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Uso de máscara não é mais 
obrigatório em locais fechados
Decisão foi tomada com base nos dados epidemiológicos de Covid, números de casos,

positividade de exames e mortes estão em queda e cobertura vacinal é considerada alta

Novo presidente da Petrobras defende 
a política de preços de mercado
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O cineasta e ator Lázaro Ramos conta em entrevista ao Jornal 
O Estado detalhes da produção do filme e fala sobre a carreira. A 
trama se passa num Brasil surreal em que uma iniciativa de repara-
ção pelo passado escravocrata provoca uma reação no Congresso 
Nacional, que aprova uma medida provisória que tenta enviar todos 
os negros do país para o continente africano. GERAL12
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LÁZARO RAMOS INFLAÇÃO EM MARÇO 
AFETA TODAS AS 
FAIXAS DE RENDA
Indicador do Ipea mostra que famílias de baixa renda foram im-
pactadas por aumento de energia e gás, já as famílias de alta renda 
pelo aumento do preço dos combustíveis. ECONOMIA9
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brasileiros aumenta 
2,26%, diz Abras
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O Comitê Estadual de Combate à Pandemia decidiu que a população não é mais obrigada a usar máscaras em espaços fechados em todo 
o Ceará, com exceção dos equipamentos de saúde e transporte público. A medida começa a valer a partir de hoje. ÚLTIMAS8

Quase 60% dos cearenses tomaram dose de reforço contra Covid, o estado quer aumentar essa cobertura

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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A União Brasil oficia-
lizou a pré-candidatura à 
Presidência da Repúbli-
ca de Luciano Bivar, em 
um movimento que pra-
ticamente sepulta as pre-
tensões do ex-juiz Sergio 
Moro de disputar o cargo. 
A decisão foi anunciada 
nesta quinta-feira (14) após 
reunião virtual que teve a 
participação das principais 
lideranças da legenda.

“A Comissão Executiva 
Nacional Instituidora do 
União Brasil aprovou na 
manhã desta quinta-feira, 
14 de abril, por unanimida-
de, a indicação do presiden-
te nacional do partido, de-
putado Luciano Bivar, como 
pré-candidato à presidência 
da República”, divulgou o 
partido em nota assinada 
por toda a sua cúpula.

A direção do partido 
reafirmou no documento 
que vai continuar se reu-
nindo com os “demais par-
tidos que compartilham os 
mesmos ideais e projetos 
em busca de um nome de 
consenso”. A União Brasil 
negocia com MDB, PSDB 
e Cidadania o lançamento 
de uma candidatura única 
à Presidência. Além disso, 
agora pré-candidato, Bivar 
vai se retirar da negociação 
“para facilitar o diálogo”, 
sendo os novos represen-
tantes do partido nas tra-
tativas o vice-presidente 
Antônio de Rueda, o líder 
na Câmara dos Deputados, 
Elmar Nascimento (BA), e 
o líder do partido no Sena-
do, Davi Alcolumbre (AP).

Moro
Nas vésperas do fecha-

mento da janela partidá-
ria, Sergio Moro deixou 
o Podemos para se juntar 

ao União Brasil, sigla com 
mais recursos financeiros 
e tempo de televisão. Disse 
que abria mão “nesse mo-
mento” de disputar a Presi-
dência da República. No en-
tanto, dias depois, voltou a 
se articular para ser o nome 
da União Brasil, sigla que 
surgiu com a fusão de DEM 
e PSL, na principal dispu-
ta de outubro deste ano. A 
movimentação irritou algu-
mas das principais lideran-
ças, que chegaram a amea-
çar impugnar a sua filiação.

Na semana passada, 
em viagem a Washington 
(EUA), Moro disse que 
seu nome ainda estava “na 
mesa” e que nunca desis-
tiu da eleição presidencial. 
“Meu nome segue dispo-
nível na mesa. É claro, isso 
depende da decisão do pre-
sidente do partido, Lucia-
no Bivar. Eu disse desde o 
começo que nunca desisti-
ria da eleição presidencial. 

Isso [mudar de partido] foi 
apenas dar um passo atrás, 
que eu senti ser necessário 
para ter a possibilidade de 
vencer”, disse o ex-juiz.

A resposta mais forte 
veio nesta semana, quando 
uma ala do partido decidiu 
lançar Bivar como pré-can-
didato. O anúncio foi feito 
pelo líder do partido na 
Câmara, Elmar Nascimen-
to (União Brasil-BA). “Nós 
entendemos que [Bivar] 
tem todas as qualificações 
para liderar não só o nosso 
partido, mas todos os ou-
tros partidos do centro de-
mocrático que têm conver-
sado nos últimos tempos”, 
afirmou Nascimento.

3ª via
O União Brasil ainda 

está envolvido em nego-
ciações com MDB e PSDB 
para o lançamento de uma 
pré-candidatura única no 
campo da terceira via, em 

uma tentativa de romper a 
polarização entre Jair Bol-
sonaro (PL) e o ex-presi-
dente Lula (PT). Os tuca-
nos mantêm por enquanto 
a pré-candidatura do ex-
-governador de São Paulo 
João Doria, que venceu 
as prévias do partido em 
novembro do ano passa-
do. No entanto, há divisão 
dentro do partido e uma 
ala defende que ele seja 
substituído pelo ex-gover-
nador do Rio Grande do 
Sul Eduardo Leite.

O MDB, por sua vez, 
lançou o nome da senado-
ra Simone Tebet (MS). No 
entanto, algumas lideran-
ças emedebistas passaram 
a questionar a manutenção 
da pré-candidatura, que 
tem 1% nas pesquisas de 
intenção de voto, defenden-
do que esforços e recursos 
partidários devem ser utili-
zados para eleger uma forte 
bancada no Congresso.
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Sindicalismo. O ex-governador Geraldo Alckmin (PSB) fez um discurso exaltado nesta quinta-
-feira (14) em defesa do ex-presidente Lula (PT). Diante de dezenas de sindicalistas, ele aumen-
tou o tom de voz para dizer que a “luta sindical deu ao Brasil o maior líder popular deste país”.NACIONAL

O que Lula defende é a volta da boquinha
Rogério Marinho sobre o petista defender a volta 

do imposto sindical obrigatório

A decisão do presidente Jair Bolsona-
ro de dar aumento de 5% aos ser-
vidores do Executivo foi atacado 
por gente de barriga cheia. Caso do 

privilegiado sindicalista que lidera a greve de 
marajás do Banco Central, cujo salário base é 
de R$ 27,7 mil. Somente em dezembro, Fabio 
Faiad Bottini recebeu R$ 41 mil. O aumento 
que ele ataca acrescenta R$ 1.350 ao seu sa-
lário. Equivale a mais de um salário mínimo 
por mês, valor que a maioria dos trabalhado-
res brasileiros ganha para sustentar a família.

Barriga cheíssima
Em um mês ruim, quando penduricalhos 

escasseiam, o líder da greve dos marajás do 
BC bota no bolso um mínimo de R$21 mil.

Tira mão do meu bolso
Apesar dos salários elevados, incontá-

veis privilégios e de dois anos em “home 
office”, os marajás do Banco Central exi-
gem aumento de 26%.

E a gente só pagando
No BC, analistas já começam ganhando 

R$ 19,6 mil por mês, afora penduricalhos. 
O céu só não é o limite porque ainda há o 
“abate-teto”.

Apenas uma covardia
As greves no serviço público prejudicam 

apenas os mais vulneráveis, constituindo-
-se numa covardia que não dignifica o fun-
cionalismo.

Maiores altas
As maiores altas foram registradas no 

Piauí (5,03%), Paraná (4,03%) e Pernambuco 
(3,93%), segundo a ValeCard.

Menores altas
Santa Catarina (1,91%), Rio Grande do Sul 

(1,97%) e Rio Grande do Norte (2,23%) regis-
traram as menores altas no preço da gasolina.

Caso único
Apenas a Bahia registrou queda no preço 

do combustível na primeira quinzena de abril: 
a gasolina caiu 2,03%.

Apenas um discurso
Se José Mauro Coelho, novo presidente 

da Petrobras, pensa o que disse em seu dis-
curso de posse, elogiando o mercado e a po-
lítica de lucros da empresa, terá problemas 
com Bolsonaro. Mas ele não pensa assim.

