou um destaque positivo entre as moedas de economias emergentes desde a 
virada do ano e que espera ver o reflexo da valorização cambial sobre a inflação nos próximos meses.

Estão obrigados a entregar a Declaração de Ajuste Anual contribuintes que tiveram, em 2021, rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70

Termina nesta terça-feira 
(31/05) o prazo para a en-
trega da declaração do Im-
posto de Renda da Pessoa 
Física (IRPF) 2022 (ano-ba-
se 2021). Segundo dados do 
último balanço da Receita 
Federal, divulgado no dia 
27, 28.880.296 declarações 
já haviam sido entregues. 
A expectativa é de que este 
número chegue a 34,1 mi-
lhões.

Quem não entregar a de-
claração fizer até o fim do 
prazo estará sujeito à mul-
ta, que varia de 1% ao mês 
sobre o valor do imposto 
de renda devido, limitado 
a 20% do valor do imposto 
de renda. O valor mínimo 
da multa é de R$ 165,74. O 
valor da multa é gerado no 
momento da entrega da de-
claração e a notificação de 
lançamento fica junto com 
o recibo de entrega. O con-
tribuinte terá 30 dias para 
pagar o valor. Após este 
prazo, começam a correr ju-
ros de mora, corrigidos pela 
taxa Selic que, atualmente 
está em 12,75% ao ano.

Neste ano, a Receita apre-
sentou algumas novida-
des na declaração do IRPF 
2022, entre as quais o aces-
so ampliado à declaração 
pré-preenchida por meio de 
todas as plataformas dispo-
níveis, além do recebimento 
da restituição e o pagamen-
to de Darf via Pix, desde que 
a chave do contribuinte seja 
o CPF. Além disso, também 
será possível declarar online 
ou por dispositivos móveis, 
por meio do app Meu Im-

posto de Renda.
Quem deve declarar IR? 

Estão obrigadas a entregar a 
Declaração de Ajuste Anual 
os constribuintes que tive-
ram, em 2021, rendimen-
tos tributáveis acima de R$ 
28.559,70. Além desses con-
tribuintes, quem recebeu, 
no ano passado, rendimen-
tos isentos, não tributáveis 
ou tributados exclusiva-
mente na fonte, em valor 
superior a R$ 40 mil, como 
rendimentos de aplicações 
financeiras, doações, he-
ranças, partilha de divórcio, 
meação, indenizações, divi-

dendos e juros sobre capital 
próprio; quem recebeu, em 
2021, receita bruta anual 
decorrente de atividade ru-
ral em valor acima do limite 
de R$ 142.798,50.

Além disso, também é 
obrigado a declarar o im-
posto quem tinha, em 31 de 
dezembro de 2021, a posse 
ou propriedade de bens e 
direitos, inclusive terra nua, 
em valor superior ao limite 
de R$ 300 mil; as pessoas 
que obtiveram, em qualquer 
mês do ano passado, ganho 
de capital na alienação de 
bens ou direitos, sujeito à 

incidência de imposto ou 
realizou operações em bolsa 
de valores.

As pessoas que tiveram 
lucro, em 2021, com a venda 
de imóveis residenciais, mas 
optaram por uma das si-
tuações de isenção total ou 
parcial de imposto de renda 
sobre o ganho de capital; 
que pretendem compensar 
prejuízos da atividade rural 
ou de operações em bolsa 
de valores; e quem passou 
à condição de residente no 
Brasil, no ano passado, tam-
bém são obrigadas a decla-
rar o imposto.

FOTO FOLHAPRESS

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Bolsonaro chamou os demais servidores públicos fede-
rais de "grande problema" e os citou como obstáculos para 
garantir o reajuste de agentes da PRF. "O grande proble-
ma não é o nosso lado, são colegas, outros servidores, que 
não admitem reestruturar vocês (PRF) sem dar aumento 
até abusivos para o outro lado", afirmou o presidente. Ele 
também citou o teto de gastos como dificuldade adicional 
para reajustar os salários dos servidores e destacou eu não 
pode conceder reajustes sem dotação orçamentária. Na se-
quência, afirmou que espera ter a oportunidade de "não só 
reestruturar carreiras, como conceder reajustes", mas dei-
xou claro que “a situação está complicada”.

Na semana passada, o Governo decidiu elevar o tama-
nho do corte no orçamento deste ano para acomodar um 
reajuste para os servidores federais. Após o anúncio de 
uma tesourada de R$ 8,2 bilhões, o valor deve subir para 
R$ 13,5 bilhões. As pastas mais atingidas pelo bloqueio 
de recursos devem ser Educação, Ciência e Tecnologia e 
Saúde. O corte maior do que o previsto vem depois que 
Bolsonaro anunciou que, embora haja estudos para privi-
legiar policiais com aumentos diferenciados, a tendência 
do Governo é conceder um reajuste de 5% para os servi-
dores públicos neste ano. Inflação recorde, combustíveis 
em disparada, juros altos, salário desvalorizado, corte de 
recursos... onde está o ‘grande problema’?

O ‘grande problema’ do reajuste

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

PMF na cola
A refinaria Lubnor, 

negociada pela Petrobras 
na semana passada, fun-
ciona em um terreno em 
que 30% da área é pública, 
cedida pela Prefeitura de 
Fortaleza, que agora pede 
ressarcimento, e afirma 
que cedeu o uso de 60 mil 
m2 de área à Petrobras 
na década de 1970, cor-
respondente a quatro vias 
públicas. Sem a Lubnor, a 
cessão deixa de valer, e en-
tão a PMF cobra da Grepar 
o ressarcimento. O cálculo 
inicial é de cerca de R$ 40 
milhões para as áreas públi-
cas contidas no terreno. 

Terrorismo
Bolsonaro afirmou, on-

tem, que a Petrobras pode 
"quebrar o Brasil" se houver 
novos aumentos do diesel 
e atacou governadores por 
questionarem a redução do 
ICMS aprovada pela Câma-
ra. Segundo ele, o Governo 
Federal tenta encontrar 
formas legais, "sem interfe-
rir", de baixar o preço dos 
combustíveis. Na semana 
passada, o Governo anun-
ciou mais uma troca na 
presidência da Petrobras, 
a terceira em três anos, 
em mais uma tentativa de 
controlar os reajustes nos 
preços dos combustíveis.

Sem crise
Os shoppings regis-

traram salto de 34,8% 
nas vendas no primeiro 
trimestre de 2022, segun-
do o balanço trimestral 
realizado pela Abrasce. 
Em termos reais, quando 
descontada a inflação, a 
alta foi de 22,2%. Foi o 
primeiro resultado positivo 
apresentado pelo varejo 
dos shoppings no período 
desde 2019, quando teve 
um crescimento de 8,5%. 
Em função da covid-19, 
nos anos seguintes, os 
shoppings acumularam 
quedas de -9,1%, entre 
janeiro a março de 2020, e 
de -25,9% em igual inter-
valo de 2021.

Fim do prazo
O contribuinte obrigado 

a declarar o Imposto 
de Renda em 2022 que 
não está com todos os 
documentos pode mandar 
a declaração incomple-
ta para fugir da multa 
mínima de R$ 165,74, que 
pode chegar a 20% do 
imposto devido no ano. O 
prazo final acaba às 23h59 
de hoje. A declaração pode 
ser enviada apenas com 
as informações básicas 
solicitadas na ficha de 
identificação do contri-
buinte, sem preenchimento 
das demais fichas. Depois, 
o cidadão terá de enviar 
uma retificadora com os 
demais dados.

Dia livre de impostos em Fortaleza
Para conscientizar a população cearense sobre o 
peso da carga tributária nos preços dos produtos, 
será realizado, no dia 2 de junho, a 16ª edição do Dia 
Livre de Impostos (DLI), com 200 lojas dos Shoppings 
RioMar Fortaleza e Kennedy, além de lojas de rua 
da Capital, incluindo as do Centro. O consumidor 
poderá ver, nas lojas participantes, na prática, o peso 
da carga tributária, ao comprar produtos selecionados 
com o valor dos tributos descontados. A ação envolve 
diversos segmentos, com descontos de até 70%. O DLI 
acontece nas principais capitais do País desde 2003.

‘No radar: Petróleo sobe e pressiona Petrobras’
A expectativa de reabertura 
da economia chinesa e a pos-
sibilidade de novas sanções 
à Rússia elevaram a cotação 
do petróleo Brent, referência 
internacional negociada em 
Londres, para os maiores 

patamares desde o início de março. A alta aumenta a pressão 
sobre a Petrobras, que vem praticando preços da gasolina 
abaixo da paridade internacional há semanas. A defasagem 
do diesel também aumentou e o risco de reajustes levou o 
presidente Jair Bolsonaro (PL) a voltar a criticar a companhia.

