
DENÚNCIA 
O ministro da Educação, Milton Ribeiro,

deverá comparecer ao Senado para
esclarecer o favorecimento de pastores.5 Radar

INCLUI BRASIL, MUNDO E ÚLTIMAS

A
pesar da parceria fortíssima, o ex-prefeito de Serra
Talhada, Luciano Duque (PT) e a atual prefeita, Marcia
Conrado, (PT) parece que não falam a mesma língua

quando o assunto é o time que ambos fazem parte.
Duque continua cumprindo extensa agenda, principalmente

por várias cidades do interior do estado, mas não tira o olho da
capital do xaxado, seu principal reduto eleitoral. A uma
emissora de rádio local, o ex-prefeito se queixou das posturas
de alguns parlamentares que fazem parte da bancada do
governo na Câmara.

A visita do pré-candidato a governador e prefeito de
Petrolina, Miguel Coelho (UB) efusivamente cumprimentado
por aliados, deixou Duque com a orelha em pé.

“Eu creio que Márcia vai chamar o feito à ordem, eu não
compreendo, que ainda não se tomou uma decisão e o caminho
do grupo com relação às candidaturas, e vereadores vão para
um evento político. Aí é diferente. Receber Miguel Coelho,
Danilo Cabral, Raquel Lyra, não vejo problema nenhum de
receber na prefeitura. Se ela, Márcia, quiser receber Bolsonaro,
pode receber, é tranquilo. Agora, os nossos vereadores têm que
entender, que compreender que a liderança é de Márcia. No
momento que um deputado, candidato, pré-candidato faz um
evento político, se está no nosso grupo não tem que estar num
evento político. Uma coisa é institucional, outra coisa é político,
discordo”, disse o ex-prefeito sem esconder a irritação.

Ele admitiu ainda que gestos de aproximação exagerada dos
vereadores durante algumas visitas chegam a incomodar.

“Eu acho que a prefeita Márcia deve ter ficado incomodada,
assim como eu. Eu acho que não está certo porque daqui a
pouco tem um na visita de Raquel, tem outro na visita de
Anderson Ferreira, tem outro na visita de Gilson Machado, tem
outro... ou seja, ou a gente tem lado, ou a gente não tem lado.
Daqui a pouco vão dizer: ”Oxente! Não tem lado não esse povo
é!?”, afirmou irritado.

Luciano Duque cobra fidelidade do
grupo político em Serra Talhada

CARLOS

contato@carlosbritto.comBlog do Carlos Britto
@blogcarlosbritto
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Prefeito na berlinda
O prefeito Leandro Ribeiro (PL), o Dr. Leandro, de Gameleira

está sofrendo pressão dos professores da rede municipal. Os
profissionais foram às ruas em grande manifestação para cobrar
dele a garantia do pagamento do piso nacional do magistério. Os
professores dizem que o gestor estaria alegando dificuldades e
responsabilizando gestores anteriores. A vereadora Lóide de
Almeida foi para o ataque e disse que o prefeito está tentando
culpar gestores anteriores e sequer recebe os profissionais de
educação.

TONY GEL É PSB > Por um erro de edição,  a coluna de ontem
disse que Tony Gel iria para o PSDB quando o certo seria PSB, de
quem o parlamentar permanece aliado. E, claro, permanece na
oposição ao projeto da prefeita de Caruaru, Raquel Lyra (PSDB).

A ALEGRIA DO DECANO > O deputado federal Gonzaga
Patriota está vibrando com a chegada de Geraldo Alckmin ao seu
partido. Ele participou ato de filiação em Brasília. “Estou no PSB
há mais de 30 anos, me orgulho em ver o partido crescendo e se
renovando com gente competente que vai trabalhar para o povo e
pelo povo. Juntos, podemos, com certeza, fazer um Brasil onde o
povo possa viver melhor”, disse Gonzaga Patriota.

Reunidos em Bruxelas, ao completar um mês da
guerra na Ucrânia, líderes do Ocidente lançaram
aviso e falaram em “graves consequências”

Alerta contra
uso de armas
químicas

Recife, sexta-feira, 25 de março de 2022

Folha de Pernambuco
politica@folhape.com.br - (81) 3425-5870

Joe Biden disse que “natureza da
resposta” vai depender do uso

JOHN THYS / AFP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO CONDADO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação – CPL faz saber aos interessados, que se encontra disponível o Edital do 
Processo Licitatório nº 007/2022. Modalidade: Tomada de Preços nº 001/2022 - Tipo: Menor Preço Global. 
Objeto Descr.: Contratação de empresa especializada na área de engenharia, com fornecimento de material 
e mão-de-obra para REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMAPA (ESCOLA MUNICIPAL ANTÔNIO 
PEREIRA DE ANDRADE), compreendendo revisão geral da coberta, construção de pátio coberto, 
recuperação/reconstrução de pisos, revestimento cerâmico na fachada e paredes, pintura, substituição de 
esquadrias e portas, implantação de cobogós, instalações elétricas, instalação de bancadas, reparos e 
reforços estruturais, instalação de forro de PVC, revisões e adequação das instalações hidrossanitárias, 
melhoria do aspecto e segurança dos muros e áreas externas, construção de novos banheiros e ampliação da 
cozinha, nos padrões estabelecidos no Projeto Básico. Valor máximo aceitável: R$ 547.333,17 (quinhentos 
e quarenta e sete mil trezentos e trinta e três reais e dezessete centavos). A sessão pública de abertura dos 
envelopes e julgamento de habilitação e propostas dar-se-á no próximo dia 12 de abril de 2022 às 10h00min, 
através de VÍDEO CONFERÊNCIA, em conformidade com o Decreto nº 058/2021 de 01 de setembro de 2021. 
O edital poderá ser obtido na CPL, situada na prefeitura municipal de Condado-PE ou através do e-mail 
cplcondadope@gmail.com. Mais informações: telefone 81- 3642-1031. Condado, 24 de março de 2022. 
Manuel Soares de Lucena Neto - Presidente da CPL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS/PE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2022 –

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2021

O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE BARREIROS-PE, comunica aos 
interessados a abertura do procedimento licitatório acima citado, tendo como Objeto: aquisição 
de peixe congelado para distribuição gratuita no período da semana Santa para atender as 
famílias carentes do Município de Barreiros - PE.  Edital e Anexos: Podem ser obtidos a partir das 
08h00 do dia 28 de março de 2022 no site www.bnc.org,br, no endereço: Rua Ayres Belo, n° 136, 
Centro – Barreiros – PE (Prédio Sede da CPL) ou pelo e-mail: cpl.barreiros2021@gmail.com. 
Data da sessão pública: 07 de abril de 2022 às 09h00 (horário de Brasília - DF). Demais 
informações podem ser obtidas presencialmente na CPL no endereço supracitado ou pelo e-
mail: cpl.barreiros2021@gmail.com, no horário de 08h00 as 13h00, de segunda a sexta-feira.

Barreiros, 24 de março de 2022

Severino Araújo
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - 

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE - PE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE REVOGAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TAQUARITINGA DO NORTE – PE no uso de suas 
atribuições legais, considerando o Princípio da Autotutela, resolve: REVOGAR o Pregão 
eletrônico n.º 001/2022, Processo n.º 001/2022, tipo Registro de Preços, cujo objeto trata da 
eventual Contratação de empresa especializada para fornecimento de MEDICAMENTOS E 
MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA DE 
ATENÇÃO BÁSICA E DEMAIS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE D0 MUNICÍPIO DE 
TAQUARITINGA DO NORTE – PE, durante o período de 12 (doze) meses, mediante Estudo 
Técnico Preliminar e Termo de Referência e demais anexo a este ato convocatório.

