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ECONOMIA
RUBENS FROTA

ECONOMIA
Alimentos: o triplo da inflação
Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o preço dos alimentos subiu 15% no País, em 12 meses – quase
três vezes a taxa oficial de inflação do período, que ficou em
5,2%, segundo o IBGE. Foi a primeira divulgação do IPCA
compreendendo 12 meses sob influência da pandemia, decretada pela OMS no dia 11 de março de 2020. Com forte
influência dos reajustes da gasolina, o IPCA voltou a acelerar em fevereiro, fechando o mês em 0,86%, ante 0,25%
no mês anterior. A maior alta para fevereiro desde 2016. A
pressão inflacionária tem levado o mercado a constantes
revisões de suas expectativas.
A escalada dos preços dos alimentos atingiu, em cheio, o
consumidor já no início da pandemia, tornando ainda mais
difícil a travessia dos meses de isolamento social e perda de
renda provocada pelo fechamento de negócios e aumento
do desemprego. Na última divulgação do relatório Focus,
do Banco Central, na última segunda-feira (8), a projeção para 2020 subiu pela nona semana seguida e chegou
a 3,98%, de 3,87% na semana anterior. Para os próximos
meses, a expectativa, nada animadora, é de pressões ainda
maiores dos preços da gasolina, item com maior peso na
composição do IPCA, que já foi reajustada nas refinarias
seis vezes desde janeiro. Sem refresco do dólar, itens como
os combustíveis devem continuar subindo.

Na dianteira

A Região Metropolitana
de Fortaleza é o destaque
da inflação de fevereiro.
Pressionada pela alta nos
preços dos cursos regulares, a alta foi de 1,48% - o
maior índice entre as regiões pesquisadas pelo IBGE
e ficou acima do registrado
em janeiro (0,36%). Esse
é o maior resultado, para
um mês de fevereiro, desde
2003, quando o índice foi
de 2,04%. Entre as variações acima de 1% no mês
estão educação (7,42%),
transportes (2,09%) e habitação (1,96%).

Outro recorde

Quanto ao INPC, a RMF
bateu o recorde em fevereiro, com 1,52%, sendo, também, o maior dos últimos
12 meses. A variação acumulada do ano é de 1,87%
e nos últimos 12 meses o
percentual ficou em 7,09%.
O grupo educação obteve a
maior alta (7,79%), maior
percentual dos últimos
12 meses, influenciado,
principalmente, por conta
da alta nos cursos regulares
(9,66%); a única queda foi
no grupo comunicação,
com -0,02%, dados do mês
de fevereiro de 2021.

Guedes: economia começa a decolar
O ministro Paulo Guedes (Economia)
afirmou que a arrecadação federal de fevereiro alcançou um recorde para o período e
que a economia do País "está começando a
decolar de novo". As afirmações são ditas
em um momento em que governadores e
prefeitos aumentam as restrições das atividades devido ao avanço da covid-19, indicadores como a inflação chamam a atenção
de analistas ao subir acima das estimativas
e economistas apostam no aumento da taxa
básica de juros já neste mês.

Custos crescem

O Índice da Construção
Civil no Ceará, subiu 0,8%
em fevereiro frente a janeiro, a segunda desaceleração do índice desde setembro de 2020, quando estava
em 0,8%. Em dezembro
atingiu o máximo resultado
de 2020 (2,83%). Em
janeiro de 2021, ocorreu
a primeira desaceleração,
ao passar de 2,83% (dezembro) para 1,94%. Em
12 meses, a taxa acumulou
12,28%, resultado acima
dos 11,76% registrados nos
12 meses imediatamente
anteriores. Em fevereiro de
2020, a variação mensal
foi de 0,34%.

Cooperativismo

As boas práticas de
gestão e governança reconhecidas pelo compêndio
de boas práticas do Sistema
OCB/Sescoop (2019-2020)
renderam à Cooperativa dos
Cirurgiões Gerais do Ceará
(Coocirurge) o convite para
compartilhar a experiência
vivida durante o evento
virtual de lançamento do
prêmio SomosCoop Excelência em Gestão no âmbito
do Ceará. O evento será no
próximo dia 15 de março,
via plataforma Zoom. Em
dezembro, o Compêndio
de Boas Práticas colocou
a entidade entre as melhores do Brasil.