IR: prazo para entrega
da declaração termina hoje
O contribuinte que não entregar no prazo terá 30 dias para pagar o valor da multa. Após, 
começam a correr juros, corrigidos pela taxa Selic que, atualmente está em 12,75%

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento da Habilitação da Tomada de Preço Nº 2022.04.20.001-SEINFRA(Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa para cons-
trução de um sistema de abastecimento de água, com rede de adução e distribuição na localidade 
da Vila Miranda, no município, conforme projeto em anexo parte integrante deste processo, a saber 
Habilitadas: Itapajé Construções e Serviços Eireli, N3 Construtora Ltda, IPN Construções e Servi-
ços Eireli, G7 Construções e Serviços Eireli-EPP , ATL Construções e Serviços Eireli, Construtora 
Vipon Eireli. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, 
inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública N° 2022.03.09.001-GM(Go-
verno Municipal). Objeto: Seleção de empresa para o registro de preços para futuras e eventuais 
contratações de serviços de manutenção preventiva e corretiva reforma e ampliação de prédios e 
logradouros públicos, pavimentação em paralelepípedo e em pedra tosca, por demanda, do muni-
cípio de Parambu, a partir do maior percentual de desconto ofertado sobre a tabela de custos atua-
lizada, da Secretaria da Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA/CE) - tabela sintética com 
desoneração, acrescida do BDI correspondente a cada lote., a saber: Desclassificada: Construtora 
Neves Nogueira Ltda, Abrav Construções Serviços Eventos e Locações Eireli, M A Feitosa de Sou-
sa Ltda, CONJASF - Construtora de Açudagem Ltda, VK Construções e Empreendimentos Ltda, 
Pilar Construções e Serviços Ltda, Segue - Norte Construções e Serviços Eireli, CDG Engenharia 
Ltda, Duvale Projetos e Construções Eireli, Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli, Sertão 
Construções Serviços e Locações Ltda, Cermil Construção e Mineração Ltda, Conpate Engenharia 
Ltda, Fenix - Locações e Empreendimentos Eireli, Cenpel Centro Norte Projetos e Empreendimen-
tos Ltda, Staff - Construções Edificações e Serviços Imobiliários Ltda, E2 Construções e Serviços 
Eireli, WU Construções e Serviços Eireli, Energy Serviços Eireli - EPP, Apla Serviços Projetos e 
Construções Eireli. Classificadas: Borges Construções e Serviços Ltda foi declarada classificada 
com o percentual de desconto de 3,9 % (três virgula nove por cento); Construtora Lazio Ltda foi de-
clarada classificada com o percentual de desconto de 4% (quatro por cento); Construtora Beija-Flor 
Ltda foi declarada classificada com o percentual de desconto de 3,9% (três vírgula nove por cento); 
ATL Construções e Serviços Eireli, foi declarada classificada com o percentual de desconto de 4,5% 
(quatro virgula cinco por cento); OK Empreendimentos Construções e Serviços Ltda foi declarada 
classificada com o percentual de desconto de 4% (quatro por cento);  Eletrocampo Serviços e 
Construções Ltda foi declarada classificada com o percentual de desconto de 5% (cinco por cento); 
Construtora Plato Ltda foi declarada classificada com o percentual de desconto de 5,5% (cinco 
virgula cinco por cento); FR Arcanjo Matos Ltda foi declarada classificada com o percentual de 
desconto de 4,1% (quatro virgula um por cento); Limpax Construções e Serviços Ltda foi declarada 
classificada com o percentual de desconto de 4% (quatro por cento); Construtora Monte Carmelo 
Ltda foi declarada classificada com o percentual de desconto de 8% (oito por cento); Daterra Cons-
truções e Serviços Eireli foi declarada classificada com o percentual de desconto de 8,5% (oito 
virgula cinco por cento). Fica aberto a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no 
artigo 109 inciso I Alinea `b` da lei de licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resul-
tado do Julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública N° 2022.01.14.001-SEIN-
FRA(Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico). Objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de obra de melhoria dos equipamentos públicos do município, con-
forme MAPP Nº 650 e projeto em anexo, parte integrante do processo, a saber: Desclassificada: 
Martins e Carneiro Construção Civil Ltda. CLASSIFICADAS: R Meira Engenharia Ltda foi declarada 
classificada pelo valor global de R$ 6.480.273,91 (seis milhões quatrocentos e oitenta mil duzentos 
e setenta e três reais e noventa e um centavos); Impacto Comercio e Serviços Eireli foi declarada 
classificada, pelo valor global de R$ 6.445.634,74 (seis milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil 
seiscentos e trinta e quatro reais e setenta e quatro centavos.); Construtora Plato Ltda, foi declarada 
classificada pelo valor global de R$ 6.482.014,76 (seis milhões quatrocentos e oitenta e dois mil e 
quatorze reais e setenta e seis centavos); Eletrocampo Serviços e Construções Ltda foi declarada 
classificada pelo valor global de R$ 6.445.995,15 (seis milhões quatrocentos e quarenta e cinco mil 
novecentos e noventa e cinco reais e quinze centavos); FTS Serviço de Construção e Comercio 
Ltda foi declarada classificada pelo valor global de R$ 6.499.888,13 (seis milhões quatrocentos e 
noventa e nove mil oitocentos e oitenta e oito reais e treze centavos); Pilar Construções e Serviços 
Ltda foi declarada classificada pelo valor global de R$ 6.429.078,18 (seis milhões quatrocentos e 
vinte e nove mil setenta e oito reais e dezoito centavos); Conpate Engenharia Ltda foi declarada 
classificada pelo valor global de R$ 6.374.432,71 (seis milhões trezentos e setenta e quatro mil 
quatrocentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos); NR Construções e Serviços Eireli foi 
declarada classificada pelo valor global de R$ 6.350.375,07 (seis milhões trezentos e cinquenta 
mil trezentos e setenta e cinco reais e sete centavos); OK Empreendimentos e Serviços Ltda foi 
declarada classificada pelo valor global de R$ 6.504.586,85 (seis milhões quinhentos e quatro mil 
quinhentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) STAFF- Construções e Edificações 
e Serviços Imobiliários Ltda, foi declarada classificada pelo valor global de R$ 6.337.980,91 (seis 
milhões trezentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e noventa e um centavo); Daterra 
Construções e Serviços Eireli foi declarada classificada pelo valor global de R$ 6.415.523,93 (seis 
milhões quatrocentos e quinze mil quinhentos e vinte e três reais e noventa e três centavos). Fica 
aberto a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109 inciso I Alinea `b` 
da lei de licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. Chamamento Público n° SS-CH003/2022. A Secretária 
de Saúde e também Presidente da Comissão Publicização da Unidade Gestora, torna público que 
no próximo dia 15/06/2022 às 09h, na Avenida Francisco França Cambraia, s/n, Centro, Senador 
Pompeu/CE, estará realizando Chamada Pública/Convocação Pública para contratação de entida-
de de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como Organização Social, na área de atuação 
de serviços de atenção à saúde, no âmbito do município, objetivando o gerenciamento, operaciona-
lização e execução das ações e serviços de saúde em regime de urgência, emergência e internação 
24 horas na Unidade Hospitalar - Maternidade e Hospital Santa Isabel, conforme as condições do 
termo de referência e seus anexos, e demais condições do edital. O edital completo poderá ser 
adquirido no endereço citado acima, e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: https://www.senador-
pompeu.ce.gov.br/licitacao.php e https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maria Fernandete Gomes.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação tor-
na público o Resultado do Julgamento da Fase de Propostas de Preço da Tomada de Preço Nº 
07.01.27.01.22-TP. Após análise dos documentos de Propostas de Preços, foi Classificada as pro-
postas das empresas: 1º Emilio Marcos Franco Alves ME R$ 1.951.745,26; 2º Joao Evangelista 
de Sousa Arcturo R$ 2.054.120,32; 3º Nascente Construções Ltda EPP R$ 2.069.225,29; 4º SEG-
-NORTE Construções e Serviços Eireli R$ 2.105.695,87; 5º Eletrocampo Serviços e Construções 
Ltda R$ 2.182.537,36; 6º F Marcio de Araújo Medeiros R$ 2.182.886,51; 7º Medeiros Construções 
e Serviços Ltda ME R$ 2.213.292,17; 8º WU Construções e Serviços Eireli EPP R$ 2.260.767,92; 
9º Clezinaldo S de Almeida Construções R$ 2.309.916,25; 10º Duvale Projetos e Construções Eireli 
R$ 2.336.685,12; 11º Copa Engenharia Ltda R$ 2.435.484,45; 12º Helialdo & Vanderlete Com-
bustíveis Ltda R$ 2.489.723,92; 13º HB Construções e Serviços Ltda R$ 2.501.950,66; 14º J S 
Sindeaux Neto Eireli R$ 2.567.765,56. E Desclassificada as empresas: Karlos Bruno Barros Figuei-
redo; Monte Sião Empreendimentos; Aleb Construtora & Locação de Automóveis Ltda; Construtora 
e Imobiliária Brilhante Ltda; CMN Construções e Locações Ltda; Apla Comercio, Serviços, Projetos 
e Construções Eireli Me; Dantas e Oliveira Limpeza Conservação e Construções-Me; Martins e 
Carneiro Construção Civil Ltda; Vetor Obras de Engenharia Eireli EPP; Construtora Moraes Ltda; 
Vap Construções Ltda; V K Construções e Empreendimentos Ltda; Sertão Construções, Serviços 
e Locações Ltda; Águia Construções e Incorporações Ltda EPP; Real Serviços Eireli; L C Projetos 
e Construções Ltda; C R P Costa Construções e Prestadora de Serviços Eireli E; T C S da Silva 
Construções Eireli. Assim a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora a empresa Emi-
lio Marcos Franco Alves ME com o valor global de R$ 1.951.745,26 (um milhão e novecentos e cin-
quenta e um mil e setecentos e quarenta e cinco reais e vinte e seis centavos). Portanto fica aberto 
o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93. 
Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano 
Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário das 08h às 12h ou pelo site www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - O Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados que, no próximo dia 10/06/2022 às 09h,  na sala da Comissão de Licitação, localizada na 
Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu/CE, estará realizando licita-
ção de Pregão Presencial, n° SF-PP001/2022, Cujo objeto: Contratação de serviços de licença de 
sistema informatizado de licitação, contabilidade, folha de pagamento e portal da transparência em 
atendimento a lei de acesso à informação, para atender as necessidades da secretaria de finanças, 
administração e gestão do município, o qual se encontra disponível no endereço acima no horário 
de 08h às 12h, e nos sites: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. 
José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz, faz publicar o termo de Homologação e 
Adjudicação referente à licitação de Concorrência Publica Nº 2022.02.18.001-SEINFRA. Objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de recapeamento asfáltico em concreto be-
tuminoso usinado a quente (CBUQ) em diversas ruas da sede do município, projeto em anexo, 
parte integrante do processo, de acordo com os projetos em anexo, parte integrante do processo 
em favor da empresa: ATL Construções e Serviços Eireli, pelo valor global de R$ 6.550.696,08 
(seiscentos milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e seis reais e oito centavos). 
Data da Adjudicação e Homologação: 23/05/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Abertura das Propostas - O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, centro, torna público aos interes-
sados que no dia 02/06/2022, às 09h, realizara abertura das propostas de preços referente a licita-
ção de Concorrência Pública N° 2022.03.28.001 - SEINFRA, cujo objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) e 
Sinalização sobre base de solo compactado, na estrada que liga o distrito de Novo Assis a BR-020 
no município, referente o PT Nº 1081728-81, parte integrante do processo. Artur Valle Pereira. 