Taquaritinga do Norte, 24 de março de 2022

Poliana Santana Andrade
Secretária de Saúde

ANDRÉ DUCHIADE
AGÊNCIA O GLOBO

R eunidos em um inédito
encontro triplo em Bru-
xelas, líderes do Ociden-

te prometeram, ontem, enviar
mais armamento à Ucrânia, au-
mentaram as unidades de com-
bate da Organização do Tratado
do Atlântico Norte (Otan) na Eu-
ropa Oriental e advertiram a Rús-
sia de que qualquer utilização
de armas de destruição em mas-
sa resultará em "graves conse-
quências" para Moscou.

Os anúncios, no entanto, não
corresponderam aos pedidos de
ajuda militar mais robusta feitos
pelo presidente ucraniano, Volo-
dymyr Zelensky, nas cúpulas da
Otan, do G7 e da União Europeia
(UE).

Foi a primeira vez em que esses
encontros em nível de chefias de
Estado e governo ocorreram no
mesmo dia. Com objetivo de
mostrar unidade do Ocidente
contra a Rússia, a cúpula tripla
aconteceu em Bruxelas exata-
mente um mês após o começo da
guerra na Ucrânia.

Zelensky fala em
risco real

Ao G7, o ucraniano Zelensky
afirmou ver um risco "real" de Pu-
tin, contrariado pelas dificulda-
des que suas tropas têm encon-
trado no campo de batalha, au-
torizar o uso de armas químicas.

Em sua primeira viagem ao ex-
terior desde o início da guerra, o
presidente Joe Biden alertou que
os EUA responderiam a um ata-
que químico russo.

"Responderíamos se ele (Pu-
tin) usasse. A natureza da res-
posta dependeria da natureza do
uso", disse Biden em uma coleti-
va em Bruxelas.
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Quando todas as salas estiverem funcionando, cerca de 4 mil cirurgias poderão ser realizadas por mês

Bióloga no centro de polêmica
INVESTIGAÇÃO

Medida será possível graças à inauguração do bloco cirúrgico do novo
complexo, que terá capacidade para atender 500 pacientes a mais por mês

Altino Ventura amplia
vagas para cirurgia

C om o objetivo de atender
mais pessoas que necessi-
tam de cirurgias oftalmo-

lógicas através do Sistema Único
de Saúde (SUS), a Fundação Alti-
no Ventura (FAV) inaugura hoje o
bloco cirúrgico do novo Comple-
xo Hospitalar, localizado no bair-
ro da Iputinga, no Recife. O local
conta com 16 salas de cirurgia. Ini-
cialmente, irão funcionar três.
Os novos espaços possibilitam o
atendimento de 500 pacientes a
mais por mês.

“Fruto de
muitas mãos”

“O sistema oftalmológico do SUS
tem sempre suas dificuldades de
acesso e a Fundação Altino Ventu-
ra dá um passo enorme para assis-
tir a população de Pernambuco.
Esse novo bloco cirúrgico, que a
gente entrega dentro do nosso edi-
fício-sede, é fruto de muitas mãos.
Muita gente ajudou e agora chegou
a hora da fundação ajudar ainda
mais pessoas que precisam recu-
perar a sua visão”, destacou o mé-
dico oftalmologista e presidente
da FAV, Marcelo Ventura.

Na próxima segunda-feira, o es-
paço começará a operar pessoas
que necessitam de cirurgias de ca-
tarata.

“A catarata é a condição número
um de cegueira reversível no mun-

do inteiro, que é um tipo de cegueira
que, uma vez tratada e operada, os
pacientes recuperam a visão. Nós
conseguimos montar algumas salas
e estamos contando com o apoio

dos governos federal, estadual e
municipal, de alguns parceiros que
ajudam a fundação e doadores. A
sociedade pernambucana de um
modo geral tem contribuído para

que a fundação cumpra a sua mis-
são”, pontuou Ventura.

O bloco cirúrgico da fundação
realizará cirurgias oftalmológicas
de média e alta complexidade,

como catarata, glaucoma, estra-
bismo, retina, plástica ocular e
transplante de córnea. De acordo
com o Marcelo Ventura, o espaço é
um dos mais modernos da área of-
talmológica do Brasil.

“O bloco cirúrgico tem tecnologia
de ponta. O sistema de ar condi-
cionado é muito moderno e existem
todas as barreiras para evitar con-
taminação. Temos na Fundação
Altino Ventura o nível máximo de
segurança. Nós temos uma qualifi-
cação operacional de equipamen-
tos, microscópios e aparelhos para
se fazer as cirurgias. É um bloco ci-
rúrgico que está muito bem ade-
quado para as demandas”, pon-
tuou. Quando todas as salas esti-
verem em funcionamento, cerca de
4 mil procedimentos cirúrgicos po-
derão ser realizados mensalmente,
o que representa em média 50 mil
cirurgias ao ano dentro do SUS. O
espaço será o maior bloco cirúrgico
oftalmológico do País.

Como conseguir
atendimento?

Para conseguir acesso à Fundação
Altino Ventura, o paciente deve se
dirigir ao posto de saúde mais pró-
ximo da sua casa. O encaminha-
mento à unidade oftalmológica é
feito por meio do setor de regulação
da Secretaria Estadual de Saúde
(SES-PE).

A bióloga Nathasha Borges está no
centro de uma polêmica nas redes
sociais, após ela relatar, em vídeos
divulgados ontem, que fingiu ser
autista para não usar máscara den-
tro de um shopping, no Recife.
Após a repercussão, a Polícia Civil
anunciou que investigará o caso.

No vídeo, Nathasha relata ter ido
à uma reunião no Shopping RioMar,
no bairro do Pina, Zona Sul do Re-
cife, e que lá teria ficado “o tempo
inteiro” sem máscara. Em outro
trecho, relatou ter enganado fun-
cionários do shopping e de estabe-
lecimentos, alegando ser autista e
que não poderia usar a máscara,
quando chamada a atenção por não
estar usando o equipamento de
proteção contra a Covid-19.

“Aquele segurança do carrinho
fez: ‘Moça, dá para botar a másca-
ra? Aí eu disse: vê a cara, vê a

cara: Não, porque eu sou autista’”,
relatou.

Ao final do vídeo, Nathasha re-
forçou que não usou a máscara em
momento algum em que esteve
dentro do Shopping. “Pronto, tá
todo mundo doido, então a gente
se faz de doido e tá tudo certo. A
solução de um doido é outro doi-
do na porta. Não usei a máscara
para nada”, disse.

De acordo com a Lei nº 16.918,
de janeiro de 2021, pessoas com au-
tismo são isentas do uso de más-
cara em Pernambuco, por conta de
deficiências sensoriais que invia-
bilizam a utilização do equipa-
mento. Até o momento da publi-
cação desta matéria, o vídeo de
Nathasha havia ultrapassado as
331 mil visualizações, mais de
3.200 curtidas e cerca de 4000
comentários.

RAFAEL FURTADO/ ARQUIVO

Mulher relatou que fingiu ser
autista para não usar máscara 

Shopping
repudia ato

O Shopping RioMar se manifes-
tou em nota. “O RioMar Recife re-
pudia quem usa de uma causa jus-
ta e coletiva para obter vantagens in-
dividuais. Quanto ao caso em ques-

tão, após afirmar que era autista, o
nosso segurança partiu do pressu-
posto da boa-fé solicitando a pre-
sença de um acompanhante, com
uma abordagem educativa, uma
vez que não temos poder de polícia.
Por fim, o uso obrigatório de más-
cara atende ao protocolo de vigi-
lância sanitária dee Pernambuco”.

REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS
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Recursos devem desfalcar a saúde e a educação, explica Décio Padilha

A medida foi aprovada na reunião dos secretários de Fazenda dos Estados e
do Distrito Federal, que calculam perdas de R$ 30 bilhões na arrecadação

Confaz congela ICMS
do diesel por um ano

O
uso afirmar que as discussões gerais em torno do petróleo e
seus derivados aqui no Brasil têm um DNA jurássico. No
entanto, não posso negar o modo passional que o tema tem-

se propagado na sociedade há muito mais de um século. Afinal,
só entre a concessão para exploração do "ouro negro" e a
instalação da Petrobras, tem-se aí um lastro de 90 anos.

Dito isto, antes mesmo desse "ufanismo patriótico" traduzido
pelo pertencimento da frase "o petróleo é nosso", vale registrar
um dos tantos embates que deram reforço à tal tese. Refiro-me
aqui ao conflito aberto entre o escritor Monteiro Lobato e a fase
autoritária do "varguismo".

A bem da verdade, num primeiro espasmo do governo Vargas,
no qual havia uma reação contrária à exploração de
petróleo, Lobato lançou em 1936 "O Escândalo do Petróleo". Em
tal crítica, o escritor acusava o governo de "não perfurar e não
deixar que se perfure". O referido livro ficou esgotado
rapidamente e mesmo assim foi censurado por Getúlio, em 1937,
justo o mesmo ano em que o escritor lançou outra provocação: "O
Poço do Visconde". Por essa obra, camuflada de literatura infantil
e uma carta posterior endereçada à Presidência da República,
Lobato fo preso por subversão, em 1941. Coincidentemente, só  a
partir deste ano e após dois anos dos primeiros indícios de jazidas
na Bahia, que Vargas revisou seu discuso. A partir de 1946, já
submetido aos ditames de um regime democrático emergente e
aos valores de uma carta magna mais avançada, Vargas se curvou
definitivamente à força do discurso em defesa do petróleo, cujo
ápice foi a criação da Petrobras, em 1953. 

No entanto, vale dizer que o brado retumbante do varguismo,
em alardear que o "petróleo é nosso", remonta ainda daquele
tempo das críticas de Lobato, haja vista que os primeiros êxitos
decorrentes da exploração dos poços se efetivaram a partir de
1939. Curiosamente, em local denominado de Lobato, no
recôncavo baiano. Conclusão: a frase dita por Vargas mobilizou
uma grande campanha nacional em defesa do petróleo. Isso fez
com que ele mudasse o discurso, propusesse um modelo de
gestão pública (via ANP e Petrobras) e ainda proporcionasse um
ufanismo que serviu para fortalecer as bases de um discurso
ainda mais nacionalista. Um vetor que agregou extremos políticos
opostos e boa parte de militares e acadêmicos. 

Quero enfatizar que esse breve ensaio histórico não só alimenta
o fato do dilema do petróleo ser um incômodo antigo. Tão
importante quanto é também ressaltar que debates e gestores
públicos se sucederam ao longo do tempo, mas a ausência de
planos estratégicos tem deixado vulneráveis todas as questões
cruciais relacionadas àquela dependência. De fato, isso nunca
garantiu aquele pertencimento tão explorado naquela velha frase.
Coisas de um nacionalismo que, abraçado ao populismo, não se
traduziu em políticas de interesse público.

Para não perder o fio dessa meada, estão aí os velhos
problemas. Quando o ciclo econômico desfavorece, por conta de
choques externos, a retomada de questões históricas frequentes
se revela inevitável.

Diante disso, qualquer desespero derivado da pressão interna
sobre os preços dos combustiveis termina como consequência da
inexistência de planejamento no âmbito governamental. Seja na
falta de um fundo financeiro amortecedor, que suavize os
impactos de uma crise. Como no improviso de ações pontuais
sobre o favorecimento das fontes alternativas de energia (o
desmonte do Proalcool). Pior: a extensão desse improviso termina
por apostar em soluções de pouco impacto nos bolsos dos
consumidores. Mas, de um efeito que se espera positivo nas
urnas.

Acontece que a análise histórica também mostra as
consequências de tantos e repetidos impulsos populistas.

O Petróleo é nosso...  
incômodo dilema 

@alfredobertini2017@gmail.com@alfredobertini87 
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Alfredo Bertini
A Economia em Foco

NEM 8,
Nem 80

AVISO DE VENDA
Edital de Leilão Público nº 3035/0222- 1° Leilão e nº 3036/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do anexo II, 
deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) em garantia, 
nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital de Leilão 
Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará à disposição 
dos interessados de 14/04/2022 até 24/04/2022, no primeiro leilão, e de 29/04/2022 até 09/05/2022, no 
segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AM, AP, CE, DF, GO, MA, 
MG, MS, MT, PA, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e TO e no escritório do leiloeiro, Sr. EDUARDO DE 
WERK, no endereço Rua Emilio Blum, 131, torre B, sala 706, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.020-010, 
(48) 98404-8161 / (48) 3036-1429. Atendimento no horário de segunda a sexta das 09:00 às 12:00hs 
e 14:00 às 18:00hs (Site: www.gestordeleiloes.com.br). (O Edital estará disponível também no site: 
www.caixa.gov.br/imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 25/04/2022, às 13h (horário de Brasília), 
e os lotes remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 10/05/2022, às 13h (horário de Brasília), 
ambos exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço : www.gestordeleiloes.com.br)

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

MATHEUS JATOBÁ

F oi aprovado por unanimi-
dade um convênio que dis-
ciplina o ICMS do óleo die-

sel, criando uma alíquota uniforme
para o novo regime monofásico de
cobrança. Com a medida, aprovada
pelos secretários de Fazenda na 347ª
Reunião Extraordinária do Conselho
Nacional de Política Fazendária (Con-
faz), a alíquota do diesel foi fixada em
R$ 1,006 e o processo terá  duração
de 12 meses, ou seja, o ICMS ficará

congelado por um ano. A medida vai
representar, no total, uma perda de
arrecadação de ao menos R$ 30 bi-
lhões, considerando todo o período
de não recolhimento.

A partir disso, serão alteradas ain-
da a redação do Convênio 01/2022
para prorrogação do congelamento
do ICMS sobre gasolina, etanol e
gás de cozinha (GLP) por mais 90
dias. O congelamento do Preço Mé-
dio Ponderado ao Consumidor Final
(PMPF), que serve de base de cálcu-
lo do ICMS sobre o preço final da ga-

solina, etanol e gás de cozinha ago-
ra estará em vigor até o dia 30 de ju-
nho de 2022.

Subsídio para
o diesel

Ainda sobre a alíquota do diesel,
foi concedido um subsídio de ajuste
de equalização de carga cuja reper-
cussão não ultrapassará a arrecada-
ção em vigor para o estado, a partir
do parâmetro do congelamento de
novembro.

O valor de R$ 1,006 é uma espécie
de teto geral. Essa é uma mudança
que, na prática, permite que a arre-
cadação permaneça como está, sem
ganho ou perda.

