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Damares. A ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, confirmou que vai 
se desincompatibilizar do governo para disputar um cargo eletivo em outubro. Ela, que deve ir 
para o Republicanos, diz que seis estados a querem como candidata, entre eles o Amapá.NACIONAL

Não muda nada
Pré-candidato a presidente Sergio Moro, sobre a 

aliança de Geraldo Alckmin com Lula

O
evento deste domingo (27), que 
em princípio marcaria o “lança-
mento” da pré-candidatura de Jair 
Bolsonaro à presidência da Re-

pública, mudou de denominação na última 
hora. Advertências da área jurídica levaram 
à alteração para Encontro Nacional do PL 
e Movimento Filia Brasil. A ideia é evitar o 
cancelamento sob alegação de “propaganda 
eleitoral fora de época”, que certamente em-
placaria no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O maior adversário
No governo, o TSE é sempre referido como 

o “principal adversário” de Bolsonaro na elei-
ção, e não o ex-presidente e ex-corrupto Lula.

Por aclamação
Apesar da mudança de denominação, é forte a 

chance de lançamento da pré-candidatura, ainda 
que o seja oficiosa, por meio de aclamação.

Lançamento esperado
Também poderá ser confirmada, por acla-

mação, o ministro da Defesa, Braga Neto, 
como vice de Bolsonaro

General no PL
A cúpula da campanha de Bolsonaro tam-

bém nutre a expectativa de filiação do Braga 
Neto ao PL. General da reserva, nada o impede.

Afinidades
A escolha de Felipe Salto representaria 

também um gesto ao presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco, ex-DEM, como o futuro 
governador. 

Credibilidade
Em 2016, Salto organizou com Mansueto 

Almeida o livro “Finanças públicas: da conta-
bilidade criativa ao resgate da credibilidade”.

É do ramo
Há oito anos o economista do IFI trabalhou 

na consultoria Tendências, do ex-ministro da 
Fazenda Mailson da Nóbrega.

Miséria rende votos
Líder da bancada do holofote e coordena-

dor da campanha de Lula, Randolfe Rodrigues 
chefiou a coletiva de ex-ministros do Meio 
Ambiente e do presidente do Senado, contra a 
exploração do rico subsolo de terras indígenas. 
Para eles, melhor mantê-los na miséria mesmo. 

Evento muda de nome para se defender do TSE

O PODER SEM PUDOR

A Câmara discutia em 1974 a cassação do 
deputado Francisco Pinto (MDB-BA), por suas 
críticas ao ditador Augusto Pinochet. Ernesto 
Geisel mandou o caso ao Supremo Tribunal 
Federal, que condenou Chico Pinto e a mesa da 
Câmara o cassou, num episódio vergonhoso. 
Tancredo Neves ouviu um deputado da Arena 
argumentar que não foi o AI-5, mas o STF que o 

cassou. Tancredo contou numa história ocorrida 
em sua São João Del Rey: “Morreu o vizinho de 
um compadre meu. Um homem bom, trabalha-
dor, honrado. Morreu de pneumonia, coitado. De 
madrugada, um parente dele chegou de viagem 
e perguntou à viúva: ‘Ele morreu de pneumonia 
simples ou dupla, Mariazinha?’ ‘Simples’, respon-
deu ela, chorando. E ele: ‘Ah! Ainda bem!’”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Tancredo e a pneumonia

Ligado a Serra, Salto deve
substituir Meirelles em SP
Com a saída de Henrique Mei-
relles para disputar a vaga de 
Goiás no Senado, o favorito 
para assumir a Secretaria de Fa-
zenda de São Paulo, no futuro 
governo Rodrigo Garcia, é Fe-
lipe Salto, da Instituição Fiscal 
Independente (IFI) do Senado. 
Se não for indicação de José 
Serra, representará uma ho-
menagem de Garcia ao tucano 
histórico, a quem Salto assesso-
rou de 2015 a 2016 em assuntos 
econômicos e fiscais. 

Sopa no mel
Ex-ministros do Meio Ambiente pediram 

a Rodrigo Pacheco para “segurar” a proposta 
de exploração do subsolo de terras indígenas. 
Mole. Segurar projetos é a especialidade do 
presidente roda-presa do Senado.

Nesse ritmo...
Segundo o Datafolha, a diferença entre Lula 

e Bolsonaro no primeiro turno, em dezembro 
de 2021, era de 26 pontos percentuais (48% a 
22%). Caiu para 17 pontos (43% a 26%), se-
gundo o levantamento de ontem.

Vai entender
A senadora Simone Tebet (MDB) teve mais 

“tempo de TV” devido à participação na CPI 
da Pandemia, mas não conseguiu ficar à fren-
te sequer da pré-candidata do PSTU, Vera Lú-
cia, no último Datafolha.

Como hienas
Na “photo-op” do G7, ontem, figuras como 

Joe Biden, o canadense Justin Trudeau e o 
alemão Olaf Scholz posaram com largos sor-
risos. De que riem esses senhores da guerra, 
enquanto civis ucranianos são mortos?

Pós-verdade
Dos “mais de 150 economistas” do ma-

nifesto contra a privatização da Eletrobras, 
alardeado pelo PT, 47 são professores, 14 
sociólogos, quatro historiadores, dois co-
municólogos, um antropólogo, arquiteto, e 
até físico.

O passado não nega
Lula tenta se descolar dos notórios Dil-

ma, José Dirceu e Genoino. Jurou ontem 
a uma rádio mineira que o trio não faria 
parte de eventual novo governo. Ele só não 
consegue descolar da própria imagem, no 
espelho.

Explica
A presença de procuradores do MPT em 

‘lives’ de sindicatos pode explicar a reação 
contra a aprovação do projeto do estatuto 
da OAB, que barra busca e apreensão em 
escritórios de advocacia, sem a OAB.

Pensando bem...
...deveria valer para todas as eleições a 

decisão do TSE de não punir o eleitor que 
não votou em 2020.

O governo federal desti-
nou verba a prefeitos que fo-
ram levados ao Ministério da 
Educação (MEC) pelo pastor 
Arilton Moura mesmo após 
Milton Ribeiro ter suposta-
mente recebido uma denún-
cia de propina envolvendo o 
líder religioso. Após ter sido 
divulgada uma gravação em 
que o ministro da Educação 
disse priorizar pedidos in-
termediados pelos pastores 
Arilton e Gilmar dos Santos, 
Milton Ribeiro disse em en-
trevistas que chegou a proibir 
a presença do pastor no MEC.

Segundo registros da agen-
da oficial, no entanto, o mi-
nistro recebeu em seu gabi-
nete ao menos três prefeitos 
acompanhados por Arilton 
– ele atua em conjunto com o 
pastor Gilmar. Depois disso, 

houve empenho de dinhei-
ro público e desbloqueio de 
ações que favoreceram esses 
municípios.

O próprio ministro diz no 
áudio que atendia a uma so-
licitação do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) para priorizar 
amigos do pastor Gilmar. Ele 
menciona pedidos de apoio 
que seriam supostamente di-
recionados para construção 
de igrejas. Um desses prefeitos 
confirmou que houve pedido 
de 1 kg de ouro como propina 
por um dos pastores para a li-
beração de verba. A informa-
ção foi divulgada pelo jornal 
O Estado de S. Paulo e confir-
mada pela Folha de S.Paulo.

Ribeiro admitiu, em entre-
vista à CNN Brasil na quar-
ta-feira (23), ter ouvido “um 
comentário” sobre suspeitas 

referentes a Arilton em agos-
to de 2021. Depois, recebeu 
uma denúncia anônima so-
bre “uma possível prática” de 
intermediação de verbas. Ele 
afirmou ter levado o caso à 
CGU logo depois. Mais tar-
de, o ministro afirmou à TV 
Record que recebeu o pastor 
“uma ou duas vezes depois da 
denúncia” e acrescentou que 
chegou a proibir que ele fosse 
ao MEC.

Os registros oficiais da 
agenda do ministério e dados 
do Portal da Transparência 
contradizem Ribeiro. Desde 
setembro, o ministro recebeu 
Arilton em ao menos quatro 
reuniões dentro de seu gabi-
nete – e teve pelo menos um 
encontro externo com ele. Em 
pelo menos três desses casos, 
houve a liberação de verba 

do FNDE dias depois dos en-
contros, que contaram com a 
participação de prefeitos das 
cidades atendidas.

Casos
Uma dessas liberações foi 

feita para Buritis (MG): no 
dia 24 de novembro do ano 
passado, o ministro recebeu 
em seu gabinete o pastor Aril-
ton e o prefeito em exercício 
da cidade, Rufino Clovis Fo-
lador (Solidariedade), segun-
do registros oficiais da pasta. 
Buritis foi atendida 16 dias 
depois com a liberação de R$ 
200 mil do FNDE para obras 
de implantação ou adequa-
ção de quadras esportivas em 
unidades escolares. A nota de 
empenho – primeira etapa da 
execução orçamentária – foi 
emitida em 10 de dezembro.

Telegram vai avaliar 
ação conjunta com o 
TSE contra fake news

O advogado Alan Tho-
maz, representante do Te-
legram no Brasil, reforçou 
nesta quinta-feira (24) a 
técnicos do Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE) o com-
promisso com o combate às 
fake news. O preposto disse 
que levará aos executivos 
da plataforma a proposta de 
parceria com a corte elei-
toral para o enfrentamento 
à desinformação eleitoral. 
O Telegram tem sede em 
Dubai (Emirados Árabes) 
e é comandado pelo seu 
fundador, Pavel Durov. No 
último fim de semana, o 
serviço de mensagens já ha-
via informado ao ministro 
Alexandre de Moraes, do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF), que pretende colabo-
rar com as autoridades 
brasileiras. Após escapar de 
uma série de notificações 
judiciais e chamados de 
diferentes órgãos, o com-

promisso foi feito para con-
tornar o bloqueio em todo 
o Brasil determinado por 
Moraes na sexta (18), revo-
gado dois dias depois pelo 
magistrado. Em comunica-
do, Durov afirmou que um 
problema técnico impediu 
que a empresa recebesse 
as mensagens. O Telegram 
constituiu Thomaz para 
atuar junto a integrantes do 
Judiciário. O advogado se 
reuniu, por vídeoconferên-
cia, com membros da As-
sessoria Especial de Enfren-
tamento à Desinformação, 
além da secretária-geral da 
Presidência, Christine Peter 
da Silva. Também parti-
ciparam a juíza auxiliar 
Flávia da Costa Viana, da 
Assessoria Consultiva, 
José Gilberto Scandiucci, 
da Assessoria de Assuntos 
Internacionais e o juiz 
auxiliar da Vice-Presidên-
cia, Marcos Vargas.

MEC liberou verba do FNDE 
após denúncia de propina
O caso diz respeito ao envio de dinheiro do FNDE a prefeitos priorizando 
aliados de pastores que teriam intermediado os repasses junto ao MEC
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Saúde. A Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza chamamento público para a contra-
tualização de instituições privadas, com ou sem fins lucrativos, e/ou filantrópicas, interessadas na prestação de serviços de saú-
de no âmbito ambulatorial, voltado para a promoção e prevenção em saúde, finalidades diagnósticas e procedimentos clínicos.CIDADES

No último sábado,19 de Março, dia do padroeiro do 
Ceará, São José, o Governo do Ceará anunciou mais de R$ 
400 milhões em investimentos para a agricultura familiar. 
São ações de apoio à pesca artesanal, saneamento rural, 
mecanização agrícola, capacitação para agricultores das 
cadeias produtivas da agricultura familiar. A solenidade 
marcou a efetivação de 192 aprovados no último concurso 
para a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
do Ceará (Ematerce), vinculada à Secretaria do Desenvol-
vimento Agrário (SDA). O governador Camilo Santana 
(Foto), que está próximo à deixar o Governo, para efeito 
de desimcompatibilização, uma vez que será candidato ao 
Senado da República, destacou a importância dos inves-
timentos para o desenvolvimento da agricultura familiar.