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Abertura das Propostas - O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada a Travessa Tiradentes Nº 30, centro, torna público aos interes-
sados que no dia 02/06/2022, às 13h, realizara abertura das propostas de preços referente a licita-
ção de Concorrência Pública N° 2022.03.28.002 - SEINFRA cujo objeto: Contratação de empresa 
para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ e sinalização de diversas ruas, e 
pavimentação asfáltica e sinalização sobre solo compactado na vila Serra das Moças e vila Bacurau 
no município, conforme projeto em anexo referente aos PT’s Nº 1076827-16 e 1081037-22, parte 
integrante do processo. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Infraestrutura 
e Desenvolvimento Econômico. Contratado: ATL Construções e Serviços Eireli, pelo valor de R$ 
6.550.696,08 (seiscentos milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos e noventa e seis reais e 
oito centavos). Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de recapeamento as-
fáltico em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) em diversas ruas da sede do município, 
projeto em anexo, parte integrante do processo, de acordo com os projetos em anexo. Concorrência 
Publica Nº 2022.02.18.001-SEINFRA. Prazo de Execução: 120 (cento e vinte dias) dias após a 
assinatura da ordem de serviço. Dotação Orçamentaria: 11.11.15.451.1501.1.053. Elemento de 
Despesa: 44.90.51.00. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas 
da Secretaria. Assina pelo Contratado: Anderson Fernandes Costa. Data da Assinatura:23/05/2022. 

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 15/06/2022, às 13h, 
realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.05.31.002 - SEINFRA cujo objeto: Contratação de 
empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado 
a quente e sinalização de ruas na sede e zona rural do município, conforme projeto em anexo 
referente ao MAPP Nº 757, parte integrante do processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no 
endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 
12h, ou pelo portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada 
a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 15/06/2022, às 09h, 
realizará licitação de Tomada de Preços Nº 2022.05.31.001 - SEINFRA, cujo objeto: Contratação de 
empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em concreto betuminoso usinado a 
quente e sinalização de ruas na sede do município, conforme projeto em anexo referente ao MAPP 
Nº 370, parte integrante do processo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço acima, a 
partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, das 08h às 12h, ou pelo portal 
do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Artur Valle Pereira.



NATURÁGUA ÁGUAS MINEIRAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.  CNPJ 07.576.952/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   3.555   2.472 
Contas a receber   7.171   5.942 
Estoques   7.568   6.414 
Tributos e contribuições a recuperar CP   7.268   4.753 
Outros ativos   275   5.229 
    25.837   24.810 
Não circulante    
Depósitos judiciais   121   80 
Tributos e contribuições a recuperar LP   345   270 
Partes relacionadas    549   1.047 
Investimento   4.383   5.352 
Imobilizado   110.866   78.483 
Intangível   6.400   2.292 
    122.664   87.524 
Total do ativo  148.501   112.334

Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante   
Fornecedores   3.953   9.866 
Empréstimos e financiamentos cp   3.223   1.020 
Obrigações sociais e trabalhistas   2.670   2.251 
Tributos e contribuições sociais CP   1.774   1.112 
Outras contas a pagar   101   4.363 
Obrigação pela aquisição de ativos   -     5.665 
    11.721   24.277 
Não circulante   
Empréstimos e financiamentos lp   5.484   -   
Outras contas a pagar LP   720   720 
Tributos e contribuições sociais LP   2.199   2.312 
Partes Relacionadas LP   10.065   5.606 
Provisões para contingências   1.302   1.302 
    19.770   9.940 
Patrimônio líquido   
Capital social   116.018   79.911 
Reservas de lucros   992   1.107 
Prejuízos acumulados   -     (2.901)
    117.010   78.117 
Total do passivo e patrimônio líquido   148.501   112.334 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  79.911   -     -     -    (4.093)   -     75.818 
Lucro líquido do exercício  -     -     -     -     -     2.263   2.263 
Absorção de prejuízo acumulado  -     -     170   936   1.157  (2.263)   -   
Outras mutações no patrimônio líquido  -     -     -     -     35   -     35 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  79.911   -     170   936  (2.901)   -     78.116 
Lucro líquido do exercício  -     4   195   793   2.901   3.892  7.785 
Integralização de capital   36.106   -     (170)  (936)   -     -     35.000 
Absorção de prejuízo acumulado  -     -     -     -     -    (3.892)  (3.892) 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  116.017   4   195   793   -     -     117.009 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita líquida de vendas   59.076   48.639 
(-) Custo dos produtos vendidos   (24.557)  (17.086)
(=) Lucro bruto   34.519   31.553 
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais   
Gerais e administrativas   (29.776)  (25.266)
Tributárias   (1.112)  (979)
Resultado de equivalência patrimonial   -     868 
Outras receitas (despesas) operacionais   2.878   (1.303)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) operacional antes 
do resultado financeiro   6.509   4.873 
 Despesas financeiras   (2.717)  (2.617)
Receitas financeiras   375   414 
(=) Resultado financeiro, líquido   (2.342)  (2.203)

1. INFORMAÇÕES GERAIS
Naturágua Águas Minerais Industria e Comércio S.A. (“Sociedade”), estabelecida 
na cidade de Fortaleza, estado do Ceará à Av. Professor José Arthur de Carvalho, 
1001- Bairro: Lagoa Redonda - CEP: 60.831-370, constituída na forma de 
sociedade por cotas de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade 
anônima em 2 de abril de 2012.
A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: a) Exploração e 
aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, desenvolvendo a 
atividade de mineração em geral, incluindo a industrialização e comercialização 
dos bens minerais produzidos; e b) Comércio, transporte e distribuição de água 
mineral, inclusive a granel. Seu prazo de duração é indeterminado.
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Prorrogado 
para 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa 
da Sociedade.
Incorporação: empresa Japecanga Distribuidora de Água Ltda.
Em 11 de novembro de 2021, a Companhia incorporou a totalidade das ações 
representativas do capital social da empresa Japecanga Distribuidora de Água 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 19.604.769/0001- 47, com sede no Núcleo Rural 
Zona Rural, S/N, bairro São Miguel, Japecanga, Macaíba- RN, CEP: 59280-000.
Em decorrência da operação de incorporação, as atividades operacionais da 
Incorporada foram assumidas pela filial da Incorporadora, estabelecida na Fazenda 
Palmeiras do Alto, S/N, Núcleo Zona Rural, bairro Zona Rural, Distrito Japecanga, 
Macaíba-RN, CEP: 59280-000, sob a razão social Naturágua Águas Minerais Ind. 
e Com. S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.576.952/0006-01 e Inscrição Estadual nº 
20.591.381-4, de forma que os atuais benefícios fiscais concedidos à Incorporada 
pelo Estado do Rio Grande do Norte sejam sucedidos pela Incorporadora.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a) Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
b) Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
c) Moeda funcional 
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
a) Instrumentos financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - VJORA, 
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As 
provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito 
esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os 
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de 
perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do 
CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
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 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
c) Aplicações financeiras
Representadas por investimentos temporários que serão mantidos até as suas datas 
de vencimento, com conversibilidade em caixa em mais de 90 dias da data da 
aplicação, e estão registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos 
auferidos até as datas das demonstrações financeiras, que não excedem o valor de 
mercado ou de realização.
d) Clientes e provisão para crédito de liquidação duvidosa 
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.

e) Estoques
Os estoques são avaliados com base no menor valor entre o custo histórico de 
aquisição e produção e o valor líquido realizável. Os custos dos estoques são 
determinados pelo método do custo médio. Os custos incorridos para levar cada 
produto à sua atual localização e condição.
f) Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada. As depreciações são calculadas utilizando as taxas determinadas no 
estudo de vida útil. A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou 
quando não há benefícios econômicos futuros resultante do uso contínuo do ativo. 
Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação 
com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado na conta 
“Outras (despesas) receitas - líquidas”.
g) Empréstimos e financiamentos
Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos 
pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.  O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período.
h) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
i) Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
j) Tributação
Impostos correntes
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro 
tributável do exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado 
porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, 
além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas 
alíquotas vigentes no final do exercício.
Subvenção governamental 
As subvenções governamentais são reconhecidas quando existe segurança razoável 
de que a Sociedade irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão 
recebidas. São reconhecidas sistematicamente no resultado durante os períodos 
nos quais a Sociedade reconhece como despesas os correspondentes custos que as 
subvenções pretendem compensar. 
A partir de 01de outubro de 2012, conforme Laudo Constitutivo nº 0452/2018 e 
Laudo Constitutivo nº 0008/2021, emitidos pela SUDENE – Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, a Sociedade goza de incentivo fiscal de redução 
de 75% do cálculo do imposto de renda sobre o lucro da exploração até o ano 
calendário de 2027 e 2030, respectivamente. Esse incentivo incide sobre as receitas 
proveniente da comercialização.
Impostos diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos 
reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes 
usadas na apuração do lucro tributável. 
Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no 
qual se espera que seja liquidado/realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente no final de cada exercício.
k) Uso da estimativa e julgamento
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na expectativa histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Estimativas e premissas são revistas de 
maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as mesmas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
As informações sobre incertezas quanto às premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício 
estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: vida útil do ativo 
imobilizado e provisões para riscos cíveis, fiscais e tributárias, as quais, apesar de 
refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da 
Sociedade, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente 
apresentar variações em relação aos dados e valores reais.
l) Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
A Sociedade analisou sua principal receita que é com venda de água mineral no 
mercado interno.
Após análise detalhada dessas receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas 
são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
.BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. 
ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras 
na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício  3.892   2.263 
   
Itens que não afetam o caixa operacional   
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  -     1.089 
Resultado da equivalência patrimonial  -     868 
Depreciação e amortização  6.134   4.465 
Perda de crédito esperada  (24)  (44)
   10.002   8.641 
   
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo   
(Diminuição)/aumento nas contas a receber  (1.205)  2.573 
Diminuição nos estoques  (1.154)  (2.731)
Diminuição nos impostos a recuperar  (2.590)  3.374 
Diminuição de depósitos judiciais  (41)  (1)
Aumento/(diminuição) nos outros ativos  4.954   (2.871)
Aumento/(diminuição) em fornecedores  (5.913)  (2.348)
Aumento/(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  968   920 
Diminuição outras contas a pagar  (4.262)  39 
Caixa líquido das atividades operacionais  (9.243)  (1.045)
   
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Partes relacionadas ativas  498   1.133 
Aquisição de imobilizado  (45.135)  (15.547)
Aquisição de investimentos  969   (1.079)
Baixa de Imobilizado  2.511   796 
Caixa líquido das atividades de investimentos  (41.157)  (14.697)
   
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Partes relacionadas passivo  4.459   9.008 
Obrigação pela aquisição de ativos  (5.665)  523 
Aquisição de empréstimos e financiamentos  7.687   (366)
Aporte de Capital  35.000   -   
Caixa líquido das atividades de financiamentos  41.481   9.165 
   
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  1.083   2.064 
   
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  2.472   408 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  3.555   2.472 
   
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  1.083   2.064 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura x 46cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício   3.892  2.263
Outros resultados abrangentes   -  - 
Total do resultado abrangente do exercício   3.892   2.263

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

Capital
social

Reserva 
legal

Reserva de lucros Lucros líquidos/ 
(prejuízos) 

acumulados
Reserva de 

incentivos fiscais
Resultado 

do exercício Total
Reserva de lucros 

a realizar

 (=) Lucro líquido/(prejuízo) antes 
dos impostos sobre a renda   4.167  2.670 
(-) Impostos sobre a renda   (275)  (407)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício   3.892   2.263 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).

YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A. CNPJ. 11.775.945/0001-00
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa  3.177   4.163 
Contas a receber  8.560   5.420 
Estoques  12.847   7.555 
Tributos e contribuições a recuperar CP  6.810   4.523 
Outros ativos  144   357 
    31.538   22.018 
Não circulante   
Imobilizado  21.844   23.047 
Intangível   62   77 
    21.906   23.124 
Total do ativo   53.444   45.142
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   13.187   9.017 
Empréstimos e financiamentos   11.472   5.007 
Obrigações sociais e trabalhistas   246   206 
Tributos e contribuições sociais CP  1.049   1.639 
Adiantamentos de clientes  1.376   314 
    27.330   16.183 
Não circulante    
Empréstimos e financiamentos LP  5.498   9.841 
Partes Relacionadas P LP  227   194 
Provisões para Contingências   -     55 
    5.725   10.090 
Patrimônio líquido    
Capital social   20.958   20.958 
Reservas de lucros   76   -   
Prejuízo acumulado  (645)  (2.089)
    20.389   18.869 
Total do passivo e patrimônio líquido  53.444   45.142 

 As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita líquida de vendas  256.541   194.873 
(-) Custo dos produtos vendidos  (245.873)  (189.769)
(=) Lucro bruto  10.668   5.104 
(+/-) Despesas/receitas operacionais   
Gerais e administrativas   (9.434)  (6.465)
Tributárias  (585)  (79)
Outras receitas (despesas) operacionais   2.429   266 
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 3.078   (1.174)
Despesas financeiras   (1.706)  (360)
Receitas financeiras   149   223 
(=) Resultado financeiro, líquido   (1.557)  (137)
(=) (Prejuízo)/lucro líquido antes do Imposto de 
Renda e Contribuição Social  1.521   (1.311)
(-) Impostos sobre a renda - diferido   -     -   
(=) (Prejuízo)/lucro líquido do exercício  1.521   (1.311)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Sociedade Ypetro Distribuidora de Combustíveis S.A. (“Sociedade”), com sede 
na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Av. Quarto Anel Viário, s/n, KM 12,5, 
Parque Novo Mondubim, Quadra 100/105, bairro Pajuçara, constituída na forma 
de sociedade por cotas de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade 
anônima de capital fechado em 02 de Janeiro de 2011.
A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:
a) Industrialização, beneficiamento e comercialização no atacado e varejo de 
produtos derivados de petróleo e álcool combustível, aditivados ou não, inclusive 
gasolina, óleo diesel, querosene, álcool hidratado, álcool anidro, Gás Natural 
Veicular, biocombustíveis e outros produtos que venham a ser autorizados pela 
ANP – Agência Nacional de Petróleo;
b) Produção e comercialização de aditivos para combustíveis utilizados para 
motores de combustão interna;
c) Importação e exportação de matérias primas e produtos acabados necessárias ao 
seu processo produtivo e comercial. 
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o novo 
coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global.  Prorrogado para 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa 
da Sociedade.
2  APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei 
das Companhias por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
3.1 Instrumentos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - VJORA, 
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As 
provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito 
esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os 
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de 
perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do 
CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
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 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
3.3 Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 

provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Estoques
De acordo com o CPC 16 R1 - Estoques, os estoques são registrados ao custo médio 
de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.
3.5 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas na 
vida útil. A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não 
há benefícios econômicos futuros resultante do uso contínuo do ativo. Os ganhos 
e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação com o 
valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado na conta “Outras 
(despesas) receitas - líquidas”.
3.6  Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.7 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.8 Tributação
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas 
alíquotas vigentes no final do exercício.
3.9 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Sociedade se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de suas 
demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas 
incluem a estimativa da vida útil de bens do imobilizado decorrente do curso 
normal das operações, e provisão para contingências. Os resultados finais dessas 
transações e informações, quando de sua realização em períodos subsequentes, 
podem divergir, significativamente, das estimativas. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis. A Sociedade revisa suas 
estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3.10 Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
A Sociedade analisou sua principal receita que é com venda de combustíveis no 
mercado interno.
Após análise detalhada dessas receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas 
são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-
20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE 
O. JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações 
financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede 
da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) (Prejuízo)/lucro líquido do exercício  1.521   (1.311)
    
Itens que não afetam o caixa operacional   
 
Baixa de imobilizado 55   97 
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  (55)  (77)
Reversão de perda de crédito esperada (159)  -   
Depreciação e amortização 2.361   589 
    
   3.723   (702)
    
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo   
 
Aumento líquido/(diminuição) nos contas a receber  (2.982)  (506)
Aumento líquido/(diminuição) nos estoques  (5.292)  (4.704)
Diminuição nos impostos a recuperar (2.287)  (2.603)
Aumento líquido/(diminuição) nos outros ativos  213   (128)
(Diminuição)/aumento líquido em fornecedores  4.170   4.823 
Aumento líquido em obrigações trabalhistas  40   28 
Aumento líquido/(diminuição) em obrigações tributárias  (590)  116 
(Diminuição)/aumento líquido em outras contas a pagar 1.062   (72)
Caixa líquido das atividades operacionais  (5.666)  (3.046)
    
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
 
Aquisição de imobilizado  (1.198)  (1.580)
Aquisição de intangível  -     -   
Caixa líquido das atividades de investimentos (1.198)  (1.580)
    
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
 
Partes relacionadas   33   (10.000)
Aquisição de empréstimos e financiamentos  2.122   14.848 
Aporte de Capital  -     -   
Caixa líquido das atividades de financiamentos 2.155   4.848 
    
Aumento líquidoi(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (986)  (480)
    
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  4.163   4.643 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  3.177   4.163 
     
Aumento líquidoi(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (986)  (480)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura
40cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício   1.521   (1.311)
Outros resultados abrangentes   -   - 
Total do resultado abrangente do exercício   1.521   (1.311)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019    20.958   -     -     (778)  20.180 
Resultado do exercício    -  -    (1.311)  (1.311)
Saldos em 31 de dezembro de 2020    20.958   -     -      (2.089)  18.869 
Aumento de capital    -   -     -     -     -   
Resultado do exercício    -   -   -     1.521   1.521 
Reserva legal     76    (76) -   
Saldos em 31 de dezembro de 2021    20.958   76   -     (644)  20.390 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).



SANTELISA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S/A CNPJ - 06.604.714/0001-95
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   4.213   4.822 
Contas a receber  15.504   13.852 
Estoques   7.886   5.065 
Tributos e contribuições a recuperar CP   1.171   1.206 
Outros ativos   2.105   178 
    30.879   25.123 
Não circulante    
Depósitos judiciais   344   340 
Partes Relacionadas   35.396   9.513 
Tributos e contribuições a recuperar LP   37   186 
Imobilizado   79.426   82.114 
Intangível   15   22 
Ativo Biológico   4.090   4.390 
    119.308   96.565 
Total do ativo   150.187   121.688
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   3.396   2.854 
Obrigações sociais e trabalhistas   2.114   1.720 
Tributos e contribuições sociais CP   1.666   1.846 
Outras contas a pagar   186   160 
    7.362   6.580 
Não circulante    
Tributos e contribuições sociais LP  8.482   8.682 
Impostos diferidos   575   474 
Partes relacionadas LP   260   244 
Provisões para contingências   1.377   703 
    10.694   10.103
Patrimônio líquido    
Capital social   110.172   110.172 
Reserva de Lucros  21.959   -   
Prejuízos/Lucros acumulados   -     (5.167)
    132.131   105.005 
Total do passivo e patrimônio líquido   150.187   121.688 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita bruta de produtos e serviços  141.727   94.719 
(-) Vendas canceladas   (502)  (713)
(-) Impostos   (41.640)  (21.626)
Receita líquida de vendas  99.585   72.380 
(-) Custo dos produtos vendidos  (71.824)  (45.567)
(=) Lucro bruto  27.761   26.813 
(+/-) Despesas/receitas operacionais    
Gerais e administrativas  (17.432)  (12.351)
Tributárias  (744)  (315)
Outras receitas/despesas operacionais  18.466   3.029 
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 28.051   17.176 
Despesas financeiras  (231)  (982)
Receitas financeiras   355   357 
(=) Resultado financeiro líquido   124   (625)
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contrib. Social 28.175   16.551 
(-) Impostos correntes   (946)  (1.125)
(-) Impostos diferidos   (102)  (70)
(=) Lucro líquido do exercício   27.127   15.356 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Companhia Santelisa Indústria de Embalagens S.A. (“Companhia”), estabelecida 
na cidade de São Gonçalo do Amarante, estado do Ceará na Estrada Catuana 
Pecém, s/n Km 12 – Pecém, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará 
sob Nire 23300032616, por despacho de 12 de Fevereiro de 1981 na forma de 
Companhia por cotas de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade 
anônima de capital fechado em 2 de Abril de 2012.
A Companhia tem por objetivo as seguintes atividades: a) exploração agrícola 
da cana-de-açúcar, mandioca e outros produtos básicos; b) industrialização de 
aguardente, álcool hidratado, papel e papelão; c) exploração da piscicultura (criação 
e reprodução de peixes); d) exploração dos serviços de beneficiamento de peixes; 
e) fabricação e comercialização de ração animal; e f) exportação de produtos de 
origem animal. Seu prazo de duração é indeterminado.
IMPACTOS DO COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo corona vírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Prorrogada 
para 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos 
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
a Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade, com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro nas receitas e fluxo de 
caixas estimados. A Sociedade não espera ter perdas na recuperabilidade de seus ativos.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a) Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei 
das Companhias por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 30 de abril de 2022.
b) Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços.
c) Moeda funcional 
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
a) Instrumentos financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas 
perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada 
de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base 
na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos 
significativos na adoção do CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de 
créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
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 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
c) Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das estimativas créditos de liquidação duvidosa. A 
estimativa para créditos de liquidação duvidosa foi realizada com base na análise 
de risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, e 
é considerada suficiente pela Administração da Companhia para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
d) Estoques
De acordo com o CPC 16 R1 - Estoques, os estoques são registrados ao custo médio 
de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.
e) Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada. 
As depreciações são calculadas utilizando as taxas determinadas no estudo de vida 
útil. A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não há 