Corte de salário e seguro adiantado
Paulo Guedes,
disse, ontem,
que o Governo
que vai retomar
o programa
que permitiu às
empresas cortarem salários
e jornada dos
funcionários ou
suspenderem
contratos por, pelo menos, até quatro meses. Ele sinalizou
que parte do benefício de complementação de renda paga
pelo Governo aos trabalhadores nessas condições vai ser
pago como antecipação do seguro-desemprego. A intenção
do Governo é evitar alta no desemprego.
Mais informações de Rubens Frota:
e-mail: frotarubens@gmail.com

ESTADO

Campanha. O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec), Ricardo
Cavalcante, lançou a campanha “Unidos, a favor da solidariedade”. A iniciativa visa arrecadar, até
maio, entre 2.500 e 3.000 cestas básicas para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Fortaleza tem inflação mais
alta do País em fevereiro
IPCA da Capital avançou de 0,36%, em janeiro, para 1,48% no mês passado,
enquanto a média nacional foi de 0,86%. Educação pressionou a alta
A capital cearense alcançou, em fevereiro, a inflação
mais alta do país. O Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de
Fortaleza passou de 0,36%,
em janeiro, para 1,48%, em
fevereiro. Os dados foram
divulgados ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). A alta foi
pressionada novamente pela
educação, cujos preços subiram 7,42%.
De acordo com o IBGE,
esse é o maior resultado para
fevereiro desde 2003 em Fortaleza, quando o IPCA foi de
2,04%. O IPCA da região ficou bem acima do índice nacional, de 0,86%, que também
aumentou 0,61 ponto em relação ao mês de janeiro (0,25%).
No ano de 2021, o IPCA já
acumula uma alta de 1,85% e,
em 12 meses, de 6,55%
A alta nos preços da capital cearense foi pressionada,
principalmente, pela educação (7,42%), transportes
(2,09%), habitação (1,96%) e
artigos de residência (1,71%).
O grupo de alimentação e
bebidas também apontou variação de 0,48%, enquanto de
comunicação recuou 0,02%.
O IBGE aponta que os cursos regulares, foi o subgrupo

que mais impactou o índice
no mês, com alta de 8,86% e
participação de cerca de 30%
no resultado final (0,45%). Já
a gasolina, do grupo de transportes, contribuiu com participação de 23% no índice
geral, com impacto de 0,34%,
puxado pelas altas consecutivas do aumento do preço nas
refinarias, que reflete para o
consumidor.

Alimentação

O grupo alimentação e
bebidas, normalmente o responsável por puxar a alta da
inflação variou 0,48% em fevereiro, desacelerando em relação ao resultado de janeiro
(1,21%). A queda nos preços
do tomate (-15,87%), da batata-inglesa (-10,54%), do óleo
de soja (-4,51%) e do arroz
(-2,94%) contribuíram para a
desaceleração na alimentação
no domicílio (0,22%). Houve
aumento no preço da cebola
(18,63%), cenoura (13,98%) e
das carnes (2,00%).
Com o isolamento social,
que já vinha sendo praticado
na cidade, ainda não tão rígido como no mês de março, influenciou a aceleração na alimentação fora do domicílio.
Esse avanço, segundo o IBGE,
ocorre desde agosto do ano

passado, nos últimos três meses, esse subgrupo registrou
o seguinte comportamento:
0,43% em dezembro/2020,
1,12% em janeiro deste ano e
1,30% em fevereiro.

Brasil

De acordo com o IBGE, a
alta nos preços, em fevereiro,
atingiu todas as 16 regiões pesquisadas. O IPCA de fevereiro
foi de 0,86%, 0,61 ponto percentual acima da taxa de janeiro
(0,25%). Esse foi o maior resultado para um mês de fevereiro
desde 2016, quando o IPCA
foi de 0,90%. “No ano, o índice acumula alta de 1,11% e, em
12 meses, de 5,20%, acima dos
4,56% observados nos 12 meses
imediatamente anteriores. Em
fevereiro de 2020, a variação havia sido de 0,25%”, diz o IBGE.
No país, o maior impacto
no índice do mês (0,45 p.p.)
foi do grupo de transportes
(2,28%), mas a maior variação, foi da educação (2,48%).
Os dois grupos contribuíram
com cerca de 70% do resultado do mês. Em seguida, saúde
e cuidados pessoais (0,62%),
alimentação e bebidas (0,27%)
e habitação (0,40%).