Verbas para agricultura
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Maracanaú
As informações procedentes do vizinho município à 

capital cearense dão conta do impasse entre a prefeitura 
local e o Sindicato dos professores que luta pelo rea-
juste do piso salarial de 33%. Na próxima quinta-feira, 
31 de março, está prevista audiência de conciliação na 
Justiça do Trabalho. Ao que parece tudo se encaminha 
para a solução do impasse.

PSB filia
Está previsto para hoje, 25, no Comitê de Imprensa 

da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (CIAL), 
o XV Congresso Estadual do PSB. O presidente do 
partido, deputado federal Denis Bezerra e seu primo, 
o deputado estadual Audic Mota, estão à frente do 
encontro, que visa a recondução de Bezerra por mais 
três anos à frente do partido, bem como será momento 
de filiações de vários líderes que disputar as eleições de 
outubro vindouro.

Alfredo novamente
O conhecido líder do PSOL João Alfredo, que já foi 

vereador de Fortaleza, deputado estadual e federal, mas 
que há vários anos não disputa eleições, está decidido: 
vai voltar ao palanque como candidato à Câmara Fede-
ral. Para refrescar a memória do eleitor cearense, João 
Alfredo foi eleito deputado federal em 2002, portanto, 
há vinte anos.

Urgência positiva
O senador Cid Gomes (PDT), elogiava ontem numa 

conversa com setores da imprensa a recente regulação 
de urgência do SAMU 192 de Sobral. Em um ano de 
funcionamento a CRU sobralense já atendeu cerca de 
16 mil ocorrências, entre atendimentos e transferências 
de pacientes.

Boa Viagem
A Prefeitura Municipal de Boa Viagem está anun-

ciando para o dia 05 de Abril vindouro, licitação que 
tem como objetivo a aquisição de materiais de copa, co-
zinha e afins para atender a área da educação em todas 
as áreas do município.

Tribunal de Justiça do CE empossa sete 
novos desembargadores; cinco são mulheres

O Tribunal de Justiça do 
Ceará (TJCE) empossou, 
nessa quinta-feira (24), sete 
novos desembargadores, dos 
quais cinco são mulheres. 
Juízes de carreira, Rosilene 
Ferreira Facundo, Jane Ruth 
Maia de Queiroga, Sílvia So-
ares de Sá Nóbrega, Andréa 
Mendes Bezerra Delfino, 
Carlos Augusto Gomes Cor-
reia, José Evandro Noguei-
ra Lima Filho e Maria Ilna 
Lima de Castro. Os magis-
trados chegam para reforçar 
a análise e o julgamento de 
processos na 2ª Instância. O 
objetivo, conforme prevê o 
Plano Estratégico do Poder 
Judiciário, é “ampliar a capa-

cidade de atendimento dos 
serviços prestados ao cida-
dão”.

A eleição dos novos inte-
grantes do TJCE aconteceu 
na última quinta-feira (17), 
durante sessão do Pleno. Em 
meio à votação, houve, tam-
bém, um sorteio para definir 
a composição das Câmaras 
de Julgamento do tribunal 
entre as magistradas e os 
magistrados escolhidos para 
ocupar os cargos. A 1ª Câ-
mara Criminal, por exemplo, 
recebe Silvia Soares de Sá 
Nóbrega, enquanto a 2ª Câ-
mara Criminal contará com 
Maria Ilna Lima de Castro. 
Já Rosilene Ferreira Facun-

do e Andréa Mendes Bezerra 
Delfino passam a compor a 
3ª Câmara Criminal. 

Já a 3ª Câmara de Direito 
Privado conta com a parti-
cipação de Carlos Augusto 
Gomes Correia e de Jane 
Ruth Maia de Queiroga. Na 
4ª Câmara de Direito Pri-
vado, a vaga foi preenchida 
por José Evandro Nogueira 
Lima Filho. Atualmente, o 
TJCE é composto por 43 
desembargadores. Em 29 
de outubro do ano passado, 
foi sancionada a Lei Esta-
dual nº 17.743, que criou 
dez cargos de desembar-
gadores, sendo oito desti-
nados a juízes de carreira e 

dois para a advocacia.
A chegada ao cargo de 

desembargador pode se dar 
mediante a observação de 
dois critérios: merecimento 
ou antiguidade. Na escolha 
pelo critério de merecimen-
to são analisadas a formação 
acadêmica, o exercício de 
magistério, a produtividade 
e a qualidade da prestação 
do serviço. Os interessa-
dos precisam se inscrever 
em uma lista, que será vo-
tada pelo Pleno do TJCE. 
Já nas vagas por antiguida-
de, é considerada a data da 
posse no cargo de juiz. A 
conduta ilibada do magis-
trado também é avaliada.

O governador Camilo San-
tana (PT) assinou, nessa quar-
ta-feira (23), o decreto para a 
desapropriação do terreno 
onde serão implantados o 
Centro Cultural Chico Anysio 
e o parque da cidade de Ma-
ranguape, na Região Metro-
politana de Fortaleza (RMF). 
De iniciativa do Governo do 
Ceará, a ação aconteceu na 
data que marcou os dez anos 
da morte do comediante cea-
rense, nascido em 12 de abril 
de 1931, em Maranguape, 
com o nome Francisco Any-
sio de Oliveira Paula Filho 
(Chico Anysio). No terreno 
em que será construído o cen-
tro cultural, está localizada a 
casa que era do pai de Chico 
Anysio, localizada no bairro 
Parque das Rosas. O humo-
rista e os irmãos moraram no 
local até os sete anos dele.

Durante a solenidade, Ca-
milo garantiu que o equipa-
mento vai ser um dos mais 
belos do Estado. “O maior 

patrimônio aqui é a casa 
onde o Chico Anysio morou. 
Nós vamos fazer aqui um 
Centro Cultural e, toda essa 
área verde, vamos desapro-
priar para fazer um grande 
parque, para atrair pessoas 
do Brasil inteiro para conhe-
cer a história do Chico Any-
sio, que foi e ainda é o maior 
e humorista da história deste 
País. Nós precisamos guardar 
a sua memória aqui em Ma-
ranguape”, pontuou. Além 
do centro, na oportunidade, 
também foi assinada a ordem 
de serviço para o início dos 
serviços de remanejamento 
da adutora de água tratada da 
localidade de Penedo. “Água 
tratada de qualidade. Um in-
vestimento de R$ 7 milhões”, 
detalhou o governador.

Por sua vez, a vice-gover-
nadora Izolda Cela ressaltou 
que a obra tende a impulsio-
nar as atividades turísticas 
na cidade. “Tem tudo pra 
ser muito atrativa pela força 

do nome e da arte dele. Então, 
é possível mesmo que aqui 
aconteçam muitas programa-
ções e eventos, possibilidades 
de formação, atraindo gente 
do do País inteiro. E a beleza de 
Maranguape pode fazer uma 
conexão muito bacana de dois 
tipos de turismo, o cultural e o 
de natureza”, apontou.

Ainda segundo o Executi-
vo estadual, o complexo cul-
tural será um lugar de, além 
do encontro da arte com a 
alegria, de formação, para 
honrar o legado de Chico 
Anysio, que era um “defen-
sor do humor sem elitismo, 
mantendo a sutileza e sim-
plicidade”, sendo compreen-
dido por todos os públicos. 
“O Chico divulgou o nome 
de Maranguape por 20 anos 
em horário nobre. Ele sem-
pre falou da cidade com mui-
to carinho. Eu tenho certeza 
que esse Centro Cultural vai 
estar à altura e da grandeza e 
da importância que ele sem-

pre teve para o Brasil, para o 
Ceará e Maranguape”, desta-
cou o prefeito Átila Câmara.

Patrimônio da cidade
Chico Anysio deixou Ma-

ranguape ainda criança para 
apresentar ao Brasil os seus 
múltiplos talentos, incluindo 
a habilidade de criar mais de 
200 personagens. O humorista 
cearense - que estreou na Rá-
dio Guanabara aos 17 anos - 
também foi ator, comentarista, 
compositor, apresentador, di-
retor de cinema, escritor, pin-
tor, radialista e roteirista.

Dentre os personagens 
criados por eles, está o pro-
fessor Raimundo, da Esco-
linha, que não desistia do 
ofício de educar uma turma 
cheia de espertezas, apesar de 
receber bem pouco para isso. 
Personagem que marcou his-
tória na televisão brasileira. 
A Escolinha, para os come-
diantes, também foi um es-
paço de formação.

FOTO TATIANA FORTES

Maranguape recebe centro cultural 
em homenagem a Chico Anysio
Além disso, o município da Região Metropolitana de Fortaleza vai ganhar parque e 
obra hídrica. Decreto para a construção de equipamentos foi assinado nessa quarta (23)

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° 27459 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KELVYN GURGEL DA SILVA GOMES e KARYNNA TELES BEZERRA;
Edital n° 27460 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO DE PÁDUA DE SOUSA RAMOS JUNIOR e DAIANE MEMÓRIA RIBEIRO FERREIRA;
Edital n° 27461 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO RAFAEL CASTRO CERVANTES e DANIELLY AQUINO MOREIRA;
Edital n° 27462 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JOSÉ ALMEIDA SILVA e CRISTIANE RAYZA RAMALHO GOMES DE OLIVEIRA;
Edital n° 27463 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL SOARES QUEIROZ e LÍVIA MELO CAVALCANTI;
Edital n° 27464 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAULO LACERDA BORGES DE SÁ e JOANA THAYNE PINHEIRO DE FIGUEIRÊDO;
Edital n° 27465 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ DE RIBAMAR FERNANDES e CLÁUDIA DAMASIO BARBOSA;
Edital n° 27466 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO DE HOLANDA CAVALCANTE SEGUNDO e LAURA GERMANO MATOS;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 24/03/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA 
GERAL E   EXTRAORDINÁRIA

O Sindicato dos Eletricitários do Ceará - SINDELETRO, com base territorial  no Estado 
do Ceará,  por seu Presidente, convoca todos os trabalhadores da CHESF – Companhia 
Hidro Elétrica do São Francisco, para comparecerem à Assembléia Geral e Extraordinária 
que se realizará nos dias, mês e hora abaixo indicados, sendo que, caso não ocorra 
quorum em primeira convocação, será realizada em segunda convocação nos horários 
abaixo indicados, com qualquer número de presentes.

Na cidade de Fortaleza, no dia 04.04.2022 (segunda-feira), no Departamento de 
Operação Regional de Fortaleza (DORF) , situado na Av. Pres. Costa e Silva nº 4677 
- Mondubim, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 horas em segunda 
convocação;
Na cidade de Milagres, na Divisão Regional de Manutenção da Transmissão de Milagres 
(DORFM), no dia 04.04.2022 (segunda-feira) na sede da CHESF, sito à Av. Prefeito 
Gilvan Morais, 1094 – Triangulo, às 08:00 horas em primeira convocação e às 08:30 
horas em segunda convocação.

AS ASSEMBLÉIAS SERÃO REALIZADAS PRESENCIALMENTE PARA A DISCUSSÃO E 
DELIBERAÇÃO DA SEGUINTE ORDEM DO DIA:

1. Discussão e aprovação das Pautas de Reivindicação Nacional e Específica a 
serem apresentadas às empresas ELETROBRAS e CHESF;

2. Autorizar a Diretoria do Sindicato a negociar, acordar, e, frustradas as 
negociações, a instaurar ou defender-se em Dissídio Coletivo;

3. Discussão e aprovação da Contribuição Assistencial;
4. Outros assuntos de interesse geral da categoria;
5. Autorização para transformar a presente Assembleia em permanente;

Fortaleza-CE., 25 de março de 2022.