BC: 5% somam 1.350 ao salário do líder da greve 

O PODER SEM PUDOR

Na campanha presidencial de 1989, o 
dono da Gradiente, Eugênio Staub, pro-
moveu um encontro entre Mário Covas e 
empresários da Zona Fanca de Manaus. 
Covas estava animado com a repercussão 
do discurso sobre “choque de capitalismo”, 
redigido por Jorge Serpa por encomenda 
de Roberto Marinho. A certa altura, Covas 

pregou “profundas mudanças” na legisla-
ção da Zona Franca, tudo o que os empre-
sários presentes não desejavam ouvir. José 
Serra, que acompanhava o candidato tu-
cano, cutucou Mário Covas: “Não dá para 
ganhar eleição com tanta sinceridade...” 
Covas abandonou o tema, mas perdeu a 
eleição mesmo assim.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Sinceridade demais

Gasolina atinge o maior
valor já registrado
Após o aumento de quase 2,9% 
nas duas primeiras semanas de 
abril, o preço médio da gaso-
lina no Brasil é de R$7,498 por 
litro, o maior já registrado na 
série histórica, no Brasil. Em 
alguns municípios, já vale R$ 8. 
Apenas nos últimos 12 meses, 
a alta foi de 30,69%, segundo 
levantamento da ValeCard em 
mais de 25 mil postos de com-
bustíveis, em todo o País. Em 
março, o preço médio na bom-
ba era ‘só’ R$ 7,288.

Cena de pastelão
A cena patética de Alckmin engasgando 

ao dar vivas a Lula e “à luta de vocês”, refe-
rindo-se aos trabalhadores, só não é mais en-
graçada que a expressão de incredulidade do 
petista, a quem há pouco tempo insultava.

Fugindo da cruz
Inspirado na Páscoa, o senador Roberto Ro-

cha (PTB-MA) comparou o ex-governador Flá-
vio Dino, ex-PCdoB, ao diabo que foge da Cruz. 
“A forma de como ele hostiliza eleitores é repul-
siva e antidemocrática”, disse, indignado com os 
ataques de Dino aos eleitores de Bolsonaro.

Tarcísio, dentro
O ex-ministro Tarcísio Freitas (Infraes-

trutura) afirmou, em entrevista à TV Band-
news, que seu objetivo é “trabalhar para me-
lhorar a vida das pessoas” e garantiu que vai 
participar dos debates da Bandeirantes.

Nenhuma novidade
O novo conselho de administração e o 

novo presidente da Petrobras deixaram a 
pelegada irritada. Para a FUP, “tecnocratas” 
que farão mais do mesmo. Melhor os ladrões 
que saquearam a empresa, certamente.

Que crise?
Um dos setores que se recuperou da 

pandemia foi a aviação executiva. Se-
gundo a Avantto, houve aumento de 50% 
nas horas voadas em jatos em 2021 em 
relação a 2020 e 30% em relação a 2019, 
antes da covid.

Que trazes para mim
A alta nas vendas online por ocasião 

da Páscoa ajuda o mercado de trabalho. 
Para a Neotrust, que monitora o comér-
cio eletrônico, a alta em relação a 2021 
deve ser de 10%, movimentando R$ 6,6 
bilhões.

Lá, como cá
O incêndio que atingiu a Catedral de 

Notre-Dame, em Paris, completa três 
anos nesta sexta-feira (15). Mais de um 
bilhão de dólares (R$ 4,6 bilhões) já fo-
ram destinados à reforma, que não tem 
prazo para acabar.

Pergunta na ciência
Cadê a pré-candidatura presidencial 

de Luiz Henrique Mandetta, o ministro 
do holofote?

FOTO DIVULGAÇÃO

Luciano Bivar atualmente preside o partido, que nasceu da fusão recente entre DEM e PSL

Mourão minimiza 
compra de viagra 
para Forças Armadas

O vice-presidente 
da República Hamilton 
Mourão (Republicanos) 
minimizou a autorização 
de compra de 35 mil com-
primidos de sildenafila, 
nome genérico do Viagra, 
pelas Forças Armadas. O 
remédio é usado tipica-
mente para tratar disfun-
ção erétil. Em entrevista 
ao jornal Valor Econômi-
co, ele disse que a reper-
cussão do caso é “coisa de 
tabloide sensacionalista” e 
que a aquisição abastece-
ria as farmácias da Arma.

“Nós temos farmácias. 
A farmácia vende medica-
mentos. E o medicamento 
é comprado com recursos 
do fundo. Então, tem o 
velhinho aqui [aponta para 
si próprio]. Eu não posso 
usar o meu Viagra, pô? O 
que são 35 mil comprimi-
dos de Viagra para 110 mil 
velhinhos que tem? Não é 
nada”, afirmou ele, que é 
pré-candidato ao Senado 
pelo Rio Grande do Sul.

Na última segunda-fei-
ra, o deputado Elias Vaz 
(PSB-GO) pediu explica-
ções ao Ministério da De-
fesa sobre a autorização de 
compra de 35 mil compri-
midos do composto para 
as Forças Armadas. Os 
pregões foram descobertos 
no portal da Transparên-
cia e no painel de preços 
do governo.

Em resposta ao UOL, o 
Exército e a Marinha dis-
seram que os remédios são 
para tratar hipertensão 
arterial pulmonar, doença 
rara que acomete mais 
mulheres que homens. 
De acordo com Veronica 
Amado, pneumologista 
coordenadora da Comis-
são de Circulação Pulmo-
nar da SBPT (Sociedade 
Brasileira de Pneumologia 
e Tisiologia), a dosagem 
de 25 mg como a do 

Viagra, não é a prevista 
na literatura para tratar a 
condição.

Bolsonaro
O presidente Jair Bol-

sonaro (PL) também 
diminuiu a importância 
da compra, e negou que o 
composto será usado para 
disfunção erétil. “Com 
todo respeito, não é nada. 
Quantidade... O efetivo das 
três forças, obviamente... 
Muito mais usado pelos 
inativos e pensionistas”, 
disse ele durante café da 
manhã no Palácio da Alvo-
rada com pastores e líderes 
evangélicos.

O governante também 
criticou a imprensa e com-
parou a polêmica do Viagra 
com a repercussão dos R$ 
20,2 milhões pagos em 
2020 para compra de leite 
condensado pelo governo 
federal. O caso veio a públi-
co em 2021 em reportagem 
do site Metrópoles. À épo-
ca, o UOL analisou dados 
do Painel de Compras, uma 
das ferramentas de transpa-
rência da União, e verificou 
que houve uma redução de 
quase R$ 11 milhões em 
relação ao montante pago 
no ano anterior.

Bolsonaro declarou 
considerar que “apanha 
todo dia de uma imprensa 
que tem muita má-fé e que 
é ignorante também nos 
assuntos”. Na visão dele, 
os veículos de comunica-
ção não buscaram infor-
mações sobre as necessi-
dades que justificariam 
a compra do Viagra. “[A 
imprensa] não procura sa-
ber por que comprou aí os 
seus 50 mil comprimidos 
de Viagra. Mas faz parte. 
Como no ano passado 
apanhamos muito tam-
bém, eu apanhei, por ter 
gasto alguns milhões com 
leite condensado.”

União Brasil confirma Bivar 
como candidato ao Planalto
A decisão praticamente inviabiliza as pretensões de Sergio Moro, que se 
filiou recentemente ao União Brasil, de lançar candidatura à presidência
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Esporte. Foi inaugurada, esta semana, no município de Pacujá, uma areninha e uma praça no entorno 
do equipamento. Obra que demandou um investimento de R$ 237.745,65. Com a areninha de Pacujá, já 
são 274 campos society em todo o estado, sendo 171 construídos no Interior e 103 na Capital cearense.CIDADES

Em Iguatu, o PSD reuniu 31 prefeitos, 12 vice-prefeitos, 
11 ex-prefeitos e dezenas de vereadores e lideranças po-
líticas da região e do estado e reivindica a vaga de vice-
-governador para Domingos Filho na chapa majoritária 
da situação, que deverá ser encabeçada pelo PDT. Um dia 
após o grande encontro regional do PSD no Cariri, o par-
tido chegou à região Centro-Sul e Vale do Salgado com 
uma grande comitiva de parlamentares de todo o Ceará, 
no sábado (9/4), em Iguatu. No evento, o prefeito reeleito, 
no município, Ednaldo Lavor, defendeu o nome do presi-
dente estadual do partido, ex-vice-governador, Domingos 
Filho, para compor a chapa majoritária na Vice-Gover-
nadoria.  “A força do PSD no estado está demonstrada 
nos resultados eleitorais de 2020 e na marcante presença 
de seus líderes e de sua militância nesses encontros re-
gionais. Até julho, cumpriremos a agenda de encontros 
regionais em todas as regiões do Ceará e nos sentaremos 
à mesa das decisões com legitimidade para pleitear a vaga 
de vice-governador”, destacou Domingos Filho . 