Segundo o presidente do Comitê
Nacional dos Secretários de Fazenda
dos Estados e do Distrito Federal
(Comsefaz) e secretário de Fazenda
de Pernambuco, Décio Padilha, o
processo de equalização vai trazer
perdas de R$ 1,2 bilhão por mês.
“Estaremos 17 meses em equaliza-
ção. 70% em média da receita de um
estado vem do ICMS, e 20% da arre-
cadação total hoje é combustível.
Esse dinheiro que não será arreca-
dado não vai para educação e saúde
por causa da política de preços da Pe-
trobras”, contou.

Perdas
registradas

Décio conta ainda que nos cinco
meses de congelamento do ICMS
dos combustíveis, os Estados já ti-
veram uma perda de R$ 5 bilhões, e
o congelamento significa o não re-
passe para outras estruturas dos go-
vernos. “O dinheiro vem dos cofres
do Estado. Já são mais de R$ 14 bi-
lhões que não serão arrecadados. O
congelamento considerado desde
novembro e levando em conta mais
90 dias, resulta ainda em um im-
pacto de R$ 30 bilhões. É um peso na
arrecadação”, declarou.  

Para o consumidor pouco deve
mudar no curto prazo, sem mudan-
ça nos preços agora. O número foi es-
tabelecido para atender à determi-
nação da nova lei que trata da co-
brança do ICMS sobre os combustí-
veis, aprovada pelo Congresso no iní-
cio deste mês. A lei só exige a mu-
dança rapidamente para o óleo die-
sel. Para a gasolina, por enquanto,
nada muda.

ARTHUR DE SOUZA
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BONGI                    
LP204-OTIMA LOCALIZ. AP -
TO 60M 2QTS, TODO COM
ARMARIO, SLC 2AMB, RE-
FORM, ELEVAD, 1VG, AC FI-
NANC, R$ 210 MIL LIGAR F
-991919003-986967550-
30375200 CREC9355J

CAMPO GRANDE             
LP304-ATRENCAO! APTO
PROXI DE TUDO, EDF YO -
KOHAMA COM 80M, 3QTS,
1SIT, SL 2AMB, COZINHA,
WC SOC, VARAND, DCE,
ARMARIOS NA COZIN, E -
LEV, SL FESTA, 2VG R$ 410
MILAC. FINANC, MARQUE
SUA VISITA. F-991919003-
986967550-30375200

CANDEIAS                 
02 QUARTOS, 02 WC SO-
CIAL. 1 ANDAR, CAIXAO. 1
PARALELA AS 3 FAIXAS. R$
170 MIL (81)99704-5593

CASA AMARELA             

LP 3191 IMPERDIVEL APTO
COM 90M, 3QTS, STE, VAR,
SLP/02 AMB, WC SOC, DCE,
TODO COM ARMARIOS,
DE  CORADO, 1VG, LAZER
COMPLETO, ELEV, R$ 530MIL
AC. FINAC, MARQUE SUA
VISITA, FONES: 991919003/
9869675550/30375200 CRCI
9355J

LP3232-EXCELENT OPOR-
TUN P MORAR APTO 130M,
TODO DECORADO, 3QTS,
3SUIT, VARANDA, COZINH,
SL P2 AMB, WC SOC, DCE,
AMARIO, 2 VAGAS, ELEVAD,
LAZER COMPL, R$ 760MIL,
AC. FINANC. F-991919003-
98696755030375200 CRECI
9355J

OPORTUNIDADE APARTAM
COM 70M, ANDAR ALTO,
NASCENTE, SL P/ 02 AMB,
3QTS, STE, WC SOC, WC DE
SERV, TODO COM ARMAR-
IOS, COZ, 1VG, ELEV, LAZER
COMPLETO, R$ 460MIL, AC.
FINAC, FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

CASA FORTE               
LP224 OPORTUNIDADE U -
NICA COM89M, 2QTS, SU -
ITE, SLP/02 AMB, COZ, WC
SOC, DCE, TODO COM AR-
MARIOS, 1VG, SL FESTA, E -
LEV, R$ 330MIL, AC. FINC,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
LIGAR FONES: 991919003/
986967550/30375200 CRECI
9355J

LP372-OPORTUND, APTO
COM OTIMA LOCALIZ, 105
M, 3QTS, 2SUIT, WC SOCI,
VARAND, COZINHA, SALAP
2AMB, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 2 VG, ELEV, LA -
ZER COMPL, R$ 785MIL, AC
FINANC. TELS - 999955055-
986967550-30375200 CRECI
9355J

ENCRUZILHADA             
LP 243 - COM OTIMA LO-
CALIZ, C 63M, 2QTS, SAL P2
AMB, VARANDA, COZINH,
A. SERV, WC SOCI, WC SERV,
TODO COM ARMAR. 1VG,
R$ 240MIL AC. FINANC F-
991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J

LP394 OPORTUNIDADE AP -
TO COM OTIMA LOCAL-
IZACAO COM111M, 3QTS,
1 STE, SALA P/ 2 AMB, VAR,
COZ, WC SOC, DCE, TODO
COM ARMARIOS, 2VGS, E -
LEV, R$ 280MIL, AC. FINAC,
FONE986967550/30375200/
991919003 CRECI 9355J

GRACAS                   
LP215 OPORTUNIDADE AP -
TO NOVO COM OTIMA
LOCALIZ.33M,QUARTO,
SALA, COZ, WC SOC, MO-
BILIADO, 1VG, ELEV, PIS, SL
FESTA, PLAY, R$ 200MIL, AC
FINAN, OU ALUGUEL R$ 1.
800, 00 COM TAXAS, FONE-
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

LP225-IMPERDIVEL OPOR-
TUNID. APTO COM OTIMA
LOCALIZA. COM 83M, QTS,
DCE, VARAND, WC COC,
COZINH, SALA P2AMB, 1VG,
TODO COM ARMARIO E -
LEV, PISCINA, SAL DE FESTA,
PLAY R$ 350 MIL, MARQUE
SUA VISITA. TELS-999184740-
986967550-30375200 CRECI
9355J

OPORTUNIDADE UNICA
NO CORACAO DAS GRA-
CAS, APTO COM 130M, 3
QTS, 1 SUITE, SL P/02AMB,
VAR, COZ, AREA DE SERV,
WC SOC, DCE, TODO COM
ARMARIOS, 1VG, ELEV, R$
350MIL, AC. FINAC, FONE
30375200991919003/9869675
50 CRECI9355J

MADALENA                 
LP349 OPORTUNIDADE U -
NICA OTIMO APTO, COM
77 M, 3QTS, SUITE, SLP/02
AMB, COZ, WC SOC, VAR,
ARMARIOS NA COZ E
WCS, 1VG, PISC, SL FESTA,
PLAY, R$ 340MIL, AC. FINAC,
MARQUE SUA VISITA COM
NOSSOS CORRETORES LI -
GAR TELEFONES: 30375200/
986967550 / 991919003
CRECI 9355J

PARNAMIRIM               
LP377 OTIMA OPORTUNI -
DADE APTO A 500 M DO
PARQUE DA JAQUEIRA C/
180M, TENDO 3QTS, SUITE,
CLOSET, SLP/04 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TODO C/
ARMARIOS, ELEVAD, NAS -
CENTE, SL FESTA, PLAY R$
750 MIL, AC FINAC FONE
86967550/991919003/303752
00 CRECI 9355J

ROSARINHO                
LP4116-OPRTUNID. OTIMA
LOCALIZ. APTO COM 128
M, 4QTS, 2SUIT, SALP2AMB,
VARAND, COZINH, WC SO-
CIAL. DEC, TODO COM AR-
MARIOS, 2 VAGAS, LAZER
COMP. MARQUE SUA VISITA
R$ 780MIL, AC. FINANCI. F-
991919003-986967550-
30375200 CRECI9355J