Cesário Macedo Melo Neto
Presidente do SINDELETRO

SANPET SAÚDE ANIMAL LTDA
CNPJ- 21.008.747/0001-66

Torna público que requereu à SEUMA,  a Licença Ambiental Sim-
plificada para atividades veterinárias, localizada na Avenida Viena 
Weyne nº970 - Loja -03 no Bairro Cambeba, Fortaleza- Ceará.

Segundo o governador Camilo Santana, o projeto 
será articulado pela Secult Ceará em diálogo 
com a prefeitura de Maranguape



Após dias falando gros-
so, a Otan moderou o tom 
e manteve um receituário 
convencional na sua reu-
nião realizada nesta quinta-
-feira (24) para discutir o 
primeiro mês da guerra de 
Vladimir Putin na Ucrânia. 
“Temos responsabilidade de 
assegurar que o conflito não 
escale”, disse o secretário-
-geral da aliança militar, 
Jens Stoltenberg, sem usar 
o termo Terceira Guerra 
Mundial. Assim, foram re-
petidos anúncios feitos ao 
longo das duas últimas se-
manas. Haverá um incre-
mento no envio de armas 
mais leves, como mísseis 
antitanque, à Ucrânia, além 
de mais ajuda financeira a 
Kiev para tocar seu esforço 
de guerra.

O esperado protocolo 
de ação em caso de Putin 
usar armas de destruição 
em massa (nucleares, quí-
micas ou biológicas) con-
tra os ucranianos não foi 
divulgado. O norueguês 
apenas repetiu que tal uso 
causaria risco de conta-
minação a países da Otan 
vizinhos à Ucrânia, o que 
“teria grandes consequên-
cias”.

Foi o mais próximo de 
uma ameaça a Moscou em 
sua fala, apesar de declara-
ções anteriores mais duras. 
O presidente americano, 
Joe Biden, foi na mesma 
linha: afirmou que “res-
ponderemos” em caso de 

algo do gênero, mas dizer 
como.

Equipamentos
No mais, a Otan irá en-

viar a Kiev equipamentos 
de detecção e desconta-
minação contra o eventual 
uso dessas armas, seguin-
do a ativação de regimen-
tos especializados que os 
usam em todo o Leste Eu-
ropeu. O motivo da caute-
la é o temor dos membros 
mais ocidentais da Otan de 
que a crise escale para um 
conflito mundial. A Ucrâ-
nia não pertence à aliança, 
mas um ataque a um país 
do clube ou o envolvimen-
to direto dele nos comba-
tes poderia levar, como 
disse anteriormente Biden, 
à Terceira Guerra.

“Seria mais devastador 
do que agora”, disse Stolten-
berg, algo óbvio, sem nem 
incluir o fato de que Rús-
sia e EUA detêm 90% das 
armas nucleares do mundo 
-na Otan, França e Reino 
Unido também têm as suas.

Ainda assim, ele citou 
algo que será ouvido em 
Moscou: a promessa de 
colaborar com o planeja-
mento de defesa de países 
como Geórgia, onde Putin 
lutou uma guerra com su-
cesso para evitar a entra-
da da nação na aliança em 
2008, e na Bósnia, que se 
vê ameaçada pelos aliados 
do russo na Sérvia.

Duas reuniões subse-

quentes do G7 (grupo de 
países ricos) e da União 
Europeia discutiram mais 
sanções à autoridades do 
governo russo, o outro 
instrumento usado pelo 
Ocidente e aliados até 
aqui para pressionar Pu-
tin. Ques-
tionado se 
isso deteria 
o Kremlin, 
Biden disse: 
“Sanções não 
são para de-
ter, são para 
aumentar a 
dor:”

O america-
no desembar-
cou com uma 
promessa de 
receber 100 
mil refugia-
dos nos EUA 
e de doar 
US$ 1 bilhão 
em ajuda hu-
manitária a 
Kiev, que já 
viu mais de 
3,5 milhões 
de cidadãos 
fugirem do 
país.

Antes do começo da reu-
nião, a aliança ouviu por 
vídeo o presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, 
em seu enésimo pronuncia-
mento para pedir mais aju-
da ocidental e alertar para 
os riscos que a Otan corre.

Ele havia trazido como 
cartão de visitas um ataque 

inédito a navios russos em 
um porto ocupado no sul 
de seu país, enquanto um 
aliado de Putin, o norte-
-coreano Kim Jong-un, 
causou surpresa ao fazer 
seu maior teste de míssil 
nuclear capaz de atingir 

dos EUA até 
aqui.

“ T e n h o 
certeza de 
que vocês 
sabem que 
a Rússia 
não preten-
de parar na 
U c r â n i a . 
M e m b r o s 
orientais da 
Otan [serão 
os próxi-
mos]. Esta-
dos Bálticos 
e a Polônia, 
com certe-
za”, afirmou, 
a t i ç a n d o 
nações do 
clube mili-
tar que mais 
temem Mos-
cou. Com 
efeito, ele 
não citou o 

pedido pela implantação 
de uma zona de exclusão 
aérea sobre seu país, que 
equivaleria a uma decla-
ração de guerra à Rússia 
-e o temor, explicitado 
por Biden mas não muito 
compartilhado por exem-
plo pelos poloneses, de um 
conflito mundial.
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INTERNACIONAL
Unicef. Mais da metade das crianças ucranianas foi forçada a deixar suas casas em um mês 
de guerra no país, afirmou o Unicef nesta quinta-feira (24), declarando que se trata de um dos 
maiores e mais rápidos deslocamentos de crianças desde a Segunda Guerra Mundial.

Duas reuniões 
subsequentes 

do G7 e da 
União Europeia 

discutiram 
mais sanções à 
autoridades do 

governo russo, o 
outro instrumento 

usado pelo 
Ocidente e 

aliados até aqui 
para pressionar 
Vladimir Putin

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 25 de março de 2022

Refugiados que vivem 
no país consideram os 
brasileiros solidários e 
acolhedores, mas muitos 
relatam ter sofrido discri-
minação por sua naciona-
lidade ou sua raça, espe-
cialmente os que vêm de 
países da África, mostra 
uma pesquisa que avaliou 
a percepção e as dificulda-
des vividas por esses imi-
grantes. O levantamento, 
realizado pela ONG Estou 
Refugiado com o Instituto 
Qualibest entre janeiro e 
setembro de 2021, entre-
vistou 503 refugiados ou 
solicitantes de refúgio.

A amostra não é repre-
sentativa dessa população, 
mas tem um perfil seme-
lhante ao da média desses 
imigrantes, com a maioria 
tendo vindo da Venezuela 
(61%) e morando em Boa 
Vista (39% do total) ou em 
São Paulo (34%). Os de-
mais são angolanos, con-
goleses, sírios e de países 
como Colômbia e Cuba, e 
o tempo em que estão no 
Brasil varia de seis meses a 
sete anos.

Questionados sobre 
pontos positivos e nega-
tivos dos brasileiros, a 
maioria disse considerá-
-los solidários (62%) e 
acolhedores (59%). Mais 
de 40% dizem não ver 
pontos negativos, mas, 
entre os demais, os defei-
tos mais associados foram 
o de serem relapsos (23%), 

briguentos (19%) e pre-
conceituosos (18%).

No geral, 47% disseram 
ter sofrido algum tipo de 
discriminação no país, 
especialmente relacio-
nada à nacionalidade e à 
raça. Entre os refugiados 
africanos o percentual é 
bem maior: 64%. Os dois 
maiores fatores apontados 
como motivadores para 
migrar foram crises eco-
nômicas -especialmente 
no caso dos venezuelanos- 
e perseguição política ou 
guerras.

Eles dizem ter escolhi-
do o Brasil como destino 
principalmente por terem 
parentes ou amigos no 
país e pela ideia de que 
seria mais fácil encontrar 
trabalho (23%), algo que 
nem sempre se confirma 
na prática: metade dos en-
trevistados considera difí-
cil ou muito difícil encon-
trar empregos no Brasil, e 
esse foi o principal fator 
mencionado por eles entre 
os maiores problemas que 
enfrentam.

Além da falta de vagas 
disponíveis, citam como 
entraves para a colocação 
no mercado de trabalho 
o fato de não conhecerem 
ninguém (35%), proble-
mas com o idioma (33%) 
ou para revalidar seus 
diplomas (28%), além 
da discriminação contra 
imigrantes por parte dos 
empregadores (25%). 

Refugiados consideram 
brasileiros acolhedores, 
mas são discriminados

Ucrânia: temor de guerra faz 
Otan limitar ajuda financeira
Após dias falando grosso, a Otan moderou o tom e manteve um receituário 
convencional na sua reunião realizada para discutir o primeiro mês da guerra

Edital de Convocação para 
Assembleia Geral Ordinária da AFBNB

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – AFBNB
Por este instrumento constituído legalmente, conforme estabelecido 
no Estatuto Social, ficam os associados da Associação dos Funcio-
nários do Banco do Nordeste do Brasil (AFBNB) convocados para a 
Assembleia Geral Ordinária (AGO), no período de 27 a 29 de abril 
de 2022, para apreciação e deliberação do Balanço Patrimonial e 
Demonstrativo do Resultado do Exercício de 2021 – com o devido 
parecer do Conselho Fiscal – em atendimento ao disposto no Art. 17 
do Estatuto Social da AFBNB. A votação ocorrerá no site da Asso-
ciação, de forma virtual, em plataforma criada especificamente para 
esse fim, com votação aberta das 0h do dia 27 e encerramento às 
23h59min do dia 29/04/2022.

Fortaleza (CE), 25 de março de 2022 
Rita Josina Feitosa da Silva 

Diretora-Presidente 
Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste do Brasil

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Confecção Feminina e Moda Íntima de Fortaleza - 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO. Pelo presente EDITAL ficam 
convocados os Trabalhadores nas Indústrias de Confecção Feminina e Moda Íntima de Fortaleza, para se 
fazerem presentes à Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 01 (primeiro) de abril de 2022, às 
18:00h (dezoito horas), em primeira convocação na sede do sindicato, sito à Rua Monte Claro, 214, Jockey 
Club, nesta capital, para discutir e deliberar sobre os seguintes assuntos:  Discussão e aprovação da pauta 1)
de reivindicação da categoria para celebração de Convenção Coletiva de Trabalho-2022-2023.  Autorização 2)
para o sindicato profissional ingressar com o Dissídio Coletivo, caso não logre êxito a negociação.  Aprovar e  3)
fixar a taxa de desconto assistencial em favor do Sindicato, para custear às despesas da campanha salarial.  4)
Permissão para que a Assembleia seja declarada permanente, podendo ser reiniciada a qualquer tempo 
durante as negociações da data-base. Não atingindo o quórum estatutário, a assembleia funcionará em 
segunda convocação às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) do mesmo dia e no mesmo local acima 
mencionado. Fortaleza, 25 de março de 2022. Maria de Santana Costa – Presidente.Acham-se à disposição dos Senhores Acionistas, na sede social da Companhia Docas 

do Ceará, localizada na Praça Amigos da Marinha, s/n, Mucuripe, nesta cidade de 
Fortaleza - CE e no seu endereço eletrônico na internet (www.docasdoceara.com.br), 
o Relatório de Administração e as Demonstrações Financeiras apresentados pela 
Diretoria, referentes ao exercício de 2021 e os respectivos Pareceres do Conselho 
Fiscal e dos Auditores Independentes. As referidas Demonstrações Financeiras e a 
Convocação para a Assembleia Geral serão publicadas no Jornal O Estado.