PSD em busca de votos
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Érika Amorim
Responsável pela abertura do evento, a presidente 

estadual do PSD Mulher, deputada estadual Érika Amo-
rim (Foto), dividiu sua fala com as prefeitas Patricia 
Aguiar, de Tauá, Elíria Queirós de Ibaretama, Ana Vlá-
dia de Solonópole e Priscila Barreto de Quiterianópolis, 
as vice-prefeitas de Acopiara Ana Patricia, de Orós 
Geane Oliveira, de Milhã Tatiana Machado, de Umari 
Aline Pinheiro e a presidente da Associação para o 
Desenvolvimento dos Municípios do Estado do Ceará, 
Sônia Fortaleza, primeira dama de Varzea Alegre.

Câmara municipal
No encontro político do PSD no centro-sul do Ceará, 

foi lançada com festa a pré-candidatura da presidente 
da Câmara Municipal de Iguatu, Eliane Brás, primei-
ra-dama do município. O deputado federal, Domingos 
Neto, foi enfático na defesa da participação da legenda 
na chapa majoritária. “O PSD tem trabalho e história 
no Ceará. Dois vetores importantes, que garantem à 
legenda, pleitear o cargo de vice-governador do Ceará”.

Cultura
Repercute bem em todo o segmento cultural do 

Ceará (capital e interior), o lançamento recente, em São 
Gonçalo do Amarante e Maracanaú, o projeto Bandeira 
nas Escolas, iniciativa do IAC-Instituto Antônio Ban-
deira e da produtora Via de Comunicação, com total 
patrocínio do Ministério de Turismo. Portanto, a vida 
e a obra do icônico pintor Antônio Bandeira, mestre 
do Expressionismo Brasileiro e mundialmente famoso, 
serão popularmente conhecidas em todo o estado, a 
partir vê a difusão entre os estudantes.

Caridade
A Prefeitura Municipal de Caridade realizou na 

quarta-feira, 13 de abril, às 10horas, o Pregão Eletrô-
nico referente a aquisição de gêneros alimentícios, 
material de limpeza, higiene, expediente e outros, de 
interesse da administração municipal. Estamos atentos.

No Centro Sul
O prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor, falou da con-

juntura atual do partido na região, afirmando que “O 
PSD carrega na sua história a fidelidade. A permis-
são de podermos nos manifestar. De entendermos 
que a política se faz com contribuição. É um partido 
que nunca baixou a cabeça, recuou ou permitiu 
se corromper. Tenham certeza de que o PSD não 
medirá esforços para estar na chapa majoritária 
para vice. Têm lideranças, tem candidato e tem um 
presidente estadual arrojado”, assinalou Ednaldo.

FOTO RODRIGO CARVALHO

Prefeitura confirma funcionamento
da Ciclofaixa do Lazer neste domingo

Ainda como forma de ce-
lebrar o aniversário de 296 
anos da cidade, a Prefeitu-
ra de Fortaleza confirmou a 
ampliação do funcionamento 
da Ciclofaixa de Lazer du-
rante este domingo de Pás-
coa (17). Com isso, as três 
rotas para ciclistas vão estar 
disponíveis no horário de 6 
às 17 horas, possibilitando 
que a população usufrua de 
ações e espetáculos em pon-
tos de apoio. Segundo a ges-
tão municipal, na Cidade da 
Criança, por exemplo, haverá 
um dia inteiro de atividades. 
A partir de 8h, educadores 
da Autarquia Municipal de 
Trânsito e Cidadania (AMC) 
promovem um momento de 
interação no minicircuito de 
Bike Infantil e no Tabuleiro 
Gigante do Trânsito.

Já no período da tarde, a 
partir das 15 horas, a Secreta-
ria Municipal de Urbanismo 
e Meio Ambiente (Seuma) vai 
distribuir mudas de plantas. 
Às 16 horas, tem show gratui-
to do Mundo Bita. Segundo a 
Secretaria da Cultura de Forta-

leza (Secultfor), para aprovei-
tar o espetáculo é necessário 
apresentar o comprovante de 
vacinação contra a covid-19 
com as três doses registradas. 
Enquanto isso, no Parque 
Rachel de Queiroz, a pro-
gramação acontece pela ma-
nhã. Além das brincadeiras 
promovidas pela AMC, a se-
cretaria regional 3 preparou 

surpresas. Como ponto de 
apoio, o equipamento fun-
cionará o dia todo.

Nesses dois locais, uma base 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
prestará atendimento aos ci-
clistas. Além da Cidade da 
Criança e do Parque Rachel 
de Queiroz, o Parque do Cocó 
e a Igreja Nossa Senhora Apa-

recida são os outros pontos de 
apoio do evento ciclístico. Para 
a realização de atividades nes-
ses lugares, o Executivo muni-
cipal informa que agentes da 
AMC, da Empresa de Trans-
porte Urbano de Fortaleza 
(Etufor) e da Guarda Muni-
cipal de Fortaleza darão su-
porte aos ciclistas ao longo 
dos 26 km das três rotas.

Após reunião extraordi-
nária da Comissão Inter-
gestores Bipartite (CIB-CE), 
realizada na última quarta-
-feira (13), a Secretaria da 
Saúde do Ceará (Sesa) e ges-
tores municipais da saúde 
pactuaram a “antecipação da 
aplicação das vacinas con-
tra influenza e sarampo em 
crianças” a partir de seis me-
ses e menores de cinco anos 
de idade. A previsão é de que 
a imunização deste público 
seja iniciada até a próxima 
quarta-feira (20) nos 184 
municípios cearenses que já 
contam com insumos, estru-
tura e profissionais aptos a 
operacionalizar esta logísti-
ca.

De acordo com a Sesa, a 
tomada de decisão levou em 
consideração dois fatores 
principais - os riscos da vol-
ta da circulação do sarampo 
no Brasil e a sazonalidade do 
período chuvoso no Estado. 
Aspectos que ocasionaram 
um “crescimento no número 
de atendimentos pediátri-

cos por síndromes gripais” 
nas unidades de saúde cea-
renses, sobretudo na Região 
Metropolitana de Fortaleza 
e no Cariri, como enfatiza a 
secretária executiva de Vigi-
lância e Regulação da Sesa, 
Ricristhi Gonçalves. 

“É uma faixa etária bas-
tante vulnerável à mudança 
do tempo e temos observado 
chuvas intensas no Estado 
neste ano. Por isso, nosso 
objetivo é não esperar o co-
meço de maio e já começar 
a vacinar essas crianças”, 
considera. Ainda segundo 
Ricristhi, simultaneamente 
à aplicação dos imunobio-
lógicos contra a influenza, 
as crianças receberão doses 
contra o sarampo. “Há uma 
grande mobilização federal 
e estadual para que qualquer 
criança seja vacinada, mes-
mo aquelas que estão com o 
cartão de vacinação em dia”, 
orienta Gonçalves. “O Brasil 
registra baixas coberturas 
vacinais nos últimos anos e 
perdeu a certificação de país 

livre de sarampo”, concluiu.
A campanha de vacinação 

contra sarampo e influenza 
foi iniciada no último dia 4 
e continua até o dia 3 de ju-
nho, sendo que os primeiros 
grupos a serem contempla-
dos com a vacina são profis-
sionais da saúde, que já es-
tão recebendo as doses para 
ambas as doenças, além de 
pessoas a partir de 60 anos, 
imunizadas contra a gripe. 
A Sesa informou, ainda, que 
enviou um ofício ao Minis-
tério da Saúde (MS) nesta 
semana para comunicar a 
decisão de antecipar a vaci-
nação nas crianças. Confor-
me estimativa do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), o Ceará 
tem 540.618 pessoas com 
idades entre seis meses e 4 
anos, 11 meses e 29 dias.

Estudo sobre sarampo
Por meio da Célula de 

Vigilância Epidemiológica 
(Cevep), a Sesa tem monito-
rado o cenário de transmis-

são do sarampo em todo o 
Ceará. Atualmente, seis ca-
sos estão sob investigação, 
aguardando resultados da 
primeira ou da segunda co-
leta dos exames. No que diz 
respeito ao acumulado de 
2022, foram contabilizadas 
18 notificações suspeitas; 
das quais, 12 já foram des-
cartadas. Em 2018, o Bra-
sil perdeu a certificação de 
país livre do sarampo. Já em 
2019, o Ceará voltou a regis-
trar casos da doença. Foram 
19 confirmações em 2019, 
sete em 2020 e outras três 
durante o ano de 2021.