benefícios econômicos futuros resultante do uso contínuo do ativo. Os ganhos e 
as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação com o 
valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado na rubrica “Outras 
(despesas) receitas - líquidas”.
f) Empréstimos e financiamentos
Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos 
pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.  O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período.
g) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
h) Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
i) Tributação
Impostos correntes
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro 
tributável do exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do 
resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros 
exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma 
permanente. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas 
alíquotas vigentes no final do exercício.
Subvenção governamental 
As subvenções governamentais são reconhecidas quando existe segurança razoável 
de que a Companhia irá atender às condições relacionadas e que as subvenções 
serão recebidas. São reconhecidas sistematicamente no resultado durante os 
períodos nos quais a Companhia reconhece como despesas os correspondentes 
custos que as subvenções pretendem compensar. 
A partir de 10 de outubro de 2012, conforme Laudo Constitutivo nº 0302//2018, 
emitido pela SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a 
Companhia goza de incentivo fiscal de redução de 75% do cálculo do imposto de 
renda sobre o lucro da exploração até o ano calendário de 2027. Esse incentivo 
incide sobre as receitas proveniente da comercialização.
Impostos diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos 
reconhecidos nas demonstrações contábeis e as bases fiscais correspondentes 
usadas na apuração do lucro tributável. 
Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no 
qual se espera que seja liquidado/realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente no final de cada exercício.
j) Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
A Sociedade analisou sua principal receita que é com venda de embalagens de 
papelão no mercado interno.
Após análise detalhada dessas receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas 
são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
.k) Uso da estimativa e julgamento
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
se na expectativa histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Estimativas e premissas são 
revistas de maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as mesmas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados.
As informações sobre incertezas quanto às premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício 
estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: vida útil do ativo 
imobilizado e provisões para riscos cíveis, fiscais e tributárias e mensuração do 
ativo biológico, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa 
possível por parte da Administração da Companhia, relacionadas à probabilidade de 
eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados 
e valores reais.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Lucro líquido do exercício  27.127   15.356 
   
Itens que não afetam o caixa operacional   
Impostos diferidos  102   70 
Mudança no valor justo de ativos biológicos  572   (276)
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  674   (760)
Reversão de perda de crédito esperada  (43)  -   
Depreciação e amortização  5.114   4.695 
   33.546   19.085 
   
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo   
Diminuição no contas a receber  (1.609)  (4.534)
Aumento nos estoques  (2.821)  385 
Aumento/(diminuição) nos impostos a recuperar  184   310 
(Diminuição) depósitos judiciais  (4)  41 
Aumento/(diminuição) nos outros ativos  (1.927)  249 
(Diminuição)/aumento em fornecedores  542   (2.826)
Aumento/(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  14   1.752 
Diminuição em outras contas a pagar  26   234 
Caixa líquido das atividades operacionais  (5.595)  (4.389)
   
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Partes relacionadas ativo  (25.883)  (9.513)
Aquisição de intangível  -     (1)
Aquisição de imobilizado  (2.921)  (1.758)
Aquisição de ativo biológico  -     (179)
Baixa de imobilizado  228   43 
Caixa líquido das atividades de investimentos  (28.576)  (11.408)
   
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Partes relacionadas passivo  16   57 
Pagamentos de empréstimos e financiamentos  -     -   
Aumento de capital  -     -   
Caixa líquido das atividades de financiamentos  16   57 
   
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (609)  3.345 
   
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  4.822   1.477 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  4.213   4.822 
   
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (609)  3.345 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura
45cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Lucro líquido do exercício   27.127  15.356
Outros resultados abrangentes   -  - 
Total do resultado abrangente do exercício   27.127    15.356 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  110.172  448  257  -    (21.349) 89.528 
Aumento de capital  -        -   
Outras movimentações no patrimonio líquido      122  122 
Reserva de lucros   665  2.060  -    (2.725) 
Lucro líquido do exercício  -       15.356  15.356 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  110.172  1.113  2.317  -    (8.596) 105.006 
Reserva de Lucros  -    1.356  17.085  88  (18.531) (2)
Lucro líquido do exercício  -       27.127  27.127 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  110.172  2.469  19.402  88  -    132.131 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).

YPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS S.A. CNPJ. 15.293.108/0001-97
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   116   5.468 
Contas a receber   1.281   1.461 
Estoques   4.541   2.075 
Tributos e contribuições a recuperar CP   835   9 
Outros ativos   28   1.973 
   6.801   10.986 
Não circulante    
Outros ativos nc  3   3 
Tributos e contribuições a recuperar NC   21   16 
Partes relacionadas    1.637   2.545 
Tributos diferidos   -     50 
Imobilizado   15.012   7.134 
    16.673  9.748 
Total do ativo  23.474   20.734
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   2.838   424 
Empréstimos e financiamentos   -     -   
Obrigações sociais e trabalhistas   339   258 
Outras contas a pagar   4   20 
Tributos e contribuições sociais CP   99   221 
    3.280   923 
Não circulante    
Provisões para Contingências   39   39 
Tributos e contribuições sociais LP   928   1.019 
Partes relacionadas P   69   59 
    1.036   1.117 
Patrimônio líquido    
 Capital social   28.859  28.859 
Reserva de Lucros   459   -   
Prejuízos acumulados   (10.160)  (10.165)
    19.158   18.694 
Total do passivo e do patrimônio líquido   23.474   20.734 

 As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita líquida de vendas   10.479   8.524 
(-) Custo dos produtos vendidos  (8.769)  (8.551)
(=) Lucro bruto   1.710   (27)
(+/-) Despesas/receitas operacionais    
Gerais e administrativas   (1.968)  (2.121)
Tributárias   (148)  (140)
Outras receitas (despesas) operacionais   806   498 
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro  400   (1.790)
Despesas financeiras   (29)  (37)
Receitas financeiras   92   82 
(=) Resultado financeiro líquido   63   45 
(=) Prejuízo do exercício   463   (1.745)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Yplastic Embalagens Plásticas S/A sede e foro juridico na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceara, na Rua Francisco Leandro, 399, Sala 01, bairro Messejana. A 
Sociedade foi fundada em 29 de fevereiro de 2012 na forma de sociedade por cotas 
de responsabilidades limitada e transformada em Sociedade Anônima de Capital 
Fechado em Assembleia Realizada em 04 de Maio de 2012. 
A Sociedade tem por objetivo social: Industrializacao de embalagens plasticas e 
de produtos de origem pecuaria; Armazenamento de produtos acabados, materia 
prima, embalagens, vasilhames, papelao e outros materiais.
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Prorrogado 
para 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa 
da Sociedade.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“moeda funcional”).
A Administração da Sociedade definiu a moeda corrente do Brasil, o real (R$), 
como sua “Moeda Funcional”, sendo esta a premissa utilizada na preparação das 
demonstrações contábeis apresentadas.
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
3.1 Instrumentos Financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas 
de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos 
os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda 
de crédito nos últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do CPC 48/
IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
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 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
3.3 Contas a reber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Estoques
De acordo com o CPC 16 R1 - Estoques, os estoques são registrados ao custo médio 

de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.
3.5 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas 
na legislação fiscal (ver nota explicativa nº 7). A baixa de um item do imobilizado 
ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultante 
do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado na conta “Outras (despesas) receitas - líquidas”.
3.6 Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.7 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.8 Tributação
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas 
vigentes no final do exercício.
3.9 Subvenção governamental
As subvenções governamentais são reconhecidas quando existe segurança razoável 
de que a Sociedade irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão 
recebidas. São reconhecidas sistematicamente no resultado durante os períodos 
nos quais a Sociedade reconhece como despesas os correspondentes custos que as 
subvenções pretendem compensar. 
A partir de 01de outubro de 2012, conforme Laudo Constitutivo nº 0485/2018, 
emitido pela SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste , a 
Sociedade goza de incentivo fiscal de redução de 75% do cálculo do imposto de 
renda sobre o lucro da exploração até o ano calendário de 2027. Esse incentivo 
incide sobre as receitas proveniente da comercialização.
3.10 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Sociedade se 
baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os 
ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações 
sobre dados de suas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos 
a estas estimativas e premissas incluem a estimativa da vida útil de bens 
do imobilizado decorrente do curso normal das operações, e provisão para 
contingências. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de 
sua realização em períodos subsequentes, podem divergir, significativamente, 
das estimativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações contábeis. A Sociedade revisa suas estimativas e premissas 
pelo menos anualmente. 
3.11  Apuração do resultado e reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3- Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
A Sociedade analisou sua principal receita que é industrialização de embalagens 
plasticas.
Após análise detalhada dessas receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas 
são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. 
ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras 
na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Prejuízo do exercício  463   (1.745)
    