Fortaleza, 23 de março de 2022
MAYHARA MONTEIRO PEREIRA CHAVES

Diretora-Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS

COMPANHIA 
DOCAS DO 
CEARÁ
NIRE nº 
23300003144

MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA

BRISANET PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ nº 19.796.586/0001-70 - NIRE 23.300.045.742

Companhia Aberta
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A SER REALIZADA EM 26 DE ABRIL DE 2022
Convocamos os senhores acionistas da Brisanet Participações S.A., sociedade por ações aberta, 
com sede na cidade de Pereiro, Estado do Ceará, na Rodovia CE-138, Trecho Pereiro CE Divisa 
com RN, Km 14, Estrada Carrossal Brisa 1 Km, Portão A, Prédio 1, Entrada 2, 1º Andar, Sala 1, 
CEP 63460-000, inscrita no Registro de Empresas sob o NIRE 23.300.045.742 e no Cadastro Na-
cional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 19.796.586/0001-70, 
registrada na Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) como companhia aberta categoria “A” sob 
o código 2608-5 (“Companhia”), nos termos do artigo 124 da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 
1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”) e dos artigos 3º e 5º da Instrução CVM 
nº 481, de 17 de dezembro de 2009, conforme alterada (“Instrução CVM 481”), a se reunirem, de 
modo exclusivamente à distância e digital, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a 
ser realizada no dia 26 de abril de 2022, às 10:00 (“AGOE”), a fim de discutir e deliberar sobre as 
seguintes matérias:
Em Assembleia Geral Ordinária:
(i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras da 
Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo o rela-
tório da administração, o parecer dos auditores independentes e o relatório do Comitê de Auditoria 
Estatutário da Companhia; (ii) aprovar o orçamento de capital da Companhia para o exercício social 
a ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (iii) deliberar sobre a proposta de destinação do re-
sultado do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, incluindo a distribuição de dividendos.
Em Assembleia Geral Extraordinária:
(i) fixar a remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social a 
ser encerrado em 31 de dezembro de 2022; e (ii) alteração e consolidação do estatuto social da 
Companhia (“Estatuto Social”), contemplando (a) a alteração do caput do artigo 5º do Estatuto 
Social; e (b) a exclusão do atual artigo 54 do Estatuto Social.
Instruções e Informações Gerais:
Conforme autorizado pelo artigo 21-C, parágrafo 3º, da Instrução da CVM 481, a AGOE será rea-
lizada de modo exclusivamente à distância e digital, podendo os senhores acionistas participar e 
votar por meio do sistema eletrônico a ser disponibilizado pela Companhia ou exercer o direito de 
voto mediante uso do Boletim de Voto (conforme abaixo definido), em ambos os casos nos termos 
previstos na Instrução da CVM 481. A Companhia adotará o sistema de participação à distância, 
permitindo que seus acionistas participem da AGOE ao acessarem a plataforma digital, desde que 
observadas as condições abaixo resumidas. As informações detalhadas relativas à participação na 
AGOE por meio do sistema eletrônico estão disponíveis na proposta da administração para a AGOE 
(“Proposta da Administração”) que poderá ser acessada por meio dos websites da Companhia 
(https://ri.brisanet.com.br/), da CVM (gov.br/cvm) e da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”) (www.
b3.com.br). Para participarem, os acionistas deverão enviar solicitação por e-mail à Companhia 
para o endereço falecomri@grupobrisanet.com.br, até às 18 horas do dia 22 de abril de 2022, o qual 
deverá conter toda a documentação necessária (conforme indicada na Proposta da Administração) 
para permitir a participação do acionista na AGOE. Os acionistas que não enviarem a solicitação 
de cadastramento no prazo acima referido não poderão participar da AGOE, nos termos do artigo 
5º, parágrafo 3º, da Instrução da CVM 481. Tendo em vista a necessidade de adoção medidas de 
segurança na participação à distância, a Companhia enviará, por e-mail, as instruções, o link e a 
senha necessários para participação do acionista por meio da plataforma digital somente àqueles 
acionistas que tenham apresentado corretamente sua solicitação no prazo e nas condições apre-
sentadas na Proposta da Administração, e após ter verificado, de forma satisfatória, os documentos 
de sua identificação e representação (conforme indicados na Proposta da Administração). O link e 
senha recebidos serão pessoais e não poderão ser compartilhados sob pena de responsabilização. 
Ainda, o acionista que optar por exercer seu direito de voto à distância poderá: (i) transmitir as 
instruções de voto diretamente pelas instituições e/ou corretoras que mantém suas posições em 
custódia; (ii) transmitir as instruções de voto diretamente ao escriturador das ações da Companhia, 
qual seja o Banco Bradesco S.A.; ou (iii) preencher o boletim de voto à distância (“Boletim de 
Voto”) disponível nos endereços indicados abaixo e enviá-lo diretamente à Companhia, conforme 
instruções contidas na Proposta da Administração para a AGOE. Para mais informações, observar 
as regras previstas na Instrução CVM 481, na Proposta da Administração e no Boletim de Voto. 
Sem prejuízo da possibilidade de participar e votar na AGOE, conforme instruções contidas neste 
Edital de Convocação e na Proposta da Administração, a Companhia recomenda aos seus acio-
nistas que utilizem e seja dada preferência ao Boletim de Voto para fins de participação na AGOE, 
evitando que problemas decorrentes de equipamentos de informática ou de conexão à rede mundial 
de computadores dos acionistas prejudiquem o exercício do seu direito de voto na AGOE. Estarão 
à disposição dos acionistas, na sede social da Companhia e nos websites da Companhia (https://
ri.brisanet.com.br/), da CVM (gov.br/cvm) e da B3 (www.b3.com.br), nos termos da Instrução da 
CVM 481, a Proposta da Administração e cópia dos demais documentos relacionados às matérias 
constantes da ordem do dia da AGOE.

Pereiro, 25 de março de 2022.
João Paulo Estevam - Presidente do Conselho de Administração

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Milhã - Errata de Licitação - Pregão Eletrônico 
nº 1703.01/22 – SRP. A Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, por intermédio de seu Pregoeiro e 
Equipe de Apoio designados, toma público para conhecimento dos interessados a Retificação 
ao edital do Pregão Eletrônico nº. 1703.01/22 - SRP, tipo menor preço, contendo as seguintes 
alterações ao instrumento convocatório: No Edital, onde se lê: 2.1 Contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de Alinhamento de Rodas, Balanceamento de Pneu, 
Cambagem, Manutenção de Ar condicionado veicular e Troca de parabrisas para a manutenção 
dos veículos oficiais da Secretaria de Saúde do Município de Milhã/Ce, conforme 
especificações e quantidades estabelecidas no anexo I deste edital. No Edital, lê se: 2.1 
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Alinhamento de Rodas, 
Balanceamento de Pneu, Cambagem, Manutenção de Ar condicionado veicular e Troca de 
Para-brisas para a manutenção dos veículos oficiais das diversas Secretarias do Município de 
Milhã/Ce, conforme especificações e quantidades estabelecidas no anexo I deste edital. Milhã - 
CE, 24 de março de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro(a).

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação. A Prefeitura 
Municipal de Cariús torna público a Prorrogação do Pregão Presencial N° 2022.03.11.01, para 
Contratação de pessoa jurídica apta a prestar os serviços de locação de veículos tipo caçamba 
basculante e pá carregadeira para serviços emergenciais de recuperação de estradas vicinais 
em diversas localidades do Município, junto a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. 
Onde se lê:  com data de abertura para o dia 28 de março de 2022, às 08:00h, na sede da 
Prefeitura Municipal de Cariús, à Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada.  Leia-se: com data de 
abertura para o dia 30 de março de 2022, às 13:30h, na sede da Prefeitura Municipal de Cariús, à 
Rua Raul Nogueira, s/n, Esplanada. Informações pelo fone (088) 3514-1219. Cariús-CE, 24 de 
março de 2022. Reldembergue Possidônio de Lacerda – Pregoeiro Oficial.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto “reforma da 
Escola E.E.F Padre Manuel Pereira” localizado na zona urbana do Município de Umari – 
Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de 
licenciamento da SEMACE

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para projeto arquitetônico de uma residência duplex com área 
de 276,73 m² na Rod. 4° Anel Viário Km 18 - Terras Alphaville Residencial 1 - Quadra U2 Lote 09 - 
Bairro:Cidade Alpha Eusébio/Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

VALTER TAVARES DA SILVA NETO
CPF: 038.097.823-78

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE JUCÁS - SINDSEP  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL DE RATIFICAÇÃO 

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Jucás - SINDSEP, inscrito no CNPJ nº 
08.929.710/0001- 02, com sede no Município de Jucás, Estado do Ceará, nesse ato representado pela 
subscritora Samara Lopes Oliveira, CPF nº 030.931.483-67, residente à Rua Hilda Nogueira, 25, Alto 
da Paz, CEP: 63.580-000, Jucás/CE, CONVOCA todos os servidores públicos da administração direta 
e indireta, autárquica e fundacional no município de Jucás do Estado do Ceará, para participar da 
assembleia geral a ser realizada no dia 26 (vinte e seis) de abril de 2022, tendo como local a Câmara 
Municipal de Jucás, sito à Rua Getúlio Vargas, nº 70, Centro, CEP: 63.580-000, Jucás/CE, às 16h em 
primeira convocação, com quórum mínimo necessário, ou em segunda convocação às 16h30, com 
qualquer número de participantes, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 1) Ratificação de 
fundação do sindicato; 2) Aprovação da alteração da categoria para: servidores públicos da 
administração direta e indireta, autárquica e fundacional no município de Jucás/CE; 3) Leitura e 
aprovação do novo Estatuto Social do Sindicato; 4) Ratificação da Eleição e Posse da atual diretoria 
Executiva, Suplentes e Conselho Fiscal; 5) Filiação à Federação dos Federação dos Trabalhadores 
(as) no Serviço Público Municipal do Estado do Ceará – FETAMCE, à Confederação dos 
Trabalhadores no Serviço Público Municipal - CONFETAM e à Central Única dos Trabalhadores - CUT; 
6) Outros assuntos. Jucás/CE, 23 de março de 2022 - Samara Lopes Oliveira - Presidenta/Subscritora.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMARCA DE PALMÁCIA - ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO ANDRADE. Ofício de Notas 
e Registros Públicos Rua Vaderi R. Campos, 13, Palmácia-Ce. Fone (85) 3339-1104. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- Notário/
Registrador. MARIA LAYANA VITOR DE SOUSA - Substituta. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-USUCAPIÃO --  EXTRAJUDICIAL. 
DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE , Oficial do Registro de Imóveis, deste Município e Comarca de Palmácia, Vinculada  
Comarca de Maranguape do Estado do Ceará, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que neste Cartório foi apresentado no dia 10/02/2022, por FELIPE SAMPAIO LIMA, professor, portador da 
RG. 2002009001325 SSPDC/CE, Exp. 03/01/2002, CPF. 007.319.53-50, e URANDI ALVES DE LIMA JÚNIOR, agente de correios, 
portador da RG. 97002053627 SSPDS/CE, Exp. 11/03/2005, CPF. 634.979.133-91, brasileiros, cearenses, solteiros, maiores, 
residentes e domiciliados à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), nesta Cidade. Requerem para o 
Reconhecimento de direito de Propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do Art. 216-A, da Lei 6.015/73, e 
Provimento 65, de 14/12/2017, do CNJ., do(s) imóvel(is) rural (hoje urbano), de formato irregular, situado(s) à Rua Benjamim 
Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), nesta Cidade, sem transcrição e/ou matricula no acervo do Registro de Imóveis desta 
Serventia Registral, com uma área de 31.803,60m2, ou seja 3,18 ha., um perímetro de 923,84m, uma área construída de 
392,96m2, georreferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro com coordenadas UTM (DATUM SIRGAS 2000) no fuso 24S, MC 39Wr 
WGr, ao NORTE (lado direito) em 11 seguimentos, com à Rua projetada SDO; Terras de Rafael Rebouças Marinho, Maria das Graças, 
José Valdenir Caetano, Francisco Ferreira Gomes, José Valdenir Caetano, CE 065, Aluizio da Silva; ao SUL (lado esquerdo), em 01 
seguimento, com terras de Jailson Gomes dos Santos; ao LESTE (fundo), em 05 seguimentos, com Estrada Carroçável e terras de 
Jailson Gomes dos Santos; ao OESTE (frente), em 02 seguimentos em à Rua Benjamim Rodrigues Campelo conhecida também por 
Travessa Cana Brava; conforme Memorial Descritivo e Planta assinados por Rogério Uchôa de Melo, Téc. Agrimensor RNP: 
00254184324 - TRT no BR20211473976. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos 
reais e de outros direitos em relação ao requerimento, apresentando impugnação escrita perante o Cartório de Registro de Imóveis, 
com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a partir da publicação deste Edital, ciente de que, caso não contestado 
presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial, com o 
competente registro conforme determina a Lei. E para que, interessados não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente 
edital na forma da Lei, dou fé Palmácia-Ceará, aos sete (07), dias do mês de março (03), do ano dois mil e vinte e dois (2022). 
Eu,____ , Oficial, o digitei e subscrevo. Em Testemunho da Verdade, DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE – Notário / Registrador.
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ECONOMIA

Sem apresentar cálculos, o Ministério da Economia 
afirmou que a medida de zerar, até o final de 2022, o im-
posto de importação sobre o etanol anidro pode baixar 
em até R$ 0,20 o preço do litro da gasolina. Especialistas, 
porém, dizem que a redução para o consumidor será pra-
ticamente nula. O etanol anidro compõe 27% da mistura 
da gasolina, por isso seu custo afeta o preço do combustí-
vel. A isenção que entrou em vigor na última quarta-feira 
(23) vai baixar apenas R$ 0,004 por litro no preço médio 
nacional, segundo o especialista em tributação de com-
bustíveis, Dietmar Schupp. O imposto sobre o etanol ani-
dro importado de fora do Mercosul era 18%. A alíquota 
era cobrada essencialmente do álcool vindo dos Estados 
Unidos, país que também tributa o etanol brasileiro.