Ainda de acordo a pasta 
estadual da saúde, “quando 
há registro de caso suspeito 
ou confirmado, um proto-
colo é realizado, em até 72h, 
que inclui o monitoramento 
de familiares e pessoas que 
tiveram algum contato com 
o paciente, além da vacina-
ção de bloqueio aos que não 
apresentarem sintomas, a 
fim de interromper a disse-
minação do vírus”.

SARAMPO E GRIPE

Segundo o IBGE, o Ceará tem 540.618 pessoas com idades entre seis meses e 4 anos, 11 meses e 29 dias

Sesa e municípios acertam 
antecipação da imunização de crianças 
Para a tomada da decisão, dois fatores principais foram observados: os riscos da volta 

da circulação do sarampo no Brasil e a sazonalidade do período chuvoso no Ceará



O primeiro-ministro do 
Reino Unido, Boris Johnson, 
anunciou nesta quinta-feira 
(14) uma das políticas de 
imigração mais controversas 
de seu mandato até aqui. O 
governo vai enviar imigran-
tes que entram no país de 
forma ilegal para buscar asi-
lo em Ruanda, país a 7.000 
quilômetros de distância no 
centro do continente afri-
cano que tem o 160º pior 
índice de desenvolvimento 
humano do mundo.

A justificativa oficial é 
dificultar a vida de organi-
zações criminosas que pra-
ticam tráfico humano. Na 
prática, porém, a medida é 
um aceno ao eleitorado do 
Partido Conservador, que se 
opõe a políticas de imigra-
ção e que o elegeu para levar 
a cabo o processo do Brexit, 
em 2016.

Boris quase perdeu o car-
go de primeiro-ministro no 
começo do ano após se ver 
atolado em denúncias de 
desrespeito a regras de qua-
rentena durante a pior fase 
da Covid no país e perdeu 
o apoio de membros de seu 
próprio parti-
do. Na última 
terça (12), foi 
multado pela 
polícia lon-
drina, o que 
reacendeu a 
polêmica.

“Devemos 
garantir que 
o único cami-
nho para asilo 
no Reino Uni-
do seja seguro 
e legal”, disse o 
primeiro-mi-
nistro em um 
discurso em 
Kent, sudeste 
da Inglaterra, 
onde milhares 
de imigrantes em pequenos 
barcos desembarcam após 
cruzarem o Canal da Man-
cha. “Aqueles que tentam pu-
lar a fila ou abusar de nossos 
sistemas não encontrarão um 
caminho automático para se 
instalar em nosso país, mas 

serão rápida e humanamente 
removidos para um terceiro 
país seguro ou seu país de 
origem”, afirmou.

A medida tem até efei-
to retroativo: qualquer um 
que tenha chegado de forma 
ilegal ao Reino Unido des-
de 1º de janeiro pode agora 
ser realocado para Ruanda, 
disse o primeiro-ministro. 
“O acordo que fizemos não 

tem limite e 
Ruanda terá 
a capacidade 
de reassen-
tar dezenas 
de milhares 
de pessoas 
nos próximos 
anos.” Para 
colocar de 
pé a medida, 
a Marinha 
Real Britâni-
ca vai assumir 
o comando 
da operação 
com refugia-
dos no Canal 
da Mancha, 
disse ele, e o 
Executivo vai 

investir 50 milhões de libras 
(R$ 307 milhões) em pessoal 
e equipamentos como heli-
cópteros, aviões e drones.

Boris reconheceu que a 
medida enfrentará desafios 
legais, mas disse que a par-
ceria está “totalmente em 

conformidade” com as obri-
gações do direito interna-
cional. O Reino Unido deve 
contribuir com um montan-
te inicial de 120 milhões de 
libras (R$ 738 milhões) ao 
governo de Ruanda. O se-
cretário de Estado do País de 
Gales, Simon Hart, disse em 
entrevista que os principais 
atingidos pela medida são 
homens jovens e solteiros e 
que “há um conjunto dife-
rente de problemas com mu-
lheres e crianças.”

Críticas
O anúncio atraiu fortes 

críticas dos partidos da opo-
sição. A ex-deputada traba-
lhista Yvette Cooper afirmou 
que a medida é “impraticável 
e antiética”. Há preocupações 
também com o histórico de 
abuso de direitos humanos 
em Ruanda, reconhecidos 
pelo próprio governo britâ-
nico no ano passado.

Lewis Mudge, diretor da 
Human Rights Watch para 
a África Central, afirmou 
nesta quinta que “refugiados 
foram abusados em Ruanda, 
e o governo, algumas vezes, 
sequestrou refugiados ruan-
deses fora do país para trazê-
-los de volta para enfrentar 
julgamento e maus-tratos”. 
O diretor geral da ONG Re-
fugee Action, Tim Naor Hil-
ton, afirmou que a medida 

tem uma “forma covarde, 
bárbara e desumana de tra-
tar as pessoas que fogem de 
perseguições e guerras.”

Enver Solomon, execu-
tivo-chefe do Conselho de 
Refugiados, que defende os 
direitos de imigrantes, afir-
mou que o plano anunciado 
viola o princípio de conce-
der aos requerentes de asilo 
uma audiência justa em solo 
britânico. “Acho extraordi-
nário que o governo esteja 
obcecado com o controle em 
vez de se concentrar na com-
paixão”, disse à rádio BBC.

Crescimento
No ano passado, mais de 

28 mil migrantes e refugia-
dos fizeram a travessia da 
Europa continental para o 
Reino Unido, número que 
vem crescendo ano após 
ano: foram 8.466 travessias 
em 2020 e 299 em 2018, se-
gundo dados do Ministério 
do Interior. A chegada de-
les em barcos precários tem 
sido fonte de tensão entre 
a França e o Reino Unido, 
que cresceu ainda mais des-
de novembro, quando 27 
imigrantes se afogaram na 
travessia. “Cerca de 600 pes-
soas cruzaram o Canal da 
Mancha ontem. Em apenas 
algumas semanas, isso pode 
chegar novamente a mil por 
dia”, disse Boris nesta quinta.

A informação foi divulgada nesta quinta-feira (14) pelo primeiro-ministro Boris Johnson
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INTERNACIONAL
Prisioneiros. A vice-primeira-ministra da Ucrânia, Irina Vereshchuk, disse que uma nova troca 
de prisioneiros foi acertada com a Rússia e que, ao todo, 30 ucranianos seriam libertados nesta 
quinta. Entre os envolvidos no acerto estão cinco oficiais e 17 soldados, além de oito civis.

Boris Johnson 
reconhece que 

enfrentará 
desafios legais, 

mas diz que está 
“totalmente em 
conformidade” 

com as 
obrigações 
do direito 

internacional

FOTO REUTERS / TOBY MELVILLE

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 15 de abril de 2022

A comissão independen-
te que investiga a ocorrên-
cia de abusos sexuais contra 
menores na Igreja Católica 
em Portugal confirmou 
ter encontrado indícios 
de ocultação de casos por 
parte da hierarquia cleri-
cal. Na apresentação do 
balanço dos três meses de 
trabalho do grupo, criado 
a pedido da Conferência 
Episcopal Portuguesa – mas 
de atuação autônoma –, o 
coordenador Pedro Strecht 
afirmou que a investigação 
dos episódios faz, inclusive, 
referências a bispos que 
seguem em atividade.

Um dos mecanismos 
identificados pela comis-
são para abafar casos foi o 
de transferência de local 
de atuação dos acusados, 
método que se repete em 
diferentes ocorrências na 
igreja em diversos países. 
“Existia muito a prática do 
deslocamento da pessoa 
abusadora, como se, an-
teriormente, o local fosse 
visto como o determinante 
[para a ocorrência do as-
sédio], não a pessoa em si”, 
disse o coordenador.

Desde janeiro, a comis-
são recebeu 290 depoimen-
tos considerados válidos. 
A maior parte das alegadas 
vítimas, assim como dos 
supostos abusadores, era do 
sexo masculino. O grupo 
encaminhou 16 casos que 
ainda não prescreveram 
ao Ministério Público. “É 
possível afirmar, a partir 
das redes de outras vítimas 
sinalizadas por essas 290 
pessoas, que o número 
de crianças e adolescen-
tes em causa atinge um 
número muito superior. 
Mas estamos na ponta do 
iceberg. É sempre bom não 
se esquecer disso”, afirmou 
Ana Nunes de Almeida, que 
integra a comissão.