Impacto

Para o professor da Fipe-

cafi, Estevão Alexandre, a alta
no grupo dos transportes,
foi influenciado, sobretudo,
pelo aumento do preço dos
combustíveis em todo o país.
“Podemos esperar um grande destaque, pois possui um
peso relevante e a tendência
para o mês de março, por enquanto, é a mesma”, disse.
Segundo o professor,
devido atual momento do
país, na segunda onda da
pandemia, o IPCA alto
pode prejudicar diretamente a população. “O resultado afeta a população, pois
já sofrem com o aumento
dos combustíveis, que é um
pouco amenizado devido
ao lockdown em algumas
cidades ou estados, já que
a população não circula ou,
quando transita, é de modo
mais comedido. Porém, o
aumento dos alimentos,
mesmo com o auxílio emergencial, não ajuda muito”,
destacou. O novo auxilio
emergencial, que está próximo de ser aprovado, pode
ser um fator decisivo para
a economia brasileira. “A
aprovação do auxílio vai
permitir que a economia
não pare, pois se isso acontecer poderemos ter muitos
problemas”, finalizou.

Governo do Ceará destina R$ 4 milhões
para edital de eventos corporativos virtuais
Foi lançado, ontem, pelo
Governo do Ceará, o edital
que destina R$ 4 milhões para
realização de eventos corporativos virtuais. A iniciativa,
do Poder Executivo Estadual,
já havia sido anunciada em fevereiro, pelo governador Camilo Santana. O objetivo do
edital é selecionar propostas
para a realização de eventos
corporativos por empresas,
entidades ou organizações

com atuação no Estado do
Ceará, em formato virtual,
no período da pandemia da
Covid-19. “Nós sabemos que
esse setor de eventos é um setor que tem sofrido muito por
conta das restrições à realização desse tipo de atividade.
Então, será lançado um edital
no valor de R$ 4 milhões para
essas atividades, esse segmento, esse setor de eventos corporativos aqui no Estado do

COOPJERI 4X4 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS 4X4 DE JERICOACOARA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAODINÁRIA DIGITAL - CNPJ:
19.625.463/0001-77 NIRE: 23400016175. - O Presidente da COOPJERI 4X4 - COOPERATIVA DE TRANSPORTE
DE PASSAGEIROS 4X4 DE JERICOACOARA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA
todos os senhores cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL a
realizar-se no dia 26 DE MARÇO DE 2021, em Primeira convocação as 17:00 horas com dois terços dos
cooperados presentes, em Segunda convocação as 18:00 horas com metade mais um, e em Terceira e última
convocação às 19:00 horas com no mínimo dez cooperados presentes na sede da COOPJERI 4X4, situada à Av.
Manoel Marques, Nº 1258, centro de Jijoca de Jericoacoara. Para efeito de quórum a cooperativa conta com
54 (cinquenta e quatro) cooperados em condições de votar. Serão deliberados os assuntos da ASSEMBLEIA
GERAL ORDINÁRIA, com a seguinte ORDEM DO DIA: 1 – Prestação de contas, compreendendo Relatório de
Gestão do ano de 2020, Balanço Patrimonial de 2020, Demonstração do resultado apurado em 2020, Parecer do
Conselho Fiscal e Plano de atividades para o ano de 2020; 2 - Destinação das sobras apuradas ou rateio das
perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 3 – Eleição
dos membros do Conselho Fiscal; 4 - Eleição dos membros da Diretoria; 5 – Fixação dos honorários, gratificações
ou cédula de presença. Encerrada a Assembleia Geral Ordinária, em ato contínuo, serão deliberados os
assuntos da ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, com a seguinte ORDEM DO DIA: REFORMA
ESTATUTÁRIA. NOTA: O cooperado participará e votará a distância da seguinte forma: todos os
cooperados terão seus e-mails cadastrados na plataforma ZOOM.Receberão por e-mail e WhatsApp link
para a devida inscrição e confirmação da sua participação na assembleia. O cooperado deve baixar a
plataforma ZOOM no seu dispositivo. Todas as orientações de acesso à assembleiageral digital podem ser
encontradas no site www.coopjeri4x4.com.br e pelo telefone (88) 981110778, falar com Luana ou Natan.
Jijoca de Jericoacoara-Ce, 12 de março de 2021. JOSÉ NELCIVAR TEIXEIRA - PRESIDENTE

