
Fortaleza, Ceará, Quinta-feira, 23 de junho de 2022 • Edição No 24.339 • Fundado em 24 de setembro de 1936                                                                                                                                 R$ 2,00

 
 

 

97 71809  304002   51

ISSN 1809-3043

 

NESTA EDIÇÃO
12 páginas

Eleições 2022: campanha de 
Bolsonaro vive pior momento

ECONOMIA10 ON-LINE www.oestadoce.com.br
ASSISTA AOS VÍDEOS
DA TV O ESTADO

GOVERNADORES 
FAZEM PEDIDO

ESPORTES11
GRÊMIO EM 
AMBIENTE TENSO

ÚLTIMAS8
PACHECO DIZ QUE 
PRISÃO É GRAVE

POLÍTICA4
REFINO É CHAVE 
DO PROBLEMA

INTERNACIONAL7
GUERRA DESPERTA 
PARA GASTO

INTERNACIONAL

BRICS
CHINA MANDA 
RECADO CONTRA
EXPANSÃO DA OTAN

6

Aliados do presidente avaliam que a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro (Educação) coroa o pior 
momento da campanha eleitoral do mandatário, que aparece em segundo lugar nas pesquisas

ANIMAIS: ABRIGO 
PARA POR FALTA 
DE DOAÇÕES
As dívidas ultrapassam R$ 100 mil em 
clínicas veterinárias e R$ 80 mil somente 
com ração a cada mês. CIDADES6

Já apreensivos com a alta do preço dos combustíveis, anunciada na semana passada pela Petrobras, pessoas próximas o presidente dizem que a prisão abala 
ainda mais um dos pilares da campanha, que é o discurso anticorrupção, usado para fazer frente ao ex-presidente petista. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 

continua bem à frente de Bolsonaro nas pesquisas eleitorais. Aliados de Bolsonaro dizem que o episódio é um “verdadeiro desastre”. ÚLTIMAS8

A oposição vai se aproveitar do episódio exatamente para apontar novas contradições no discurso do mandatário de que não haveria ilícitos em sua gestão

Cresce o número de trabalhadores informais que recorrem a ocupações 
com renda mais baixa e sem necessidade de qualificação para tentar bancar a 
sobrevivência no terceiro trimestre de 2021. Trata-se da busca pelos populares 
bicos como estratégia para o pagamento de despesas básicas. ECONOMIA9

Quase 20 milhões de brasileiros 
sobrevivem fazendo “bicos”

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

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

O tema foi aborda-
do em diferentes falas 
durante o Seminário 
de Gestores Públicos 
do Ceará, que teve 
sua abertura nesta 
quarta. A preocupa-
ção diz respeito ao 
projeto que limita a 
alíquota do imposto, 
tramitando no Con-
gresso. POLÍTICA3

Imposto de Renda: 
liberado hoje 
consulta a 2º lote 
de restituição

Prefeitos pautam 
perdas dos 
municípios com as 
mudanças do ICMS

Informalidade não se expressa de uma única forma, já que tem características diferentes dentro de cada grupo

A partir das 10h de 
hoje, o contribuinte 
que entregou a Decla-
ração do Imposto de 
Renda Pessoa Física 
acertará as contas 
com o Leão. Nesse ho-
rário, a Receita Fede-
ral liberará a consulta 
ao segundo dos cinco 
lotes de restituição de 
2022. NACIONAL5
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Inf.: Tel: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial Jucesp 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco 
S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra 
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 
9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: EUSÉBIO - CE. BAIRRO TAMATANDUBA. Rua Luiz 
Pio Campina, n°41. Casa n°06 (Tipo A1) do Cond. Eusébio Ville. Área constr. 91,28m². Matr. 10.740 do 1°RI Local. Obs: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 
11/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 622.346,03 e 2º Leilão: 15/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 299.903,58 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de 
realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem 
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 11/07/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 15/07/2022 Às 15h.
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Aberração jurídica sem paralelo no mundo
Senador Lasier Martins (Podemos-RS) sobre o 

“inquérito das fake news”, no STF

E
m nota divulgada na manhã desta 
quarta-feira (22), sobre a prisão do 
ex-ministro da Educação Milton 
Ribeiro, a Polícia Federal informou 

que a investigação “corre sob sigilo”. Mais 
uma vez, “segredo de Polichinelo”, expres-
são que remonta ao teatro da Roma antiga, 
apontando que já é do conhecimento públi-
co o que tacha de “secreto”. O sigilo impede 
a vítima, que é o pagador de impostos, de 
sequer acompanhar o caso.

Afinal, é público
Se há suspeita de corrupção envolvendo di-

nheiro público e outros crimes correlatos, o 
cidadão deveria ter direito de saber o destino 
da sua grana.

Sem detalhes
O sigilo também impede o cidadão de ava-

liar a medida de prisão imposta a integrante 
de um grupo político que em três meses irá 
disputar eleição.

Para inglês ver
Apesar do sigilo anunciado, são inúmeras 

as notícias com detalhes de movimentações 
processuais, decisões e pedidos na ação judi-
cial.

Outros tempos
Havia três anos que um ex-ministro de 

Estado não era preso pela Polícia Fede-
ral. Antes disso, esse tipo de manchete era 
(muito) frequente.

Não podia dar certo
Marisete chegou ao cargo pelas mãos do 

ex-ministro Bento Albuquerque, que, alheio 
ao assunto, confiou à contadora o comando 
do setor elétrico.

Consumidor prejudicado
Não há ingênuos nas empresas do setor elé-

trico, que impuseram ao MME decisões que as 
favoreceram, em prejuízo dos consumidores.

Posto de sonho
Marisete deve ir para o conselho da priva-

tizada Eletrobras. Conselheiros recebem em 
geral 10% do salário de um diretor, à volta de 
R$60 mil.

Boa nova russa
Bolsonaro fez um discurso pragmático, 

Investigação ‘sob sigilo’ é segredo de Polichinelo

O PODER SEM PUDOR

Jorcelino Tolentino da Gama, vice, 
rompeu com o prefeito de Paranaguá (PI), 
Avelino Lopes, e decidiu candidatar-se 
à prefeitura. O prefeito foi à Justiça para 
impugnar a candidatura, alegando que 
Jorcelino assumira o cargo. Até apresentou 

um ofício assinado por ele. Convocado 
pelo juiz, Jorcelino negou que a assinatura 
fosse sua: “Doutor juiz, eu tenho a maior 
dificuldade de assinar o meu nome. Quando 
assino, é um sofrimento. E este ano eu não 
tive esse sofrimento.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sofrimento como álibi

Exonerada, tzarina do setor
elétrico vai para Câmara
A contadora Marisete Pereira foi 
exonerada pelo presidente Jair 
Bolsonaro da secretaria-exe-
cutiva do Ministério de Minas 
e Energia (MME), como ante-
cipou o site Diário do Poder. 
Ela deve ser substituída por 
Hailton Madureira, qualificado 
assessor de confiança do minis-
tro Adolfo Sachsida. Marisete 
mudou para melhor: terá salá-
rio bem maior como assessora 
parlamentar do presidente da 
Câmara, Arthur Lira. Ganhará 
bem mais que isso: um trabalho 
mais discreto e sossegado.

na reunião do Brics, e ainda ouviu de Vla-
dimir Putin a boa nova de que a Rússia irá 
redirecionar o comércio aos países do gru-
po. Ótimo para as importações e exporta-
ções do Brasil.

Certo e errado
O STF decidiu ser necessária participação 

de sindicatos em demissões coletivas. Fez 
bem, ruim é quando a demissão é individual, 
a pedido de empregado não sindicalizado e o 
ato precisa ter “aval” da pelegada.

Educação conturbada
O ex-ministro da Educação Abraham We-

intraub chegou a ser alvo de pedido de prisão, 
em junho de 2020, do senador Randolfe Ro-
drigues ao ministro Alexandre de Moraes, no 
âmbito do inquérito das fake news. 

Na veia
Fernando Holiday (Novo-SP) criticou a 

promessa da campanha do PT de “reconstru-
ção”. “O partido do ex-presidiário esteve no 
poder entre 2003 e 2016, mas agora é que eles 
querem reconstruir o País? Canalhas!”.

Terá apoio?
O senador Marcos Rogério (PL-RO) entre-

gou projeto para dar poderes ao presidente da 

República de declarar “emergência transitória 
de combustíveis” e suspender, excepcional-
mente, a paridade internacional

Ciro abaixo de 1%
No levantamento espontâneo do Paraná 

Pesquisa (TSE/BR- 09457/22) no Estado do 
Paraná, quando o candidato é citado livre-
mente pelo entrevistado, Ciro Gomes nem 
sequer atingiu 1% das intenções de voto.

Apenas homens?
Até agora, a “varíola dos macacos” tem 

atingido apenas pessoas do sexo masculino. 
Isso deveria ser esclarecido, até para afastar 
a sensação de que algo tem sido sonegado à 
opinião pública.

Comparativo
Presidente do PCO, que teve conta no Twit-

ter silenciada pelo ministro Alexandre de Mo-
raes, Rui Costa Pimenta disse que a situação é 
pior que na ditadura militar. “Na época censu-
ravam matérias, hoje fecham órgãos de comu-
nicação inteiros”, disse em seu perfil pessoal.

Pensando bem...
...o alarde de figuras da oposição sobre a in-

vestigação de corrupção no MEC mostra a ân-
sia por chamar Bolsonaro de “um dos nossos”.

FOTO AGÊNCIA BRASIL

A partir das 10h de hoje, 
o contribuinte que entregou 
a Declaração do Imposto de 
Renda Pessoa Física acertará 
as contas com o Leão. Nesse 
horário, a Receita Federal li-
berará a consulta ao segundo 
dos cinco lotes de restituição 
de 2022. O lote também con-
templa restituições residuais 
de anos anteriores.

Ao todo, 4.250.448 con-
tribuintes receberão R$ 
6,3 bilhões. Desse total, R$ 
2.697.759.582,31 serão pa-
gos aos contribuintes com 
prioridade legal, sendo 
87.401 idosos acima de 80 
anos de idade; 675.495 entre 
60 e 79 anos; 48.913 contri-
buintes com alguma defi-
ciência física ou mental ou 
doença grave e 661.831 con-
tribuintes cuja maior fonte 

de renda seja o magistério. 
O restante do lote será des-
tinado a 2.776.808 contri-
buintes não prioritários que 
entregaram declarações de 
exercícios anteriores até 19 
de março deste ano. 

O dinheiro será pago em 
30 de junho. A consulta 
pode ser feita na página da 
Receita Federal da internet. 
Basta o contribuinte clicar 
no campo “Meu Imposto de 
Renda” e, em seguida, “Con-
sultar Restituição”. A consul-
ta também pode ser feita no 
aplicativo Meu Imposto de 
Renda, disponível para os 
smartphones dos sistemas 
Android e iOS.

A consulta no site permi-
te a verificação de eventuais 
pendências que impeçam 
o pagamento da restituição 

– como inclusão na malha 
fina. Caso uma ou mais in-
consistências sejam encon-
tradas na declaração, basta 
enviar uma declaração reti-
ficadora e esperar os próxi-
mos lotes.

Calendário
Inicialmente prevista para 

terminar em 29 de abril, o 
prazo de entrega da Decla-
ração do Imposto de Renda 
Pessoa Física foi adiado para 
31 de maio para diminuir 
os efeitos da pandemia da 
covid-19 que pudessem pre-
judicar o envio, como atraso 
na obtenção de comprovan-
tes. Apesar do adiamento, o 
calendário original de resti-
tuição foi mantido, com cin-
co lotes a serem pagos entre 
maio e setembro, sempre no 

último dia útil de cada mês.
A restituição será depo-

sitada na conta bancária in-
formada na Declaração de 
Imposto de Renda. Se, por 
algum motivo, o crédito não 
for realizado, como no caso 
de conta informada desati-
vada, os valores ficarão dis-
poníveis para resgate por até 
um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão 
pode reagendar o crédito 
dos valores de forma sim-
ples e rápida pelo Portal BB, 
ou ligando para a Central de 
Relacionamento BB por meio 
dos telefones 4004-0001 (ca-
pitais), 0800-729-0001 (de-
mais localidades) e 0800-
729-0088 (telefone especial 
exclusivo para deficientes 
auditivos). (todas as matérias 
são da Agência Brasil)

Turismo brasileiro 
apresenta crescimento 
de 47,7% em abril

O turismo brasileiro 
faturou R$ 15,3 bilhões em 
abril, crescendo 47,7% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado, segundo 
dados do levantamento do 
Conselho de Turismo da 
Federação do Comércio de 
Bens, Serviços e Turismo do 
Estado de São Paulo (Feco-
mercioSP). Houve também 
alta de 32,2% no acumulado 
no ano. No entanto, na com-
paração com abril de 2019, 
ano anterior à pandemia, o 
setor teve queda de 7,5%.

A FecomercioSP avalia 
que os feriados de Sexta-feira 
Santa, Tiradentes e os desfiles 
de carnaval contribuíram 
para o crescimento, conside-
rado significativo, em abril 
deste ano e que a variação 
do mês demonstra sólida 
recuperação do turismo no 
Brasil. No mesmo período do 
ano passado, o setor cresceu 
36%. Diante disso, a entidade 
acrescenta que “a alta não é 
resultado de uma base fra-
gilizada de comparação, em 
razão dos efeitos da pande-
mia, mas um indicativo real 
de melhora nas perspectivas 
do turismo nacional”.

O maior crescimento ocor-
reu na atividade de trans-
porte aéreo, com aumento 
de 159,7% na comparação 
anual e faturamento de R$ 4,6 
bilhões no mês, voltando ao 
nível que faturava em abril de 
2019 – já com o valor corrigi-
do pela inflação – conforme 
apontou a FecomercioSP.

Malha aérea
Para explicar o resultado, 

a entidade cita que as empre-
sas estão ampliando a malha 
aérea com novas rotas e a 
demanda tem acompanhado 

este movimento. Outro 
motivo apontado foi o 
aumento no valor das pas-
sagens, que sofre influência 
da alta do querosene de 
aviação. “Desta forma, além 
da recuperação do mercado 
no pós-pandemia, o que 
influenciou o segmento foi, 
sem dúvida, os preços ele-
vados dos bilhetes”, divul-
gou, em nota, a entidade.

O segundo maior cres-
cimento foi observado nos 
serviços de alojamento e ali-
mentação, com alta de 56,1% 
e faturamento de R$ 4,5 
bilhões. Na comparação com 
o período pré-pandemia, 
entretanto, houve queda de 
12,9%. As atividades cultu-
rais, recreativas e esportivas 
registraram alta de 21,7%, 
com faturamento de R$ 1,1 
bilhão no mês. O montan-
te ficou abaixo do período 
anterior à pandemia, já que, 
na comparação com abril de 
2019, houve queda de 24,2%.

O transporte terrestre – 
que inclui os ônibus inter-
municipal, interestadual e 
internacional, além de trens 
turísticos – teve alta de 10,9%, 
com faturamento de R$ 2,6 
bilhões e aumento de 1,9% 
em relação ao nível pré-pan-
demia. As locadoras de veí-
culos, agências e operadoras 
de turismo avançaram 2,5%, 
faturando R$ 2,5 milhões.

O transporte aquaviário foi 
o único segmento a ter queda 
no mês (-2,3%), com fatura-
mento de R$ 42,3 milhões, 
o menor entre as atividades 
apontadas no levantamen-
to. Com grande evolução 
durante a pandemia, segundo 
avaliou a FecomercioSP, o 
resultado foi 27,3% maior em 
relação a abril de 2019.

Nome Limpo. O Banco do Povo, programa de microcrédito do governo de SP, está oferecendo uma 
linha de crédito para empresas paulistas negativadas durante a pandemia. No total, estão disponí-
veis R$ 100 milhões. A nova linha, chamada Nome Limpo, tem como objetivo ajudar empresas.