Entre as possíveis vítimas 
há pessoas de diferentes 
origens socioeconômicas, 
nascidas entre 1993 e 2009. 

Houve relatos de todas as 
regiões do país e também 
de portugueses que hoje 
residem no exterior.

Os locais em que os abu-
sos teriam acontecido são 
variados, de dependências 
de igrejas até salas de aula 
de religião em escolas ou 
grupos de escoteiros católi-
cos. O grupo não divulgou 
um perfil dos alegados 
abusadores, mas já adian-
tou que a maioria é forma-
da por pessoas diretamente 
ligadas à igreja, não só lei-
gos a serviço da instituição. 
Nunes de Almeida revelou 
que a comissão pediu para 
entrevistar os 21 bispos de 
Portugal, mas, até agora, 
apenas 12 concordaram em 
falar com os pesquisadores.

Também integrante da 
comissão, o ex-ministro da 
Justiça Álvaro Laborinho 
Lúcio diz confiar na dispo-
sição da Igreja Católica em 
colaborar com as apurações, 
uma vez que a iniciativa 
de esquadrinhar a situação 
partiu da própria instituição. 
“Seria bizarro se a igreja, 
tendo tomado a iniciativa de 
dar a conhecer aquilo que 
negativamente marcou a sua 
história neste ponto, não 
viesse a acrescentar a esse 
lado negativo da prática dos 
atos [abusos] também o lado 
negativo da tentativa da sua 
ocultação.”

Em Portugal, o grupo 
foi criado após escânda-
los de abuso sexual contra 
crianças e adolescentes na 
Igreja Católica ganharem a 
atenção em todo o mundo. 
A Comissão Independente 
para o Estudo dos Abusos de 
Menores na Igreja em Portu-
gal começou a funcionar em 
janeiro, pouco depois de um 
relatório na França indicar 
que houve mais de 210 mil 
vítimas entre 1950 e 2020 
naquele país.

Ao fim dos trabalhos, a 
comissão entregará um rela-
tório à Conferência Episco-
pal, que decidirá como agir.

Portugal: Comissão 
aponta ocultação de 
abuso sexual na Igreja

Reino Unido deverá enviar 
imigrantes ilegais a Ruanda
A medida tem efeito retroativo até o início deste ano e acarretará uma 
aplicação de 50 milhões de libras para efetivar o transporte das pessoas

COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ E HOSPITALAR E CUIDADORES DE IDOSOS – COOPVIDA 
CNPJ: 40.410.770/0001-27 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 

A Cooperativa de Trabalho de Atendimento Pré e Hospitalar e Cuidadores de Idosos - COOPVIDA, situada  na Rua 
Manuel Castelo Branco, 1197 A, Messejana, Fortaleza/CE, cumprindo deliberação da Diretoria, por sua Presidente 
em Exercício, na forma do Estatuto Social, art. 21 e art. 49, alínea “d”, CONVOCA os associados em pleno gozo de 
seus direitos sociais, que nesta data somam 20 (vinte), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a 
ser realizada no dia 25 DE ABRIL DE 2022, segunda-feira, às 08 h em primeira convocação, com a presença de 2/3 
(dois terços) dos associados em condições de votar, ou às 09h em segunda convocação, com a presença de metade 
mais um dos associados em condições de votar, ou, ainda, às 10h em terceira e última convocação, com a presença de, 
no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: I - Prestação 
de contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo em 31/12/2021. A prestação de contas 
compreende:a) Relatório da Gestão; b) Balanço Patrimonial; c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas; d) 
Parecer do Conselho Fiscal. II – Destinação das sobras líquidas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência de 
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade no exercício de 2021; III – Plano de atividades para o exercício 
2022; IV – Eleição para o cargo de Presidente, ora em vacância, por motivo de renúncia; V - Eleição dos membros do 
Conselho Fiscal ;VI –  Homologação acerca de admissão e demissão de cooperados;VII – Assuntos diversos de interesse 
social, sem caráter deliberativo.Fortaleza – CE, 15 de abril de 2022. 

VANESSA EMANUELLE PEDROSA PIMENTEL DE MELO - PRESIDENTA EM EXERCÍCIO

A Secretaria Nacional de Segurança Hídrica do Ministério do Desenvolvimento 
Regional – MDR, CNPJ nº 03.353.358/0001-96, recebeu a Licença de 
Instalação n° 1344/2020 e torna público que requereu ao Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA, via SisG-LAF 
a partir do Portal de Serviços do Governo Federal, a emissão da Licença de 
Operação do Eixo Norte, Trecho I e II do Projeto de Integração do Rio São 
Francisco com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, nos 
Estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte.

SERGIO LUIZ SOARES DE SOUZA COSTA
Secretário Nacional de Segurança Hídrica

EDITAL Nº 2/2022/SNSH/MDR

MINISTÉRIO DO 
DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL

CARTORIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE PACATUBA . Edital de loteamento. Elinalva Henrique da Silva, Oficial 
Registradora do Cartório Elinalva Henrique na forma da lei; FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados em cumprimento ao 
que dispõe o artigo 19, da lei n° 6.766, de 19/12/1979, que por parte da BS Parc Pacatuba Empreendimento Imobiliário 
Ltda., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° CNPJ nº 38.730.525/0001-55, sediada na com sede 
nesta Capital, na Av. Desembargador Moreira, nº. 1.300, Sala 1318, Torre Sul, Bairro: Aldeota, CEP: 60.170-0002, que foram 
depositados desta Serventia sob o protocolo nº. 22135, situada na Rua Raimundo Siqueira, 1919, Bairro Centro, PACATUBA/CE, 
CEP.:61801-245, requerimento memoriais, plantas e demais documentos exigidos pela lei mencionada, para fins de registro do 
loteamento denominado “BS PARC”, desta cidade, objeto do processo de alvará nº. 001/2022 aprovado em definitivo, constando, 
inclusive, Termo de Ajuste de Conduta com a devida constituição de hipoteca para o Município de Pacatuba/CE. Matrícula do 
terreno: Nº 1158 do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Pacatuba-CE. Área da Gleba: 331.918,32m²; Área a 
ser parcelada: 331.918,32m²; Área total administrativa: 452,77m²; Área Loteada residencial Unifamiliar: 178.267,19m²; Área 
destinada a ETE: 1.565,15m²; Área do terreno do Clube House: 3.008,29m²; Área total loteada: 183.293,40m². Número de Lotes: 
Lotes residenciais Unifamiliar: 861 und.; Lotes administrativos: 2 und.; Lote de E.T.E.: 1 unid.; Número de lotes Clube House: 1 und. 
Área dos Lotes Residenciais De 175,18m² a 533,16m². Área dos Lotes Administrativos De 127,75m² e 325,02m². Área do Lote de 
E.T.E. 1.565,15m². Área do Lote De Club House 3.008,29m² DESCRIÇÃO DO LOTEAMENTO: ÁREA DE FUNDO DE TERRAS;ÁREA 
INSTITUCIONAL; ÁREA VERDE-01; ÁREA VERDE-02; ÁREA VERDE-03; ÁREA VERDE-04; ÁREA VERDE-05; ÁREA VERDE-06; 
ÁREA VERDE-07; ÁREA VERDE-08; ÁREA VERDE-09; ÁREA VERDE-10; ÁREA VERDE-11; ÁREA VERDE-12; ÁREA VERDE-13; 
ÁREA VERDE-14; ÁREA VERDE-15; ÁREA VERDE-16; ÁREA VERDE-17; ÁREA VERDE-18; ÁREA VERDE-19; ÁREA VERDE-20; 
ÁREA VERDE-21; ÁREA VERDE-22; ÁREA VERDE-23; ÁREA VERDE-24; ÁREA VERDE-25; ÁREA VERDE-26; ÁREA VERDE-27; 
ÁREA VERDE-28; ÁREA VERDE-29; ÁREA ADMINISTRATIVA-01; ÁREA ADMINISTRATIVA-02; ÁREA ESTAÇÃO TRATAMENTO DE 
ESGOSTO; ÁREA DE LAZER (CLUB HOUSE); QUADRAS/LOTES DO LOTEAMENTO BS PARC PACATUBA: QUADRA 01 – Composta 
de 15 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 02 – Composta de 16 lotes a seguir caracterizados: QUADRA 03 – Composta de 
47 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 04 – Composta de 16 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 05 – Composta de 18 
lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 06 – Composta de 30 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 07 – Composta de 31 lotes 
a seguir caracterizados:  QUADRA 08 – Composta de 48 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 09 – Composta de 18 lotes a 
seguir caracterizados:  QUADRA 10 – Composta de 29 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 11 – Composta de 29 lotes a seguir 
caracterizados:; QUADRA 12 – Composta de 41 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 13 – Composta de 25 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 14 – Composta de 27 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 15 – Composta de 27 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 16 – Composta de 27 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 17 – Composta de 23 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 18 – Composta de 25 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 19 – Composta de 25 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 20 – Composta de 36 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 21 – Composta de 19 lotes a seguir 
caracterizados:; QUADRA 22 – Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 23 – Composta de 38 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 24 – Composta de 38 lotes a seguir caracterizados:  QUADRA 25 – Composta de 21 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 26 – Composta de 19 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 27 – Composta de 64 lotes a seguir 
caracterizados:  QUADRA 28 – Composta de 07 lotes a seguir caracterizados:  
QUADRA 29 – Composta de 57 lotes a seguir caracterizados:; QUADRA 30 
– Composta de 10 lotes a seguir caracterizados. A referida área do objeto 
do presente edital o constante que esta matriculada sob o n° 1158 desta 
serventia, as exigências, dispensas, proibições e ressalvas, inclusive a 
indicação para cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo parte 
integrante do registro que serão lançadas no seu respectivo campo. Havendo 
impugnações, estas deverão ser apresentadas nesta serventia, durante o 
expediente, dentro do prazo de quinze dias, contados da terceira e última 
publicação deste jornal local, e não havendo, será feito o imediato o registro. 
Dado e passado nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Aos 08 de Abril 
de 2022. Oficial Registrador

 EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Edital de Convocação

Ficam os Senhores Acionistas convocados a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária que se realizará às 10:00 horas do dia 29 de abril de 2022, na sede social 
desta Empresa, situada à Av. dos Expedicionários, 5677, 5677A, Vila União, nesta 
Capital, para deliberar acerca dos seguintes assuntos:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
a) Apreciar as contas dos Administradores e deliberar sobre as demonstrações 
financeiras de 31/12/2021;
b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e sobre a distribuição 
de dividendos;
c) Eleger os membros do Conselho Fiscal e suplentes;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:
a) Examinar proposta de aumento de capital mediante incorporação de reservas 
e consequente alteração do art. 5° do Estatuto Social;
b) Outros assuntos de interesse do colegiado.           

Se não houver “quorum” para instalação e deliberação da Assembleia em primeira 
convocação, fica, desde logo, formalizada a segunda convocação para 01(uma) hora 
depois, no mesmo local e data.

Fortaleza, 07 de abril de 2022.

Renato César Pereira Lima
Presidente do Conselho de Administração    

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 04/05/2022, às 11:10 hs / 2º Público Leilão: 05/05/2022, às 11:10 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, 
com escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/
MG., autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Pú-
blico Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema 
de Financiamento Imobiliário, o seguinte: Casa residencial situada a Rua 438, nº 61, Lote 05, Quadra 140, 
Tipo B, área construída de 40,57m² (quarenta metros cinquenta e sete centímetros quadrados) e área total 
de 242,00m² (duzentos e quarenta e dois metros quadrados), do Conjunto Habitacional Ceará 2ª Etapa, 
Fortaleza/CE. Imóvel objeto da Matrícula nº 86727 do 3º Ofício de Registros de Imóveis Comarca de Forta-
leza/CE. “Tramita em desfavor do Inter a ação autuada sob o nº 0624139-90.2021.8.06.0000, perante 
o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará”. Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos 
do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado 
na matrícula anteriormente mencionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$614.824,71 (Seiscentos e 
quatorze mil, oitocentos e vinte e quatro   reais e setenta e um centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VA-
LOR: R$ R$ 307.412,35 (Trezentos e sete mil, quatrocentos e doze reais e trinta e cinco centavos). O 
arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% de comissão do leiloeiro e arcará com despesas 
cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de escritura, e com todas as despesas que 
vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no estado em que se encontra. Venda 
ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. 
Ficam os Fiduciantes: FRANCISCO RODRIGUES DO NASCIMENTO, brasileiro, aposentado, nascido em 
15/08/1947, RG 2002010159549, CPF 046.725.773-68 e VERA LÚCIA LOPES NASCIMENTO, brasileira, 
costureira, nascida em 06/03/1950, RG 97012000763, CPF 116.349.013-04, casados entre si sob o regime 
de comunhão universal de bens, residentes e domiciliados a Rua General Bernardo Figueiredo, Nº 3005, 
Bairro Parquelândia, Fortaleza/CE, CEP 60.455.440. COOBRIGADO/AVALISTA: Fábio Lopes do Nasci-
mento, brasileiro, vigilante, nascido em 12/10/1972, RG 00751487507, CPF 441.044.643-68 e Ana Claudia 
Freitas de Souza Nascimento, brasileira, professora, nascida em 16/12/1969, RG 2000002441978, CPF 
737.713.763-00, casados entre si sob o regime de comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados 
a Travessa Nossa Senhora das Graças, nº 167, Altos, Bairro Farias Brito, Fortaleza/CE, CEP 60.011-240, 
intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) 
na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e 
locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes 
do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue 
em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º 
leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme 
estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já tenham 
efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.

EDUARDO CONSENTINO, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA,
CNPJ nº 51.855.716/0001-01, faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação 
complementar do Sistema de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro 
Leilão: dia 26 de Abril de 2022 às 11:30 horas. Segundo Leilão: dia 29 de Abril de 2022 às 11:30 horas. Local do Leilão: Avenida 
Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será 
distribuído no leilão ou pela internet.  Descrição do Imóvel: UM TERRENO URBANO, situado neste município e Comarca de Fortim/CE, 
no Loteamento denominado “BRISA DO PONTAL”, composto pelos lotes nºs 01 ao 24, da quadra 29, com a área da quadra bruta de 
5.634,83 m², com a área loteável de 4.985,64 m² e área de passeio de 649,19 m².  Matrícula nº 2.798 do 2º Ofício de Notas
e Registros de Imóveis da Comarca de Fortim/CE. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 457.667,00. Valor de Venda 
do Imóvel acima descrito: 2º Leilão R$ 246.273,67. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem
será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, no dia 29 de Abril de 2022, às 11:30 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado
(§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, 
inclusive tributos, das contribuições condominiais e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se 
habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão 
e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos 
leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante 
cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% 
(cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto 
de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, 
averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será 
alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e 
posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que porventura possam existir, seja por divergência de 
áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado de conservação, localização, situação fiscal e ocupação 
do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, esta será por conta do arrematante. Conforme alteração 
da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor fiduciante o direito de preferência para adquirir o 
imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse 
edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam ser feitos judicialmente pelo(a) anterior 
proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante assume total responsabilidade
no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime a vendedora de quaisquer 
responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com referência ao imóvel
e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

EDITAL ÚNICO DE LEILÃO | PRESENCIAL E ON-LINE
1º Leilão: dia 26/04/2022 às 11h30 2º Leilão: dia 29/04/2022 às 11h30