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS
DE PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
COOTRAPS - COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE
PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ - CNPJ: 02.149.861/0001-61
AV. DA LIBERDADE N° 361 - BAIRRO: AUTRAN NUNES FORTALEZA CE
O Presidente da COOTRAPS - Cooperativa dos Transportadores Autônomo de Passageiros do
Estado do Ceará, no uso das atribuições que confere o artigo 22 do estatuto social, convoca
os 316 (trezentos e dezesseis) senhores cooperados, sendo nesta data 221 (Duzentos e
vinte e um) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO)
a realizar-se no dia 31 de Março de 2021 (quarta-feira), a realizar-se de forma híbrida, em
primeira convocação às 08:00 Horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados;
em segunda convocação às 09:00 Horas, com a presença de metade dos associados mais
um, e, em terceira e última convocação às 10:00 Horas, com a presença de, no mínimo,
10 (dez) Cooperados, para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA - 1) Prestação
de Contas dos Órgãos de Administração referente ao exercício de 2020, acompanhada do
Parecer do Conselho Fiscal, Compreendendo: a) Relatório de Gestão. b) Balanço Geral. C)
Demonstrativo das Sobras apuradas, ou das Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação das Sobras apuradas ou o Rateio das Perdas do exercício de 2020; 3) Votação para
os cargos do Conselho de administração para o quadriênio 2021/2025 e eleição do Conselho
Fiscal para o exercício 2021/2022, no horário das 09:00hs as 17:00hs, com a proclamação
dos eleitos. Fixação dos Honorários, Gratificações, e da Cédula de Presença para os componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal; 4) Fixação dos Honorários e
Gratificações, e da Cédula de Presença para os componentes do Conselho de Administração
e Conselho Fiscal: 5) Posse dos Eleitos para os cargos do Conselho de Administração para
o quadriênio 2021/2025 e do Conselho Fiscal para o exercício 2021/2022: e 6) Outros Assuntos. Observação: a) Conforme disposto no Art. 31 do Estatuto Social da Cooperativa,
a presente Assembleia se restringirá exclusivamente a Ordem do dia supracitada; b) Cada
sócio tem direito a apenas 1(um) voto, independentemente do número de quotas-partes.
Em caso de cooperado que possua quotas como Pessoa Física e Pessoa Jurídica, sendo essa
PJ representada pela mesma Pessoa Fisica/Natural da outra quota-parte, haverá o direito
apenas a 1(um) voto, em conformidade ao Art. 7°, parágrafo único c/c Art. 33 do Estatuto
Social. c) As deliberações tomadas peia maioria dos presentes à Assembleia Geral na forma
do Estatuto vinculam a todos os cooperados, ainda que ausentes ou discordantes, conforme
Art.21. d) A Assembleia será realizada de forma HÍBRIDA, de modo que, os itens 1), 2),
4), 5) e 6) serão discutidos de forma virtual. O item 3) acontecerá de forma presencial, de
modo que os cooperados deverão respeitar todas as orientações que serão divulgadas em
respeito aos protocolos de segurança. e) Para participar da Assembleia na discussão dos
itens 1), 2), 4), 5) e 6) da Ordem do Dia os associados deverão realizar o download do aplicativo Zoam em seu celular, computador ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple
Store e Google Play, plataforma que atende aos requisitos de participação à distância por
meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência dos assuntos a serem
tratados e o registro da presença dos sócios; f) Para votação referente aos itens 1), 2), 4).
5) e 6) da Ordem do Dia, os associados utilizarão a plataforma digital de endereço eletrônico
“https://curia.coop/”. g) A cooperativa divulgará circularização com as orientações de acesso
às plataformas utilizadas para realização da Assembleia; h) A cooperativa contará com suporte on-line antes e durante a Assembleia, podendo esclarecer suas dúvidas de instalação
e de acesso ao Aplicativo Zoom mediante contato telefônico através de WhatsApp junto ao
número (85) 98858.4800. O suporte se dará exclusivamente por meio de mensagens via
WhatsApp, não ocorrendo por meio de ligações telefônicas. Fortaleza (CE), 11 de março de
2021. CÉLIO NONATO RODRIGUES DE LIMA - DIRETOR PRESIDENTE - COOTRAPS.