Uma das razões para o impacto ser tão inexpressivo é 
que a quantidade de álcool importado pelo Brasil para 
compor a mistura da gasolina é relativamente pequena. 
Dados da ANP mostram que, em 2021, o Brasil produziu 
11,4 milhões de m³ de etanol anidro e exportou 5,4% des-
te volume. A importação total foi de 432 mil m³, o equiva-
lente a 3,8% do etanol anidro produzido no Brasil. Apenas 
2% do etanol anidro vendido aqui é importado. A redução 
de R$ 0,20 por litro projetada pelo Governo só ocorreria 
caso todo o etanol misturado à gasolina viesse de fora do 
País. Medidas que não mexem no principal, apenas uma 
fina cortina de fumaça. O problema segue e, com o perdão 
do ‘trocadilho’, é bom já ir se acostumando.

Mexer no etanol rende nem uma gota

Comsefaz afirma que apenas o congelamento do ICMS “não é suficiente” para impedir reajustes nos preços

Para 2023, o 
Banco Central 

aponta que
a chance de a 
inflação ficar 

abaixo do piso 
da meta é 17%, 
enquanto a de
ficar acima do 

teto é 12%

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Contradição
Uma nota da consultoria 

legislativa do Senado con-
tradiz Bolsonaro sobre não 
poder trocar o presidente 
da Petrobras e, portanto, 
está impedido de alterar a 
política de preços da estatal 
para comercialização de 
diesel, gasolina e etanol. De 
acordo com a consultoria, 
a diretoria da Petrobras, 
inclusive seu presidente, 
"podem ser destituídos 
a qualquer tempo". O 
presidente teria o poder de 
exonerá-los "indiretamente, 
por meio do Conselho de 
Administração e da Assem-
bleia Geral", da estatal.

Contradição II
"A União, que é o sócio 

controlador e tem maioria 
no Conselho de Admi-
nistração da Petrobras, 
pode destituir o presidente 
da empresa", diz a nota 
técnica. Sobre a política de 
preços, a consultoria afirma 
que "não há lei que obrigue 
a Petrobras" a adotá-la, em-
bora a direção da empresa 
possa responder por polí-
ticas que causem prejuízo 
a ela. Ou seja, a narrativa 
é tirar a responsabilidade 
por fazer algo da reta. Mas 
se tem que pague pelo alto 
preço dos combustíveis até 
então, deixa quieto.

Reforma tributária em ano de eleições...
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, declarou 
que a aprovação da Refor-
ma Tributária no Senado 
não aconteceu em razão de 
"interesses" dos senadores. 
Guedes ainda classificou 
a não aprovação do texto 

como "pouca inteligência" dos parlamentares aliados ao 
Governo. Guedes afirmou que a não aprovação pode 
deixar a votação da proposta para um próximo governo e 
culminar na alta dos tributos já prevista no texto.

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

FOTO MARCELO SAYÃO/EFE

Caixa Econômica reduz juros do 
crédito imobiliário atrelado a poupança

Em evento organizado 
pela Abrainc (Associação 
Brasileira de Incorporado-
ras Imobiliárias) ontem, o 
presidente da Caixa, Pedro 
Guimarães, anunciou redu-
ção na taxa de financiamen-
to imobiliário do banco na 
linha atrelada à poupança.

A partir de segunda (28), 
a taxa passa de 2,95% ao ano 
para 2,8% ao ano, mais o 
rendimento da poupança e 
TR. Com o atual rendimen-
to da aplicação, isso equiva-
le a uma taxa final de 8,97% 
ao ano, acrescida de TR.

A linha de crédito tradi-
cional da Caixa, com taxa 

fixa atrelada à TR, hoje co-
meça em 8,2% ao ano, mas 
a média fica em 8,9% ao 
ano, segundo levantamen-
to da plataforma de crédito 
MelhorTaxa. Dessa forma, 
as duas linhas passam a ter 
valores similares.

No entanto, os juros da 
linha atrelada à poupança 
podem mudar quando a Se-
lic ficar novamente abaixo 
de 8,5% ao ano, o que altera 
o rendimento da aplicação.

O presidente do banco 
também anunciou o início 
da redução da taxa de crédi-
to imobiliário pelo progra-
ma Casa Verde e Amarela 

para famílias que ganham 
de R$ 2.001 a R$ 2.400, o 
que já havia sido aprovado 
pelo Conselho Curador do 
FGTS na última semana.

A redução é de 0,5 pon-
to percentual. Para famí-
lias do Norte e Nordeste, a 
taxa passa a ser de 4,25% ao 
ano, enquanto famílias das 
demais regiões pagam taxa 
de 4,5%.

Os novos valores come-
çam a valer em 12 de abril. 
Essas pessoas serão incluí-
das no grupo 1 do progra-
ma, em vez da atual classi-
ficação no grupo 2.

“Isso ainda não é sufi-

ciente [para resolver pro-
blema habitacional], mas é 
um passo”, diz Guimarães. 
Segundo ele, o orçamento 
para oferta de crédito no 
Casa Verde e Amarela su-
biu 20% neste ano.

O banco projeta que R$ 
160 bilhões serão usados em 
2022 para financiamento 
imobiliário, no SBPE, com 
recursos da poupança, e no 
Casa Verde e Amarela, com 
fundos do FGTS, aumen-
to de 13,5%. Cerca de R$ 
100 bilhões serão destina-
dos aos financiamentos do 
SBPE (Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo).

A autoridade monetá-
ria desenhou dois cenários 
para a inflação para este 
ano, com base na trajetória 
de preços do petróleo. Em 
ambos, o IPCA (Índice Na-
cional de Preços ao Consu-
midor Amplo) tem grandes 
chances de ficar acima do 
teto da meta.

O valor fixado pelo 
CMN (Conselho Monetá-
rio Nacional) para este ano 
é de 3,5% -com 1,5 ponto 
percentual de tolerância 
para cima e para baixo. Os 
dados são do Relatório Tri-
mestral de Inflação de mar-
ço, divulgado ontem (24).

Na projeção do cenário 
“alternativo”, que utiliza 
trajetória descendente para 
o preço do barril de petró-
leo, a inflação acumulada 
em 12 meses atinge pico de 
10,6% no primeiro trimes-
tre, caindo para 6,3% no 
fim de 2022, acima do limi-
te superior do intervalo de 
tolerância da meta.

Já na projeção do cenário 
de referência, que utiliza 
hipótese usual para a traje-
tória do preço do petróleo, 
a inflação acumulada em 
quatro trimestres fica em 
10,6% nos dois primeiros, 
recuando para 7,1% no fim 
do ano, também acima do 
teto da meta.

De acordo com o BC, a 
probabilidade de a inflação 
ficar acima do limite em 
2022 saltou de cerca de 41% 
no relatório anterior, divul-
gado em dezembro, para 
em torno de 88% no cená-
rio “alternativo”, tido como 
mais provável pela autori-
dade monetária, e 97% no 
cenário de referência.

“Parte significativa da 
surpresa inflacionária no 
trimestre está relacionada a 
componentes mais voláteis, 
em especial aos preços de 
combustíveis e de alimen-
tos, mas também houve 
surpresa em itens associa-
dos à inflação subjacente. 
As diversas medidas de 
inflação subjacente perma-
necem acima do intervalo 
compatível com o cumpri-
mento da meta para a infla-
ção”, mostrou o relatório.

Elevação
O BC aponta que a prin-

cipal pressão sobre a in-
flação ao consumidor no 
próximo trimestre deve-se 
aos preços dos combustí-
veis, refletindo a recente 
elevação dos preços do pe-
tróleo. “Combustíveis para 
veículos contribuíram com 

quase metade da surpresa 
com a inflação no trimes-
tre”, indicou.

O documento diz ainda 
que os impactos da guer-
ra entre Rússia e Ucrânia 
também são esperados so-
bre preços 
livres, com 
i m p o r t a n t e 
alta sobre os 
a l i m e n t o s . 
“A alta dos 
preços dos 
a l i m e n t o s 
também foi 
maior que 
o previsto, 
com impac-
to do clima 
extremo so-
bre preços 
de alimentos 
in-natura e 
maior pres-
são sobre 
café, óleos e 
gorduras e panificados, que 
têm influência de preços de 
commodities”, escreveu.

“A elevação dos preços 
de commodities e dos pre-

ços de produtos importa-
dos -especialmente desde 
a escalada do conflito entre 
Rússia e Ucrânia-, embora 
atenuada pela recente apre-
ciação do real, pode ser 
considerada um novo cho-

que de ofer-
ta do ponto 
de vista da 
e c o n o m i a 
d o m é s t i c a , 
com impacto 
altista sobre 
a inflação e 
negativo so-
bre a ativida-
de econômi-
ca no curto 
prazo”, afir-
mou o Banco 
Central.

Mas a au-
toridade mo-
netária fez 
uma ressalva 
de que a con-

tribuição dos preços admi-
nistrados para a inflação no 
trimestre só não será maior 
em virtude das condições 
pluviométricas favoráveis. 

Para maio, é esperado o 
fim da bandeira “escassez 
hídrica” e a transição para 
a bandeira amarela.

“Quando nós olhamos 
2023 e 2024, a gente vê uma 
proximidade com as metas 
mesmo em cenários adver-
sos com diversos choques 
consecutivos, o mais recen-
te sendo o conflito na Eu-
ropa. Nós acreditamos que 
temos instrumentos para 
cumprir a meta”, afirmou.

“Não cabe ao Banco Cen-
tral fazer projeções sobre 
mudanças de metas porque 
é uma decisão CMN. Isso 
pode ser debatido no CMN, 
mas a opinião do Banco 
Central é que teria pouco a 
ganhar em termos de credi-
bilidade”, completou.

Para 2023, o Banco Cen-
tral aponta que a chance 
de a inflação ficar abaixo 
do piso da meta é 17%, en-
quanto a de ficar acima do 
teto é 12%. O número con-
sidera o cenário “alterna-
tivo”, no qual o BC estima 
3,1% para o IPCA.