EDUARDO CONSENTINO, Leiloeiro Oficial, matrícula JUCESP nº 616 (João Victor Barroca Galeazzi – preposto em exercício), 
devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, CNPJ nº 51.855.716/0001-01, 
faz saber que, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514 de 20 de novembro de 1997 e regulamentação complementar do Sistema
de Financiamento Imobiliário, que institui alienação fiduciária de bem imóvel, fará realizar: Primeiro Leilão: dia 26 de Abril de 2022 às 
11:10 horas. Segundo Leilão: dia 29 de Abril de 2022 às 11:10 horas. Local do Leilão: Avenida Fagundes Filho, 145 – conj. 22 – Vila 
Monte Alegre – São Paulo/SP. As demais condições de venda constarão no catálogo que será distribuído no leilão ou pela internet. 
Descrição do Imóvel: UMA CASA RESIDENCIAL situada em Fortaleza/CE, com frente para a Rua Maria Pires, nº 99-A, no Bairro Siqueira, 
com entrada totalmente independente, geminada, com uma área edificada de 70,00 m², sem área comum e com a fração ideal de 50% 
do terreno em que se acha encravada, objeto da Matrícula 86.103, deste Cartório, localizado nas terras da Granja Santa Cecília – 
Complemento, constituído da parte dos lotes 01 e 02, da Quadra 92, denominado LOTE “D”, medindo 9,90m de frente, por 24,80m 
de fundos, perfazendo uma área total de 245,52 m², extremando: AO POENTE (frente), com a dita Rua Maria Pires; AO NASCENTE 
(fundos), com parte do lote E (Parte do lote 02), da mesma quadra; AO NORTE (lado direito) com a Rua Geraldo Pereira; e, AO SUL 
(lado esquerdo) com o lote C (Parte dos lotes 01 e 02), da mesma quadra. Matrícula nº 86.112 no 3º Ofício de Registro de Imóveis
de Fortaleza/CE. Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 1º Leilão R$ 104.666,66.  Valor de Venda do Imóvel acima descrito: 2º Leilão 
R$ 152.965,67. Caso não haja licitantes ou não seja atingida a oferta mínima prevista, o bem será vendido em 2º Leilão Extrajudicial, 
no dia 29 de Abril de 2022, às 11:10 horas, no mesmo local, pelo maior lance ofertado (§ 2º do Art. 27), desde que igual ou superior
ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, das contribuições condominiais
e honorários advocatícios.  Para a participação online o Arrematante deverá se habilitar no site www.biasileiloes.com.br, até uma hora 
antes do leilão. Obs: Eventuais débitos de IPTU, condomínio, custas do leilão e quaisquer outros débitos que o imóvel possuir, estes 
serão por conta exclusiva do arrematante. O pagamento, em qualquer dos leilões, será à vista e em favor da Credora Fiduciária, no valor 
integral do lance vencedor. Não será aceito pagamento mediante cheque. Correrão por conta do comprador todas as despesas 
relativas à aquisição do imóvel no leilão, como: pagamento de 5% (cinco por cento) a título de comissão do Leiloeiro sobre o valor
de arrematação e no ato da arrematação, Escritura Pública, Imposto de Transmissão, Foro, débitos de luz e água, débitos de IPTU, 
taxas, alvarás, certidões, emolumentos cartorários, registros, averbações, etc. A escritura pública caso seja necessária será realizada 
em até 90 (noventa) dias. O imóvel objeto do leilão será alienado em caráter “Ad Corpus” e no estado em que se encontra inclusive
no tocante a eventuais ações, ocupantes, locatários e posseiros. A vendedora não se responsabiliza por quaisquer irregularidades que 
porventura possam existir, seja por divergência de áreas, mudança no compartimento interno, averbação de benfeitoria, estado
de conservação, localização, situação fiscal e ocupação do imóvel arrematado. Caso necessite de regularização da área construída, 
esta será por conta do arrematante. Conforme alteração da Lei 9514/97, artigo 27, pela lei 13.465/17 § 2-B, fica assegurado ao devedor 
fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida acrescido de 5% (cinco por 
cento) de comissão do leiloeiro, conforme esse edital. A vendedora não se responsabiliza por eventuais questionamentos que possam 
ser feitos judicialmente pelo(a) anterior proprietário(a). Na hipótese do imóvel arrematado estar ocupado ou locado, o arrematante 
assume total responsabilidade no tocante à sua desocupação, assim como suas respectivas despesas. O arrematante também exime 
a vendedora de quaisquer responsabilidades por eventuais ações judiciais impetradas pelos proprietários anteriores ou terceiros, com 
referência ao imóvel e ao procedimento ora realizado, bem como de danos morais, materiais, lucros cessantes, etc.

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 
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ECONOMIA

Em sua cerimônia de posse, o novo presidente da Petro-
bras, José Mauro Coelho, defendeu, ontem, como “neces-
sária” para o País a prática de preços de mercado de com-
bustíveis, alvo de críticas na oposição e no próprio Governo 
– em outras palavras, que claramente só sentará na cadeira 
e pronto. Em reunião ontem, o conselho de administração 
da empresa aprovou a nomeação de Coelho à presidência da 
estatal, para substituir o general Joaquim Silva e Luna, de-
mitido por Bolsonaro após o mega-aumento nos preços dos 
combustíveis, em março. “A prática de preços de mercado é 
condição necessária para criação de um ambiente de negó-
cios competitivos, para a atração de investimentos, para am-
pliação da infraestrutura do país e para a garantia do abaste-
cimento”, afirmou o novo empregado.

Coelho argumentou que essa prática melhora a compe-
tição pelo mercado, “com benefício para o consumidor”. O 
discurso reforça declarações já dadas pelo executivo quan-
do era integrante do Governo. Embora ressalte que sejamos 
autossuficientes e exportadores de petróleo, ele destaca que 
o Brasil importa vários combustíveis, “o que impõe aos 
agentes de mercado e ao Governo Federal grandes desafios 
para a garantia ao abastecimento”. Ex-secretário de Petró-
leo, Gás Natural e Biocombustíveis do MME (Ministério 
de Minas e Energia), o novo presidente da Petrobras terá o 
desafio de equilibrar as pressões contra a política de preços 
dos combustíveis e as regras de governança da companhia. 
Continuidade é o tom da ‘nova’ gestão.

Petrobras: mudança só de cadeira

José Mauro Coelho defendeu  como “necessária” para o país a prática de preços de mercado de combustíveis

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Inflação
Em março, a inflação 

variou entre 1,24% para 
as famílias de renda mais 
alta e 1,74% na renda mais 
baixa, segundo o Ipea. No 
acumulado do ano, até 
março, a inflação ficou 
entre 2,68% (renda alta) e 
3,4% (renda muito baixa). 
Já em 12 meses, as famílias 
de renda muito baixa, com 
renda domiciliar menor do 
que R$ 1.808,79, tiveram 
maior alta inflacionária 
(12%), enquanto as famílias 
de renda alta (superior a 
R$ 17.764,49), tiveram va-
riação acumulada de 10%.

Inflação II
Para as famílias de 

renda mais baixa, a pressão 
inflacionária dos alimentos 
em março deriva uma alta 
que atingiu itens de grande 
relevância para a cesta de 
consumo, dentre os quais: 
arroz (que subiu 2,7%), 
feijão (6,4%), cenoura 
(31,5%), batata (4,9%), leite 
(9,3%), ovos (7,1%) e pão 
francês (3,0%). Já a pressão 
do grupo ‘transportes’ 
reflete mais o reajuste das 
tarifas de ônibus urbano 
(1,3%) e interestadual 
(3,0%) do que o aumento 
dos combustíveis.

Eleições põem discurso de Guedes no saco
O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, terá que en-
golir a seco seu discurso de 
que dar aumento para ser-
vidores seria uma “desonra 
para gerações futuras” e 
que não era oportuno re-
alizar o reajuste por conta 
das eleições. Seu patrão, 

Bolsonaro, vai conceder 5% para todo o funcionalismo. 
Agora, resta a Guedes e sua equipe juntar os cacos da 
tijolada e calcular o custo real da medida – com cortes 
em outras áreas. O que não fazem as eleições?

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

FOTO MME

Consumo de famílias registra aumento 
de 2,26% no primeiro bimestre

O consumo nos lares 
brasileiros teve uma alta de 
2,26% no primeiro bimes-
tre deste ano em compara-
ção com o mesmo período 
de 2021. A informação é da 
Associação Brasileira de Su-
permercados (Abras), que 
considera o aumento den-
tro do estimado pelo setor 
para 2022, que pode chegar 
a crescer 2,80% no ano.

O resultado, ainda que 

moderado, foi registrado 
sob os efeitos da inflação e 
o crescimento dos custos da 
cesta básica de R$ 709,63 em 
janeiro para R$ 719,06 em 
fevereiro.

Produtos como feijão, 
ovo, cebola e batata tiveram 
aumento expressivo dos pre-
ços. Somente a batata atin-
giu alta de 23,49%. Já em 
março, o índice da inflação 
teve a maior alta dos últimos 

28 anos para o mês, um nível 
que não era visto desde antes 
da implantação do real.

Segundo Marcio Milan, 
vice-presidente Institucio-
nal da Abras, a manutenção 
do nível de consumo das fa-
mílias brasileiras em meio 
a esse cenário pode ser ex-
plicada por programas de 
transferência de renda como 
o Auxílio Brasil, sancionado 
em dezembro do ano passa-
do.

“O cenário no primeiro 
bimestre do ano passado era 
instável. Desde fevereiro, o 
pagamento é certo para ao 

menos 18 milhões de famí-
lias, e esse dinheiro em mão 
traz certa segurança para o 
consumidor”, argumenta.