TAMARINEIRA              
OTIMA OPORTUNIDADE
AP TO COM 100 M, 3 QTS, 2
SUITES, SL P/ 02 AMB, COZ,
WC SOC, DCE, TDO COM
ARMARIOS, ELEV, R$ 280
MIL, AC. FINAC, TELEFONE
991919003/986967550/30375
200 CRECI9355J

OTIMO APTO COM 65 M, 3
QTS, SUITE, SL P/02 AMB, WC
SOC, VAR, COZ, 1VG, R$ 220
MIL, AC, FINAC, TELEFONE
991919003/986967550/30375
200CRECI 9355J

OTIMO APTO COM 65 M, 3
QTS, SUITE, SL P/02 AMB, WC
SOC, VAR, COZ, 1VG, R$ 220
MIL, AC, FINAC, TELEFONE
991919003/986967550/30375
200CRECI 9355J

TORRE                    
LP342-OTIMA LOCALIZ. O -
PORTUNID APTO C75M, 3
QTS, 1SUIT, VARANDA, SL 2
AMB, COZIN, WC SOC, WC
SERV, TODO C ARMARIO, 1
VAGA, ELEVAD, SL DE FESTA,
QUADRA, PLAY, R$ 375MIL,
AC. FINANCIAMENT. TELS-
9 9 1 9 1 9 0 0 3 - 9 8 6 9 7 5 5 0 -
30375200 CRECI9355J

LP386OPORT APTO C O -
TIMA LOCALIZ. C/ 75 M, 3
QTS, WC SOCI, SUIT, SLP 2
AMB, COZINHA, ARMAR-
IOS, VARAND, 2ELEV, PISC,
SL FESTA, PLAY R$ 480MIL
AC. FINANC F-99191900-
3986967550 -30375200
CRECI9355J

RIO DOCE                 

ALUGO APT 3 QTS, SL DE
JANTAR, SUITE, MOVEIS PLA -
NEJADOS, C/GARAGEM E
SEGURO, NA 4 ETAPA, PER -
TO DE TUDO, INCLUSIVE
DE PARADA DE ONIBUS.
TRATAR DIR PROPRIETARIO.
FONE-988964651

PIEDADE                  
03 QUARTOS, SENDO 01
SUITE 100 AV. COM. R$ 550
MIL (81) 99704-5593. 

BARRA DE
JANGADA         

(CURCURANA) 25 X 20,
500 M2, MURADO, ATER-
RADO NEG. URGENTE. R$
200 MIL FONE: (81) 99704-
5593

BARRA DE SIRINHAEM       

12 X 30, 150 M PRAIA, LOT.
MARTINANDA SOL. R$ 60 MIL
(81) 99704-5593. 

12 X 30, 150 M PRAIA, LOT.
MARTINANDA SOL. R$ 60 MIL
(81) 99704-5593. 

CABO                     
40. 000 M2 NA BR- PROX-
IMO. A ANTIGA COPER GO
- R$ 3. 5 MILHOES (PRECISA
DE A TERRO) LIGAR TELE-
FONE (81) 99704-5593. 

CANDEIAS                 
12X30, RUA ABDO CABUS.
MURADO E ATERRADO. R$
280 MIL (81)99704-5593

12X30, RUA ABDO CABUS.
MURADO E ATERRADO. R$
280 MIL (81)99704-5593

54X30. 1, 5 KM DA AV. COM-
ERCIAL. RUA RIO BOMITO.
R$ 400 MIL. (81)99704-5593. 

15 X 30, FINAL DA RUA FRAN-
CISCO PESSOA DE MELO, 2
QUADRAS LAGOA NAUTICA.
R$ 35 MIL (81) 99704-5593. 

12X30, RUA ABDO CABUS.
MURADO E ATERRADO. R$
280 MIL (81)99704-5593

2014M2 ESQUINA BOAS RES.
350M DA AV. COM. R$ 1. 200,
000 (UM MILHAO E DUZEN-
TOS MIL). (81) 99704-5593. 

2014M2 ESQUINA BOAS RES.
350M DA AV. COM. R$ 1. 200,
000 (UM MILHAO E DUZEN-
TOS MIL). (81) 99704-5593. 

Apartamentos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO
EXPRESSO EM REAIS

2.021 2.020
ATIVO 1.358.276,29 2.000.925,81
CIRCULANTE - -
NÃO CIRCULANTE 1.758.276,29 2.000.925,81
Investimentos 4.948,78 4.948,78
Imobilizado 1.353.327,51 1.995.977,03
PASSIVO 1.358.276,29 2.000.925,81
CIRCULANTE 2.161.215,22 2.126.551,05
Fornecedores 38.350,00 -
Obrigações tributárias 1.261.968,09 1.268.640,58
Parcelamentos 737.296,49 657.910,47
Contas a pagar 123.600,64 200.000,00
NÃO CIRCULANTE 346.109,64 616.269,49
Pessoas ligadas 205.070,33 475.230,18
Parcelamentos 141.039,31 141.039,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (1.149.048,57) (741.894,73)
Capital 4.584.577,00 4.584.577,00
Reservas de capital 0,33 0,33
Prejuízos acumulados (5.733.625,90) (5.326.472,06)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO REFERENTE EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EXPRESSA EM REAIS
2.021 2.020

Receita operacional líquida - -
Despesas administrativas e gerais (320.388,15) (242.650,14)
Resultado financeiro líquido (86.765,69) (42.446,18)
Lucro (prejuízo) antes dos tributos (407.153,84) (285.096,32)
Provisão para Contribuição Social - -
Provisão para Imposto de Renda - -
Lucro (prejuízo) líquido (407.153,84) (285.096,32)
Lucro (prejuízo) por lote de 1.000 ações (88,81) (62,19)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
REFERENTE EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO

EXPRESSA EM REAIS
2.021 2.020

CAPITAL SOCIAL
Saldo no inicio do período 4.584.577,00 4.584.577,00
Saldo no final do período 4.584.577,00 4.584.577,00
RESERVAS DE CAPITAL
Saldo no inicio do período 0,33
Saldo no final do período 0,33
PREJUIZOS ACUMULADOS
Saldo no inicio do período (5.326.472,06) (5.041.375,74)
Resultado líquido do período (407.153,84) (285.096,32)
Saldo no final do período (5.733.625,90) (5.326.472,06)
TOTAL
Saldo no inicio do período (741.894,73) (456.798,41)
Resultado líquido do período (407.153,84) (285.096,32)
Saldo no final do período (1.149.048,57) (741.894,73)
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA REFER. EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - EXPRESSA EM REAIS
2.021 2.020

ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado líquido do exercício (407.153,84) (285.096,32)
Depreciações 242.649,52 242.650,14
(Acréscimos) decréscimos de ativos - -
Acréscimos (decréscimos) de passivos 34.664,17 217.030,72
Fluxo de caixa das atividades operacionais (129.840,15) 174.584,54
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de direitos do imobilizado 400.000,00 (408.576,16)
Fluxo de caixa das atividades de invest. 400.000,00 (408.576,16)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Pessoas ligadas (270.159,85) 233.991,62
Fluxo de caixa das atividades de financiam. (270.159,85) 233.991,62
ACRÉSCIMOS (DECRÉS.) NAS DISPONIBIL. - -
DEMONSTR. DOACRÉSC.(DECRÉSCIMO)
No início do período - -
No final do período - -
VARIAÇÃO -