Páscoa: Varejo deverá faturar R$ 2,16 bilhões
A Páscoa de 2022 deve ser um pouco 

melhor para o varejo do que a do ano passa-
do – apesar quantidade por consumidor ser 
menor, segundo já falamos por aqui essa se-
mana. De acordo com a projeção da CNC, as 
vendas no setor voltadas para a data deverão 
totalizar R$ 2,16 bilhões este ano, represen-
tando um aumento de 1,9% em comparação 
a 2021. Ainda assim, caso seja confirmada a 
previsão, o resultado ficará 5,7% abaixo do 
alcançado antes do início da pandemia de 
covid-19, em 2019 (R$ 2,29 bilhões). 

Não diga!
O BC projeta pico de 

inflação de 10,6% no 
primeiro trimestre e vê alta 
probabilidade de estourar 
a meta estipulada pelo 
segundo ano consecutivo. 
Os dados são do Relatório 
Trimestral de Inflação de 
março, divulgado ontem. 
A autoridade monetária 
desenhou dois cenários, 
com base na trajetória 
de preços do petróleo. 
Em ambos, o IPCA tem 
grandes chances de ficar 
acima do teto da meta. O 
valor fixado pelo CMN para 
este ano é de 3,5% - com 
1,5% de tolerância para 
cima e para baixo. 

ICMS do Diesel
O ICMS sobre o diesel 

terá um limite máximo de 
R$ 1,006 no País, mas cada 
estado poderá conceder 
benefício fiscal que deve 
resultar em cobrança 
menor aos consumidores. A 
ideia é preservar a arreca-
dação no mesmo patamar 
de novembro de 2021 
(época do congelamento do 
imposto), além de também 
evitar que consumidores de 
algumas regiões acabem 
arcando com imposto 
maior para compensar a 
perda de arrecadação de 
outras localidades que, 
antes da mudança, tinham 
alíquotas mais salgadas.

Indústria.  O Indicador de Consumo Aparente de Bens Industriais, divulgado pelo Ipea, recuou 2,3% em janeiro deste ano, na compara-
ção com o mês anterior. A queda veio depois de alta de 1,1% em dezembro. A produção brasileira destinada ao consumo nacional recuou 
2,2%. A demanda interna por bens da indústria de transformação caiu 3,2%, enquanto o crescimento da extrativa mineral foi de 0,6%.

BC vê alta probabilidade de novo 
estouro em meta da inflação
O Banco Central projeta pico de inflação de 10,6% no primeiro trimestre e vê 
alta probabilidade de estourar a meta estipulada pelo segundo ano consecutivo



11INFORME PUBLICITÁRIOO ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 25 de março de 2022



12 Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 25 de março de 2022  O ESTADO                     INFORME PUBLICITÁRIO



13INFORME PUBLICITÁRIOO ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 25 de março de 2022



14 Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 25 de março de 2022  O ESTADO                     INFORME PUBLICITÁRIO



15O ESTADO • Fortaleza, Ceará, Brasil • Sexta-feira, 25 de março de 2022

Ouro. A baiana Ana Marcela Cunha conquistou ontem (24) sua primeira medalha de ouro na temporada de 2022, ao 
vencer a prova de 10 quilômetros da etapa de Eliat (Israel) da Copa de Águas Abertas, competição organizada pela 
Liga Europeia de Natação. Marcela, única brasileira entre as 31 competidoras, fez o melhor tempo - 2h06min01s3.ESPORTES

FOTO  CESAR GRECO/PALMEIRAS

Sonhos        
Agora é todo dia. A Loteria dos Sonhos continua mu-

dando a vida de muita gente.

Dois generais
Dois generais que estão entre nós figuram na relação de 

ex-alunos do Colégio Militar. São eles Manoel Theophilo e 
Paulo Studart. Virão outros que moram fora do Ceará.

2022
Amanda Lyssa de Oliveira Crisostomo (Amandinha), 

Cid Ferreira Gomes e José Ricardo Montenegro Cavalcante.

Os agraciados
Os agraciados de hoje no Palácio do Governo são os 

seguintes: 2020 - Socorro França, Espedito Veloso (Espedi-
to Soleiro), Tom Cavalcante. 2021 - Equipe Elmo capacete 
de respiração assistida, Maria Nailde Pinheiro Nogueira, 
Francisco José Pereira Lima (preto Zezé).

Levantamento de peso          
Com a chancela da F.C.L.B.P/CEARÁ, realiza-se no 

dia 26 de março de 2022 na sede da Federação  Cea-
rense de levantamentos básicos de pesos , sede esta na 
Avenida José Tavares 735 , os campeonatos cearense 
e universitário de Supino nas categorias SUB junior, 
Junior Open e Master . Informações e inscrições 
(85)987675195 / Pix : federacaofclbp2014@gmail.com

Carnaval 
O Náutico completará 93 anos no dia 09/06 e o pre-
sente quem ganha é a sociedade cearense com a Edição 
Especial do LIV Carnaval da Saudade que será realiza-
do dia 11/06 com a orquestra Brasa Seis. Abs

Colégio Militar

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O Estádio Eudoro Correa que pertence ao Colégio 
Militar já foi palco de grandes eventos do esporte. Ali foi 
realizado em 1970 o maior certame de futebol amador 
do estado, no caso o famoso Peladão. Para a frente, custe 
o que custar é o "slogan" do Colégio Militar.

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

Dono da melhor cam-
panha do Campeonato 
Paulista, o Palmeiras teve 
uma atuação regular nesta 
quarta-feira (23), mas fez 
o suficiente para superar 
o Ituano por 2 a 0, no Al-
lianz Parque, e avançar à 
semifinal da competição. 
Invicto no torneio, o time 
alviverde contou com gols 
de Raphael Veiga e Rony 
para conquistar sua déci-
ma vitória no campeonato 
- acumula, ainda, três em-
pates até aqui.

Desta forma, a equipe de 
Abel Ferreira terá a vanta-
gem de atuar em casa na 
próxima fase. O adversário 
vai ser o Red Bull Braganti-
no, que também jogou nesta 
quarta -em Bragança Paulis-
ta, venceu o Santo André. O 
triunfo alviverde começou a 
ser construído logo aos 50 
segundos de partida, quan-
do Cleberson desviou a bola 
com a mão na grande área 
e o árbitro marcou pênalti. 
Veiga manteve o 100% de 
aproveitamento em sua 21ª 
cobrança com a camisa pal-
meirense.

Mesmo com a vantagem 
logo cedo, o Palmeiras não 
conseguiu ter um volume 
maior de jogadas ofensivas e 
ampliar o marcador antes do 
intervalo. Já na etapa final, 
Rony marcou o segundo, aos 
10 minutos. Como o Ituano 
não demonstrou força para 
reação, os donos da casa pas-
saram a administrar o placar 
até o fim da partida. Aos 41 
minutos, porém, quase re-
gistrou o terceiro, mas Breno 

Lopes teve um gol anulado 
por impedimento.

O atacante, aliás, quase foi 
expulso nos acréscimos. Ele 
chegou a receber um cartão 
vermelho quando o árbitro 
interpretou que ele tentou 
acertar um chute em Iago 
Telles, mas após consultar 
o VAR (árbitro de vídeo) o 
juiz voltou atrás e aplicou 
um cartão amarelo.

Também nesta quarta-fei-
ra (23), o Red Bull Bragan-
tino venceu o Santo André 
por 1 a 0, no estádio Nabi 

Abi Chedid, em Bragança 
Paulista, e avançou à semifi-
nal do Campeonato Paulista.

O atacante Artur, aos 40 
minutos do primeiro tempo, 
marcou o único gol da par-
tida. Desde 2007 o time do 
interior não chegava à semi-
final do Estadual. Naquele 
ano, acabaria superado pelo 
Santos, o campeão da edição 
disputada há 15 anos. “É uma 
felicidade grande por conse-
guirmos a classificação para 
a semifinal, depois de tanto 
tempo”, disse o atacante.

Na próxima fase, o Bra-
gantino vai enfrentar o Pal-
meiras, já que o time com 
a melhor campanha no tor-
neio -neste caso o alviver-
de- enfrenta o rival com a 
quarta melhor campanha. 
As equipes com a segunda e 
a terceira melhores campa-
nhas fazem o outro duelo. 
O São Paulo já está classi-
ficado e espera o ganhador 
do confronto entre Co-
rinthians e Guarani, nesta 
quinta-feira (24), às 19 ho-
ras, na Arena Neo Química.

COLÉGIO MILITAR As comemorações 
por mais um aniversário do Colégio Militar 
prosseguem nesta sexta-feira com a entrega de 
camisas e bonés. No sábado, acontece no audi-
tório mallet explanação sobre o histórico desta 
instituição militar. Ainda no sábado, teremos o 
almoço na churrascaria Hativas, onde foi o Dallas.

XADREZ O 
atleta de xa-
drez Welington 
Alburquerque 
foi campeã 
do CC x C e já 
estar na final 
do cearence 
clássico de 
xadrez

RENATO 
ABREU Ele 
é um dos mais 

preparados 
jornalistas de 
nosso jorna-

lismo. Renato 
Abreu comanda 
dois programas 

na TV Assem-
bleia onde 

mostra todo seu 
talento.

HOJE A 
FESTA Do 
governador 
Camilo San-
tana recebo 
convite para 
solenidade de 
hoje quando 
haverá a 
entrega da 
Medalha da 
Abolição a 
personalida-
des que muito 
fizeram pelo 
nosso estado.

Ausente            

A 
atleta Amandinha agraciada com 
a Medalha da Abolição está na Itá-
lia com a seleção brasileira, seus 
pais representarão na solenidade 

de hoje a estrela maior de nosso futsal.

 Na próxima fase do torneio, o time alviverde que teve a melhor campanha irá pegar o Bragantino

Palmeiras derrota Ituano e 
avança para semifinal do Paulista
Estando invicto no torneio,  a equipe dirigida pelo o treinador português Abel 
Ferreira, superou por 2 a 0 a equipe do interior pelo campeonato estadual 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – CNPJ Nº 07.270.184/0001-59
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recursos Hídricos 
- SEAMP a Autorização Ambiental para execução de terraplanagem em complexo turístico e hoteleiro em 
terreno com 4 ha, localizado na Avenida Litorânea, Praia do Japão, Distrito de Prainha, no município de 
Aquiraz/CE; CEP: 61.700-000, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

GOLDEN PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Torna público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Regularização de 
Licença de Instalação para execução de loteamento, localizado em na Avenida Deputado Paulino Rocha 
- Bairro Gereraú S/N, município de Itaitinga - Estado do Ceará. Tornando-se, não obstante, necessário 
o cumprimento das exigências da Documentação prévia para Licenciamento Ambiental, constante na 
Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

FERNANDA SALAZAR PRIMO DE MELO, CPF:299.358.223-20
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídri-
cos – SEMAD a Licença Municipal para extração de saibro e areia, para uso indireto na construção civil, na fazenda 
Lagoa da Telha, s/n, Zona Rural, município de Aquiraz, Estado do Ceará, numa área total de 99,92 hectares, (ANM 
801.192/2008, com 49,97 ha e ANM 801.193/2008, com 49,95 ha). Foi determinado o cumprimento das exigências 
das normas necessárias para o licenciamento ambiental da SEMAD.

FLÁVIO CARNEIRO FILHO
Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Licença Ambien-
tal Única - LAU para o empreendimento de Bovinocultura (engorda), na propriedade denominada Fazenda 
Guarani, localizado na CE 166, Km 52, Zona Rural do município de Quixeramobim/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO S/A - CNPJ/MF nº 41.439.605/0001-60 - NIRE: 

23300019130 - Ficam convocados os senhores acionistas  da IMOBILIÁRIA HENRIQUE JORGE PINHO 
S/A a comparecerem à sede da Companhia, situada na Av. Godofredo Maciel, 606 – Altos “B” – Paranga-
ba,  CEP 60.710-000, Fortaleza/CE, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada 
no dia 04 de abril de 2022, às 09:00h, que terá por objeto a  seguinte ordem do dia: a) Destituição da 
atual Diretoria; b) Eleição de novos diretores; c) Outros assuntos de interesse social que se fi zerem 
necessários. Fortaleza-CE, 24 de março de 2022 - Maria Inês Chastinet Pinho - Inventariante do Espólio 
de Henrique Jorge de Oliveira Pinho Detentor de 99% do capital social.