A Receita Federal liberará a consulta ao segundo dos cinco lotes de restituição de 2022

IR: liberado hoje consulta
a segundo lote de restituição
Ao todo, 4.250.448 contribuintes receberão R$ 6,3 bilhões. Desse total,
R$ 2.697.759.582,31 serão pagos aos contribuintes com prioridade legal

Industria Brasileira de Sal S/A - Aviso aos Acionistas. Comunicamos aos senhores acionistas da 
Industria Brasileira de Sal S/A CNPJ (MF) nº 07.197.890/0001-12, que se encontram sua disposição 
para exame, na sede social sita nesta Capital, na Avenida Santos Dumont, nº 5753, 14º andar, sala 
1405, Complexo São Mateus Torre Office, bairro Papicu, CEP: 60.175-047, conforme Art. 133 da Lei 
nº 6.404/76 todos documentos exigíveis para realização da assembleia geral ordinária, desta CIA. 
Luiz Gentil Neto - Diretor Presidente.
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Arboviroses. Durante os dias de hoje e amanhã, Fortaleza realizará o III Seminário de Atualização das 
Arboviroses do Nordeste.O evento ocorre de 8h às 17h, no auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legis-
lativa do Ceará. Serão dois dias de trocas de conhecimento e debates sobre o controle dessas doenças.CIDADES

Prefeitos no
Palácio da Abolição

Informações colhidas 
junto a assessoria da 
governadora Izolda Cela 
dão conta que nos últi-
mos setenta (70) dias ela 
já conversou com mais de 
vinte deputados estaduais 

e recebeu para audiências 
e contatos de trabalho cerca 
de 70 prefeitos. Entre eles e 

elas, Patrícia Aguiar 
(Foto), do meu 

querido muni-
cípio de Tauá, 
que aproveitou 
para agradecer 
os inúmeros 
benefícios já 
entregues ao 
município e 
outros que 
estão sen-
do proje-
tados.

Todas as regiões
Cite -se, por exemplo, que o Estado vem realizando 

obras em todas as regiões. Destaque-se que estiveram 
com a Governadora os prefeitos e prefeitas de: Morada 
Nova (Wanderley Nogueira), Alto Santo (Joeni), Jagua-
ribara (Juju), Glaiton Cunha (Jaguaretama), Jaguaribe 
(Alexandre do Zé Sérgio), Iracema (Celso Dantas), den-
tre outros, todos do Vale Jaguaribe.

Cariri
Também estiveram com Izolda Cela, recentemente, os 

prefeitos(as) de: Gislaine Landim (Brejo Santo), Milagres 
(Figueiredo), Crato (José Ailton Brasil), Barbalha (Gui-
lherme Saraiva), Assaré (Libório), Jardim (Dr. Anchieta 
Costa), Mauriti (João Paulo Furtado), Missão Velha (Dr. 
Lorim), afora outros.

E mais
Agradeceram pessoalmente a Governadora, convê-

nios, obras e apoios do governo estadual, igualmente: 
Dário Coelho (Itapiúna), Carlos Coelho (Poranga), 
Branco do Angelim (Uruburetama), Matheus Góis 
(Pedra Branca), Cirilo Pimenta (Quixeramobim), 
Simone Tavares (Caridade), Rozário Ximenes (Ca-
nindé), Alan Macêdo (Milhã), Luan Dantas (Potire-
tama), Gildecarlos (Deputado Irapuam Pinheiro).

Outros
A assessoria de vários deputados estaduais e fe-

derais, bem como de outras administrações também 
fizeram questão do registro, no caso, dos municípios 
de: Jijoca de Jericoacoara (Lindbergh), São Benedito 
(Saul Maciel), Carnaubal (Ze Weliton), Ricardo Silveira 
(Quixadá), Sávio (Russas), Doutora Gorete (Itapajé), 
René (Ubajara), Hilzete Marim (Tururu), Jonas Mu-
niz (Cruz), Amália Lopes (Ocara), Aline Albuquerque 
(Massapê), Iraldice Alcântara (Graça), Rildson Rabelo 
(Tabuleiro do Norte) e Gustavo Moreira (Trairi).

Também
Com a Governadora durante suas audiências, 

expressaram seus agradecimentos: Sônia Costa 
(Madalena), Carlomano Marques (Pacatuba), David 
Campos (Palmacia), Dr. Marcos (Pacoti), Robert 
Viana (Mulungu), Iris (Apuiarés), Herton (Meruo-
ca), Alexandre Félix (Ararendá), Elizeu Monteiro 
(Itarema), Juliana Aldigueri (Granja), Sebastiãozinho 
(Chaval), Nassimo Ferreira (Fortim), Doutor Rafael 
(Penaforte), George Feitosa (Barro), Orlando Filho 
(Mombaça), Amaro (Ipaporanga), Marcelo Mota 
(Tamboril), Iria Martins (Hidrolândia), Ravenna 
(Catunda), Braguinha (Santa Quitéria), Talano (Tar-
rafas), Wilamar Palácio (Carius), Deda (Farias Brito) 
e Darlomar (Altaneira).

O município de Granja, localizado na região norte do 
Ceará, zerou a fila de cirurgias eletivas, aquelas consi-
deradas não emergenciais. A gestão municipal liderada 
pela prefeita Juliana Aldigueri conseguiu atingir a meta 
já na segunda semana do mês de junho. Os procedimen-
tos, realizados com recursos próprios do município, 
atenderam 250 pessoas no Hospital e Maternidade Dr. 
Vicente Arruda no período de 06 a 11 de junho. Foram 
oferecidos diversos tipos de cirurgias de especialidades 
variadas: colecistectomia, hernioplastia, histrectomia, 
postectomia, vasectomia, exérese de cisto pilonidal, 
pterígios e pequenas cirurgias. “A saúde é tratada como 
prioridade desde o início da nossa gestão, mas um dos 
gargalos que ainda enfrentávamos aqui em Granja era 
o volume das solicitações para cirurgias eletivas. Com 
o mutirão, a gente dá agilidade a esses procedimentos e 
abre espaço para outros atendimentos na área da saúde”, 
destaca a prefeita Juliana Aldigueri.

Granja zera cirurgias

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 23 de junho de 2022  O ESTADO                     
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A situação do Abrigo São 
Lázaro, que atua há 30 anos 
na capital cearense, voltou 
a chamar atenção da popu-
lação nesta semana após o 
anúncio de paralisação das 
atividades por falta de doa-
ções. De acordo com Apollo 
Vicz, diretor e representante 
do abrigo, o anúncio foi feito 
após constatar-se que o local 
se encontrava em estado crí-
tico. “Já passamos por situa-
ções difíceis antes,  sempre 
fomos otimistas. Mas, pare-
ce que está piorando a cada 
dia”, explica.

O diretor detalhou que, 
atualmente, o São Lázaro 
abriga mais de 1.200 ani-
mais, entre cães e gatos. Por 
esse motivo, a demanda é de 
360 kg de ração por dia, o 
que resulta em um gasto mé-
dio de R$ 2.700 reais diários. 
“Só com ração os gastos por 
mês ultrapassam 80 mil reais, 
fora clínicas veterinárias onde 
estamos devendo mais de R$ 
100 mil, pois nossos resgates 
são de animais em casos crí-
ticos, vítimas de maus tratos, 
fratura exposta, quinados e 
etc. Além das contas de ener-
gia atrasadas”, relata.

Em outubro de 2021, o 
Abrigo São Lázaro conse-
guiu chamar a atenção do 
Poder Público após anuncia-
rem que estavam encerran-
do as atividades de resgate 
por falta de recursos. Na 

ocasião, o Prefeito de Forta-
leza, José Sarto, determinou 
que a Gestão Municipal faria 
um repasse anual de R$ 300 
mil para a manutenção das 
despesas do abrigo. Porém, 
Apollo conta que, por conta 
desse auxílio, as pessoas dei-
xaram de ajudar. “Recebe-
mos 25 mil por mês e é exa-
tamente nesse repasse que 
as pessoas deixam de ajudar, 
achando que esse valor supre 
as nossas necessidades. Mas, 
estamos falando de 1.200 
animais”, pontua o diretor.

Ao longo de 30 anos, o 
abrigo já passou por situa-
ções difíceis como um in-
cêndio que matou 12 ani-
mais adultos e todos os 

filhotes asfixiados. Porém, 
para Apollo, este é um dos 
piores momentos. “Não es-
tamos mais resgatando e 
nem recebendo animais, por 
falta de espaço e alimenta-
ção”, declara.

O Abrigo São Lázaro re-
aliza, além dos resgates, o 
controle de zoonoses, a reabi-
litação de animais, o controle 
populacional por meio do in-
centivo à castração e adoção 
responsável. “O que seria dos 
animais de Fortaleza, Ceará, 
do Brasil, se não fossem os 
abrigos e protetores indepen-
dentes? Nem quero imaginar”, 
denuncia o diretor.

Para ele, uma forma de 
trazer estabilidade financei-

ra para abrigos que reali-
zam trabalhos semelhantes 
seria se fossem mantidos 
pelo Poder Público. “Nós 
somos utilidade pública e 
fazemos por amor o que 
deveria ser trabalho deles”, 
afirma. Para ajudar, a po-
pulação pode doar para o 
São Lázaro por meio do Pix 
CNPJ 13043465/0001-71. 
Para mais informações so-
bre outras formas de ajudar, 
também é possível entrar 
em contato com a equipe do 
abrigo no Instagram @abri-
gosaolazaro.

Neste domingo, 26, o abri-
go promoverá o “Mutirão 
do Banho”, por onde serão 
recebidas doações de sham-
poos, sabonetes e produtos 
de higiene para pets. “Rea-
lizar essa visita é uma ótima 
oportunidade para que as 
pessoas conheçam o abrigo 
e para que possam conhecer 
de fato a nossa realidade e di-
mensão”, explica Apollo Vicz. 
O diretor destaca ainda, que 
os animais que estão sob os 
cuidados do abrigo são pro-
venientes da sociedade. “A 
sociedade que foi negligente 
e cometeu o crime de aban-
dono. Não existe animal de 
rua, existe animal abandona-
do, animal não brota do as-
falto ou dá em árvore, todos 
foram abandonados pela so-
ciedade”, declara.

Por Yasmim Rodrigues

Atualmente, entre cães e gatos, há mais de 1200 animais resgatados no abrigo

Abrigo paralisa atividades 
por falta de doações

De acordo com o diretor do abrigo, as dívidas ultrapassam R$ 100 mil 
em clínicas veterinárias e R$ 80 mil somente com  ração a cada mês