NOTAS EXPLICATIVASÀSDEMONSTRAÇÕESCONTÁBEIS - EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E 2021 – VALORES EM REAIS
– NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL – A companhia tem como objeto
social a pesquisa e lavra de minérios em geral; beneficiamento, industriali-
zação e comercialização de seus produtos; industrialização de carvão ve-
getal; exportação dos seus produtos e importação do que se fizer necessário
à realização do objeto social. NOTA 2 – BASE DE PREPARAÇÃO – a) De-
claração de Conformidade – As demonstrações contábeis da companhia
foram preparadas em conformidade com as práticas contábeis adotados no
Brasil, as quais abrangem a legislação societária e as normas emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em especial a NBC TG 1000, apli-
cadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição
em contrário; b) Base de mensuração – As demonstrações contábeis foram
preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto
quando de outra forma indicado; c) Moeda funcional e moeda de apre-
sentação – As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é
a moeda funcional da empresa; d) Estimativas de julgamento – A prepa-
ração das demonstrações contábeis em conformidade com as normas con-
tábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o
exercício de julgamento por parte daAdministração da Empresa no processo
de aplicação das políticas contábeis. Desta forma, os resultados reais podem
divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistas de uma
maneira contínua e tais revisões são reconhecidas nos períodos em que são
revisadas; e) Demonstrações contábeis comparativas – As demonstra-
ções contábeis para fins comparativos estão sendo apresentadas compara-
tivamente coma as demonstrações financeiras em 31 de dezembro do ano
anterior. NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS – 3.1) a) Ativos e
Passivos Circulante e não circulantes – Um ativo é reconhecido no ba-
lanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão
gerados em favor da empresa, seu custo ou valor puder ser mensurado com
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço quando a empresa pos-
sui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento pas-
sado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti-
mativas do risco envolvido. Os Ativos e passivos são classificados como cir-
culantes quando sua realização, ou liquidação for provável que ocorra até o
final do exercício social seguinte. Caso contrário, são demonstrados como
não circulantes. b) Apuração do resultado – O resultado das operações é
apurado em conformidade com o princípio contábil da competência do exer-
cício. Dessa forma, as receitas são reconhecidas quando realizadas e as des-
pesas são apropriadas quando incorridas, independentemente do seu
recebimento ou pagamento, respectivamente. c) Tributação – A empresa
optou pela tributação do imposto de renda com base no lucro presumido.Assim
a Tributação pelo imposto de renda (alíquota de 15%, acrescida do adicional
de 10%) é calculada tendo como base de cálculo a presunção do lucro. A con-
tribuição social (alíquota de 9%), tendo como base de cálculo a presunção do
lucro, os quais são contabilizados pelo princípio de competência, calculados
conforme legislação em vigor. A tributação sobre receita compreende a contri-
buição para o Programa de Integração Social (PIS) a alíquota de 0,65% e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) à alíquota
de 3,00%, de acordo com a legislação em vigor. Os referidos tributos são con-
tabilizados pelo princípio da competência e apresentados como dedução da re-
ceita bruta. NOTA 4 – CAPITAL SOCIAL – O capital subscrito e integralizado
é composto por 4.584.577 ações nominativas do valor nominal de R$ 1,00
(hum real) cada, sendo 1.571.936 ações ordinárias; 583.493 ações preferen-
ciais Classe A e 2.429.148 ações preferenciais Classe B. A cada ação ordiná-
ria corresponde um voto nas deliberações da Assembleia Geral. As ações
preferenciais não têm direito a voto, mas gozarão das seguintes vantagens: a)
prioridade na distribuição de dividendosmínimos, não cumulativos, de 6% (seis
por cento) ao ano, calculado sobre o valor nominal das ações, participando em
igualdade com as ações ordinárias da distribuição de dividendos acima do mí-
nimo estabelecido e das bonificações me novas ações, emitidas em decor-
rência da capitalização de lucros e reservas, não se admitindo a nenhum tipo
ou classe de ações vantagens patrimoniais superiores, condições estas que os
torna de participação integral nos resultados; b) prioridade no reembolso do ca-
pital na hipótese de liquidação da sociedade. NOTA 5 – CONTINGÊNCIAS -
As declarações de rendimentos pessoa Jurídica e demais encargos resul-
tantes das operações da empresa, estão sujeitos a exame por parte das au-
toridades fiscais dentro dos prazos prescricionais. Recife (PE), 31 de
dezembro de 2.021. Alexandre Pereira Rodrigues – Diretor Presidente – Wel-
lington Cavalcanti de Lima – TC – CRC-12.127-O-PE.

MINERAÇÃO AFONSO R LIMA S.A. - FERGUSA – CNPJ (MF) 11.665.890/0001-77 – RELATÓRIO DA DIRETORIA: Preza-
dos Acionistas: Cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis desta sociedade, referente aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. São José do Belmonte (PE), 23 de
março de 2022. Alexandre Pereira Rodrigues – Diretor Presidente.

EDITAL DE RERRATIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO PARA A 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA
DE ASSEMBLEIA DE SÓCIOS DO SANTA CRUZ FUTEBOL CLUBE 