Itens que não afetam o caixa operacional   
 
Baixa de imobilizado  472   5 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa  (15)  15 
Provisão para contingência  -     (14)
Depreciação e amortização  1.185   1.096 
   2.105   (643)
    
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo   
 
(Aumento) / diminuição nos contas a receber  195   (354)
(Aumento) / diminuição nos estoques  (2.466)  (256)
(Aumento) / diminuição nos impostos a recuperar  (831)  -   
(Aumento) / diminuição nos outros ativos  1.945   (1.870)
Aumento / (diminuição) nos fornecedores  2.414   (765)
Aumento / (diminuição) nas obrigações trabalhistas e tributárias  (132)  231 
Aumento / (diminuição) em outras contas a pagar  (16)  19 
Caixa líquido das atividades operacionais  3.214   (3.638)
    
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
 
Partes relacionadas ativas  908   (2.545)
Aquisição de imobilizado  (9.534)  (777)
Caixa líquido das atividades de investimentos  (8.626)  (3.322)
    
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
 
Partes relacionadas passivas  10   (3.123)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos  -     -   
Aporte de capital  -     15.500 
Caixa líquido das atividades de financiamentos  10   12.377 
    
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa  (5.402)  5.417 
    
Caixa no início do período  5.468   51 
Caixa no final do período  116   5.468 
    
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa  (5.352)  5.417 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura
41cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Prejuízo do exercício   463   (1.745)
Outros resultados abrangentes   -   - 
Total do resultado abrangente do exercício   463   (1.745)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019    13.359   -     -     (8.419)  4.940 
Aporte de capital    15.500     -     15.500 
Prejuízo do Exercício    -     (1.745)  (1.745)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020    28.859   -     -     (10.164)  18.695 
Prejuízo do Exercício    -    463   463 
Reservas de lucros    -   23   436   (459)  -   
Saldos em 31 de Dezembro de 2021    28.859   23   436  (10.160)  19.158 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Capital
social

Reserva 
legal

Reserva de lucros
Reserva 

incentivos
fiscais

Prejuízos 
acumulados Total

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).
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Ouro. Dois dias após conquistar a medalha prata na prova mountain bike Short Track (XCC), o ciclista Hernique Avancini 
faturou o ouro neste domingo (29) na disputa de mountain bike cross country olímpico (XCO) no Campeonato Pan-Ame-
ricano, em Catamarca (Argentina). Esta é a segunda vez que Avancini vence a prova no Pan: a primeira foi em 2015.ESPORTES

FOTO DIVULGAÇÃO/ATLÉTICO-MG

Cel. Pompeu
Este oficial militar da reserva recebeu muitos abraços 

no sábado que passou pelo seu aniversário. Já foi prefei-
to de Belém do Pará e é um papo dos mais agradáveis 
no Flórida Bar. No domingo fiz a entrega de troféu que 
levou o seu nome.

Clube dos Diários
E vem aí a grande festa do chitão em sua segunda 

versão. Será no dia 9 de junho com o tradicional clube 
recebendo a nossa sociedade. Os sanfoneiros Osvaldi-
nho e Nedondo. Vai ter início 17 horas.

Ari Gadelha
Ele era um home fidalgo, elegante, distinto e cordial. 

Ainda me lembro do restaurante do Náutico lotado e 
ele de mesa em mesas cumprimentando a todos com 
seu enorme charme pessoal. A subida para o andar de 
cima de Ari Gadelha vem tendo enorme repercussão na 
cidade. Vão-se os bons.

Oto
Ele foi o grande aniversariante da semana 

que passou. Com competência e amor ao que 
faz Oto de Sá Cavalcante recebe ainda hoje os 
abraços de parabéns de todos nós.

No Círculo Militar

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

No dia 26 de março de 1978 o Círculo Militar inaugurou 
o seu ginásio de esportes com o nome de cel. Garcez e na 
solenidade a presença da sra. Albanisa Sararate que foi ho-
menageada. Coube ao general Milton Tavares o corte da fita 
simbólica e entre outros ilustres militares estavam o general 
Sérgio Ary, Murilo Rodrigues, Walter Pires e Henrigue Elery.

O SUCESSO FB Farias Brito é hoje uma marca que eu 
diria consolidada não só em nosso estado e em grande parte do 
Brasil. O FB está hoje em Sobral e Eusébio além é caro que em 
Fortaleza. Em breve pode vir o Farias Brito do Crato. No comando 
a simplicidade e o bom humor do meu amigo Thales.

EVALDO LIMA Dia a dia o uso da bicicleta ganha mais 
adeptos. E eu sempre digo que o ex-vereador Evaldo Lima tem 
sido ao longo de sua vida pública um incentivador deste uso.

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

Não bastasse a frustração 
na derrota para o Tolima na 
Libertadores, o Atlético-MG 
deu um pequeno susto em 
seu torcedor diante do Avaí. 
No entanto, diferentemente 
do jogo passado, dessa vez 
o time mineiro conseguiu 
um final feliz no Mineirão. 
A equipe entrou em campo 
fora do G4, saiu atrás no pla-
car, mas conseguiu buscar a 
vitória diante dos catarinen-
ses por 2 a 1, de virada, neste 
domingo (29), pela oitava ro-
dada da Série A do Campeo-
nato Brasileiro. Morato mar-
cou para o Avaí, mas Hulk e 
Sasha deram a vitória à equi-
pe mineira.

O resultado coloca o Atlé-
tico na segunda colocação, 
com 15 pontos. O saldo de 
gols é o que separa o time al-
vinegro do Palmeiras, atual 
líder da competição: o alvi-
verde tem oito contra cinco 
do time mineiro. As duas 
equipes terão um confronto 
direto pela liderança no pró-
ximo domingo (05), às 16h 
(de Brasília), no Allianz Par-
que.

Já o Avaí joga um dia antes, 
no sábado (4), contra o São 
Paulo, na Ressacada, às 19h. 
A equipe está na 12ª posição 
com dez pontos. No entan-
to, o Internacional recebe o 
Atlético-GO, nesta segunda-
-feira (30), no complemento 
da rodada e pode ultrapassar 
os catarinenses na tabela.

Com posse de bola domi-

nante e um alto número de 
finalizações, principalmente 
no primeiro tempo, o Atlé-
tico-MG dominou as ações, 
mas as estatísticas teimavam 
em não se converter em gran-
des chances. A melhor opor-
tunidade do elenco mineiro 
na primeira etapa foi em uma 
cobrança de falta de Nacho 
Fernandéz que resultou em 
uma cabeçada de Sasha na 
trave aos 24 minutos.

A equipe catarinense não 
viajou para Belo Horizonte 
com a intenção de bater de 
frente com o Atlético_MG. 
Tanto é que a primeira finali-
zação da equipe ocorreu ape-
nas aos 35 da primeira etapa 
com Guilherme Bissoli, que 

chutou à esquerda do goleiro 
Everson. A estratégia foi a de 
tentar se aproveitar dos erros 
do time mineiro para sair no 
contra-ataque, mas o time 
encontrava dificuldades para 
tal.

Na busca pelo erro do 
Atlético-MG, o Avaí conse-
guiu abrir o placar. Aos 40 
da primeira etapa, o volan-
te Otávio quis recuar para 
Everson, mas o passe não foi 
nada bom. Morato se adian-
tou, roubou a bola e finalizou 
no canto do goleiro Everson, 
quando o Atlético estava me-
lhor na partida.

Perdendo o jogo, o Atlé-
tico voltou com ainda mais 
ímpeto para a segunda etapa. 

A equipe alvinegra seguiu 
dominando as ações, criando 
chances, até que Hulk empa-
tou o jogo aos sete. Mariano 
levantou da direita, ele do-
minou e bateu colocado no 
canto alto direito do goleiro 
Douglas. A persistência do 
Atlético foi premiada. Aos 
20, Sasha mandou no canto 
direito de Douglas após co-
brança de escanteio de Nacho 
e colocou o time alvinegro à 
frente no placar.

O goleiro Douglas foi ex-
pulso na reta final da partida 
após cometer falta em Ademir. 
Sem poder fazer mais subs-
tituições, o técnico Eduardo 
Barroca mandou o lateral di-
reito Kevin para o gol.

Com o resultado, o galo chegou a vice-liderança do torneio, só estando atrás do Palmeiras

E o nome dele
Leitor quer que eu diga aqui o nome do goleiro que 

levou um gol de cabeça de fora da área no peladão. Em 
respeito a sua memória não vou citar o seu nome.

A noite gloriosa
Afonso Ribeiro marcou um gol de placa ao analisar 

com conhecimentos o sucesso que o Fortaleza e o Ceará 
tem alcançado no futebol.

Sonhos
Amigo meu comemora pois foi um dos ganhadores de 

uma das extrações da Loteria dos Sonhos. Seu dia chegou.

Atlético-MG vence Avaí de 
virada pelo Brasileirão 2022
Pela oitava rodada da série A da competição nacional, o clube mineiro do 
treinador Antonio Mohamed  passou dificuldades ao vencer o time catarinense

A N EMPREENDIMENTOS EIRELI
CNPJ 30.352.422/0001-97

Torno público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Turismo SEMATUR a Licença Ambiental Única para desmembramento 
de dois terreno com uma área de 155,325 m² cada, de um terreno com área total de 310,65 m², do imóvel registrado na matrícula 
de N° 7717, situado na Rua Cidade de Ubajara, Lote 09, Quadra 09, Loteamento Cidades da Ibiapaba, no município de Tianguá-Ce. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMATUR.

HOLANDA & DIÓGENES ADVOCACIA E CONSULTORIA
Torna público que requereu à  AMMA, a Licença Prévia e de Instalação (LP e LI),  para constru-
ção de uma casa residencial, tipo plana, localizada na Quadra M3, Lote 21 do Terras Alphaville 
Ceará – Residencial 02, Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento  da AMMA.

A MINERAÇÃO AGRESTE LTDA-EPP 
Torna público que RECEBEU à Superintendência Estadual doMeioAmbiente – SEMACE, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃONº 170/2022-DICOP, para a extração de Rochas Ornamentais 
(Quartzito), ProcessoANM 800.296/2015, localizada no SÍTIO ENGENHO, SERRADOMU-
CURIPE, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CEcomvalidade de 24/05/2022 até 
23/05/2027. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normase Instru-
ções de Licenciamento da SEMACE.