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - EXTRATO DE 
REGISTRO DE PREÇOS. ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2306.01/2022-PE /SRP, fir-
mado entre a Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, através da Secretaria de Saúde (Or-
gão Gerenciador) e a empresa ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ: 
42.017.679/0001-71. MODALIDADE: Pregão Eletrônico n° 1105.01/22-PE /SRP. OBJETO: SELE-
ÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS E MATE-
RIAL PARA RAIO-X, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL 
DR JOSÉ ARCANJO NETO DO MUNICÍPIO, CONFORME O TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR 
TOTAL REGISTRADOS:, para o Item 01, com o valor global de R$ 39.690,00 (Trinta e nove mil 
seiscentos e noventa reais); No Item 02, com o valor global de R$ 132.300,00 (cento e trinta e 
dois mil e trezentos reais); No Item 03, com o valor global de R$ 220.500,00 (duzentos e vinte 
mil e quinhentos reais); No Item 04, com o valor global de R$ 230.235,00 (duzentos e trinta mil 
duzentos e trinta e cinco reais); No Item 05, com o valor global de R$ 279.665,00 (duzentos e 
setenta e nove mil seiscentos e sessenta e cinco reais); No Item 06, com o valor global de R$ 
70.875,00(setenta mil oitocentos e setenta e cinco reais); No Item 07, com o valor global de R$ 
700.830,00 (setecentos mil e oitocentos e trinta reais); No Item 08, com o valor global de R$ 
70.875,00 (setenta mil oitocentos e setenta e cinco reais); No Item 09, com o valor global de R$ 
132.167,50 (cento e trinta e dois mil cento e sessenta e sete reais e cinquenta centavos); No 
Item 10, com o valor global de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais); No Item 11, com o valor 
global de R$ 21.900,00 (vinte e um mil e novecentos reais); No Item 12, com o valor global de R$ 
27.000,00 (vinte e sete mil reais); No Item 13, com o valor global de R$ 12.003,30 (doze mil e três 
reais e trinta centavos); No Item 14, com o valor global de R$ 18.872,20 (dezoito mil oitocentos 
e setenta e dois reais e vinte centavos); No Item 15, com o valor global de R$ 24.215,20 (vinte 
e quatro mil duzentos e quinze reais e vinte centavos); No Item 16, com o valor global de R$ 
10.087,40 (dez mil oitenta e sete reais e quarenta centavos); No Item 17, com o valor global de 
R$ 13.978,40 (Treze mil novecentos e setenta e oito reais e quarenta centavos); No Item 18, com 
o valor global de R$ 14.121,00 (quatorze mil cento e vinte e um reais);. FUNDAMENTO LEGAL: 
Leis Federais nº 10.520/2002, pela Lei Complementar nº123/06, Lei nº 8.666/93 – Lei Geral de 
Licitações e pelo Decreto n° 7.892/2013. DATA DE ASSINATURA: 23.06.2022 VIGÊNCIA: De 12 
(doze) meses. SIGNATARIOS: Pela Prefeitura de Santana do Acaraú, Secretaria Municipal de 
Saúde, Sra. Izabel Cristina Loiola Oliveira e pela Empresa: ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI, representada por sua Representante legal a Sra. LETICIA VASCONCELOS 
FROTA VINAS. Santana do Acaraú/Ce, 23 de junho de 2022. Comissão de Pregão.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE AVISO DE LICITA-
ÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 14.06.001/2022 - A CPLP da Prefeitura Municipal de Martinópole/
CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 08 de Julho de 2022, 
às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Martinópole/
CE, estará realizando licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo MENOR PREÇO 
POR EMPREITADA GLOBAL, tombada sob o N.º 14.06.001/2022, com fins a OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO DAS FAI-
XAS DE DOMÍNIO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO POR MEIO DE ROÇO E CAPINA 
MANUAL, NA SEDE E ZONA RURAL DE MARTINÓPOLE-CE . Informações na Sede da CPLP, 
localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Martinópole /CE , no horário de 08:00 às 12:00h. 
Martinópole/CE, 22 de Junho de 2022. Francisco das Chagas Lourenço Alves – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaçu-Ceará – Aviso de Licitação – A Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Município de Caririaçu-Ceará, conside-
rando a comissão de licitação, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial e em cumprimento ao que 
determina as leis federais 8.666/93, 10.520/02 e o decreto 10.024/19 e suas posteriores alterações, 
o Pregoeiro Oficial do Município de Caririaçu/Ceará, torna público para conhecimento dos interes-
sados que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.06.15.01, cujo objeto é a 
Contratação para a prestação de serviços de locação de máquinas e equipamentos para execução 
de serviços de finalidades diversas - sede e zona rural do Município de Caririaçu-Ceará. A entrega 
das propostas de preços será a partir do dia 27/06/2022 e abertura das propostas de preços no dia 
07/07/2022 às 08:00horas. Tudo conforme especificações contidas no edital, o qual encontra-se 
na íntegra na sede da comissão permanente de licitação no Endereço Rua Parque Recreio Paraiso 
S/N, Caririaçu – Ceará, no horário de 08:00hs ás 12:00hs e nos sites www.tce.ce.gov.br e bllcompras.
com. Caririaçu-Ceará, Em 22 de Junho de 2022. José Lenos Bessa Batista - Pregoeiro Oficial. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DO(S) INS-
TRUMENTO(S) CONTRATUAL Os Ordenadora(s) de Despesas da(s) SECRETARIA DE EDUCA-
ÇÃO, , do município de Senador Sá-Ce, torna público o extrato do(s) Instrumento(s) Contratual 
(ais) resultante(s) da TOMADA DE PREÇOS nº 1705.01.01/2022: UNIDADE ADMINISTRATIVA: 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTO DE DESPESAS: 
0401.12.122.0105.2.011- ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE 
TERCEIROS PESSOAS JURÍDICA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA OFERTAR CURSO PREPARATÓRIO AOS PROCESSOS SELETIVOS 2022 (VESTIBULA-
RES) PARA ESTUDANTES DE ESCOLA PÚBLICA QUE ESTEJAM CURSANDO 3º ANO MÉDIO 
OU FINALIZANDO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENADOR 
SÁ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 
2022. VALOR(ES) CONTRATADO(S): F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR-ME, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 44.316.276/0001-59, No Item 01, com o valor global de R$ 6.500,00 (Seis mil e 
Quinhentos Reais) perfazendo um valor total de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos 
reais). ASSINA PELA CONTRATADA: F. EDILSON VASCONCELOS JUNIOR-ME/ FRANCISCO 
EDILSON VASCONCELOS JUNIOR. ASSINA PELA CONTRATANTE: Francisca Priscila Xavier 
Lima– SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; Senador Sá-CE 23 de Junho de 2022. Erivando Oliveira de 
Morais Filho Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DO(S) INSTRU-
MENTO(S) CONTRATUAL Os Ordenadora(s) de Despesas da(s) SECRETARIA DE ADMINISTRA-
ÇÃO E FINANÇAS, , do município de Senador Sá-Ce, torna público o extrato do(s) Instrumento(s) 
Contratual (ais) resultante(s) da TOMADA DE PREÇOS nº 2005.01/2022: UNIDADE ADMINIS-
TRATIVA: SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
ELEMENTO DE DESPESAS: 0301.04.122.0037.2.005- ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00 
– OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOAS JURÍDICA. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO DE PESSOAL, CON-
SULTORIA E CAPACIDADE PARA MELHORAMENTO DO ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 
DO MUNÍCIPIO DE SENADOR SÁ. VIGÊNCIA DO CONTRATO: até 31 de dezembro de 2022. 
VALOR(ES) CONTRATADO(S): E&D DEVELOP-CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO ORGANIZA-
CIONAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 38.662.139/0001-73, No Item 01, com o valor global 
de R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais); No Item 02, 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e 
Quinhentos Reais); No Item 03, com o valor global de R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos 
Reais)e No Item 04, com o valor global de R$ 22.500,00 (Vinte e Dois Mil e Quinhentos Reais), 
perfazendo um valor total de R$ 90.000,00 (Noventa Mil Reais). ASSINA PELA CONTRATADA: 
E&D DEVELOP-CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO ORGANIZACIONAL LTDA / Edmundo Leonel 
de Alencar Neto. ASSINA PELA CONTRATANTE: Antônia Oliveira de Morais – SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS; Senador Sá-Ce 23 de Junho de 2022. Erivando Oliveira de Mo-
rais Filho Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DO JUL-
GAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público 
o resultado do julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 2022.04.20.001F 
– objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de Serviços de Roço – Roçada 
Manual leve, em diversas Estradas Vicinais de Diversas Localidades do Município de Tarrafas/CE. 
Resultado Final: Empresa vencedora do Certame: Teotônio Construções Comercio Industria 
e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 10.453.927/0001-30, Valor Proposto de R$ 107.990,15 (cento 
e sete mil novecentos e noventa reais e quinze centavos) considerado o mais vantajoso para a 
Administração, sendo, por esse motivo, declarada a vencedora do Certame. Fica, aberto o prazo 
recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, da Lei Federal nº 8.666/93. Maiores informações 
através do telefone (0XX88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 21 de junho de 2022. Francisca Batista da 
Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.05.03/2022. A Pre-
sidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do jul-
gamento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ESCOLA MARIA 
ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, Conforme segue: INABILITADAS: 1. 
ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 2. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES 
EIRELI; 3. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 4. PINHEIROS EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS; 
5. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA E SERVICOS LTDA; 6. MELIUZ CONS-
TRUCOES E SERVICOS LTDA; 7. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 8. JOSE URIAS 
FILHO EIRELI; 9. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 10. J DE FONTE RANGEL EI-
RELI; 11. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 12. R M CLEMENTE CANDIDO; 13. 
GPM - PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA; 14. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 
15. ARCOS CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA; 16. REAL SERVICOS EIRELI; 17. 
PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 18. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES 
EIRELI; 19. JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI; 20. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITA-
DA; 21. CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA; 22. ARCTURO 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA e HABILITADAS: 23. ELO CONSTRUCOES E EMPREEN-
DIMENTOS EIRELI; 24. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 25. S & T CONSTRUCOES E 
LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA; 26. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA 
DE SERVICOS LTDA; 27. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 28. ARAUJO CONS-
TRUCOES E LOCACOES LTDA; 29. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 30. SARAIVA 
EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 31. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRU-
COES LTDA; 32. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES; 33. MATOS 
& ALMEIDA LTDA; 34. META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE 
OBRA EIRELI; 35. RAMALHO SERVICOS E OBRAS LTDA; 36. CMN CONSTRUCOES E LOCA-
COES LTDA; 37. ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 38. CONSTRU-
TORA EXITO EIRELI; 39. CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 40. CALDAS 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 41. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EI-
RELI; 42. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 43. NORDESTE CONSTRUCOES E IN-
FRAESTRUTURA LTDA; 44. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 45. ABRAV 
CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 46. TEOTONIO CONSTRUCOES 
COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA; 47. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRE-
LI; 48. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 49. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 50. 
CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 51. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL 
EIRELI; 52. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 53. CLEZI-
NALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 54. N3 CONSTRUTORA LTDA; 55. MARQUINHOS 
CONSTRUCOES EIRELI; 56. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 
57. FRANCISCO NARLON ALVES GUERREIRO; 58. CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDA-
GEM LTDA; 59. GLOBAL GESTORA DE EMPREENDIMENTOS E NEGOCIOS LTDA; 60. VAP 
CONSTRUCOES LTDA; 61. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 62. ITAPAJE CONSTRUCAO E SER-
VICOS EIRELI; 63. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 64. DAN-
TAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA; 65. C V TOME SERVI-
COS; 66. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI. Fica, a partir 
da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei 
de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, 
pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 22 de 
Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE RESULTADO DE HA-
BILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 06.002/2022 – TP, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUATRO PRAÇAS NA SEDE DO MUNICIPIO 
DE UMIRIM/CE. A CPL comunica a HABILITAÇÃO das Empresas: 1. JUAÇABA CONSTRUÇÕES 
LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRTELI; 2. GK ENGENHARIA LTDA; 3. TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI 
– ME; 4. ENGERCON CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA; 5. LEXON SERVIÇÕS E CONSTRU-
TORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 6. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP; 7. SERF 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI – ME; 8. CONSTROL ENGENHARIA EI-
RELI - ME; 9. MAREA LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; 10. ALBUQUERQUE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS – ME. e INABILITADA a empresa: 1. LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇOS EIRELI – ME; 
2. E2 CONSTRUTORA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; 3. ML ENTRETENIMENTOS ASSES-
SORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME; 4. ITAPAJÉ CONTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI. As razões que 
motivaram o posicionamento da Comissão encontram-se a disposição dos interessados. Fica aberto 
prazo recursal previsto no Art. 109, da Lei 8.666/93. Informações: Sala de Licitação na Rua Major 
Sales, 28 - Cruzeiro, de segunda a sexta das 08:00hs às 12:00hs. Umirim - Ce, 22 de junho de 2022. 
Marcelo Wagner Alves Ferreira – Presidente da CPL. 



7

FOTO XINHUA

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 23 de junho de 2022

Ataque. Um ataque com drone -um avião não tripulado- atingiu uma refinaria em Rostov, 
região localizada na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, disse a agência estatal russa Tass. A 
ofensiva causou um incêndio nas dependências da refinaria. Não houve registro de feridos.INTERNACIONAL

Xi Jinping disse que “a crise da Ucrânia voltou a soar o alarme para a humanidade”

Guerra desperta 
Europa para
gasto com defesa

O presidente da Saab, 
principal fabricante de 
armas da Suécia, avalia que 
a Guerra da Ucrânia desper-
tou a Europa para a neces-
sidade de se preocupar com 
seus gastos com defesa, que 
irão crescer “dramaticamen-
te” devido à ameaça coloca-
da pela Rússia de Vladimir 
Putin.

Para Micael Johansson, 
61, o pedido de admissão 
de seu país na Otan, o clube 
militar liderado pelos EUA, 
representa uma oportunida-
de de expansão, embora haja 
o risco inerente da exposi-
ção a mais competição.

“O conflito foi uma 
chamada de despertar para 
vários países, incluindo o 
meu. Infelizmente, a guerra 
deixou isso bem claro, ao 
vermos o que exatamente os 
ucranianos precisam para se 
defender”, disse.

À reportagem por chama-
da de vídeo desde Brasília 
ele afirma que “o mercado 
de defesa na Europa vai 
crescer enormemente”. “E 
estamos posicionados.” 
Desde que os mísseis russos 
caíram sobre o vizinho, 
toda a postura continental 
mudou. O caso alemão 
é eloquente: refratário a 
questões de defesa desde o 
fim da Guerra Fria, o país 
triplicou seu orçamento de 
defesa com a criação de um 
fundo de € 100 bilhões (R$ 
544 bilhões) a serem gastos 
neste ano. Outros, como 

a Polônia, já anunciaram 
compras militares.

Neutralidade
Mais próximo de Johans-

son, há o caso nórdico: a 
Suécia abandonou mais de 
200 anos de neutralidade 
para pedir sua entrada na 
Otan, assim como a vizinha 
Finlândia, que mantinha 
sete décadas de não alinha-
mento militar para evitar 
melindrar Moscou. “Eu não 
esperava ver isso na minha 
vida”, afirmou o executivo. 
“A decisão sueca é política, 
não me cabe comentar, mas 
assumo que a adesão irá 
acontecer. Tenho dificuldade 
em ver algo negativo nisso, 
como indústria, se formos 
competitivos”, afirma.

“Mesmo que todos os 
nossos sistemas sejam 
compatíveis com a Otan, a 
aliança não costuma com-
prar equipamentos de países 
que não são membros”, diz 
ele. “Em algumas áreas, 
como comando e controle 
de guerra eletrônica, se você 
está fora da aliança eles po-
dem não confiar muito.”

Johansson admite, con-
tudo, que as oportunidades 
vêm acompanhadas de riscos, 
como é no caso dos caças, 
seu mais famoso produto 
de exportação. O modelo 
Gripen, por exemplo, perdeu 
concorrências importantes 
neste ano: na Finlândia (64 
unidades) e no Canadá, 
membro da Otan (88 aviões).

Em recado indireto à Otan, 
o líder chinês, Xi Jinping, 
criticou nesta quarta (22) a 
expansão de alianças milita-
res. Ele falava em fórum em-
presarial do Brics, que reúne 
também Brasil, Rússia, Índia 
e África do Sul. A Xinhua, 
agência estatal chinesa de no-
tícias, divulgou que, durante 
o discurso, Xi disse que “a 
crise da Ucrânia voltou a soar 
o alarme para a humanida-
de”. “Países acabarão em di-
ficuldades se depositarem fé 
cega na expansão de alianças 
militares e na busca de sua 
própria segurança às custas 
dos outros.”

Ainda que não esteja envol-
vida diretamente na Guerra 
da Ucrânia, Pequim ampliou 
sua cooperação militar com 
Moscou. As relações mútuas 
alcançaram novo grau sema-
nas antes do início do conflito, 
quando os países pactuaram 
um acordo histórico que Xi e 
Vladimir Putin descreveram 
como “amizade sem limites”.

Enquanto estreita laços com 
sua vizinha ao norte e afina a 
Guerra Fria 2.0 contra os EUA, 
Xi fez uma defesa da multipo-
laridade na reunião. Ele exor-
tou a comunidade internacio-
nal a abandonar o “jogo de 
soma-zero” nas relações exte-
riores e a se opor à hegemonia, 
ainda de acordo com citações 
da Xinhua.

O encontro antecede a reu-
nião, também virtual, de líde-
res do Brics e deve contar com 
a participação de Jair Bolsona-

ro (PL). A data escolhida pela 
China, presidente rotativa do 
bloco, foi esta quinta (23).

Cúpula
A cúpula também deu mais 

um exemplo do movimento 
de aproximação entre Rússia 
e países asiáticos, intensifica-
do com a guerra e as sanções 
impostas pelo Ocidente após 
a invasão da Ucrânia. Putin 
afirmou que Moscou está re-
direcionando seus fluxos co-
merciais para nações que com-
põem o Brics.

“Houve aumento notável 
nas exportações de petróleo 
russo para China e Índia”, disse 
Putin. Cifras oficiais mostram 
que as importações chinesas 
de petróleo russo aumentaram 
55% em relação ao ano anterior 
e alcançaram valor recorde em 
maio, desbancando a Arábia 

Saudita como principal for-
necedora chinesa. Do mesmo 
modo que seu parceiro chinês, 
o chefe do Kremlin criticou o 
Ocidente. “Parceiros ociden-
tais negligenciam os princípios 
básicos da economia de mer-
cado, do livre comércio e da 
inviolabilidade da propriedade 
privada; eles seguem um rumo 
macroeconômico irresponsá-
vel”, afirmou ele.

Bem-estar
Assim como já vinha fazen-

do a chancelaria russa, Putin 
acusou países ocidentais de 
destruírem cadeias produtivas 
e afetarem o bem-estar das po-
pulações, mencionando a imi-
nente crise alimentar global. A 
União Europeia culpa os rus-
sos pela insegurança alimentar 
ao reterem na Ucrânia tone-
ladas de grãos. Analistas têm 

afirmado que a guerra no Les-
te Europeu consolidou os laços 
da Rússia com países asiáticos. 
O indiano Parag Khanna, au-
tor de “The Future is Asian”, 
disse à reportagem que a Rús-
sia se tornou “o norte da Ásia”. 
“A Rússia não tem outra opção 
a não ser exportar, importar e 
negociar com a Ásia.”

A conformação do Brics e 
o peso que a Rússia tem no 
bloco dos emergentes ficou 
evidente em votações nas Na-
ções Unidas para condenar a 
invasão da Ucrânia. Quando 
a discussão ocorreu no Con-
selho de Segurança, China e 
Índia se abstiveram -o Bra-
sil votou a favor. Já a África 
do Sul, que não é membro 
do colegiado, absteve-se em 
duas votações na Assem-
bleia-Geral da ONU com o 
mesmo escopo.

Brasil
Como já esperado, o Bra-

sil não mencionou a Guer-
ra da Ucrânia durante o fó-
rum empresarial. Bolsonaro 
concentrou seu discurso na 
afirmação de que “o contex-
to internacional é motivo de 
preocupação”. O líder brasilei-
ro disse que seu governo está 
preocupado “em razão dos 
riscos aos fluxos de comércio e 
investimentos e à estabilidade 
das cadeias de abastecimen-
to de energia e alimentos”. “A 
resposta a esses desafios não é 
se fechar ao resto do mundo. 
Temos procurado aprofundar 
nossa integração econômica.”