Conforme previsto no Estatuto do Santa Cruz Futebol Clube (“Estatuto Social do Clube” e “Clube”, respectivamente), 
convocamos todos os sócios do Clube a participar da 1ª Reunião Extraordinária do ano de 2022, inicialmente aprazada 
para o dia 27 de março de 2022, e que, por força do art. 33 do Estatuto fica adiada para o dia 08 de maio de 2022, às 
08h30, em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos sócios e, em segunda convocação, às 9h, com 
qualquer número, com término previsto às 17h. A reunião ora convocada se dará em formato presencial, em respeito ao 
teor do art. 26, § 6º, do Estatuto Social. Na Ordem do Dia, integram a pauta os seguintes assuntos: I - aprovar a 
modificação do caput do artigo 37 do Estatuto Social do Clube, para ampliação do número de membros efetivos do 
Conselho Deliberativo, acrescendo mais 300 (trezentos) membros efetivos e 50 (cinquenta) membros suplentes, de 
maneira que o Conselho Deliberativo passe a ser composto por 100 (cem) Conselheiros Beneméritos, 500 (quinhentos) 
membros efetivos e 50 (cinquenta) suplentes, aprovando, também, a eleição dos novos conselheiros, cujos nomes serão 
apresentados com até 10 (dez) dias de antecedência, para tomarem posse nos novos cargos. II- aprovar a exclusão dos 
§§1º e 3º do artigo 1º do Estatuto Social do Clube, bem como a consequente alteração do Estatuto Social do Clube para 
refletir a referida deliberação; III – Autorizar a constituição de sociedade anônima do futebol (“SAF”), a qual será regida pela 
Lei nº 14.193, de 6 de agosto de 2021, pelo seu estatuto social (“Estatuto Social”) e, subsidiariamente, pelas disposições 
da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e da Lei nº 9.615, de 24 de março de 1998, conforme aplicáveis, sob a 
denominação de Santa Cruz Futebol Clube Sociedade Anônima de Futebol, com sede e foro na Cidade de Recife, no 
Estado de Pernambuco, localizada na Beberibe, nº 1160, Bairro do Arruda, CEP 52120-000 (“Companhia” ou “SAF”), cuja 
implementação e efetiva constituição, ficará a cargo do Executivo do Clube, que adotará todas as medidas necessárias 
para a constituição da SAF, de acordo com seu juízo de oportunidade e conveniência voltados a melhor formatação para 
atração de investimentos, em observância ao planejamento estratégico e de reestruturação do Clube; IV – Aprovar o 
Estatuto Social da Companhia nos termos da Lei nº 14.193, de 6 de agosto de 2021; V – Autorizar a contratação de 
empresa avaliadora como perito contábil (“Empresa Avaliadora”), para fins de elaboração do laudo de avaliação dos bens 
e direitos pertencentes ao Clube, como acionista constituinte, que serão conferidos ao capital social inicial da Companhia 
(“Laudo de Avaliação”), caso venha a ser constituída; VI – Autorizar a aprovação, pelo Executivo, do Laudo de Avaliação 
elaborado pela Empresa Avaliadora, nos termos dos Arts. 8º e 251 da Lei nº. 6.404, de 15 de dezembro de 1976; VII – A 
aprovação para a subscrição e integralização do capital social inicial da Companhia, em bens e/ou direitos, que será 
representado por ações ordinárias de classe A, todas nominativas e sem valor nominal, a serem integralmente detidas 
pelo Clube e integralizadas pelo Clube, mediante a conferência dos seguintes bens e direitos de propriedade do Clube: (i) 
os direitos federativos, econômicos e desportivos, inclusive mecanismos de solidariedade, de atletas profissionais e das 
divisões de base do Clube; e (ii) o direito de uso das marcas de propriedade do Clube;  VIII - a autorização para que os 
administradores do Clube pratiquem todos os atos necessários para implementação das deliberações aprovadas na 
assembleia geral, incluindo, mas sem limitação, a assinatura de todos os documentos necessários à efetivação das 
respectivas deliberações. IX – Aprovar a alteração do artigo 71 e parágrafos do Estatuto Social do Clube para 
constar a seguinte redação:  Artigo 71 - “O Clube terá uma Comissão Patrimonial composta de 15 (quinze) 
membros efetivos, sendo 13 (treze) desses membros eleitos pelo Conselho Deliberativo e os outros 02 (dois) 
membros natos por força de representações que exerçam em outros poderes do Clube, sendo que 6 (seis) desses 
membros serão eleitos para um mandato até a segunda reunião ordinária seguida do Conselho Deliberativo.” 
Parágrafo 1º - A indicação dos 13 (treze) membros para compor a Comissão Patrimonial deverá ser feita, 
preferencialmente, entre os Conselheiros ex-presidentes do Executivo, do Conselho Deliberativo, da Comissão 
Patrimonial e de Conselheiros com mais de 06 (seis) anos consecutivos de mandato. Parágrafo 2º - São membros 
natos da Comissão Patrimonial o Presidente do Conselho Deliberativo e o Presidente do Executivo, sendo-lhes 
assegurado o direito de propor, discutir e votar. Parágrafo 3º - A Comissão Patrimonial terá um Presidente, um 
Secretário e um Tesoureiro, sendo os demais membros vogais. O Presidente será eleito interpares em reunião presidida 
pelo mais idoso dos membros da Comissão Patrimonial. O Secretário e o Tesoureiro serão de livre escolha do Presidente. 
Parágrafo 4º - A Comissão Patrimonial se reunirá, extraordinariamente, mediante convocação do seu Presidente, do 
Presidente do Executivo, do Conselho Deliberativo ou de seu Presidente, ou da Comissão Fiscal. Parágrafo 5º - Compete 
à Comissão Patrimonial: I – O controle da conta bancária vinculada e sob sua exclusiva movimentação, de toda e qualquer 
receita proveniente de: a) venda de títulos patrimoniais; b) venda de camarotes, cadeiras cativas e respectivas taxas de 
manutenção; c) aluguel de cadeiras cativas e camarotes; II – A administração de qualquer receita constituída por 
operações de crédito ou doações, cuja destinação tiver por objetivo a aquisição, construção, ampliação, conservação ou 
reforma do patrimônio imobiliário do Clube; III – A fixação dos preços e condições da venda de títulos patrimoniais, 
cadeiras cativas e camarotes; IV – contratar seguros contra riscos dos bens móveis e imóveis do Clube;” 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 
Urbanas no Estado de Pernambuco

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA DE APRECIAÇÃO DAS PAUTAS PARA O

ACT 2022 DOS TRABALHADORES DA CHESF
O SINDURB-PE, por seu Presidente, o Sr. José Hollanda Cavalcanti Júnior, convoca todos os 
empregados da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF no estado de 
Pernambuco a participarem da Assembleia de Aprovação das Pautas Nacional e Específica 
2022, que será realizada na frente do prédio sede da CHESF em Recife (Rua Delmiro Gouveia, 
333 San Martin), em nova data, no dia 04 de abril de 2022, às 08h30 

para a 
discussão e deliberação sobre a seguinte ordem do dia: 1) Autorização para o SINDURB-PE 
negociar o ACT da data-base de 1º de maio de 2022, inclusive em instância judicial; 2) 
Aprovação das Pautas Nacional e Específica de Reivindicações que pautará o processo 
negocial do supracitado ACT; 3) Autorização para o SINDURB-PE desistir das pautas (no todo 
ou em parte), constituir árbitro, deflagrar greve ou instaurar dissídio coletivo, em razão do 
malogro do dito processo negocial; e 4) Constituir Comissão Assessora. Recife, 24 de março 
de 2022. José Hollanda Cavalcanti Júnior - Presidente do SINDURB-PE.

(em 1ª convocação) ou às 
09h00 (em 2ª convocação) com qualquer número de trabalhadores presentes 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO SINDMETRO-PE

O Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários e 
Conexo do Estado de Pernambuco – SINDMETRO, inscrito no CNPJ /MF sob o n° 09 
437 591/0001-33, localizado a Rua Cel. Lamenha, 263 – Areias – Recife/PE – CEP: 
50.900-020, através do seu presidente  ADALBERTO AFONSO FERREIRA, inscrito 
no CPF/ MF sob o n° 277. 445.404-25 convoca

 

 

 todos (as) os (as) associados (as) desta 
entidade, que estejam quites com suas obrigações e no pleno gozo de seus direitos 
estatutários, para participar da Assembleia Geral Ordinária de Prestação de Contas que 
vai realizar-se no dia 31 de março de 2022, às 18h, em primeira convocação e às 18h15 
com qualquer quórum, no auditório do SINDMETRO/PE, situado à rua Cel. Lamenha, 
263 – Bairro de Areias, Recife-PE – Cep: 50.900-020, para tratar dos seguintes pontos:
1 – Informes gerais;
2 – Prestação de contas referente ao período de Abril de 2021 a fevereiro de 2022.

Recife, 23 de março de 2022.