RESECOM CONSTRUTORA LTDA
Torna público que Requereu a Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença de Ins-
talação para implantação do Loteamento denominado Jardins São Francisco, localizado na Rua Joaquim 
Medeiros , S/N, Bairro Cachoeira da Pasta, Zona Urbana do Município de Canindé. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

RESECOM CONSTRUTORA LTDA
Torna público que Recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Licença Prévia 
64/2022 para implantação do Loteamento denominado Jardins São Francisco, localizado na Rua Joaquim 
Medeiros, S/N, Bairro Cachoeira da Pasta, Zona Urbana do Município de Canindé. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ADRIANA RIBEIRO ALEXANDRE MARTINS
CPF 631.063.103-91

Torno público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Turismo SEMATUR a Licença Ambiental Única para Desmembramento 
de 01 (Um) Terreno com uma área de 6,40 hectares, a ser retirado de uma área total de 21,1 hectares, do imóvel registrado na 
matrícula de N° 709, situado no Sítio São Raimundo e Genipapo, atualmente “Fazenda Bom de Carne”, na Cidade de Tianguá-Ce. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMATUR.

PAQUETÁ CALÇADOS LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, a Licença de 
Operação nº 651/2018 – DICOP/GECON, emitida em 21/11/2018, com validade até 20/11/2022, para a 
atividade de Fabricação de Calçados, com endereço à Rua Bento Ávila de Sousa, nº 137 - Bairro Santa 
Rita - Itapajé/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

GIOVANA MARIA ALBUQUERQUE SOARES COUTO, CPF - 037.559.833-20. Torna público que re-
quereu a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS 
HÍDRICOS, a CERTIDÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO. Para construção de 01 residência unifamiliar no 
loteamento JARDINS TERRA BRASILIS, constituindo pelo lote de N° 9 da quadra - 16, lado Par da ALA-
MEDA DAS CEREJEIRAS, S/N, situado no lugar Lagoinha, município de Aquiraz-Cé, conforme resolução 
CONAMA 237/97.Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessárias para A LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E 
RECURSOS HÍDRICOS

IMOBILIÁRIA PALMA S/A
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanis-
mo (SEMURB) de São Gonçalo do Amarante a Renovação de Licença Prévia para 
construção de um loteamento residencial, localizada na CE 156, S/N, Comunidade 
Acende Candeia, São Gonçalo do Amarante – CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMURB no 
qual esta publicação é parte integrante.

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° 76081 - JOSE JASON CARNEIRO PEREIRA e SUIANE BARBOSA MES-
QUITA; Edital n° 76082 - VALGLENIR ALVES DA SILVA e JANAIR FERNANDES 
PAIVA; Edital n° 76083 - FRANCISCO VANDICK DA SILVA LEMOS e BÁRBARA 
SUYANE SOUSA BARBOSA; Edital n° 76084 - ÁTILA DE MORAES DOS SANTOS 
e SAYONARA CARVALHO COSTA; Edital n° 76085 - JOSÉ FÁBIO FERREIRA DA 
SILVA e TAIANE DE JESUS JARDILINO; Edital n° 76086 - FRANCISCO FELIPE 
TEIXEIRA ROCHA e BRUNA KELLY DA SILVA ROCHA; Edital n° 76087 - DIEGO 
DE OLIVEIRA ALVES e NATHALIA DA COSTA SILVA; Edital n° 76088 - WA-
SHINGTON FERREIRA MENDES JUNIOR e DANIELE DO NASCIMENTO MOURA;
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, 30/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339598 - José Denes Mota Pinheiro e Maria Daiane Gomes de Macedo;
339599 - Francisco Claudio Castelo da Silva e Claudia Maria Vicente de Carvalho;
339600 - Luis Eduardo Costa Oliveira e Nara Ribeiro Vasconcelos; 
339601 - Ariel Pereira Costa Rego e Camila Campos Vieira;                          
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, 30 de maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31018 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANUEL CESAR PROENÇA SIMÕES e LOHANA ALANE GOMES;
Edital n° 31017 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VANN DOUGLAS ARAUJO DA SILVA e LETICYA MENDES VASCONCELOS;
Edital n° 31019 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON QUEIROZ DE CASTRO e BRYLENA CARVALHO DE BRITO;
Edital n° 31020 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ALEX MARQUES ALBUQUERQUE e MARINA DIÓGENES CANDIDO;
Edital n° 31021 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBBY DE SOUSA MELO e IZIBELLY GUIMARÃES BANDEIRA;
Edital n° 31022 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO WELLINGTON RIBEIRO DE LIMA e NIDIA NUNES DE VASCONCELOS;
Edital n° 31023 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO MANUEL SOUTO GUERRA E SILVA e BRUNA LEITE GONÇALVES;
Edital n° 31024 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO PIMENTEL CAMBOIM e RAFAELE MOURA QUEIROZ;
Edital n° 31025 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOEL DA SILVA ALVES e BRENA DA SILVA RODRIGUES;
Edital n° 31026 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ TAMER BRAGA SANCHO NETO e REBECA COSTA DE LIMA;
Edital n° 31027 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THALES RIOS NOGUEIRA e FRANCISCA LILIAN 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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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° 18401 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MICHAEL PEREIRA DE ARAUJO e AMANDA CHRISTIE DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 18400 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VINÍCIUS ALEXANDRE RODRIGUES DE SOUSA e TARCIANE BARBOSA DA SILVA;
Edital n° 18402 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALEXANDRE DE SOUZA CELESTINO e PATRICIA DE SOUZA BENEDITO;
Edital n° 18404 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE DE AMORIM GASPAR e EVELISE BARBOSA NUNES;
Edital n° 18403 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS DOS SANTOS LIMA e SORAYA DIAS MOREIRA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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° 27634 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO GUILHERME DO NASCIMENTO PEREIRA e CAMILA BARBOSA DE SOUSA MATIAS;
Edital n° 27635 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÍCARO DE SOUSA MOREIRA FILHO e KELRY SILVA GUEDES;
Edital n° 27636 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ SANTOS MATHIAS e JULYANNE BRAGA CRUZ AMARAL;
Edital n° 27637 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUAN QUEIROZ NASCIMENTO e BEATRIZ NOGUEIRA ALMEIDA;
Edital n° 27638 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOB REINALDO JUNIOR MESQUITA FARIAS e ANTONIA SABRYNA DE SOUZA VÉRAS;
Edital n° 27639 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONATHAN ADRIEL DE SOUSA MARTINS e RANNYELI ALVES DE LIMA;
Edital n° 27640 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO JORGE FERREIRA DE MATTOS FILHO e MARINA ROCHA GOMES DE FREITAS.
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, 30 de Maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

SINDICATO RURAL DE CAUCAIA - ELEIÇÕES SINDICAIS – AVISO- Será realizada eleição 
no dia vinte e sete (27) de junho de 2022, das 08h00 às 14h00, na sede do Sindicato Rural de 
Caucaia, na Rua Coronel Correia, 1547 – Sala 104, Centro, nesta Cidade, para composição 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados Representantes e seus respectivos suplentes, 
devendo o registro de chapas ser apresentado à secretaria na entidade,  no horário de oito 
horas (08h00) às quatorze horas (14h00), no período de 15 (quinze) dias, a contar do primei-
ro dia útil após a data de publicação deste aviso. Caucaia, 27 de maio de 2022. RICARDO 
BEZERRA NUNES, Presidente, CPF: 296.926.523-00.



Com o objetivo de forne-
cer apoio e um lugar segu-
ro para que suas colegas de 
profissão façam denúncias 
e compartilhem experiên-
cias, a motorista de aplicati-
vo Rosa Moura, de 40 anos, 
fundou o grupo Divas do 
Asfalto, em 2019.

Iniciado em Fortaleza, o 
grupo é considerado o maior 
da categoria no estado, con-
tando com 250 parceiras espa-
lhadas por diversas cidades do 
interior e pela capital. De acor-
do com Rosa Moura, a adesão 
das motoristas ao coletivo é 
expressiva desde sua fundação, 
pois há “poucos grupos em 
que elas têm suporte”.

Apesar das mulheres re-
presentarem 35% do total de 
habilitados no país, cerca de 
25,8 milhões de motoristas, 
elas são minoria nos aplicati-
vos de transporte. De acordo 
com uma pesquisa realizada 
pela Uber, em 2020, último 
ano em que divulgou os dados 
de suas operações, apenas 6% 
dos 600 mil condutores cadas-
trados no país eram mulheres. 

Para conectar a parcela des-
sa comunidade que atua no 
Ceará, o Divas do Asfalto é 
coordenado por sete integran-
tes que garantem a manuten-
ção das principais atividades 
propostas pela fundadora, 
como o incentivo a formação 
de vínculos entre os membros, 
a divulgação de serviços reali-

zados pelas parceiras fora dos 
aplicativos, o apoio emocional 
e o auxílio durante emergên-
cias com os veículos. 

O grupo conta com uma 
extensa rede de empresas 
colaboradoras que oferecem 
descontos em serviços liga-
dos à manutenção de veícu-
los, como lava-jatos, oficinas, 
seguros de carros e empresas 
de pneus. Esse auxílio se es-
tende além de benefícios li-
gados ao trabalho e engloba, 
também, parcerias que pro-
movem assistência psicológi-
ca e assessoria jurídica. 

Para Rosa Moura, esses 
serviços jurídicos, especial-
mente consultas com advoga-
dos, trazem mais proteção às 
mulheres que atuam na pro-
fissão, uma vez que facilitam a 
realização de denúncias con-
tra passageiros e empresas. 

A fundadora ainda relata 
que as denúncias mais comuns 
realizadas pelas parceiras es-
tão ligadas ao assédio e aos 
maus tratos sofridos durante 
as corridas e que a insegurança 
com os passageiros é poten-
cializada pelo próprio mé-
todo de funcionamento das 
plataformas das empresas de 
transporte, que não possuem 
muitos critérios para avaliar 
os clientes que cadastram. 