China manda recado contra 
expansão militar da Otan
Líder chinês criticou a expansão de alianças militares em fala no fórum 
empresarial do Brics, que reúne também Brasil, Rússia, Índia e África do Sul

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 
o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 05.016/2022, 
realizada no dia 22 de junho de 2022, às 10:00 horas, cujo objeto é a construcão de Praça no Bairro 
Lagoa do Tigre Sul, Sede do Município de Novo Oriente-CE, tendo como Vencedora a Empresa: M 
A Feitosa de Sousa LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.356.135/0001-71, com valor de R$ 550.177,43 
(quinhentos e cinquenta mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos). Não houve 
manifestação de recurso, onde os representantes presentes declararam desistir do prazo recursal 
dantes mencionado com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea "a" e "b" da Lei nº 8.666/93. Novo 
Oriente, 22 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 
Público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a recuperação de 
estradas vicinais em diversas localidades da zona rural do Município de Novo Oriente - Ceará, 
Conforme Convênio Nº 185/2022 - Processo Nº 03967921/2022 - MAPP Nº 1863 SOP, na 
modalidade Tomada de Preços Nº 05.017/2022, em favor da Empresa: Rcanuto Engenharia 
EIRELI, CNPJ: 41.981.677/0001-35, Vencedora, com valor global de R$ 2.080.118,29 (dois 
milhões, oitenta mil, cento e dezoito reais e vinte e nove centavos). Novo Oriente – Ceará, 22 de 
junho de 2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Extrato de Revogação de 
Licitação.  A Secretaria da Saúde, do Município de Novo Oriente, torna pública a revogação do 
Processo de Licitação n° 08.005/2022, modalidade Pregão Eletrônico, tendo como objeto: 
Registro de Preço para futura aquisição de veículo transformado em ambulância para atender 
as necessidades do Hospital e Maternidade Dr. José Maria Fernandes Leitão do Município de 
Novo Oriente/CE"., nos termos do artigo 49 da Lei nº 8.666/93.  fica aberto o prazo recursal 
previsto no art. 109, Inciso I, Alínea "c.". Novo Oriente-CE, 22 de junho de 2022. Paula de 
Vasconcelos Pinheiro – Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Aviso de Abertura das Propostas de Preço: 
Tomada de Preço Nº 2022.05.18.01. A Comissão de Licitação do Município de Orós – CE, 
comunica aos interessados que no próximo dia 24 de junho de 2022, às 08:00 horas, na sala da 
Comissão de Licitação, endereço: Praça Anastácio Maia, Nº 40 – Centro – Orós-CE, estará abrindo 
o(s) envelope(s) propostas de preços referente à Tomada de Preço Nº. 2022.05.18.01, cujo objeto 
é a Recuperação/Adequação de estradas vicinais do município de Orós/CE, conforme Contrato de 
Repasse Nº 902961/2020/MAPA/CAIXA-OPERAÇÃO Nº 1072329-02, e Conforme Contrato de 
Repasse Nº 909474/2020/MAPA/CAIXA-OPERAÇÃO Nº 1074804-02, tudo conforme 
especificações em Anexos. Orós - CE, 22 de junho de 2022. José Kleriston Medeiros Monte 
Júnior – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de 
Tururu – Ceará, torna público, para conhecimento dos interessados o Adendo nº 01 do Edital da 
Concorrência Pública nº 001/2022.03 que objetiva a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos (Lixo 
Urbano) do Município de Tururu-CE. Motivos: alteração nos requisitos de habilitação e no 
Projeto Básico do edital. O termo de adendo estará disponível nos sites tce.ce.gov.br e 
www.tururu.ce.gov.br. Assim, fica marcada nova data para realização do certame para o dia 25 
de julho de 2022 as 09:00. Informações: à Rua Maria Glória da Conceção, S/N – Centro. (horário 
comercial). Tururu, 22 de junho de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 06 de julho de 2022, às 
9h00min, (horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão 
Eletrônico nº 038/2022.02, cujo objeto é Registro de Preços para futura e eventual contratação 
de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos, com 
fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos, com respectivas garantias, 
destinados à frota de veículos pertencentes às diversas Secretarias do Município de Tururu. O 
edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/e no Setor de 
Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 22 de 
junho de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissão Permanente de 
Licitação, comunica que no próximo dia 27 de junho de 2022, às 14h00min, na sede da CPL, 
sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues nº 1131, estará realizando a abertura dos 
envelopes Propostas de Preços das empresas habilitadas, referente a Tomada de Preços nº 
006/2022.04 que trata da contratação de empresa especializada para pavimentação em 
pedra tosca em Canto Escuro na Zona Rural do  Município de Uruburetama. 
Uruburetama/CE, 22 de junho de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação comunica que no próximo dia 11 de julho de 2022, às 10h00min, estará realizando 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 009/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa 
para prestação de serviço de reforma da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e 
Empreendedorismo do município de Uruburetama. O edital estará à disposição no portal 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ após esta publicação e no Setor de Licitações, sito à Rua 
Farmacêutico José Rodrigues nº 1131, Centro, horário de 8h00min às 12h00min e de 14h00min às 
17h00min. Uruburetama/CE, 22 de junho de 2022. À Comissão.  

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto Pavimentação em 
pedra tosca na Rua José Ribeiro Crispim, Rua Nossa Senhora do Carmo, no Município de 
Umari – Ceará (Zona Urbana) Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento Final. O Presidente 

da CPL da Prefeitura Municipal de Umari/CE, torna público, que fora concluído o julgamento 

referente à fase de proposta de preços do Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços 

n° 2022.03.21.1 sendo o seguinte: Empresa vencedora - Klebio Landim de Franca EIRELI, com 

proposta no valor global de R$ 461.997,27 (quatrocentos e sessenta e um mil novecentos e 

noventa e sete reais  e vinte e sete centavos). Empresas com propostas desclassificadas: M 

Joseneide Lima Melo EIRELI, Riofe Serviços e Administrativo EIRELI, Momentum Construtora 

Limitada – ME, Eletroport Serviços Projetos e Construções EIRELI, Pedro Gerferson F. 

Feliciano Diniz Brasileiro, G7 Construções e Serviços EIRELI, PV Engenharia, serviços E 

Locações LTDA – ME, A P Lucas Moreira – ME, ABIK Engenharia e Consultoria LTDA – ME e 

Ideal Construções e Serviços LTDA. Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua 03 de 

agosto, 200, Centro, Umari/CE, ou pelo telefone (88)3578-1161, no horário das 8h às 12h. 

Umari/CE, 20 de junho de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.

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

Propostas de Preços, Referente à Tomada de Preços nº  2804.01/2022– Secretaria de 

Infraestrutura ,obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: serviços de 

conservação de estradas vicinais do Município de Alcântaras/ce, conforme projeto básico. A 

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

interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preços n° 

2804.01/2022. Empresa Vencedora: Ellus Serviços LTDA-ME, com CNPJ 26.723.179/0001-07, 

pelo valor global de R$ 294.875,16 (Duzentos e noventa e quatro mil, oitocentos e setenta e cinco 

reais e dezesseis centavos). A Ata de julgamento das propostas de preços do certame em 

referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de 

Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, 

Centro Alcântaras-Ce, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, 

portanto, aberto o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. 

Alcântaras/CE, 23 de junho de 2022.Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº. 2022.05.17.02. Para Contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de 
construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de São Sebastião, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185220. Onde se lê: sessão de recebimento 
dos documentos de habilitação e propostas do processo: 23 de junho de 2022, às 09:30h. Leia-
se: sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 27 de 
junho de 2022, às 09:30h.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado de Julgamento de Recurso 
Administrativo e Abertura de Propostas – Tomada de Preços Nº 005/22-TP-OBRAS. A 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque da Cidade 
José Costa Matos, 01, Centro – Ipueiras/CE, faz-se saber aos interessados do certame em 
epígrafe cujo o objeto é pavimentação em pedra tosca e drenagem superficial em meio fio de 
concreto em ruas da localidade de baixa do frade, nova graça, olho d'agua dos Galvões, Grossos 
e Boa Esperança no Município de Ipueiras – CE, o resultado de Julgamento dos Recursos 
interposto pelas licitantes AJS Estruturas e Edificações LTDA,  Semas Imperium Serviços e 
Construções EIRELI – ME, Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI e  Delmar 
Construções EIRELI – EPP contra decisão desta CPL quanto à fase de habilitação. Feita a 
análise dos Recursos, a Comissão decidiu pelo Deferimento dos recursos apresentados por 
todas as empresas, conforme respostas aos Recursos Administrativo. Informa ainda, que a 
Abertura do Envelope N° 02 (Proposta de Preço), será realizado no dia 24 de Junho de 2022 às 
07:300hrs. O inteiro teor das Respostas ao Recursos Administrativo encontra-se disponível na 
s a l a  d a  C o m i s s ã o  P e r m a n e n t e  d e  L i c i t a ç ã o  e  n o  P o r t a l  d o  T C E - C E 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 22 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu 
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Equipe de Apoio da Prefeitura 
Municipal de Jaguaruana, torna Público, que o processo na modalidade Pregão Eletrônico de n° 
2022.05.10.01-PERP, cujo objeto é: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
manilhas para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da 
Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, não obteve a finalidade desejada, uma vez que não 
restaram licitantes aptos à adjudicação e homologação do certame, motivo pelo qual a sessão 
resultou em sua forma Fracassada. Jaguaruana/CE, 22 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 
05.015/2022, realizada no dia 22 de junho de 2022, às 08:00 horas, cujo objeto é a 
pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - Ceará, conforme Convênio Nº 
116/2022 - Processo Nº 03060659/2022 - MAPP Nº 1853 SOP, tendo como Vencedora a 
Empresa: Araújo Batalha Serviços e Construções EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 
17.874.427/0001-11, com valor de R$ 1.527.488,91 (Hum milhão, quinhentos e vinte e sete mil, 
quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos). Não houve manifestação de 
recurso, onde os representantes presentes declararam desistir do prazo recursal dantes 
mencionado com fulcro no artigo 109, inciso I, alínea "a" e "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 
22 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 
Público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a pavimentação em 
pedra tosca no Município de Novo Oriente - Ceará, conforme Convênio Nº 116/2022 - Processo 
Nº 03060659/2022 - MAPP Nº 1853 SOP, na modalidade Tomada de Preços Nº 05.015/2022, 
em favor da Empresa: Araújo Batalha Serviços e Construções EIRELI ME, CNPJ: 
17.874.427/0001-11, Vencedora, com valor global de R$ 1.527.488,91 (Hum milhão, quinhentos 
e vinte e sete mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e noventa e um centavos). Novo Oriente – 
Ceará, 22 de junho de 2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 
Público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a Construção de praça 
no Bairro Lagoa do Tigre Sul, sede do Município de Novo Oriente-CE, na modalidade Tomada de 
Preços Nº 05.016/2022, em favor da Empresa: M A Feitosa de Sousa LTDA, CNPJ: 
41.356.135/0001-71, Vencedora, com valor global de R$ 550.177,43(quinhentos e cinquenta 
mil, cento e setenta e sete reais e quarenta e três centavos). Novo Oriente – Ceará, 22 de junho 
de 2022. José Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato n° 05.017/2022, oriundo do Tomada de Preços n° 05.017/2022, 
Objeto: recuperação de estradas vicinais em diversas localidades da Zona Rural do Município 
de Novo Oriente - Ceará, Conforme Convênio Nº 185/2022 - Processo Nº 03967921/2022 - 
MAPP Nº 1863 SOP. Contratada:   Rcanuto Engenharia EIRELI, CNPJ: 41.981.677/0001-35. 
Valor Global: 2.080.118,29 (dois milhões, oitenta mil, cento e dezoito reais e vinte e nove 
centavos). Data de Assinatura: 22/06/2022, Prazo Vigência: 12 (doze) meses e Prazo Execução 
da Obra: 180 (cento e oitenta) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de 
Infraestrutura, e Amanda Rodrigues Canuto – Representante Legal da empresa Rcanuto 
Engenharia EIRELI, CNPJ: 41.981.677/0001-35.  Novo Oriente, 22 de junho de 2022. José 
Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº. 
05.017/2022, realizada no dia 21 de junho de 2022, às 09:00 horas, cujo objeto é a recuperação 
de estradas vicinais em diversas localidades da Zona Rural do Município de Novo Oriente - 
Ceará, Conforme Convênio Nº 185/2022 - Processo Nº 03967921/2022 - MAPP Nº 1863 SOP, 
tendo como Vencedora a Empresa: Rcanuto Engenharia EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
41.981.677/0001-35, com valor de R$ 2.080.118,29 (dois milhões, oitenta mil, cento e dezoito 
reais e vinte e nove centavos). Não houve manifestação de recurso, onde os representantes 
presentes declararam desistir do prazo recursal dantes mencionado com fulcro no artigo 109, 
inciso I, alínea "a" e "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 21 de junho de 2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim – Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 
16.12.02/2021.07 - Extrato do Contrato.  O Secretário Municipal de Saúde,  torna público o 
Extrato do Contrato da Tomada de Preços nº 16.12.02/2021.07; Objeto: executar a continuação 
da Unidade Básica de Saúde de Lagoa do Jardim e da Unidade Básica de Saúde de Caetanos, 
no Município de Amontada, com recursos do Convênio nº 18.866.411/0001-20, firmado com o 
Ministério da Saúde; Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde; Dotação 
Orçamentária: 0901.10.301.0402.1.030 – Construção, Reforma, Ampliação de Unidades de 
Saúde; elemento de despesa nº 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: 1631000000; Prazo de 
Execução: 90 (noventa) dias; Vigência do Contrato: 12 (doze) Meses; Valor Global: R$ 
584.944,43 (quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta 
e três centavos); Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; Contratada: JJ Locações e 
Construções EIRELI ME, CNPJ (MF) Nº 18.866.411/0001-20, Francisco do Vale Pinto Júnior, 
CPF n° 014.652.483-74-Sócio Administrador. Amontada - CE, 16 de maio de 2022. Felipe 
Jacinto de Oliveira Sousa - Secretário Municipal de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 
23.02.01/2022.07 - Extrato do Contrato.  O Secretário Municipal de Saúde, torna público o 
Extrato do Contrato da Tomada de Preços nº 23.02.01/2022.07; Objeto: executar reforma de 
UBS de Garças, no Município de Amontada, com recursos do Ministério da Saúde, conforme 
Proposta Nº 11872.4040001/221-007; Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde; 
Dotação Orçamentária: 0901.10.301.0402.1.030 – Construção, Reforma, Ampliação de 
Unidades de Saúde; elemento de despesa nº 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: 1631000000; 
Prazo de Execução: 03 (três) meses; Vigência do Contrato: 12 (doze) meses; Valor Global: R$ 
145.487,98 (cento e quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito 
centavos); Contratante: Secretaria municipal de Saúde; Contratada: JJ Locações e 
Construções EIRELI ME, CNPJ (MF) Nº 18.866.411/0001-20, Francisco do Vale Pinto Júnior, 
CPF n° 014.652.483-74-Sócio Administrador. Amontada - CE, 23 de maio de 2022. Felipe 
Jacinto de Oliveira Sousa - Secretário Municipal de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 
16.12.02/2021-07 - Aviso de Adjudicação e Homologação.  O Secretário Municipal de 
Saúde, torna público o Extrato da Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços nº 
16.12.02/2021-07; Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar a continuação da 
Unidade Básica de Saúde de Lagoa do Jardim e da Unidade Básica de Saúde de Caetanos, 
no Município de Amontada, com recursos do Convênio Nº 118724040001/13-004, firmado 
com o Ministério da Saúde; Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde; 
Vencedora: JJ Locações e Construções EIRELI, CNPJ (MF) Nº 18.886.411/0001-20; Valor 
Global: R$ 584.944,43 (quinhentos e oitenta e quatro mil, novecentos e quarenta e quatro 
reais e quarenta e três centavos). Amontada - CE, 13 de maio de 2022. Felipe Jacinto de 
Oliveira Sousa - Secretário Municipal de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 23.02.01/2022-
07 - Aviso de Adjudicação e Homologação. O Secretário Municipal de Saúde, torna público o 
Extrato da Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços nº 23.02.01/2022-07; Objeto: 
Contratação de Pessoa Jurídica para executar reforma de UBS de Garças, no Município de 
Amontada, com Recursos do Ministério da Saúde, conforme Proposta Nº 11872.4040001/221-
007; Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde; Vencedora: JJ Locações e 
Construções EIRELI, CNPJ (MF) Nº 18.886.411/0001-20; Valor Global: R$ 145.487,98 (cento e 
quarenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). Amontada-
CE, 20 de maio de 2022. Felipe Jacinto de Oliveira Sousa - Secretário Municipal de Saúde.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Adiamento - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº. PE/SRP-
06.15.1/2022-DIVERSAS. Objeto: registro de preços com vistas à futura e eventual contratação 
de serviço de locação de infraestrutura em geral, para atender as necessidades dos eventos 
realizados pelos diversos órgãos administrativos (secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo 
Santo-CE, conforme especificações técnicas e quantidades constantes no Termo de 
Referência, convertido em Anexo I do edital, que tinha início da disputa marcado para acontecer 
a partir das 09h:00m. (horário de Brasília) do dia 30 de junho de 2022, devido a problemas 
técnicos de acesso ao sistema da Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil – (BLL), plataforma que 
operacionaliza os pregões na forma eletrônica desde município, impossibilitando assim a 
disponibilização do edital e, em observância e cumprimento ao prazo fixado no art. 25, caput, do 
Decreto Federal nº. 10.024/2019 e, ainda, visando não haver prejuízo de participação para 
todos os potenciais licitantes, será reaberto o prazo, ficando Adiado o início da disputa para 
acontecer a partir das 09h:00m. (Horário de Brasília) do dia 05 de julho de 2022. Ériton George 
Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores Municipais de Itapajé – Aviso de 
Licitação. A CAPESI - Caixa de Aposentadoria e Pensão dos Servidores de Itapajé/CE através da 
Comissão permanente de Licitação torna público que se encontra à disposição dos interessados, o 
Edital de Licitação nº 2022.04.13.01 – na modalidade Tomada de Preços, tendo por objeto a 
contratação de serviços especializados de consultoria em investimentos conforme Resolução 
CMN Nº 4.963/2021 e suas alterações, e Portaria MTP Nº 1.467/2022 e suas alterações; além de 
fornecimento de software para monitoramento dos investimentos para a CAPESI do Município de 
Itapajé/CE. A abertura realizar-se-á no dia 08/07/2022 às 09:00hs na Sala da Comissão 
Permanente de Licitação situada na Praça Vicente Porfírio Sampaio, 1900 – Centro. Itapajé/CE. 22 
de junho de 2022 – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Concorrência 

Pública Nº. 2022.05.11.01. Para Construção de uma escola com 12 (doze) salas padrão FNDE, 

na Vila São Sebastião, conforme ID n.º 3185214, junto a Secretaria de Educação do Município 

de Cariús. Onde se lê: sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do 

processo: 25 de junho de 2022, às 08:00h. Leia-se: sessão de recebimento dos documentos de 

habilitação e propostas do processo: 27 de junho de 2022, às 10:30h.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº. 2022.05.17.01. Para Contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de 
construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de Bela Vista, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185218. Onde se lê: sessão de recebimento 
dos documentos de habilitação e propostas do processo: 23 de junho de 2022, às 08:00h. Leia-
se: sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 27 de 
junho de 2022, às 08:00h.



ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA –  AVISO DE 
ABERTURA DE PROPOSTAS COMERCIAIS. MODALIDADE:  TOMADA DE PREÇOS Nº 
2022.04.27.01TP: OBJETO: Contratação de empresa  para prestação de serviços de 
consultoria, assessoria e capacitação junto à Secretaria  do Trabalho, Desenvolvimento 
Social e Direitos Humanos de Barroquinha/CE;  ao Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente - CMDCA e  ao Conselho Municipal dos Direitos do Idoso-
CMDI para a atuação específica  nas atividades de monitoramento/acompanhamento, 
avaliação, capacitação e  elaboração de diagnóstico local em consonância com os 
projetos sociais de captação  de recursos externos junto às instituições financeiras, nas 
quais destinam valores  dedutíveis do imposto de renda - Programas Amigo de Valor e 
do Parceiro do Idoso  (SANTANDER), bem como da fundação ITAÚ social - destinados 
aos Fundos  municipais dos direitos da criança e do adolescente e fundo municipal dos 
direitos  dos idosos, visando o desenvolvimento de ações específicas na execução dos 
projetos  sociais “NIACAA: autismo, inclusão & família”, “Nem a COVID nem a violência  
tiram os direitos da infância e adolescência!” e “Vivendo Melhor a Terceira Idade”, a  
serem implementados no ano de 2022. TIPO: MENOR PREÇO por lote. REGIME  DE 
EXECUÇÃO: INDIRETA. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO COMUNICA  que no dia 23 de 
junho de 2022, as 09:00hrs estará abrindo os envelopes contendo  as propostas de 
preços, NO ENDEREÇO: Rua Lívio Veras Rocha, 549, Centro,  Barroquinha-CE CEP: 
62.410-000. maiores informações através do FONE (88)  3623-1137 DAS 08:00 ÀS 
11:30 HORAS. A COMISSÃO. Barroquinha/CE, 03 de  junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA – AVISO 

RESULTADO HABILITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA DE  PREÇOS Nº 2022.05.05.01TP: 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA 

RUA DO SOL, TRAVESSAS  FRANCISCO BENÍCIO E CAMPO DO OLIVEIRA NA SEDE DO 

MUNICÍPIO  DE BARROQUINHA/CE CONFORME CONVÊNIO Nº 02/2022 MAPP: 1087  

SUPERINTENDÊNCIA DE OBRAS PÚBLICAS - SOP E DE INTERESSE DA  SECRETARIA 

MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS  DE BARROQUINHA, 

CONFORME PROJETO BÁSICO.TIPO:MENOR  PREÇO GLOBAL. REGIME DE 

EXECUÇÃO:INDIRETA. A COMISSÃO  DE LICITAÇÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS 

O RESULTADO DA  ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DO CERTAME SUPRACITADO: EMPRESAS  

HABILITADAS: SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES  LTDA, CNPJ: 

21.181.254/0001-23; EXTREMO CONSTRUÇÕES E  SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 

36.040.598/0001-90, L & L SERVIÇOS EIRELI  CNPJ: 13.370.874/0001-82, 

CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE  EIRELI, CNPJ: 39.336.452/0001-

84, RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI,  CNPJ: 09.060.561/0001-50, RSM PESSOA 

EIRELI CNPJ: 33.159.524/0001- 89, CM SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 

02.110.202.0001/11,  CONSERBAS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME, 

CNPJ:  17.452.767/0001-54, F.J CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ: 11.049.189/0001- 

23, JC DE AGUIAR ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EPP, CNPJ:  17.336.292/0001-

30, H.M DE VASCONCELOS SERVIÇOS EIRELI -EPP,  CNPJ: 22.156.360/0001-

10, TOMAZ CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, CNPJ:  32.236.949/0001-81, EMPRESAS 

INABILITADAS: REAL SERVIÇOS  EIRELI, CNPJ: 37.452.665/0001-46; CMGCON 

CONSTRUTORA E  SERVIÇOS EIRELI, CNPJ: 19.726.451/0001-39. A íntegra da 

ata encontra-se no  site: www.tce.ce.gov.br. fica aberto prazo recursal referente a fase 

de julgamento da  habilitação, em conformidade o art. 109, inciso i, alínea “a” da lei 

federal 8.666/93  e suas alterações, maiores informações através do fone (88) 3623-

1137 das 08:00 às  11:30 horas. a comissão. Barroquinha, 22 de junho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA EXTRATO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO-ARP N°. 1406/2022-SS.  ÓRGÃO GERENCIADOR DA 
ATA: SECRETARIA DE SAÚDE -CNPJ  N° 23.478.597/0001-80. DETENTOR DA ARP-

EMPRESA: PANORAMA  COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS 
LTDA, CNPJ:  01.722.296/0001-17, VENCEDORA DO LOTE I: R$ 2.107.101,50. 

EMPRESA:  MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES  
EIRELI, CNPJ: 05.199.870/0001-55, VENCEDORA DO LOTE II: R$ 288.350,00.  

EMPRESA: DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL  
HOSPITALAR EIRELI-ME, CNPJ: 21.830.581/0001-69, VENCEDORA DO  LOTE III: 

R$ 150.000,00, LOTE IV: R$ 290.000,00 E LOTE VI: R$ 1.299.866,00.  EMPRESA: 

DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26, VENCEDORA  DO LOTE V: R$ 

759.995,00. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETOS  FEDERAIS N° 7.892/2013, 

7.903/2013, 10.024/2019. LEI FEDERAL N°  10.520/2002, SUBSIDIADA PELA LEI 

FEDERAL N°. 8.666/93. LICITAÇÃO:  PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 2022.05.17.01-
SRP. TIPO: MENOR PREÇO  POR LOTE. OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 

ATRAVÉS DE  SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA AQUISIÇÃO DE  

MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA  DE SAÚDE DESTE 

MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES  E QUANTIDADES CONSTANTES 

NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I  DO EDITAL. DO VALOR GLOBAL:R$ 

4.895.312,50 (QUATRO MILHÕES  OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO MIL TREZENTOS 

E DOZE REAIS E  CINQUENTA CENTAVOS). DA VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES. DATA 

DA  ASSINATURA DA ARP: 14/06/2022. DO FORO: COMARCA DO MUNICÍPIO  DE 

BARROQUINHA. SIGNATÁRIOS: MACIO RONIO MOTA DOS  SANTOS (SECRETARIA 

DE SAÚDE-GERENCIADOR DA ARP)/JOSE  SALES SILVEIRA D ALMEIDA-PANORAMA 

COMERCIO DE PRODUTOS  MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, MABELLI MARIA 
BEZERRA DE  OLIVEIRA DA SILVA-MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS  

HOSPITALARES EIRELI, ROGERIO FERNANDES DA SILVA-DISTRIMED  COMERCIO 

DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI-ME  E EUGÊNIO JOSÉ GUSMÃO 
DA FONTE NETO-DROGAFONTE LTDA.  (REPRESENTANTES-DETENTORES DE PREÇO). 

Barroquinha 22 de Junho de  2022. Comissão de Licitação.

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS E EMPRESAS DE INSTALAÇÃO 
E MANUTENÇÃO DE REDES, EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE 

TELECOMUNICAÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ. CNPJ: 05.802.618/0001-99 
AVISO RESUMIDO - ELEIÇÕES

Será realizada eleição no dia 05 de setembro de 2022, de 14:00 às 18:00 horas, 
na sede desta Entidade, 1° andar do Condomínio Casa da Indústria - Edifício Beto 
Studart, na Av. Barão de Studart, 1980, Aldeota, nesta Capital, para composição da 
Diretoria Executiva, Conselho Fiscal e Delegados Representantes, devendo o registro 
de chapas ser apresentado à Secretaria do Sindicato, no endereço retro,  no horário 
de 09:00 às 12:00 horas e de 13:00 às 17:00 horas, de 2ª a 6ª feira, no período de 
quinze (15) dias, a contar da data de publicação deste aviso. Nos termos do §5º da 
5ª Etapa do capítulo IV, Seção I, do art. 13 do Estatuto Social, se apenas uma chapa 
estiver sido registrada, o processo eleitoral fluirá até o encerramento do prazo de 
05(cinco) dias para a apresentação de impugnação de candidaturas ou de chapa. 
A partir daí, apenas haverá a esperada data para a realização de Assembleia Geral 
para a eleição por Aclamação da chapa única registrada. O Edital de Convocação da 
Eleição encontra-se afixado na sede desta Entidade. Fortaleza, 23 de junho de 2022. 
JUAREZ HOLANDA FILHO – Presidente.

A empresa FORTFUSO COMERCIO DE FERRAGENS E METALURGIA E SERVIÇOS DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, inscrita no CNPJ n° 06.266.923/0002-57, torna publico que requereu 
junto à Secretaria de maio Ambiente de Itaitinga – SEMAM a Regularização de Licença de Operação, 
para execução de fabricação de estruturas metálicas, montagens de estruturas metálicas, obras de 
alvenaria, comercio varejista de ferragens e ferramentas, localizada na Rua Dona Florência , n° 705, 
Bairro Gereraú, Município de Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, necessário o cum-
primento das exigências da documentação previa para a Licença Ambiental, constantes na Secretaria 
do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE DE JAGUARIBE/
CE - AVISO DE LICITAÇÃO –N° 2022062101-SRP. O Pregoeiro do SAAE DE JAGUARIBE/CE, 
torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 05 de Julho de 2022 às 
09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua 7 de Setembro, 440 – Centro – , 
estará realizando Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, cujo 
critério de julgamento é MENOR PREÇO POR LOTE, no qual Objeto é REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAULICO E FERRAMENTAS 
VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE 
JAGUARIBE/CE, o qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 07:00hs às 
17:00hs. Jaguaribe – CE, 22 de Junho de 2022. Francisco Elidenes da Silva - PREGOEIRO.

Edital de convocação – Assembleia Geral Extraordinária

A Federação dos Trabalhadores do Setor Hoteleiro de Turismo e Hospitalidade e 
Gastronomia do Nordeste (FETRAHNORDESTE) através do seu procurador Sr. Francisco 
de Castro Cardoso CPF: 247.715.203-30, convoca todos os trabalhadores de 
Restaurantes, Bares e Similares dos municípios de Jijoca de Jericoacoara/CE e Cruz/CE, 
para uma assembleia geral extraordinária a realizar-se dia 27 (vinte e sete) de junho 
de 2022 (dois mil e vinte e dois) em sua sub-sede á Rua Manoel Elias, Nº 1306, centro, 
Jijoca de Jericoacoara/CE, em primeira convocação ás 15 (QUINZE) horas, conforme o 
quórum estatutário ou em segunda convocação meia hora depois, com qualquer 
número de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre as seguintes ordens do 
dia: I. Votação e aprovação das Clausulas constantes da convenção coletiva de trabalho 
de Restaurantes, Bares e Similares dos municípios de Jijoca de Jericoacoara/CE e Cruz/ 
CE com vigência a partir de 01 de julho de 2022 a 30 de junho de 2023  II. Autorização 
a diretoria da Federação a negociar as convenções, acordos e instaurar os dissídios 
coletivo de trabalho; III.  De acordo com o estatuto da entidade e a legislação em vigor, 
a votação será secreta. Jijoca de Jericoacoara/CE 22 de junho de 2022. Francisco de 
Castro Cardoso – Procurador da FETRAHNORDESTE.

Edital de convocação Assembleia Geral Extraordinária

O Sindicato dos Trabalhadores no Comércio Hoteleiro, Bares, Restaurantes, Turismo e 
Hospitalidade de Sobral e Zona Norte, através de seu presidente Francisco de Castro 
Cardoso, CPF: 247.715.203-30, convoca todos os trabalhadores de Restaurantes, Bares 
e Similares de Sobral e Zona Norte, para uma Assembleia Geral Extraordinária a 
realizar-se dia 27 (vinte e sete) de junho de 2022 (dois mil e vinte e dois) em sua Sub-
Sede à Rua Éubia Barroso, nº 3474, Centro, Itapipoca/CE em primeira convocação às 
10:00 (DEZ) horas, conforme o quórum estatutário ou em segunda convocação meia 
hora depois, com qualquer número de trabalhadores presentes, para deliberarem sobre 
as seguintes ordens do dia: I. Votação e aprovação das Cláusulas constantes da 
convenção coletiva de trabalho de Restaurantes, Bares e Similares 2022/2023; II.  
Autorização a diretoria do sindicato a negociar as convenções, acordos e instaurar o 
dissídio coletivo de trabalho. III. De acordo com o estatuto da entidade e a legislação 
em vigor, a votação será secreta. Itapipoca/CE, 22 de junho de 2022. Francisco de 
Castro Cardoso - Presidente do SINTRAHORTUH-ZN.





Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 23 de junho de 2022   O ESTADO                     10

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Mais uma vez, depois de ser novamente comprovado 
que, nem com a mudança da alíquota – que sequer chegou 
às bombas –, o ICMS não é o principal fator para o aumen-
to dos preços dos combustíveis em nossa terra brasilis, os 
governadores buscam reverter o prejuízo com a perda da 
arrecadação. Ontem, governadores de 11 Estados entraram 
com uma ação no STF para que seja considerada inconsti-
tucional a lei que mudou as regras de incidência do ICMS 
sobre combustíveis. A lei complementar 192 foi aprovada 
pelo Congresso em março e prevê a cobrança de alíquota 
única do imposto sobre gasolina, etanol e diesel. O pedido 
é assinado pelos governadores do Ceará, Bahia, Alagoas, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do 
Norte, Sergipe, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul.

Na peça, os governadores apontam que a nova legisla-
ção teve três objetivos. O primeiro, jurídico, ao invadir a 
competência constitucional reservada aos Estados. O se-
gundo, econômico, por supostamente buscar frear a grave 
crise de descontrole dos preços de combustíveis, em todo 
o País, “de maneira intervencionista da União". E, por fim, 
político, para "desincumbir, de forma retórica, a União 
Federal da responsabilidade pela espiral inflacionária que 
assola a nação, e atribuí-la falsamente, e com fins popu-
listas e eleitoreiros, aos Estados-membros". Além disso, 
afirmam que a medida é ineficaz, pois fatores que mais 
pesam no preço (custos de produção, refino e importa-
ção) continuam obedecendo ao senhor dólar e ao preço 
do barril do petróleo no mercado internacional.

Combustíveis: A saga pelo ICMS

Imposto de renda. O segundo lote de restituição do Imposto de Renda 2022, que será pago pela Receita 
Federal na próxima quinta-feira (30), terá correção de 1%, com base na Selic. A Receita Federal abrirá a 
consulta ao segundo lote hoje, às 10h. Serão pagos R$ 6,3 bilhões a 4,3 milhões de contribuintes.

A lei complementar 192 
foi aprovada em março de 
2022 em uma tentativa do 
governo e do Congresso 
Nacional de diminuir o pre-
ço da gasolina e do diesel e, 
assim, o impacto disso nas 
campanhas eleitorais.

O pedido dos estados foi 
apresentado após uma sé-
rie de ações do governo Jair 
Bolsonaro (PL) no STF que 
contesta leis e decisões esta-
duais a respeito da incidên-
cia do tributo.

O ICMS é de responsa-
bilidade dos estados, que 
não gostaram da lei apro-
vada pelo Congresso com o 
apoio do Planalto. “Trata-se 
de verdadeira ‘caridade com 
chapéu alheio’, uma libera-
lidade orçamentária a ser 
sofrida pelos estados, DF e 
municípios, todos surpre-
endidos pela medida unila-
teral, autoritária, drástica e 
com graves efeitos imediatos 
para os combalidos cofres 
desses entes”, diz a peça, que 
ainda não teve um ministro 
relator designado.