Adalberto Afonso Ferreira
Presidente do SINDMETRO/PE

EDITAL DE INTIMAÇÃO (prazo de 15 dias)

a todos quanto o presente EDITAL 
DE INTIMAÇÃO virem, ou dele conhecimento tiverem e a quem interessar possa, especialmente a 

, brasileira, solteira, empresária, RG n° 3.644.968 - SDS/PE e , residente 
e domiciliada na Rua Cais de Santa Rita / PE, que, por força do Instrumento de Financiamento para Aquisição 
de Imóveis e Constituição de Alienação Fiduciária e outras avenças n° 751445, do art. 45 da Lei. 11.795/08 de 
08.10.2008 e art. 23, combinado com o artigo 38 da Lei 9.514 de 20.11.1997, datado de 10.12.2014, tendo como 
objeto o seguinte imóvel: , localizada no sétimo pavimento na Torre 06, do 

, situado no Loteamento Praia do Paiva, deste Município, com uma área priva-
tiva de 50,13 m2, área total de 143,69 m2 e área comum pró indiviso de 93,56 m2 e uma fração ideal de ter-
reno e coisas comuns de ; composta por. 01 (uma) sala e 01 (um) WC privativo., registrado na 

, estando inadimplente com o pagamento de parcelas; o Credor Fiduciário
, inscrito no , sediado em Osasco - SP, ingressou com o procedimento previsto na 

, pelo que 
TE EDITAL para que, nos termos do artigo 26, parágrafo 7° da Lei 9.514/97 e suas alterações, 

. DADO e PASSADO 
nesta cidade de Cabo de Santo Agostinho/PE, Cartório do Registro Geral de Imóveis, Títulos e Documentos Parti-
culares, aos 25 dias do mês de fevereiro de 2022. Eu,  

INTIMA: 

Rua Dr. Antônio de Souza Leão nº188 – Cabo de Santo Agostinho-PE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA / EXTRAORDINÁRIA
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PESSOA DE MELO CNPJ: 02.402.100/0001-70

Recife, 23 de março de 2022. O Síndico convoca a todos para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária/Extraordinária, que será realizada de forma virtual, através da plataforma ZOOM, no dia 31/03/2022 
(quinta-feira), às 15 h em primeira chamada, com presença de 2/3 dos condôminos ou em segunda chamada às 16 h 
com qualquer número de presentes, para deliberar sobre as seguintes pautas: Pauta Assembleia Ordinária:  1. 
Prestação de contas do exercício findo;2. Apresentação da previsão orçamentária para o exercício 2022, com reajuste da 
taxa ordinária. Pauta Assembleia Extraordinária: 1. Deliberação sobre vendas das salas do condomínio e definição de 
preços mínimos; 2. Definição de sala para utilização do condomínio/administração; 3. Deliberação sobre reforma do 
elevador fora de uso; 4. Informativo sobre andamento do processo de regularização junto ao Corpo de Bombeiros; 5. 
Apresentação da situação marquise e fachada; 6. Autorização para contratar crédito garantido, junto instituições 
bancárias; 7. Apresentação do andamento do processo de cobrança dos inadimplentes; 8. Autorização para fazer 
negativação cadastral de condôminos inadimplentes. OBSERVAÇÕES:  Ficam os senhores condôminos cientes de 
que, de acordo com Art. 1335 inciso III do Código Civil, não poderão votar nas deliberações da Assembleia Geral, nem 
delas participarem, os condôminos que não estiverem quites com os pagamentos das cotas condominiais;  Os 
condôminos (proprietários) poderão se fazer representar por procuração que atenda às formalidades legais. As 
procurações devem ser enviadas antecipadamente até o dia 29/03/2022 (terça-feira), para o e- mail: 
adm.ariel@ddamasco.com . As deliberações da Assembleia obrigam a todos os Condôminos, independente do seu 
comparecimento e do seu voto, cabendo à Administradora executá-las e fazê-las cumprir. O acesso à sala da reunião 
deverá ser feito pelo link: https://us06web.zoom.us/j/87241376955 . Antecipamos os agradecimentos e desde já 
contamos com sua presença. Cordialmente, ROLANDO DE SOUZA NASCIMENTO - SÍNDICO

SINDICATO DAS EMPRESAS DE PUBLICIDADE EXTERNA DO ESTADO DE PERNAMBUCO,
ELEIÇÕES SINDICAIS, EDITAL DE CONVOCAÇÃO

1ª e 2ª CONVOCAÇÕES
O Presidente do Sindicato das Empresas de Publicidade Externa do Estado de Pernambuco – SEPEX-PE, no uso das 
atribuições que lhe são conferidas pelos estatutos sociais, convoca os seus associados, em pleno gozo de seus direitos, 
nos termos do CAPITULO “V” DA ASSEMBLÉIA GERAL-Artigo 26,  artigo 37º do Regulamento Eleitoral, para 
realização das Eleições para o triênio 2022/2024 da Entidade, no próximo dia 15 de Abril de 2022, no horário da 14:00 
horas às 18:00 horas, em sua sede provisória, sito a Rua Benjamin Constant, 475-Sitio Novo –Olinda-PE, para escolha 
da Diretoria, Conselho Fiscal e Delegados representante junto ao Conselho da FENAPEX, bem como de seus 
respectivos suplentes. De conformidade com o que  preceitua o CAPITULO “V” DA ASSEMBLÉIA GERAL-
Artigo 26,  artigo 37º do Regulamento Eleitoral da Entidade, o prazo para registro de chapas concorrentes ao 
pleito, é do dia 30 de Março de 2022 a 05 de Abril de 2022, encontrando-se a secretaria da Entidade, funcionando 
de Segunda-feira a sexta-feira, no período, das 14:00 horas às 18:00 horas, em sua sede provisória acima 
referida, para prestar informações necessárias e receber pedidos de Registro de chapa, com as respectivas 
documentações (ficha de qualificação dos candidatos em 02 vias e Declaração da empresa, atestando a 
condição de empresário). Não sendo obtido o quórum a que se refere o Artigo 24º do Regulamento Eleitoral, ficam 
os associados, convocados para realização das Eleições, em segunda convocação, no mesmo local acima 
mencionado, no dia 30 de Abril de 2021, no horário das 14:00 as 18:00 horas. Na hipótese de empate prevista no 
artigo 26º do Regulamento Eleitoral, ou de anulação do pleito prevista nos parágrafos 4º e 5º do Artigo 24º do 
Regulamento Eleitoral, ficam os associados convocados para a realização de novo pleito, 15 (quinze) dias após 
a data da eleição, no horário das14:00 às 18:00 horas, também na sede social provisória da entidade, Olinda 
(PE), 25 de Março de 2022, MARCELO GONÇALVES DOS SANTOS - Presidente.

ROMILDO PACHECO DA SILVEIRA, Oficial de Registro Civil e Casamentos 
do 10º Distrito Judiciário Tejipió, Recife-PE CALÍOPE JOSÉ MONTEIRO DA 
SILVEIRA, 1º Substituto, Fazem saber que estão habilitados para casar-se 
por este Cartório os seguintes contraentes: 1-TIAGO CARLOS DA SILVA E 
HORTENCIA PRISCILA CEZARIO DIAS, 2-GIVANILDO DOS SANTOS 
FERREIRA E GEOVANNA SANTOS DA SILVA, 3-ANDRESON CARLOS 
GOMES DE OLIVEIRA E MANUELLA CRISTINA SANTOS DO MONTE, 4-
MICHAEL RAFAEL ANDRADE DA SILVA E ROSANGELA CONCEIÇÃO 
DE FREITAS FONSÊCA, 5-RICARDO LUIZ DE AZEVEDO ALVES 
JUNIOR E ELIDA GARCIA CABALLERO Se alguém souber de algum 
impedimento  acuse-o para fins de direito, no prazo da lei. Dado e 
passado nesta cidade do Recife -PE, em  24/03/2022.

A N U N C I E  C O N O S C O
( 8 1 )  3 4 2 5  5 8 3 1  /  5 8 8 2

1 imóveis apartamentos � casas comerciais
� outros 2 Veículos automóveis � motos e bicicletas

caminhões � outros

Recife, sexta-feira, 25 de março de 2022
Fo l h a d e P e r n a m b u c o

15 Classificados
3 Oportunidades � empregos � negócios 

� locadoras � outros 4 Diversos � comunicados � serviços profissionais
� outros

Apartamentos
IMÓVEIS
Alugam-se

1

Casas
IMÓVEIS
Vendem-se

1

Terrenos
IMÓVEIS
Vendem-se

1
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