Ceará”, disse o governador
durante live realizada em fevereiro.
Os interessados em participar do edital podem inscrever projetos que devem ser
realizados no formato virtual
com o intuito de promover
discussões acerca de temáticas de relevância para o mercado de trabalho, de qualquer
área de atuação, mediante
a realização de seminários,

simpósios, congressos, feiras
e exposições. A ideia é que as
propostas selecionadas incentivem a capacitação e atualização profissional por meio das
novas tecnologias, com foco
no estudo, no compartilhamento de experiências profissionais, na sustentabilidade e
no desenvolvimento de novos
negócios,
proporcionando
avanços econômicos e significativos ao Estado do Ceará.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Julgamento das Propostas de
Preços - Tomada de Preços nº 0802.01-21-TP. O Município de Milhã, através da Comissão
Permanente de Licitação (CPL), torna público o resultado da análise e julgamento das propostas
de preços que tem como objeto a contratação de prestação de serviços de consultoria,
assessoria técnica especializada em apoio e orientação para o aperfeiçoamento,
desenvolvimento e uniformização das atividades das diversas Secretarias do Município de
Milhã/CE. Tendo em vista o critério editalício de Menor Preço, constatou-se que o participante
Solutions Contabilidade EIRELI foi vencedor em todos os itens, perfazendo o valor total de R$
77.400,00 (setenta e sete mil, quatrocentos reais). A partir da data desta publicação abre-se o
prazo recursal, conforme Art. 109, inciso I, alínea "b", da Lei nº 8.666/93. Milhã-CE, 10 de março
de 2021. Gabriela Oliveira Braz – Presidente.
Estado do Ceará - Câmara Municipal de Icapuí - Aviso de Licitação. A Presidente da
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Icapuí torna público que se
encontra à disposição dos interessados o Edital da Tomada de Preços nº 005/2021 referente à
contratação de empresa especializada para prestar serviços de consultoria na área de controle
interno junto a Câmara Municipal de Icapuí, com data de abertura marcada para o dia
29/03/2021, às 08hs30min. Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão
dirigir-se à Câmara Municipal de Icapuí, sito a Rua Joca Galdino, 125, Centro, Icapuí - Ceará, no
horário de 08hs00min às 13hs00min. Icapuí - Ceará, 11 de março de 2021. Gilvanda de
Freitas Braga Queiroz - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura,
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE03.11.2/2021-SEINFRA. Objeto: aquisição de materiais elétricos diversos para manutenção
emergencial e temporário do Sistema de Iluminação Pública do Município de Brejo Santo-CE,
conforme termo de referência. Tipo: Menor Preço por Lote. Modo de Disputa: Aberto. O
Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o início da disputa será a
partir das 09h:00m (horário local) do dia 26 de março de 2021, em sessão pública eletrônica, que
ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores informações, ler ou obter o
texto integral do edital no endereço eletrônico acima, na Sala da Comissão, situada na Rua José
Matias Sampaio, nº. 234, Centro, através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e,
ainda, no sítio: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Pregoeiro Oficial.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, Obras
e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública nº CP-03.11.1/2021SEINFRA. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
eficientização do Sistema de Iluminação Pública dos logradouros públicos do Município de Brejo
Santo-CE, mediante substituição do parque de iluminação atual por tecnologia led, onde a
empresa deverá adquirir, operar e manter por prazo determinado, conforme especificações
constantes no termo de referência, convertido em anexo do edital. Tipo: Menor Preço Global.
Regime de execução: Indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica
aos interessados que no dia 14 de abril de 2021, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José
Matias Sampaio, nº 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de
"habilitação" e "propostas de preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL.
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Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão
Eletrônico Nº 1103.01/2021. A Pregoeira torna público que no próximo dia 30 de março de
2021, às 09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a seleção de melhor
proposta para futuras e eventuais aquisições de cestas básicas destinadas a atender as famílias
carentes assistidas pela Secretaria de Assistência Social do Município de São Luís do Curu CE. Recebimento das propostas: 16.03.2021 às 09:00h à 30.03.2021 às 08:00h. Data da
sessão: 30.03.2021, às 09:00h. O Edital poderá ser adquirido pelos Portais:
http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu, 11 de março de 2021.
Susane Silva Castro - À Pregoeira.
Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Tomada de Preços nº
1003.01-21 - TP. O Município de Milhã, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL,
torna público que se encontra à disposição dos interessados, o Edital de Licitação na
modalidade Tomada de Preços nº 1003.01-21 - TP, do tipo Menor Preço, visando a prestação de
serviços de assessoria e consultoria contábil junto a Prefeitura Municipal de Milhã/CE. A
realizar-se dia 12 de abril de 2021 às 09:00h, maiores informações na sala da Comissão de
Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira nº 406, Centro - Milhã – Ceará, das 08:00 às
17:00 horas pelo telefone (85) 99684.6419 e no site: www.tcm.ce.gov.br. Milhã - CE, 10 de
março de 2021. Gabriela Oliveira Braz – Presidente.