Os governadores de Ala-
goas, Bahia, Ceará, Mara-
nhão, Mato Grosso do Sul, 
Paraíba, Pernambuco, Piauí, 
Rio Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul e Sergipe as-
sinaram o pedido.

A lei aprovada pelo Con-
gresso mudou diferentes 
pontos na cobrança de ICMS 
sobre o combustível, mas 
nem todos incomodaram 
os governadores. Os pontos 

questionados no STF foram 
a uniformização da alíquota 
cobrada, a mudança na for-
ma de cálculo, que antes era 
um percentual do valor pago 
pelo consumidor e passou a 
ser um valor fixo por litro, e 
a proibição de alterar mais 
de uma vez por ano a alíquo-
ta de ICMS.

Os estados pedem uma 
medida liminar cautelar 
para que essas mudanças se-
jam suspensas até que o STF 
tenha uma decisão final so-
bre o assunto.

No pedido, os estados ale-
gam que o governo federal 
buscou uma “solução mági-
ca” para baixar o preço dos 
combustíveis, sendo que a 
responsabilidade é da “po-
lítica tarifária da Petrobras, 
sociedade de economia mis-
ta sob controle da própria 
União, e agravada pela crise 
econômica mundial”.

Outro problema, prosse-
gue a peça, é que “tudo isso 

foi feito sem qualquer estu-
do de impacto fiscal e sem 
a demonstração de que esse 
novo instrumento será efi-
caz, dado que os preços dos 
combustíveis são atrelados à 
sorte dos mercados interna-
cionais e resultado de uma 
política duvidosa da Petro-
bras”. “Não é difícil entender 
que essa medida é populista, 
eleitoreira e ineficaz”, con-
cluiu. A ação dos estados vem 
na esteira de uma série de ou-
tros processos apresentados 
pelo presidente Jair Bolsonaro 
(PL) a respeito do ICMS. Em 
uma dessas ações, o ministro 
André Mendonça determi-
nou no último dia 17 que os 
estados efetuem a cobrança 
do tributo sobre o diesel sobre 
uma base de cálculo menor a 
partir de 1º de julho.

O ministro deu a decisão 
após estados e a União não 
chegarem a um acordo para 
resolver um impasse com o 
governo federal a respeito 

da redução tributária sobre 
combustíveis e outros itens.

Andre Mendonça, indi-
cado ao STF pelo presidente 
Jair Bolsonaro, também deu 
cinco dias para que a Petro-
bras apresente “minuciosas 
informações” sobre os cri-
térios adotados pela compa-
nhia em sua política de pre-
ços nos últimos 60 meses.

Uma ação do último dia 
15 assinada pelo presiden-
te e pelo advogado-geral da 
União, Bruno Bianco, pediu 
ao Supremo que suspenda 
leis dos estados e do Distrito 
Federal que fixam alíquotas 
de ICMS sobre operações de 
combustíveis.

O presidente alega que as 
normas estaduais a respeito 
do tema são inconstitucio-
nais, pois fixam “alíquotas 
abusivas” de ICMS, superio-
res “àquela incidente para as 
operações em geral”.

“A forte assimetria das alí-
quotas de ICMS enseja pro-
blemas que vão muito além 
da integridade do federalis-
mo fiscal brasileiro, oneran-
do sobretudo o consumidor 
final, que acaba penalizado 
com o alto custo gerado por 
alíquotas excessivas para 
combustíveis –que são insu-
mos essenciais, e, por isso, 
deveriam ser tratadas com 
modicidade”, afirma a ação.

As ações do presidente 
no STF fazem parte de uma 
ofensiva para reduzir o 
preço dos combustíveis em 
ano eleitoral.

FOTO DIVULGAÇÃO

Lei aprovada pelo Congresso Nacional mudou diferentes 
pontos na cobrança de ICMS sobre o combustível

E-commerce
O número de pedidos 

online cresceu 9,8% com 
o Dia dos Namorados em 
2022, com 15,4 milhões 
de compras digitais. Com 
a data, o e-commerce teve 
um faturamento de R$ 6,54 
bilhões, um tímido aumen-
to de 0,3% sobre 2021 R$ 
6,52 bi), de acordo com a 
Neotrust, que monitorou 
as vendas digitais de 28 
de maio a 11 de junho. 
O levantamento apontou 
recuo de 8,6% no tíquete 
médio durante o Dia dos 
Namorados neste ano, de 
R$ 463,65 para R$ 423,64. 
O preço médio por item 
também caiu, em 5,2%.

Shoppings
Os shopping centers 

tiveram a 13ª alta mensal 
seguida, em abril, de 
81,5%, na comparação com 
igual mês de 2021, segundo 
a Abrasce. Descontada 
a inflação, a alta foi de 
61,8%. Apenas nos quatro 
primeiros meses de 2022, 
o comércio dos shoppings 
acumula recuperação de 
45,1% sobre o primeiro 
quadrimestre de 2021. Por 
regiões, o Sudeste ficou aci-
ma da média nacional com 
uma salto de 114,1% nas 
vendas, seguido de Centro-
-Oeste (71,2%), Nordeste 
(68,3%), Sul (49,6%) e 
Norte (43,5%).

Remendo
A menos de quatro 

meses das eleições, o 
Governo e o Congresso 
decidiram ampliar o Auxílio 
Gás e criar um auxílio 
(temporário, obviamente), 
para caminhoneiros. No 
primeiro, avalia-se reduzir 
o intervalo, de bimestral 
a mensal, dobrando o 
custo do programa - hoje 
entre R$ 275 milhões e R$ 
300 milhões mensais. No 
caso do auxílio, a meta é 
contemplar até 900 mil 
caminhoneiros autônomos. 
O piso de R$ 400 do Auxílio 
Brasil é referência, mas só 
dá para rodar 100 km.

Bolsas de estudo
Instituições de ensino 

superior que integram 
o Instituto de Educação 
Médica (Idomed) estão com 
inscrições abertas para o 
processo seletivo de bolsas 
integrais para os cursos de 
Medicina - autorizados no 
âmbito do Programa Mais 
Médicos. Ao todo, são 19 
vagas, distribuídas em dife-
rentes regiões, das quais 
duas bolsas são para o 
município de Iguatu e três 
para Quixadá. Os interes-
sados podem se inscrever 
até o dia 7 de julho pelo 
site www.idomed.econrio.
com.br.

Bicos: Força motriz de uma economia ‘forte’  
Quase 20 milhões de trabalhadores informais 

recorriam a ocupações com renda mais baixa e sem 
necessidade de qualificação para tentar bancar a 
sobrevivência e o pagamento de despesas básicas 
no terceiro trimestre de 2021. Segundo estudo da 
B3 Social e Fundação Arymax, o Brasil tinha 19,7 
milhões de trabalhadores classificados como infor-
mais de subsistência no terceiro trimestre de 2021. 
O grupo reunia profissionais com renda de até dois 
salários mínimos e que preenchiam ocupações mar-
cadas pela instabilidade, como é o caso dos bicos.

Fies: Alívio às vítimas do cenário controverso
Diante de uma inflação e 
juros cada dia nas maiores 
alturas, sem contar as di-
ficuldades de inserção no 
mercado de trabalho, Bol-
sonaro deu um alívio para 
quem está inadimplente 

como Fies, ao sancionar MP que previa desconto de 
até 99% na renegociação de dívidas do programa. O 
texto estabelece que estudantes inscritos no CadÚnico 
ou beneficiados pelo auxílio emergencial poderão 
receber o perdão máximo do valor devido.

ICMS: governadores pedem que
STF julgue inconstitucional corte
Governadores de 11 estados pediram para que o STF (Supremo Tribunal Federal) 
considere inconstitucional a lei que mudou as regras do ICMS em combustíveis

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 Pública Nº 2022.01.14.001-SEINFRA. Objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria dos equipamentos públicos do 
município, conforme MAPP Nº 650 e projeto em anexo, parte integrante do processo em favor da 
empresa: STAFF-Construções e Edificações e Serviços Imobiliários Ltda, pelo valor global de R$ 
6.337.980,91 (seiscentos milhões trezentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e noventa 
e um centavos). Data da Adjudicação e Homologação: 08/06/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante e signatário: Secretaria de Infraes-
trutura e Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz, Ordenador de Despesas da Secretaria. 
Contratado: STAFF-Construções e Edificações e Serviços Imobiliários Ltda, pelo valor de R$ 6.337.980,91 
(seiscentos milhões trezentos e trinta e sete mil novecentos e oitenta reais e noventa e um centavos). 
Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de melhoria dos equipamentos públicos 
do município, conforme MAPP Nº 650 e projeto em anexo, parte integrante do processo. Concorrência 
Publica Nº 2022.01.14.001-SEINFRA. Prazo de Execução: 270 (duzentos e setenta 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 pelo Contratado: George Dantas da Costa. Data da Assinatura:08/06/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra 
à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.06.15.01-PERP, do tipo 
menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de medica-
mentos para atender as necessidades da Secretaria da Saúde. Datas e Horários: 1. Início de rece-
bimento das propostas: das 08h do dia 23/06/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do 
dia 06/07/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 06/07/2022; 
4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 06/07/2022, maiores informações na sala 
da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/
CE, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Republicação de Pregão Eletrônico Nº 
2022.05.26.001-SEAGRI. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localizada a Tra-
vessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 06/07/2022, às 09h, 
realizará licitação de Pregão Eletrônico Nº 2022.05.26.001-SEAGRI(Secretaria de Agricultura), cujo 
objeto: Aquisição de equipamentos, afins de equipar e atender as necessidades do Abatedouro 
Público Municipal, conforme especificações em anexo. Referido EDITAL poderá ser adquirido no 
endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 
12h, e ou no site http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e ou http://www.bll.org.br. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato de Adjudicação e Homologação da Tomada de Preço 
07.002/2021-TP Objeto: Contratação de empresa visando a obra de piçarramento da estrada que liga 
a localidade de Jurema à sede do Distrito de Manituba no município, conforme Plano de Trabalho Nº 
1073923-16 (Contrato de Repasse Nº 907875), firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abas-
tecimento para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do 
município. Vencedor: Construtora Moraes Eireli EPP - Valor R$ 497.629,04. Adjudicado e Homologado, 
pelo respectivo Ordenador de Despesas Afrânio Feitosa Carvalho Gomes - Secretário. Data: 03/06/2021.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato do Contrato Tomada de Preços N° 07.002/2021-TP 
- Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura, Afrânio Feitosa 
Carvalho Gomes, secretário. Extrato do Instrumento Contratual N° 070022021TP01. Objeto: Con-
tratação de empresa visando a obra de piçarramento da estrada que liga a localidade de Jurema à 
sede do Distrito de Manituba, no município, conforme Plano de Trabalho Nº 1073923-16 (Contrato 
de Repasse Nº 907875), firmado com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Valor 
Global: R$ 497.629,04 (quatrocentos e noventa e sete mil e seiscentos e vinte e nove reais e quatro 
centavos); Contratada: Construtora Moraes Eireli EPP; Assina pela Contratada:  Márcio Facundo 
Moraes; Dotação Orçamentária/Elemento de Despesa/Fonte de Recurso: 07 01 15 451 0010 1.009 
4.4.90.51.99 1700000000. Vigência do Contrato: Até 08/06/2023; Data da Assinatura: 08/06/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 13.06.14.01.22 
- PE. O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
06/07/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Pregão, cujo objeto: Aqui-
sição de ambulâncias para as equipes de saúde, Conforme Convênio N° 031/2021 celebrado entre 
o Estado do Ceará e o Município, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, tudo conforme 
especificações contidas no termo de referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se 
na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço 
citado, no horário das 08h às 18h. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
17ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) - Processo nº 0233532-67.2022.8.06.0001
Usucapião Usucapião Extraordinária CASEBRÁS

CONSTRUÇÕES LTDA CELIA MARIA LIMA MESQUITA BRAGA - REP. ANTIGOS
ADQUIRENTES

FAZ SABER
CASEBRÁS CONSTRUÇÕESLTDA

Sra. LUCIVÂNIADEARAÚJO LOURENÇO SABINO

CELIA MARIA LIMA MESQUITA
BRAGA

Ao Leste (frente)
Ao Sul (lado direito)

Ao Oeste (fundos)
Ao Norte (lado

esquerdo)

Aos
eventuais interessados e seus cônjuges, os que casados forem, para, no prazo improrrogável
de 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo da circulação deste edital, que é de 30 (trinta)
dias, contestarem a presente ação, sob pena de não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos
réus, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do CPC). E em
observância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do CPC, foi expedido o presente, que vai devidamente
assinado. CUMPRA-SE

Antonio Francisco Paiva - Juiz de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
- Requerido:

- Valor da Causa: R$ 140.000,00
O Dr. Antonio Francisco Paiva, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)da

Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente EDITALDECITAÇÃO
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de , pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.942.405/0001-37, com sede naAvenida Santos
Dumont, nº 2828, Sala 2107, 21º andar, Aldeota em Fortaleza/CE, representada por sua sócia
administradora, , brasileira, casada, empresária,
RG nº 98002127327 SSP/CE, CPF nº 573.502.803-00, com endereço comercial acima mencionado,
foi proposta uma Ação de Usucapião Extraordinária, em face de

, com endereço desconhecido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, com o objetivo de que
lhes seja declarado o domínio do seguinte imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no
registro de imóvel competente: "Memorial descritivo de um imóvel com área total de 2.358,06m² situado
no município de Fortaleza-Ceará, a Av. da Universidade, 2176, com os seguintes limites e
confrontações: , limitando-se com a Av. da Universidade, medindo 18,48m (Dezoito
metros e quarenta e oito centímetros), , limitando-se com a lateral do imóvel nº
2210 da Av. da Universidade, de propriedade do Conservatório de MúsicaAlberto Nepomuceno e com
a lateral do imóvel de nº 1645 da Av. Carapinima, sem proprietário cadastrado, medindo 109,58m
(Cento e nove metros e cinquenta e oito centímetros), , limitando-se com a Av.
Carapinima, medindo 24,67m (Vinte e quatro metros e sessenta e sete centímetros),

, em três segmentos não lineares, sendo o primeiro no sentido oeste-leste limitando-se com
a lateral do imóvel nº 1615 da Av. Carapinima de propriedade de Sandra Maria Aguiar medindo 70,30m
(Setenta metros e trinta centímetros), o segundo no sentido norte-sul limitando-se com a lateral do
imóvel nº 2162 da Av. da Universidade de propriedade de Antônio Carlos Bindá medindo 2,50m (Dois
metros cinquenta centímetros), e o terceiro no sentido oeste-leste limitando-se com a lateral do imóvel
nº 2162 da Av. da Universidade de propriedade de Antônio Carlos Bindá medindo 38,31 (Trinta e oito
metros e trinta e um centímetros) fechando a poligonal e perfazendo uma área total de 2.358,06m²
(Dois mil, trezentos e cinquenta e oito metros quadrados e seis centímetros quadrados."