Segundo uma das coorde-
nadoras do grupo, a moto-
rista de aplicativo Veridiana 
Quintela Farias da Silva, 46, 

apesar de não ter utilizado o 
serviço de denúncias, o Di-
vas do Asfalto a proporcio-
na uma ampla rede de apoio 
mútuo sempre que necessita.

“Tanto fui auxiliada como 
auxiliei em alguns processos, 
como socorrer parceiras que 
estavam em risco e socorrer 

parceiras que estavam no pre-
go. Quando a gente tem um 
grupo como o Divas do Asfal-
to, temos uma rede de apoio, 
porque procuramos estar per-
to de todas as meninas e isso 
dá uma segurança”, conclui.

Além dessa assistência e 
do suporte fornecido pelas 

empresas parceiras, as inte-
grantes do conjunto organi-
zam ações beneficentes para 
promover auxílio financeiro 
e alimentício aos seus mem-
bros mais necessitados. 

Durante a pandemia de 
Covid-19, por exemplo, 
quando, segundo dados 

divulgados pela Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios Covid-19 (Pnad-
-covid), pelo menos 36% dos 
motoristas de aplicativos se 
afastaram da profissão após 
os decretos de isolamento so-
cial, o grupo realizou a arre-
cadação e a entrega de cestas 
básicas para as mulheres que 
não conseguiram manter seu 
trabalho ativo.

Já neste ano, foi feita uma 
rifa para ajudar uma das mo-
toristas do Divas do Asfalto a 
arcar com as despesas de um 
acidente de carro. O dinhei-
ro arrecadado foi totalmente 
utilizado para cobrir os cus-
tos da franquia do veículo. 

Apesar das novas dificul-
dades enfrentadas por mo-
toristas de aplicativo, como 
a elevação do preço do die-
sel, que registrou uma alta 
de 17,39% entre março e 
abril, e da gasolina, que fi-
cou cerca de R$ 0,20 mais 
cara, o Divas do Asfalto ain-
da não possui novos planos 
para organizar mais rifas ou 
arrecadações.

No momento, de acordo 
com a fundadora Rosa Mou-
ra, seus esforços estão volta-
dos para ampliar o alcance 
do grupo em outras cidades 
cearenses e aumentar a rede 
de apoio que possuem.

Por Gabriela Guasti sob 
supervisão de Dayse Lima

Motoristas de aplicativo que são membros do grupo Divas do Asfalto
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Resultados. A Escola Pública de Dança da Vila das Artes divulgou o resultado preliminar da seleção de novos 
estudantes para o turno da manhã do Curso de Formação Básica em Dança. A lista pode ser conferida no site 
da Prefeitura Municipal. Os recursos podem ser feitos até quarta-feira, 01, pelos e-mails disponibilizados.

Rapidíssimas
Sopai Hospital Infantil Filantrópico celebra 63 anos de 

fundação com 1ª edição de Jantar Beneficente e lançou 
campanha em prol da reestruturação do Posto 3. O evento 
aconteceu no restaurante Cabaña Del Primo do Shopping 
RioMar Fortaleza. O hospital é considerado de utilidade 
pública municipal, estadual e federal.

A partir desta semana, José Augusto Lopes irá alternar as 
Revelações com suas impressões pessoais sobre personalidades 
de destaque que ele conheceu e entrevistou, todo esse material 
vai para o site de Salete Araújo.

O Projeto Duetos, um dos projetos musicais mais queridos 
do Ceará, já tem data de retorno aos shows presenciais e abre 
sua 9ª edição em grande estilo e em data especial. No dia 12 de 
junho, Dia dos Namorados, às 18h, o Cineteatro São Luiz rece-
berá os shows do cantor e compositor paulista, Pedro Camargo 
Mariano e do cantor e compositor cearense Edinho Vilas Boas. 

A entrada é 1kg de alimento. Os alimentos arrecadados serão 
doados à Associação Pestalozzi Fortaleza, entidade que assiste 
crianças com Síndrome de Down e crianças incluídas no espectro 
autista. A distribuição dos ingressos começará no dia 09 de junho, 
a partir das 10h,  somente na  bilheteria  física do Cineteatro.

Devido à pandemia da Covid-19, em 2021, sua 8ª edição 
foi realizada em formato televisivo com programas exibidos 
pela TV Ceará, canal 5 e no canal do Youtube do Projeto 
Duetos. As novidades da 9ª edição são os shows de Byafra e 
Renato Assunção – 31/07; Ivan Lins e Ana Canário – 28/08 e 
Roberta Campos e Bel Girão – 25/09.

O Dia Mundial do 
Meio Ambiente é cele-
brado no dia 5 de junho, 
e tem como objetivo 
promover atividades de 
proteção e preservação 
do meio ambiente. 
Assim, o restaurante 
e espaço cultural 
Cantinho do Frango dá 
sua contribuição ao 
meio ambiente através 
de diversas ações que 
vão desde a utilização 
de energia solar ao 
gerenciamento de 
resíduos sólidos.

Visando conscientizar 
colaboradores e clientes, 
e também celebrando 
a Semana do Meio 
Ambiente, o Cantinho do 
Frango realizará progra-
mação socioambiental 
entre os dias 3 e 5 de 
junho, que consistirá em 
distribuição de bioferti-
lizante e de composto 
orgânico, resultantes dos 
processos de compos-
tagem e do biodigestor 
realizado pelo restauran-
te, respectivamente. 

Além disso, também 
receberá as crianças 
do projeto Seed Surf, 
da Praia do Futuro, que 
irão conhecer as ações 
socioambientais, e  o 
projeto Cuca Ambien-
tal, da Rede Cuca, que 
fará ação de conscien-
tização e brincadeiras 
com as crianças. Todas 
as atividades serão 
realizadas em parceria 
com a Transforme 
Serviços Verdes.

E mais...

Grupo fornece rede de apoio a mulheres 
motoristas de aplicativo em Fortaleza
O Divas do Asfalto fornece suporte emocional e financeiro às integrantes por meio de arrecadações, rifas e parcerias com empresas

Um pouco de muita gente

Dra Kaline Ferraz recebe homenagem na Alece. A dermatologista doutora Kaline Ferraz recebeu homenagem na Assem-
bleia Legislativa do Ceará na última de sexta-feira (27). Atendendo solicitação do deputado estadual Audic Mota, a médica 
integrou o seleto rol das Mulheres Empreendedoras que orgulham o Ceará. Foi agraciada na Casa Legislativa na categoria 
Trabalhos na Saúde, Autoestima e Qualidade de Vida das Mulheres. “É importante pensarmos no protagonismo feminino. 
Mulheres liderando inspiram e apoiam outras mulheres. Temos que fazer a nossa parte, sempre procurando ajudar”, destaca 
a profissional. Outras mulheres de destaque também foram homenageadas, como a ex-procuradora-geral do Ceará, Socorro 
França, e as empresárias Ticiana Rolim (Grupo C. Rolim), Ana Lúcia Mota (Cerbras) e Joselma Oliveira (Pardal Sorvetes).

A Academia Cearense de Letras e a Santa Casa de Mise-
ricórdia realizaram ontem  uma manhã de homenagens aos 
integrantes da Padaria Espiritual que completa 130 anos e 
seus descendentes na capela do Cemitério São João Batista.

Na programação, repertório musical de época, executa-
do pelo Maestro Poty Fontenelle, Franklin Dantas e grupo 
de cordas, distribuição de livros sobre os 130 anos da mais 
importante agremiação literária do Ceará e visita guiada aos 
14 túmulos dos padeiros. Presidente da Academia Cearense 
de Letras, Lúcio Alcântara conduziu todas as homenagens.

A  Escola Porto Iracema das Artes, no âmbito do Labo-
ratório de Música, promove o evento “Conversa de Mestre”, 
com Wilson Cirino, professor, músico e compositor cearense. 
O encontro, gratuito e aberto ao público, ocorre na Sala de 
Música da Escola. Na ocasião as pessoas presentes poderão 
rememorar a história do artista, tendo ainda uma prévia de 
sua biografia, “Entre Velas e Tubarões”, escrita por Solange 
Benevides, que será lançada ainda este ano.

Wilson Cirino é professor, cantor, violonista, arranjador 
e compositor de música popular brasileira. O artista par-
ticipou de vários festivais, entre eles o I Festival de Música 
Popular Aqui, conhecido como “Aqui no Canto”, com a 
música “Rosa” cuja melodia, arranjo e letra são de sua auto-
ria. Participou também do I Festival Nordestino da Música 
Popular promovido pelos Diários Associados, defendendo a 
música “Quarto de Pensão”, tendo como parceiro o músico e 
compositor baiano, Piti, um dos precursores da Tropicália.

1A voz de rouxinol de 
Ana Lúcia é escutada 

na Manhã Dom Bosco, 
compromisso diario na 
rádio Salesiana fm 96.1.

2Como é bom saber que a 
talentosa Joana D’Arc Ro-

drigues voltou para conhecida 
empresa de operadora celular.

3Está em Paris o médico 
Anchieta Maciel. Férias.

4Joyce Gomes vai entrar 
num curso de especiali-

zação em temáticas organi-
zacionais administrativos ob-
jetivando cargos prioritários 
na esfera governamental. 
Talento ela tem.

5Voltou de Roma, Verona, 
Bologna, Micaelha 

Avelino. Férias.

6Espairecendo em Santana 
do Acarau, Francesco 

Luciano Gabriel. 

7No último dia dedicado 
à Virgem Maria hoje 

aniversaria Marcos Medei-
ros, o top de Florianópolis.

NUMERADAS

Na reunião mensal da SAL - Sociedade Amigas do Livro, 
que aconteceu no Ideal Clube, as presenças de Marilena 
Campos, Constança Távora e Grecianny Cordeiro

Em recente evento que aconteceu na Nativas 
Churrascaria, Stelinha Frota Salles aparece na foto 
com Dayane, Capitão Wagner e Nicolle Barbosa
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FOTO ARQUIVO PESSOAL

Na abertura da exposição Metamorfose das artistas 
Anastácia Brito e Cris Arruda, elas aparecem entre 
o curador da Silvano Tomaz. A mostra está em 
cartaz na Via Galeria do Shopping Via Sul