GIOVANA MARIA ALBUQUERQUE SOARES COUTO, CPF - 037.559.833-20. Torna público 
que requereu a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁ-
RIO E RECURSOS HÍDRICOS,A LICENÇA PRÉVIA. Para construção de 01 residência unifamiliar,  
constituindo pelo lote de N° 09 da quadra 16, LOTEAMENTO JARDINS TERRA BRASILIS, muni-
cípio de Aquiraz-Cé, conforme resolução CONAMA 237/97.Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para A LICENÇA PRÉVIA, na SECRETARIA DE MEIO AMBIEN-
TE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS.

SERGIO MEDEIROS DA SILVA
CPF: 049.819.103-63

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença 
Prévia(LP) e Licença de Instalação (LI) para construção de residências unifamiliares 
localizadas na Rua Ipê, s/nº - Lotes n° 5 - Quadra Única, Centro, no município de Eusé-
bio/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instru-
ções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

ANDERSON LUÍS DA SILVA BARRETO 
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortim – 
SEMMAM, a autorização  ambiental nº 08/2022, com validade até 10.03.2023, para 
construção de um muro de cercamento do Lote 05  da Quadra 18, do Loteamento 
Pontal de Maceió, Fortim-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências  nas 
normas e instruções de licenciamento da Secretaria Municipal de Meio ambiente 
de Fortim- SEMMAM.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 28/03/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

CNPJ Nº 06.572.986/0001-50 - CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS 

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30687 FRANCISCO LAURO DE ARAUJO FILHO E MARIA IRENE DA SILVA MOREIRA
N°30689 HERALD JEAN CARLO JOSUÉ DINIZ SOUZA E FABIOLA MARIA DIAS DIOGENES
N°30690 JOSÉ AMERICO DE ALMEIDA JÚNIOR E WANGIRLY NOGUEIRA DE SOUSA
N°30691 FRANCISCO DE LIMA FELIPE E DÉBORA PEREIRA DA SILVA

24 DE MARÇO DE 2022 
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9473-RONALDO MENDES CORREA E VILMA BATISTA MIRANDA
Nº9474-MARCIO CAMPOS BARBOSA CARVALHO E MARIA MEIRIANE AMARO CAVALCANTE.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 24 de Março 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.
339216- José Soares Rodrigues e Claudia Maria Ferreira dos Santos; 
339217- Anderson Vieira de Sousa e Maria Gleyciane Souza de Andrade;
339218- Marco Torrriani e Antonia Marcela da Silva Lima;
339219- Edinardo Paiva dos Santos e Andressa Nascimento Costa;
339220- Leandro da Silva Germano e Francisco Roberta Martins da Silva;
339221- Francisco Helder Alves Nunes e Francisca Luci Castelo Branco Pereira;
339222- Isaac Barreto Silva e Isa Mirela Leitão de Oliveira;
339223- Thiago da Silva do Nascimento e Nilsiane da Silva Ribamar
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 24 de Março de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO, 320 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30675 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAVEL NICOLAU CARVALHO e DÁLLETH MAIA BESSA;
Edital n° 30676 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE CARNEIRO e SAMIRA CÁTIA DE VASCONCE-
LOS FERREIRA;
Edital n° 30677 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO HELDER ARAUJO DE LIMA e DEBORAH LUANA FREIRE NUNES;
Edital n° 30678 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DAS CHAGAS PONTE e GECIANI MARIA DE PAULO;
Edital n° 30680 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
ANDERSON CALEBE DINIZ TEODORO e ISADORA SALDANHA FAÇANHA
Edital n° 30679 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR JERONIMO DA SILVA e LUCIANA MARQUES DA SILVA;
Edital n° 30681 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARDÔNIO GOMES DA SILVA e RAFAELA FIRMINO BEZERRA;
Edital n° 30680 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON CALEBE DINIZ TEODORO e ISADORA SALDANHA FAÇANHA;
Edital n° 30682 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTÔNIO ROGACIANO DA SILVA ALMEIDA e MARIA REJANE CARNEIRO MOREIRA;
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   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41445 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON BORGES DE LIMA e MARIA VILANI MENDES;
Edital n° 41447 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO BATISTA DE SOUZA e RITA PEREIRA DOS SANTOS;
Edital n° 41446 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SIDNEY MONTEIRO DE SOUSA e NAYARA SILVA SANTOS;
Edital n° 41448 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO DOS SANTOS COSTA e MARIA REGINA FARIAS DE SOUZA;
Edital n° 41449 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILLAME FRANKLIN DA SILVA NASCIMENTO e FRANCISCA DANIELE RODRIGUES VERAS;
Edital n° 41450 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALEF FERREIRA DA SILVA e KELLIANE VIEIRA DE LIMA;
Edital n° 41451 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDINÉSIO BRAZ MARTINS e NAIR INGRID EDUARDO DE LIMA;
Edital n° 41452 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLAUDIO MARIO TEOFILO DE MATOS e LIDIA MARIA TEIXEIRA DE MELO;
Edital n° 41453 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO DE OLIVEIRA MONTEIRO e JULIANA MARTIN MOREIRA;
Edital n° 41455 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HUGO MARQUES DA SILVA e MARIA MONALIZA DA SILVA;
Edital n° 41444 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IZAURO BEVILAQUA DE VASCONCELOS e CECILIA DOS SANTOS LIMA;
Edital n° 41456 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLEILSON SOUSA RODRIGUES e LUANA MARIA OLIVEIRA DA SILVA;
Edital n° 41454 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ RAFAEL CARNEIRO FREITAS e STELLA SILVA DA DOSTA;
Edital n° 41457 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONATHAN DOS SANTOS HONORIO e YNGRID BASILIO PEREIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,CE, 24/03/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular



O imposto de renda 2022 
deverá ser apresentado até o 
próximo dia 29 de abril. Nele, 
empresas e cidadãos devem 
prestar contas com a Receita 
Federal sobre todo o patrimô-
nio obtido até o dia 31 de de-
zembro do ano passado. O que 

muita gente não sabe, é que em 
meio a burocracia dessa presta-
ção de contas, é possível tam-
bém realizar um ato solidário.

Desde 2021, conforme esta-
belecido pela Lei 13.797, san-
cionada em 2019, pessoas físi-
cas podem optar por destinar 

parte do imposto ou da restitui-
ção para projetos sociais. Nesse 
contexto, o Instituto Nordeste 
Cidadania (INEC) está rea-
lizando uma campanha para 
angariar doações para o Fundo 
Estadual Para Criança e o Ado-
lescente (FECA) do Ceará.

De acordo com a diretora 
administrativo socioambien-
tal do INEC, Helda Pereira, as 
doações ajudarão na manuten-
ção de projetos socioambien-
tais voltados para o público 
de crianças e adolescentes de 
Fortaleza e outros municí-
pios cearenses, como Itapiúna, 
Meruoca, Maracanaú, Caucaia, 
Solonópole, Maranguape, Gua-
raciaba do Norte, Itapajé, Ara-
cati, Milagres e Jaguaretama.  
“São projetos de incentivo à lei-
tura, à aprendizagem, à inclu-
são digital e social, educação e 
capacitação profissional na área 
da tecnologia”, detalha.

Um dos projetos bene-
ficiados é o LabInec, um 
espaço colaborativo para a 
formação de novos talentos e 
inclusão digital e social. “Por 
meio do LABInec, o Institu-
to já implantou e estruturou 
dois laboratórios de tecnolo-
gia equipados para promo-
ver o uso e a apropriação de 
tecnologias, estimulando o 
potencial criativo de mais de 
700 crianças e adolescentes, 
especialmente nos bairros 
Vila União e Bom jardim, em 
Fortaleza, territórios com o 

menor IDH da capital, além 
do município de Itapiúna”, 
explica a diretora.

Helda Pereira destaca ain-
da, que não há nenhum tipo de 
prejuízo ou aumento de gasto 
para quem decide realizar a 
doação, já que todo contri-
buinte pode abater 6% do seu 
imposto de renda para proje-
tos incentivados. “Ao destinar 
parte de seu IR ao fundo, pes-
soas físicas e pessoas jurídicas 
escolhem um caminho mais 
ágil para aplicação dos recur-
sos”, afirma. No ano passado, 
foram arrecadados em torno 
de R$ 30 mil somente com es-
sas doações.

É válido ressaltar que se a 
doação for feita entre 01 de 
janeiro de 2022 e a data do en-
vio da declaração do IR relati-

vo ao ano calendário de 2021, 
o limite e o percentual para 
doação passa a ser de 3%.

Para Erick Maciel, de 11 
anos, o período do LABInec 
foi mais que um curso e o ca-
pacitou para criar algo especial. 
“É um espaço de alegria onde 
a gente pode escutar música, 
encontrar com os amigos, bus-
car ideias na web, lugar onde 
aumenta ainda mais a minha 
criatividade. Tem pessoas es-
pecializadas para nos ajudar 
quando a gente precisa. Com 
o que aprendi eu consigo fazer 
algo especial, além de fazer mi-
nha família se orgulhar muito 
mais de mim.”, relata.

Para realizar a doação, no ato 
da declaração, os contribuintes 
que optarem pelo modelo de 
declaração completa poderão 

encontrar no próprio programa 
gerador da declaração as listas 
dos fundos de amparo ao idoso, 
à criança e ao adolescente. Após 
conferir o valor do imposto, 
confirmar a opção “Doações 
diretamente na declaração” e 
selecionar o fundo escolhido 
para a doação, o programa emi-
tirá o Documento de Arrecada-
ção de Receitas Federais (Darf). 

Além das doações com o 
IR, a instituição também re-
cebe contribuições por meio 
do site inec.org.br/doe ou 
durante as campanhas emer-
genciais, como o “Natal Sem 
Fome” e o “Brasil Sem Fome”.

Por Yasmim Rodrigues

GERAL
16 Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 25 de março de 2022  O ESTADO                     

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Documentário. Nesta sexta-feira, às 19h, em seu canal do Youtube, o Vila das Artes exibirá um 
documentário sobre o escultor, gravador, desenhista, ilustrador e pintor, Hélio Rôla. O filme relata a 
trajetória do artista visual cearense e conta com depoimentos de artistas, curadores e pesquisadores.

Instituição faz campanha para doação de parte do IR 
para o Fundo Estadual para Criança e o Adolescente
Em 2021, com as doações provenientes de parte do imposto de renda, foram arrecadados cerca de R$ 30 mil

Um pouco de muita gente

Rapidíssimas

A Bando Propaganda assina novo branding para a Solar 
Móveis e Eletro, marca que possui 50 lojas espalhadas por 
todo o Ceará e duas unidades em Mossoró, a Solar Magazine 
é uma das maiores varejistas de móveis e eletros do Nordeste. 

O desafio da Bando foi construir uma identidade forte, 
que trouxesse protagonismo, destacando-a diante dos pla-
yers varejistas regionais e nacionais.

A partir de uma análise no macroambiente econômico, 
os setores de móveis e eletros e as mudanças impostas pela 
pandemia, o diagnóstico apontava para um branding que va-
lorizasse o relacionamento empresa-consumidor. Isso guiou 
100% da nova comunicação e das expectativas em relação ao 
dia a dia no PDV.

Com tipografia simpática e moderna, cores vibrantes e 
discurso irreverente, o cuidado principal é transparecer 
sua personalidade, o acolhimento com os públicos interno 
e externo, ser uma marca amiga, cearense por excelência e 
que oferece ao cliente facilidade para suas compras.