. Fortaleza/CE., em 23 de maio de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DAS ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 22.13.04/ARP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.13.04/PE – OBJETO: 
Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de materiais para execução do Convênio Nº 
919764/2021, com o Objetivo “Educação em Saúde Ambiental do Município de Itapipoca-CE. 
ASSINATURA DA ATA: 06/06/2022. VIGÊNCIA: 12 (Doze) meses a contar da assinatura. EMPRESA 
ADJUDICADA E HOMOLOGADA: ANTÔNIO ELONEUDO P. DE OLIVEIRA – ME, CNPJ Nº 
43.480.473/0001-46, Vencedora dos itens por ela elencados com o VALOR GLOBAL ESTIMADO de 
R$ 42.121,60 (Quarenta e Dois Mil, Cento e Vinte Um Reais e Sessenta Centavos). A ata com os preços 
e demais especificações encontra-se disponibilizada para consulta no Governo Municipal de Itapipoca, 
setor de Licitações. Itapipoca-CE, 22 de Junho de 2022. José Barbosa Xavier Junior. Pregoeiro 
Oficial. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES EM PROCESSAMENTO DE DADOS, SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E 
SIMILARES DO ESTADO DO CEARÁ – SINDPD/CE, entidade sindical de primeiro grau, inscrita no CNPJ/
MF sob o nº 11.822.343/0001-58, neste ato representado por seu diretor-presidente, José Valmir Braz, 
no uso de suas atribuições e com fundamento nos arts. 15 e 16 do Estatuto da entidade, tendo em vista  
o reduzido número de presentes na assembleia geral ocorrida no dia 20/06/2022 e buscando conferir 
maior legitimidade as deliberações aprovadas naquela ocasião, CONVOCA os empregados da empresa 
MOBIT – Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda, para participarem da ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA E DELIBERATIVA, na modalidade presencial, que será realizada no dia 27/06/2022 
às 9h em primeira convocação, e às 9h30min em segunda convocação com qualquer número, que terá 
lugar na  própria sede da mencionada empresa, situada na Rodovia BR 116, Km 09, 10.000 A, Jangurussu 
– Fortaleza/CE, quando então serão apreciadas e votadas as seguintes matérias:
    a. Ratificação das deliberações realizadas na assembleia geral virtual ocorrida em 20/06/2022, em que 
restou aprovado: 
        1.  O conjunto de reivindicações voltado à celebração de Acordo Coletivo de Trabalho com a MOBIT 
– Mobilidade, Iluminação e Tecnologia Ltda., a viger no período de 01/05/2022 a 30/04/2023;
      2. A autorização concedida, à direção do SINDPD/CE, para negociar e firmar Acordo Coletivo de 
Trabalho e, uma vez frustrada essa possibilidade, suscitar o competente Dissídio Coletivo de Natureza 
Econômica;
    b. Outros assuntos de interesse da categoria;
Fortaleza/CE, 21 de junho de 2022.

José Valmir Braz
Presidente do SINDPD/CE

AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DO CEARA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARA 
CRA-CE, no dia 05 de JULHO de 2022, as 10h00min fará licitação na modali-
dade PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2022, UASG: 926594, para CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CON-
TROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS TIPOS: GASOLINA COMUM E/OU 
ADITIVADA, DIESEL COMUM E/OU DIESEL S10, EM REDE DE POSTOS CRE-
DENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO IN-
FORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO 
MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DE COM-
BUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNOLOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SE-
GURANÇA À CONTRATAÇÃO, A FIM DE ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, DO 
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEARÁ PARA O PERÍODO DE 
12 (DOZE) MESES.  Maiores informações e aquisição do Edital, os interessados 
deverão dirigir-se aos sites: www.comprasnet.gov.br e www.craceara.org.br

A Infracommerce Negócios e Soluções em Internet LTDA, CNPJ: 
15.427.207/0011-96, torna público que está solicitando do Instituto de Meio Am-
biente do Município de Caucaia - IMAC, a licença de operação para incorporação 
do empreendimento da Infracommerce, situada na Av. Vereador Francisco Pessoa 
de Lima, 1700 - Galpão 12 - Toco(Jurema) - Caucaia - CE. De acordo com a de-
terminação das exigências das Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

VICTOR RODRIGUES DE ASSIS
023.149.713-02

Torna pública que requereu à SEAMP a licença de instalação para uma obra no 
residencial RESERVA TERRA BRASILIS localizada no endereço Rua das Azaleias, 
QD05 LT28, Bairro Jacunda, no Município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme 
resolução CONAMA 237/97.

A CIDADE DAS AMÉRICAS INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS SPE I 
LTDA, torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC, a LI para LOTEAMENTO CIDADE DAS AMÉ-
RICAS - CANCUN CONDOMINIUM RESIDENCE, no Município de Caucaia no 
endereço Fazenda Terra do Sol, S/N, Tabuba. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

CONSTRUCENTER MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 10.333.637/0001-53 

Torna público que requereu à Secretaria Municipal Meio Ambiente - SEMA a Licença de 
Instalação - LI para Construção de Galpão Comercial, localizada no município de Jijoca 
de Jericoacoara, na Rua Raimundo Bastos, S/N - Centro. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SETMA.
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Contratação. O Fluminense anunciou na noite desta terça-feira (21) a contratação do atacante Alan. O jogador, revelado pelo 
Tricolor das Laranjeiras e que em sua passagem pela equipe disputou 88 jogos e marcou 26 gols, assinou contrato até junho 
de 2024.Alan estreou como jogador profissional pelo Fluminense no ano de 2008, quando tinha apenas 18 anos de idade.ESPORTES

22 de julho     
Histórias do papa, de novo em livro no dia 22 de julho.

Tá chegando
O Clube dos Diários está apostando no sucesso de 

sua festa do chitão que vem aí e plo andar da carrua-
gem, já se sabe que vai ser um sucesso a fogueira está 
queimando e os balões para o céu vão subindo.

Flórida
Meu amigo Fernando, que comanda o tradicional 

Flórida Bar, continua "bombando" com suas noites mu-
sicais. O Flórida Bar é um dos mais tradicionais recantos 
de nossa gastronomia.

Deselegância
Quando ele chegou, ele 

se levantou e foi embora. 
Foi o que eu vi em recente 
encontro naquele aprazível 
local.

Desigualdade social
O que o padre Lacenlotti 

disse eu de há muito digo 
aqui. A desiguladade mal-
trata, dói e mata. Os ricos 
precisam saber que caixão 
não tem gavetas.

Mês dos santos
Junho está já indo em-

bora. Tem sido o mês dos 
santos: Sto. Antonio, São 
João, São Pedro, São Luiz 
Gonzaga.

Insista
Na Loteria dos Sonhos 

é muito bom insistir e no 
Totolec, também.

Jiu jitsu
Frank Parente mestre na 

educação física quer ver o 
jiu jitsu na periferia o que é 
saudável para os jovens de 
hoje. A prática do esporte é 
também um ato de cidada-
nia.

Mara Alexandra
Na festa do chitão no 

Clube dos Diários ela será 
homenageada. Aqui com o 
Redondo e o Osvaldinho.

Eu sou o carnaval
E mais festa do interior 

e á vem o Brasil descendo 
a ladeira. Moraes Moreira 
vai empolgar o alviverde do 
Meireles no dia 16 de julho.

DOIS NOMES Dos mais queridos em nossa sociedade. 
Benigno Júnior e Tibério Carneiro, por sinal irmãos.

ALBETIZA RODRIGUES Ele é ex-atleta da AABB e tem uma 
trajetória de sucesso no voleibol. Hoje está radicada em Mirandula, 
província de Modena na Itália. Hoje minha homenagem a esta campeã.

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

NIVER Presidente da AABB Wandemberg Morais aniversa-
ria e ganha carinho dos funcionários e de ex-presidentes com 
almoço junino. Na foto Wandemberg Morais o ex-presidente 
Camilo, Vanderlei leite, Marcos Tavares e o diretor Melquiades.

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

O Grêmio entende que o 
ambiente tenso está preju-
dicando o rendimento do 
time. Para o técnico Roger 
Machado, jogadores e dire-
ção, as cobranças da torci-
da tiram a naturalidade da 
equipe nos jogos na Arena e 
brecam a evolução em cam-
po. O Grêmio volta a campo 
nesta quinta-feira (23) para 
enfrentar o CSA, no estádio 
Rei Pelé, em Maceió (AL), às 
21h30 (de Brasília) pela 14ª 
rodada da Série B.

“O torcedor está impa-
ciente, o contexto geral é 
triste, eu sei, mas tem que ter 
paciência. Em casa, tem que 
torcer até o final. Depois do 
jogo, podem fazer o que qui-
ser, mas durante o jogo, tem 
que jogar a gente para cima, 
porque a gente precisa de 
carinho, de apoio. Eu peço 
de todo o coração, joguem a 
gente para cima, para frente, 
porque precisamos”, disse 
Diego Souza, autor dos dois 
gols na vitória por 2 a 0 so-
bre o Sampaio Corrêa, no 
último sábado (18).

Ainda que tenha conquis-
tado os três pontos, o time 
gaúcho conviveu com vaias 
durante alguns momentos 
do jogo. Seja na dificulda-
de de criar oportunidades 
de gol ou pela utilização de 
jogadores que a torcida não 
gosta, o ambiente na Arena 
ficou longe do ideal. “O fato 
de não sermos verticais pas-
sa muito pela ansiedade, o 

receio de arriscar um passe 
em profundidade. Não se ar-
risca com receio de ter essa 
retomada de ansiedade, pas-
sar isso para o torcedor e de-
volver para o campo”, falou 
Roger Machado.

O treinador utilizou até 
o exemplo de times como 
Vasco e Cruzeiro, que estão 
há mais tempo na Série B e 
cujos torcedores já entende-
ram sua participação na vol-
ta à elite. “No primeiro ano 
de rebaixamento, torcedores 
de Vasco e Cruzeiro também 
geraram esta ansiedade. Mas 
eles já aprenderam a jogar 
esta competição por estar há 
mais tempo nela”, acrescen-
tou o técnico.

Para Roger, não há como 
evitar tal comportamento. 
‘Machucados’ pelo rebai-
xamento no ano passado 
e desconfiados pelo rendi-
mento aquém do esperado 
no começo da Série B, os 
gremistas devem manter o 
expediente de cobrança e o 
elenco, na avaliação do téc-
nico, precisa saber lidar com 
isso.

“Infelizmente vamos ter 
que lidar com a ansieda-
de do torcedor até o fim da 
competição. Temos que ser 
resilientes para não fazer 
com que essa ansiedade al-
tere ou diminua nossa capa-
cidade de tomar decisões em 
campo. Tenho que valorizar 
a vinda do torcedor ao está-
dio, mesmo decepcionado, 

chateado, ele veio”, comen-
tou.

Sobre a utilização de joga-
dores cobrados pela torcida, 
como Diogo Barbosa e Thia-
go Santos, que foram muito 
vaiados na vitória gremista, 
Roger explicou que leva em 
conta a exposição às vaias 
pensando no coletivo do 
time.

“Tudo que falo lá dentro 
[do vestiário] falo aqui fora 
para vocês [imprensa]. Meu 
raciocínio para escalar [o 
Diogo Barbosa] foi estraté-
gico, por causa das caracte-
rísticas dele. Mas, também, 
pensei que se eu tivesse que 
abrir o time e colocar ele, a 
ansiedade de chamar ele no 
banco atrapalharia. Não por 
ele sentir, porque é muito 
maduro, mas pela ansiedade 
e a negatividade que pode 
surgir quando se chama um 
jogador do banco. Isso pode 
impactar nos outros atletas, 
no coletivo”, contou.

“A maior capacidade que 
temos é não permitir que o 
ambiente interfira nas deci-
sões. Em nenhum momento 
eu pensei em não colocar o 
Thiago [Santos]. E se mos-
trou correto, porque foi dele 
a roubada de bola para o 
segundo gol, e para o tercei-
ro, que acabou anulado por 
impedimento. Falei para os 
jogadores: não se enganem, 
teremos que lidar com o am-
biente de ansiedade, de tris-
teza, de impaciência da tor-

cida até o final”, sentenciou.
Para a partida desta quin-

ta-feira, Roger não pode-
rá contar com os volantes 
Villasanti, que apresentou 
sintomas gripais e aguarda 
resultado de exames, e Thia-
go Santos, que trata um des-
conforto no joelho direito. 
O zagueiro Rodrigues conti-
nua apresentando sintomas 
gripais -que o fizeram per-
der a última rodada-, e é dú-
vida. Brenno, Kannemann, 
Edílson, Benítez, Elkerson, 
Fereira e Jhonata Robert 
continuam no departamento 
médico do time.

Por outro lado, o lateral-
-direito Rodrigo Ferreira 
voltou aos relacionados, e 
deve estar entre os jogadores 
iniciais. Uma provável esca-
lação do Grêmio tem: Ga-
briel Grando; Natã, Geromel 
e Bruno Alves; Rodrigo Fer-
reira (Varela), Lucas Silva, 
Bitello e Nicolas; Janderson, 
Biel e Diego Souza.

O CSA, por sua vez, será 
desfalcado pelo meia Didi-
ra, que cumpre suspensão. 
O técnico Alberto Valen-
tim deve ir a campo com 
um time semelhante ao 
que enfrentou o Guarani, 
no último domingo (19). 
Uma provável escalação do 
time alagoano tem: Marce-
lo Carné; Lucas Marques, 
Wellington, Lucão e Die-
go Renan; Geovane, Giva, 
Lourenço e Gabriel; Osval-
do e Rodrigo Rodrigues.

Grêmio tem ambiente tenso em 
meio a preparação contra CSA
Com ambiente recheado de cobranças por parte da torcida, o time gaúcho 
de Roger Machado pega o CSA no estádio Rei Pelé na noite de hoje 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELA CRUZ
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, Licença 
Ambiental Única, referente à Execução de Pavimentação em Pedra Tosca com Rejunta-
mento em Diversas Ruas na Sede Do Município De Bela Cruz– CE. Foi determinado o 
cumprimento da legislação ambiental em vigor.

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76235 - FLAVIO SOARES DA SILVA e MARIA MEIRIANE DA COSTA; 
Edital n° 76236 - FRANCISCO LINDENBERG SOUZA COSTA e ANA PAULA SOUSA 
BARRETO; Edital n° 76237 - MARCOS PAULO MARTINS DE SOUSA e EVELYN 
OLIVEIRA DOS SANTOS; Edital n° 76238 - DAVID BRUNO ALVES DE FREITAS e 
DEYSE KETHELLEN FERNANDES DE BRITO; Edital n° 76239 - ANTONIO SÉRGIO 
MACHADO e REJANE MARIA DA SILVA SAMBAIBA;
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, 22/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9731-EDMILSON JOSÉ DA SILVA E EDIANA SILVA TEIXEIRA
Nº9732-ELISEU TORJÁ JUVINIANO FILHO E ANTONIA EDLANE CLARO DE CASTRO
Nº9733-FRANCISCO HELIONIDAS DIOGENES PINHEIRO NETO E NICOLE PINHEIRO ROCHA
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23 de Junho de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339701 - Guilherme Matos Rocha Oliveira e Marla Monise Costa Sousa;
339702 - Marcelo Simões Mariano e Ana Maria Claudiano dos Santos;
339703 - José Arnaldo dos Santos Soares e Cinthya Raquel Santos da Silva; 
339704 - Lucas Evangelista Gomes de Menezes e Camila Lima de Morais;
339705 - Leonardo de Souza Costa Rodrigues e Samara de Freitas Araujo; 
339706 - Olavo Lima dos Santos e Lucimar de Souza Cruz;
339707 - Sergio Renato de Oliveira e Francisca Cristina Paiva Cartaxo; 
339708 - Ianna Mara de Queiroz Barrozo e Valéria dos Santos 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, 22 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66832-ELCINEY VIEIRA DE ANDRADE E BRUNA COSTA DA SILVA SANTOS
66833-RODOLFO CESAR SOARES LIMA DE PASSO E CAMILA DA SILVA BESERRA

Fortaleza, 22 de junho de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31144 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TALYSON IVO DE BRITO SENA e MARIA NATHALIA ROQUE DA COSTA;
Edital n° 31145 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENATO ALMEIDA DE SOUSA e ALINE OLIVEIRA MOREIRA;
Edital n° 31146 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO ROBERTO RIBEIRO e GEORGIA DA CRUZ PEREIRA;
Edital n° 31147 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FILIPE MULATO LIMA e JORDANA DE OLIVEIRA TALEIRES;
Edital n° 31148 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HARRYSON GUERREIRO DE OLIVEIRA e CAMILLE CHAVES ONOFRE;
Edital n° 31149 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO ROMERO MOREIRA FERNANDES e MARINA FERREIRA DO MONTE;
Edital n° 31150 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURICIO DA SILVA SARAIVA e SABRINA VIEIRA BANDEIRA QUEIROS;
Edital n° 31151 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO REGIS MAIA RAMOS e BRUNA DE ARAÚJO GUIMARÃES;
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° 18457 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ AÉCIO BEZERRA e LUCILENE DANTAS DE SOUSA;
Edital n° 18458 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DOMINGOS JÚNIOR DA SILVA e VIRGINIA LÍGIA FERREIRA MARTINS;
Edital n° 18459 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE CESAR STUDART MONTENEGRO e ANDRÉA RIOS DE ALENCAR;
Edital n° 18460 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KLEIMBERG MOURA MATOS e MONICA RODRIGUES DE ALBUQUERQUE;
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, 22/06/2022
Francisca Andreza de Souza Gomes

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° 27721 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JHEYMERSON DA SILVA RODRIGUES e STHEPHANIE ALVES DA SILVA;
Edital n° 27722 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
XAVIER DA COSTA LEAL e TATIANA NOBRE REIS;
Edital n° 27723 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLÁUDIO HENRIQUE DA SILVA MENESES e DANYELLE PINHEIRO DE ALMEIDA;
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, 22/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

São Paulo pronto para encarar Palmeiras pelas oitavas da Copa do Brasil
Os jogadores do São Pau-

lo realizaram na manhã des-
ta quarta-feira, no CCT da 
Barra Funda, o último trei-
namento de preparação para 
a partida contra o Palmeiras, 
nesta quinta, às 20 horas (de 
Brasília), no estádio do Mo-
rumbi, em São Paulo, pela 
rodada de ida das oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
O técnico Rogério Ceni co-
mandou um treino técnico e 

tático e alguns jogadores fi-
zeram ainda um trabalho de 
cobranças de falta.

O treinador continua com 
algumas baixas no elenco. O 
atacante Nikão, em recupe-
ração de dores no tornozelo 
esquerdo, e o volante Talles 
Costa, com um entorse no 
tornozelo direito, seguem 
em processo de recuperação 
e nesta quarta-feira, além do 
trabalho interno no REFFIS, 

realizaram uma corrida no 
gramado sob a supervisão 
dos fisioterapeutas.

O volante colombiano 
Andrés Colorado, o meia 
Gabriel Sara e o atacante 
Alisson deram sequência ao 
tratamento de suas lesões no 
REFFIS. Já o volante Luan e 
o atacante Caio foram ope-
rados nesta quarta-feira. Os 
procedimentos foram bem 
sucedidos e os jogadores 

devem iniciar o processo 
de recuperação nos próxi-
mos dias. Para o duelo desta 
quinta-feira, Rogério Ceni 
tenta levantar o astral do 
grupo de jogadores, que está 
baixo depois de duas derro-
tas seguidas no Campeonato 
Brasileiro - sendo a última 
para o mesmo Palmeiras, 
também no Morumbi, de vi-
rada por 2 a 1 com dois gols 
nos últimos minutos.



A pandemia da Covid-19 foi 
responsável por grandes impac-
tos sociais, modificando, espe-
cialmente, as interações na área 
da saúde. Apenas em Fortaleza, 
de acordo com dados levanta-
dos pela Secretaria Municipal 
da Saúde (SMS), cerca de 248 
mil pessoas foram infectadas 
pela doença entre 2020 e 2021. 

Essa realidade aumentou o 
número de atendimentos nas 
unidades de saúde, o que desen-
cadeou novas dificuldades para 
lidar com as ameaças sanitárias. 
Segundo a pesquisa “Condições 
de Trabalho dos Profissionais 
de Saúde no Contexto da Co-
vid-19”, realizada pela Fiocruz 
em todo o país no ano de 2021, 
95% dos trabalhadores que atua-
vam na linha de frente contra a 
infecção relataram que tiveram 
sua rotina significativamente 
impactada pelo cenário. 

Tais mudanças geraram dis-
cussões sobre o bem-estar dos 
profissionais da saúde em seus 
locais de trabalho e, consequen-
temente, sobre como isso im-
pactaria a sua relação com os 
pacientes já fragilizados. Apesar 
da pluralidade de visões sobre 
este debate, uma prática se des-
tacou por facilitar as interações 
entre os médicos e os pacientes 
e auxiliar nas recuperações: o 
tratamento humanizado. 

O Ministério da Saúde, defi-
ne esse tipo de tratamento como 
a valorização dos usuários, dos 
trabalhadores e dos gestores no 
processo de produção de saúde, 
potencializando a criação de 
vínculos solidários e a partici-
pação coletiva para cuidar dos 

enfermos. Porém, para o en-
fermeiro e gestor Luís Gilberto 
Justino da Costa, de 24 anos, a 
prática vai além desse conceito. 

“Quando a gente olha o pa-
ciente e vê que ele está passan-
do por algum problema que 
possa ter diversas origens, além 
da doença, isso é trabalho hu-
manizado. Então, ele seria a 
forma de abranger o paciente 
de forma holística, consideran-
do as questões psicossociais, o 
ambiente em que ele está inse-
rido, a alimentação, a religião; 
enfim, realmente incluí-lo no 
tratamento e fazendo algumas 
vontades, se possível e se for de 
acordo com o tratamento, para 
que ele se sinta empoderado, fe-
liz e acolhido”, explica. 

Recentemente, uma alta ce-
lebrada no altar relembrou a 
importância dessa conexão. No 
início deste mês, o senhor José 
Saraiva, 58, comemorou sua 
volta para a casa após um lon-
go período de recuperação da 
Covid-19 renovando seus votos 
de casamento com sua esposa, 
Raimunda Saraiva, 60, em uma 
capela situada na Casa de Cui-
dados do Ceará (CCC). 

A cerimônia foi o encerra-
mento de um longo período de 
tratamento, durante o qual o 
casal precisou passar por qua-
tro centros de saúde até que José 
recebesse a medicação que ne-
cessitava. Raimunda relata que 
o marido foi acolhido na CCC 
após ela contar para uma das 

médicas responsáveis pela recu-
peração de seu marido que não 
conseguiria continuar cuidando 
da saúde dele em sua casa. 

“Os médicos queriam dar alta 
para ele ir para casa, pois ele era 
um paciente paliativo e não ti-
nha retorno, se ele tivesse uma 
parada cardíaca, ninguém iria 
reanimar porque só prolongaria 
o sofrimento dele. Eu falei que 
não tinha condições de levar ele 
para casa, pois minha casa é na 
areia, eu comprei agora só no es-
queleto, no tijolo, não tem porta 
nem nada. Ela [a médica] me 
perguntou o que eu precisava e 
eu disse que precisava de tempo. 

Eu não tinha de onde tirar o 
dinheiro, minha casa foi finan-
ciada e eu não tenho recurso. 

Ela disse que existe uma Casa 
de Cuidado aqui e eu disse que 
queria um lar para colocar o meu 
marido para eu cuidar”, detalha. 

Para a psicóloga Vitória Sa-
bino, 26, além do tratamento 
humanizado auxiliar na adap-
tação dos enfermos ao processo 
de hospitalização e facilitar a 
criação de um laço de confiança 
entre eles e a equipe de saúde, 
ele é fundamental para promo-
ver o apoio psicológico aos seus 
acompanhantes. 

“O processo de hospitali-
zação pode ser doloroso para 
o paciente, mas também para 
o acompanhante. Ele se afasta 
da sua casa, da sua rotina para 
cuidar de uma pessoa hospitali-
zada. Essa situação pode causar 

reações psicológicas. A humani-
zação, o cuidado com o acom-
panhante são fundamentais 
para uma assistência integral ao 
paciente”, relata. 

Para garantir essa prática 
nos hospitais públicos, em 2003 
foi instaurada a Política Nacio-
nal de Humanização (PNH), a 
qual preza, também, pela co-
nexão entre os profissionais de 
saúde para se ajudarem mutua-
mente a realizar esse trabalho. 
No entanto, Luís Gilberto da 
Costa afirma que os profissio-
nais nem sempre têm interesse 
em executar o tratamento e que 
as mudanças na rotina relata-
das pelo setor no ano passado 
ainda permanecem. 

“Existem diversos protoco-
los e diretrizes que asseguram 
esse tratamento humanizado, 
mas precisa de reforço, fisca-
lizações e, também, interesse 
dos profissionais, que, às vezes, 
acabam vindo de plantão atrás 
de plantão, chegam cansados e 
se sentem desvalorizados, en-
tão acabam fazendo as coisas de 
qualquer jeito. 

Ainda falta, tanto por par-
te de coordenações de gestão, 
quanto também do próprio pro-
fissional, para ele não utilizar 
como desculpa esses argumen-
tos de rotinas pesadas, salários 
baixos, apesar que há, mas o 
cuidado é sempre mais impor-
tante”, conclui. 

Por Gabriela Guasti sob 
supervisão dos editores de Geral
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Mi - Festival Música da Ibiapaba. Contando os dias para seu início, neste sábado, dia 25 de junho, o Mi – Festival 
Música na Ibiapaba, evento estruturante da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Ceará), celebra o time que 
irá reunir em diferentes palcos na cidade de Viçosa do Ceará. Serão sete dias de apresentações que seguem até 01 de 
julho, tanto com os participantes das oficinas ministradas ao longo do evento quanto com nomes de destaque da cena 
local e nacional – incluindo bandas, músicos de diferentes estilos, tudo com acesso gratuito. Vale ainda ressaltar que 
algumas das apresentações musicais contarão com interpretação em LIBRAS com renomados intérpretes que valorizam a 
Acessibilidade Estética. Programação completa e mais informações: Mais informações em www.festivalmi.com.br

FOTO DIVULGAÇÃO

Um pouco de muita gente
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Rapidíssimas

Mônica Arruda prestigiou dentre as presenças na homenagem 
que a Assembleia fez pelo centenário de vida de Esmerino 
Arruda, seu cunhado. O seu filho, Gony, seguiu seus passos 
políticos e mora aqui. Também vieram as duas filhas, 
Iná Cristina e Iná Walkiria, que moram no Rio

Comemorando a chegada de mais uma pri-
mavera, neste mês de junho, Ada Faganello re-
uniu um grupo de amigas e juntas festejaram 
a data em grande estilo, na tarde de sábado.

Entre as presenças estavam Mônica Arru-
da, Gorete Pereira, Marize Castelo Branco, 
Tânia Holanda, Enoe Carneiro, Liliane 
Albuquerque, Silvia Moisés, Itala Ventura, 
Marly Miranda, Lourdinha Leite Barbosa e 
Luzia Castelo Branco citando alguns nomes.

As prefeituras de Pindoretama e Icapuí 
assinam convênio com o Instituto de Pesquisa 
e Ensino Médico (IPEMED) nesta quarta-
-feira, a partir das 19h, na sede da Instituição. 
Os municípios passam, a partir de agora, a 
encaminhar os pacientes dos municípios para 
atendimentos médicos gratuitos e humani-
zados, feitos por médicos que são alunos dos 
cursos de especialização nas áreas de Cardio-
logia, Pediatria, Nutrologia, Endocrinologia, 
Dermatologia, Gastrologia, Psiquiatria e 
Geriatria, além do médico preceptor. 

Com a inclusão dessas duas cidades, o Ipe-
med conta com 12 prefeituras conveniadas, 
somando, aproximadamente, 150 atendimen-
tos por mês. Estarão presentes na solenidade 
de assinatura os Secretários de Saúde de 
Pindoretama e Icapuí, Rilson Andrade e Re-
ginaldo Alves, respectivamente; o Diretor de 
Educação Continuada na Afya Educacional, 

André Raeli; a Diretora do Ipemed no Ceará, 
Maria Cecília Cavalcante, dentre outras auto-
ridades, médicos e demais convidados.

O Grupo Edson Queiroz, conglomerado 
de grandes marcas como Esmaltec, Minalba 
Brasil, Nacional Gás e Sistema Verdes Mares, 
presente todos os dias na vida dos cearenses, 
lança o seu primeiro Programa de Estágio. 

As vagas são destinadas às operações do 
Grupo com base nos municípios de Forta-
leza, Maracanaú e Horizonte. As inscrições 
podem ser feitas entre o dia 20 de junho e 
15 de julho através do site trabalheconosco.
vagas.com.br/grupo-edson-queiroz.

Em sua crônica da quinzena, no site salete 
sociedade, a jornalista Kelly Garcia fala um 
pouco sobre os primeiros japoneses a aportar 
em Fortaleza. O primeiro deles, Jusaku Fu-
jita, era pai de um dos pioneiros na Cons-
trução Civil de Fortaleza, João Batista Fujita, 
conhecido como capitão Fujita, um dos 
milhões que partiram por conta da Covid-19.

A praia do Guajiru foi palco do Festival 
GKC Velas Trairi, que aconteceu entre os 
dias 16 e 19 de junho. Durante o Campeo-
nato, também foi realizada a inauguração 
da escola de kite, destinada aos apaixona-
dos por manobras radicais e também para 
os interessados em darem os primeiros 
passos nos esportes sobre as águas.

A empresária Valéria Barros, CEO do Grupo Trevo, lançará no 
dia 28 de junho de 2022, o livro “Improvável”, na Comunidade 
Cristã Videira. Na obra de 120 páginas, a empreendedora conta sua 
história de superação emocionante, revela experiências, traumas 
e insights, além do caminho que a levou da falta de perspectiva de 
vida à realização de muitos sonhos. “A ideia é mostrar às pessoas 
uma história de vitória e superação, mas a importância da coragem 
e da fé nesse caminho. É um convite para afirmar que as derrotas 

podem se transformar em vitórias”, 
destaca Valéria Barros.

O sentimento é compartilhado pelo 
amigo Costa Neto, pastor sênior e 
fundador da CCVideira.  “Marcas do 
passado podem atrasar a vida de uma 
pessoa, mas a Valéria entra para a 
história, não apenas como alguém que 
conseguiu superar suas dores e mudar, 
mas como uma mulher que foi levantada 
para inspirar muitas outras pessoas a 
fazerem o mesmo”, destaca o religioso.

Quem também enaltece a 
personalidade da empresária é o 

amigo e irmão Samuel Wagner.  “A Valéria é aquela pessoa que 
jamais passa despercebida. Antes ela enche todos os ambientes 
com uma animação peculiar, uma fé e otimismo contagiosos. 
Quem vê a história de sucesso dessa mulher que é esposa, mãe, 
empreendedora e bem sucedida em tudo que faz, não imagina os 
tamanhos desafios”, diz. Quem já quiser garantir, basta acessar o 
link: https://valeriaimprovavel.com.br

A prática do tratamento humanizado possibilita a criação de vínculos solidários

Os profissionais são instruídos a ver além dos sintomas e a cuidar, também, do bem-estar emocional dos enfermos

Tratamento humanizado: entenda a prática que 
facilita a conexão entre médicos e pacientes 

GERAL
Pedal. Neste domingo (26), às 7h, o Pedal Ecológico do Mês do Meio Ambiente vai seguir a Ciclofaixa de Lazer, saindo da Cidade da Criança (Centro), com 
ponto de apoio na Praça Otávio Bonfim e chegada no trecho 6 do Parque Rachel de Queiroz (Presidente Kennedy). Serão 6 km de percurso, com distribui-
ção de camisas e água. Ao fim da pedalada, participantes e comunidade terão atividades educativas, entrega de mudas, apresentações culturais e DJ.

Na tarde desta quinta-feira, 23, a convite 
de Saile Simões, Salete Araújo estará 
comandando uma turma para prestigiar um 
animado lançamento junino na Anjo Colours. 
Sempre antenada no mundo da moda, 
Irene Mota é presença confirmada

Dia 23, Lília Quinderé 
lidera viagem cultural 
em parceria com a 
agência Tour Du Monde 
para visitar Inhotim. 
A visita será mediada 
por Félix Aragão, que é 
arquiteto urbanista, com 
Mestrado em Ambiente 
Construído e Patrimônio 
Sustentável pela Escola 
de Arquitetura, da Uni-
versidade Federal de 
Minas Gerais.

Na turma, Mazé 
e Márcia Jereissati, 
Carmen Cinira, Paula 
Frota, Inês Porto, Lúcia 
Wolff, Christina e Ma-
riana Lobo, Carlotinha 
Pinheiro, Jaqueline 
Maranhão, Lúcia Mon-
tenegro, Tereza Távora 
e Priscila Ximenes, 
Elusa Laprovitera.

Nesse dia 22 de 
junho, a Escola Yolanda 
Queiroz, instituição de 
educação infantil e fun-
damental, mantida pela 
Fundação Edson Queiroz, 
completa quatro décadas 
de fundação. A soleni-
dade será liderada pela 
presidente da Fundação, 
Lenise Queiroz Rocha.

Atual comodoro do 
Iate Clube concorre à 
reeleição na agremia-
ção na chapa 2 - Iate 
avançando. Entre os 
nomes que integram 
o grupo estão Franzé 
Moraes, como presi-
dente do conselho, Luiz 
Prata Girão como vice e 
ainda Panta Cavalcante 
e Perboyre Castelo.

E mais...

Ada Faganello entre as amigas Gorete Pereira e 
Itala Ventura na celebração do seu aniversário