Queridos amigos Euzenir 
Fernandes e Romeu Prado, 
duas figuras requisita-
das em nossa sociedade, 
aguardando o final total da 
pandemia para alegrar os 
eventos da cidade.

A festa de aniversário da 
querida Stelinha Frota Salles 
foi um sucesso total, bem a 
cara da aniversariante, que 
esbanjava alegria e simpatia, 
recebendo os convidados com 
um largo sorriso no rosto. 

O colher restô escolhido 
pela querida Stelinha ficou 
lotado de muitas personali-
dades que foram abraçá-la. 
A talentosa Marlene So-
breira foi a responsável pela 
linda decoração.

O Coelho da Páscoa chega-
rá ao North Shopping Fortale-
za no próximo domingo (27). 
A programação tem início às 

16h30, no acesso principal, 
com presença de personagens e 
distribuição de balões.

Em seguida, recepcionado 
por uma banda de música, 
o Coelho chega e segue 
num cortejo até a praça de 
alimentação, onde acontece 
o Show de Páscoa. Clientes 
poderão fazer fotos com o 
personagem e sua turma em 
cenário especial.

Durante os sábados e do-
mingos até 16 de abril, o North 
Shopping Fortaleza continuará 
com programação gratuita es-
pecial de Páscoa, com oficinas 
infantis no Espaço da Zoe e 
bandas na Praça de Alimen-
tação. É necessário resgatar 
o cupom no app do shopping 
para participar.

A Capital Federal possui  
em suas fileiras  o requisita-
do médico cirurgião toráci-

co Rodrigo Felipe, from Rio 
de Janeiro.

Filho primogênito do 
médico Rommel Regadas e 
Alessandra, Henrique reúne 
apenas a lista afetiva hoje nos 
seus 12 anos. Parabéns.

Débora Matias, atenciosa 
e educada, aniversaria ama-
nhã, neste mês dedicado à 
mulher. Forma na equipe 
da clínica oftalmológica dr 
Hyder Carneiro.

Próximo dia 5 a ultra-
former vai realizar a III 
Experence, evento dirigido 
ao tratamento da flacidez e 
gordura.   A informação é  da 
dentista Emanuella Maciel.

A reunião técnica para 
realização da mostra Rio-
Mar Casa 2022 acontece 
nesta quinta-feira (24), no 
Hotel Luzeiros, que fica no 
bairro do Pina, na Zona Sul 

do Recife. A reunião contará 
com a presença de toda a di-
retoria da mostra, arquitetos 
expositores e grandes forne-
cedores, para alinhar todo o 
planejamento de mais uma 
edição do RioMar Casa.

Com 2.500 m2 de exposi-
ção, a nona edição do RioMar 
Casa trará destaques inéditos 
e exclusivos, como Cozinha 
Show para a realização de 
festival gastronômico, quatro 
apartamentos completos em 
exposição, empório gourmet, 
Show Room da Iquine, agên-
cia conceito do Sebrae e loja 
conceito Jeep, onde também 
será feito o lançamento do 
novo Jeep Renegade.

O RioMar Casa 2022 é 
totalmente gratuito e acontece 
entre 05 de maio e 4 de junho, 
no piso L3 do Shopping Rio-
Mar, na Zona Sul do Recife.

Nos dias 29 a 31 de março, acontece a segunda edição do projeto Rota Ceará Vanguardas, apresentando os impactos de setores 
que despontam como vanguarda no desenvolvimento econômico do Estado: energias verdes, agronegócio e saúde. O evento é 
gratuito e acontece na Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec). Voltado para empresários, empreendedores do comércio, 
indústria e serviço e demais interessados em se atualizar sobre os temas em pauta, o Rota Ceará está com inscrições abertas no link: 
https://rotacearavanguardas.com.br/inscricoes/. Apesar do cenário global de pandemia durante os anos de 2020 a 2022, a economia 
cearense continuou a diversificar sua matriz de atração de investimentos e desenvolvimento, orientado pelos planejamentos Ceará 
2040 e Fortaleza 2050, que propõem ações em torno dos 14 eixos estratégicos identificados no Rotas Estratégicas da FIEC.

Projetos como o Prosseguir, Espaços de Cultura e Cultura em Comunidade também podem ser beneficiados

FOTO DIVULGAÇÃO

Vânia Queiroz foi abraçar a aniversariante
Em sua festa de aniversário Stelinha Frota Salles com o amado 
Marco Salles

Ilustra a coluna de hoje a atuante Fanda Bastos sempre participan-
do e colaborando com as associações em que é filiada, desenvol-
vendo um importante papel nas atividades classistas. Parabéns!

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 2ª Vara 
Cível da Comarca de Caucaia. Rua Sérvulo Braga Moreira, s/n, Novo Pabussu - CEP 
61600-272, Fone: (85) 3368-8980, Caucaia-CE - E-mail: caucaia.2civel@tjce.jus.
brCaucaia. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0038136-
41.2014.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto:Usucapião Ordinária. 
Requerente: Jose Maria Adeodato e outro. Terceiro A quem possa interessar 
possa. Valor da Causa:R$ 20.000,00. O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO 
DE QUEIROZ, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, Estado 
do Ceará, por nomeação, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER aos que 
o presente Edital de Citação, com prazo de trinta (30) dias, nos termos do art. 257 do 
CPC/2015, que diz: “São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor ou 
a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a 
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal 
e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, que deve ser certificada 
nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 
60 (sessenta) dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da 
primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador especial em caso de revelia. 
Parágrafo único. O juiz poderá determinar que a publicação do edital seja feita também 
em jornal local de ampla circulação ou por outros meios, considerando as peculiaridades 
da comarca, da seção ou da subseção judiciárias.”; virem ou dele tiverem conhecimento 
e a quem interessar possa que tem curso pelo Juízo desta Vara da Comarca de Caucaia, 
uma Ação de Usucapião, processo nº 0038136-41.2014.8.06.0064, promovida por Jose 
Maria Adeodato e outro, CITE(M)-SE, a quem interessar possa de todo conteúdo da 
ação inframencionada, em que requer a posse de um terreno rural de forma irregular, 
na Escala 1: 18.500, com uma casa de 240,00m² de área edificada, distando 2,00 km 
do ponto P1 no sentido poente – nascente para a Rodovia BR – 020, Km 386, situado na 
Estrada de acesso a Arrueira – Localidade Poço Verde – Caucaia – Ceará, pertencente 
a JOSÉ MARIA ADEODATO e sua esposa MARIA HELENA DE OLIVEIRA ADEODATO; área 
total do terreno = 26,67 há, perímetro = 6.311,90m; com as seguintes medidas e 
confrontações: AO NASCENTE, FRENTE:, em um segmento: do ponto P0=0 com ângulo 
interno = 107°30’ e coordenadas (UTM) = 522153,2060 / 9574769,7470 ao ponto P1 
com ângulo interno = 72°8’ e coordenadas (UTM) = 522161,1305 / 9574666,0494 
medindo 104,00 metros, extremando com a Estrada de acesso a Arrueira; AO 
POENTE, FUNDOS, em um (01) segmento: do ponto P3 com ângulo interno = 85°35’ e 
coordenadas (UTM) = 519078,2959 / 9574697,9864 ao ponto P4 com ângulo interno = 
94°47’ e coordenadas (UTM) = 519108,2069 / 9574772,0765 medindo 79,90 metros, 
extremando com o Riacho Espera; AO SUL, LADO DIREITO, em dois (02) segmentos: o 
primeiro do ponto P1 com ângulo interno = 72°8’ e coordenadas (UTM) = 522161,1305 
/ 9574666,0494 ao ponto P2 com ângulo interno = 180° e coordenadas (UTM) = 
520039,2444 / 9574688,0313 medindo 2.122,00 metros, extremando com o imóvel 
pertencente aos HERDEIROS DE JONAS SANTANA DE MELO, e o segundo do ponto 
P2 ao ponto P3 com ângulo interno = 85°35’ e coordenadas (UTM) = 519078,2959 
/ 9574697,9864 medindo 961,00 metros, extremando com o imóvel pertencente a 
ANTONIO GONÇALVES SOBRINHO, totalizando ao sul 3.083,00 metros; e AO NORTE, 
LADO ESQUERDO, em um (01) segmento: do ponto P4 com ângulo interno = 94°47’ 
e coordenadas (UTM) = 519108,2069 / 9574772,0765 ao ponto P0=0 com ângulo 
interno = 107°30’ e coordenadas (UTM) = 522153,2060 / 9574769,7470 medindo 
3.045,00 metros, extremando com o imóvel pertencente a DEONÍSIO BRAGA GARCIA; 
para, querendo, contestar a referida ação no prazo de quinze (15) dias, sob pena de 
presumirem-se aceitos como verdadeiros os fatos narrados pelo(a) autor(a) na inicial. 
Estando a(o)(s) mesma(o)(s) em lugar incerto e não sabido, determinou o MM Juiz 
titular da 2ª Vara Cível a expedição do presente edital. CUMPRA-SE observadas as 
formalidades legais. Dado e passado nesta Cidade e Comarca de Caucaia, Estado do 
Ceará, em 01/12/2021. Eu, Maryane Nondas Maia – Mat. n° 834, Supervisora da 2ª 
Vara Cível, revisei, e foi digitado por Roberta Karine Barros Rocha – Técnica da Justiça. 
Francisco Biserril Azevedo de Queiroz -- Juiz de Direito
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Em evento organizado 
pela Abrainc (Associação 
Brasileira de Incorporadoras 
Imobiliárias) ontem, o presi-
dente da Caixa, Pedro Gui-
marães, anunciou redução na 
taxa de financiamento imobi-
liário do banco na linha atre-
lada à poupança.

A partir de segunda (28), 
a taxa passa de 2,95% ao ano 
para 2,8% ao ano, mais o 
rendimento da poupança e 
TR. Com o atual rendimen-
to da aplicação, isso equivale 
a uma taxa final de 8,97% ao 
ano, acrescida de TR.

A linha de crédito tradi-
cional da Caixa, com taxa fixa 
atrelada à TR, hoje começa 
em 8,2% ao ano, mas a média 
fica em 8,9% ao ano, segundo 
levantamento da plataforma 
de crédito MelhorTaxa. Des-
sa forma, as duas linhas pas-
sam a ter valores similares.

No entanto, os juros da 
linha atrelada à poupança 
podem mudar quando a Se-
lic ficar novamente abaixo de 
8,5% ao ano, o que altera o 
rendimento da aplicação.

O presidente do banco 
também anunciou o início 
da redução da taxa de crédi-
to imobiliário pelo programa 
Casa Verde e Amarela para 
famílias que ganham de R$ 
2.001 a R$ 2.400, o que já ha-
via sido aprovado pelo Con-
selho Curador do FGTS na 
última semana.

A redução é de 0,5 pon-
to percentual. Para famílias 
do Norte e Nordeste, a taxa 
passa a ser de 4,25% ao ano, 
enquanto famílias das demais 
regiões pagam taxa de 4,5%.

Os novos valores come-
çam a valer em 12 de abril. 
Essas pessoas serão incluídas 
no grupo 1 do programa, em 

vez da atual classificação no 
grupo 2.

“Isso ainda não é suficien-
te [para resolver problema 
habitacional], mas é um pas-
so”, diz Guimarães. Segundo 
ele, o orçamento para oferta 
de crédito no Casa Verde e 
Amarela subiu 20% neste 
ano.

O banco projeta que R$ 
160 bilhões serão usados em 
2022 para financiamento 
imobiliário, no SBPE, com 
recursos da poupança, e no 
Casa Verde e Amarela, com 
fundos do FGTS, aumento 
de 13,5%.

Cerca de R$ 100 bilhões 
serão destinados aos finan-
ciamentos do SBPE (Sistema 
Brasileiro de Poupança e Em-
préstimo).

GERAL

Caixa Econômica Federal reduz juros do 
crédito imobiliário atrelado a poupança