Nos próximos meses, ou-
tro estímulo que pode aju-
dar a manter o consumo nos 
lares, prevê a Abras, é o Sa-
que Extraordinário do FGTS 
(Fundo de Garantia).

Entre abril e junho, cerca 
de R$ 30 bilhões deverão ser 
liberados para 42 milhões de 
brasileiros que têm recursos 
no FGTS, de acordo com o 
Ministério da Economia. O 
valor a ser sacado pode che-
gar a R$ 1 mil.

Em sua cerimônia de 
posse, o novo presidente da 
Petrobras, José Mauro Coe-
lho, defendeu  como “neces-
sária” para o país a prática 
de preços de mercado de 
combustíveis, alvo de crí-
ticas na oposição e no pró-
prio governo. Em reunião 
nesta quinta, o conselho 
de administração da em-
presa aprovou a nomeação 
de Coelho à presidência da 
estatal, para substituir o ge-
neral Joaquim Silva e Luna, 
demitido pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL) após 
o mega-aumento nos pre-
ços dos combustíveis, em 
março. “A prática de pre-
ços de mercado é condição 
necessária para criação de 
um ambiente de negócios 
competitivos, para a atra-
ção de investimentos, para 
ampliação da infraestrutura 
do país e para a garantia do 
abastecimento”, afirmou.

Em discurso que reforça 
declarações já dadas quan-
do era integrante do gover-
no, Coelho argumentou que 
a prática de preços de mer-
cado melhora a competição 
no setor, “com benefícios 
para o consumidor”.

“É importante ressaltar 
que, embora sejamos au-
tossuficientes e exporta-
dores de petróleo, somos 
importadores de vários 
combustíveis, o que impõe 
aos agentes de mercado e 
ao governo federal grandes 
desafios para a garantia ao 
abastecimento”, afirmou.

Ele deu um tom de con-
tinuidade em relação à es-
tratégia adotada pela com-
panhia nos últimos anos, 
defendendo a venda de ati-
vos em refino e gás natural 
e o foco dos investimentos 

na exploração e produção 
do pré-sal.

Afirmou, por exemplo, 
que a Petrobras manterá 
a estratégia de focar suas 
operações de refino em re-
giões próximas da produção 
de petróleo e dos maiores 
mercados consumidores. A 
estratégia atual prevê que a 
empresa fique apenas com 
as refinarias instaladas na 
região Sudeste.

E repetiu argumentos que 
vinham sendo usados por 
seu antecessor, ao defender 
que fortalecer as finanças 
da Petrobras traz ganhos 
para o país sob a forma de 
impostos e participações 
governamentais pagos so-

bre a produção de petróleo.
Disse, porém, que a em-

presa precisa melhorar sua 
comunicação externa, para 
explicar os benefícios da 
estratégia da companhia. 
“Muitas vezes, não conse-
guimos ter uma comuni-
cação que chegue de forma 
palatável ao povo brasileiro.”

Na quarta (13), Coelho 
havia sido aprovado para 
integrar o conselho de 
administração da compa-
nhia, em reunião confusa 
que durou quase dez ho-
ras e terminou com uma 
manobra do governo para 
adiar a votação de reforma 
no estatuto que aumen-
taria a blindagem da em-

presa contra interferência 
política.

Na cerimônia de posse 
ontem, o novo presiden-
te da estatal demonstrou 
apoio ao reforço na estru-
tura de governança feito 
por gestões anteriores e 
prometeu a continuidade 
desse processo.

Realizada em um dos 
edifícios usados pela Pe-
trobras no Rio de Janei-
ro, a cerimônia foi curta 
e com poucos convidados 
-além de empregados da 
estatal, estiveram presen-
tes autoridades do setor 
energético e familiares de 
Coelho. A imprensa não 
teve acesso ao evento.

Jair Bolsonaro e seus ‘pastores’
Diferentes e ávidos por colocar a mão no di-

nheiro público, os rapazes ‘conduziam’ a cre-
dibilidade de várias igrejas. As verbas públicas 
da Educação, que já pertencem às prefeitu-
ras, agora tinham intermediários, comissões, 
trocas em ouro. E todo mundo sabia disso. 
Agora, nossa sorte, a sorte do País, foi ter a 
resistência dos prefeitos – que sabiam que os 
recursos públicos já têm destinação certa – e 
não foram na lábia dos que se dizem ‘pasto-
res’, verdadeiros lobos em pele de cordeiros. 
Aliás, pastores não: vaqueiros.

Consumo cresce
O consumo nos lares 

brasileiros teve um cres-
cimento de 2,26% no pri-
meiro bimestre deste ano 
em comparação com igual 
período de 2021, segundo 
a Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras), 
que considera o aumento 
dentro do estimado pelo 
setor para 2022, que pode 
chegar a um avanço de 
2,8% no ano. O resultado, 
ainda que moderado, 
foi registrado sob os 
efeitos da alta inflação e 
o crescimento dos custos 
da cesta básica de R$ 
709,63 em janeiro para 
R$ 719,06 em fevereiro.

13º do INSS
Aposentados, pensio-

nistas e beneficiários de 
auxílios do INSS já po-
dem consultar a primeira 
parcela do 13º salário, a 
ser paga a partir de 25 
de abril. A consulta ao 
valor é feita por meio do 
aplicativo ou site Meu 
INSS, já disponível para 
todos os segurados. O 
adiantamento do 13º 
cairá na conta junto ao 
benefício mensal de abril. 
O calendário vai de 25 de 
abril a 6 de maio, e o pa-
gamento é feito conforme 
o final do número de be-
nefício, sem considerar o 
dígito verificador.

Carro elétrico. A Renault apresentou o Kwid E-Tech, que se torna o modelo de entrada 
da categoria no Brasil. O compacto custa R$ 143 mil, valor garantido pelo período de 
pré-venda, que vai até julho. As primeiras entregas estão previstas para agosto.

Novo presidente da Petrobras 
defende política de preços
José Mauro Coelho afirma que  prática de preços de mercado é condição 
necessária para criação de um ambiente de negócios competitivos

COOPNEURO – COOPERATIVA DOS MÉDICOS NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES DO CEARÁ
CNPJ: 01.495.680/0001- 24 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL
O Presidente da COOPNEURO – COOPERATIVA DOS MÉDICOS NEUROLOGISTAS E NEUROCIRURGIÕES DO 
CEARÁ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, CONVOCA os senhores cooperados em 
condições de votar, para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, que formalmente se realizará 
na sede da cooperativa, situada na Av. Santos Dumont, 3131, sala 917, Aldeota, Fortaleza – CE, no dia 26 DE 
ABRIL DE 2022, em Primeira convocação às 17h:30 com dois terços dos cooperados presentes, em Segunda 
convocação às 18h:30 com metade mais um, e em Terceira e última convocação às 19h:30 com no mínimo dez 
cooperados,os quais participarão de forma remota mediante aplicativo ZOOM, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1) Deliberação e votação sobre conduta em relação ao contrato vigente firmado com 
a SESA; 2) Outros assuntos de interesse social. NOTAS: 1. Para efeito de “quórum” declara-se que o número 
de cooperados nesta data é de 230; 2.O cooperado deverá efetuar sua inscrição no link disponibilizado na 
área restrita ao cooperado,no site: www.coopeneuroceara.com.br. Uma vez inscrito, receberá, no e-mail 
cadastrado, o link de acesso à plataforma Zoom no dia da Assembleia. Fortaleza-CE, 15 de abril de 2022.

DR. CARLOS VINICIUS MOTA DE MELO - PRESIDENTE COOPNEURO

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM EVENTOS DO  CEARÁ CNPJ: 
20.086.303/0001-86. O Presidente COOPEC – COOPERATIVA DE  TRABALHO DOS 
PROFISSIONAIS EM EVENTOS DO CEARÁ, no uso das  atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca todos os cooperados para a  ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
a realizar-se no dia 27 de abril de 2022, no  endereço na Rua Poebla, 723, Parque 
Potira, Caucaia, Ceará. A Assembléia Geral  Ordinária ocorrerá em Primeira convocação 
às 08:00 horas com dois terços dos  cooperados presentes, em Segunda convocação às 
09:00 horas com metade mais um dos  cooperados, e em Terceira e última convocação 
às 10:00 horas com 50 (cinquenta)  sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do 
total dos cooperados, prevalecendo o  menor número, em terceira convocação. Para 
efeito de cálculo de quórum conta a  cooperativa com 300 cooperados ativos. Para 
deliberar sobre a seguinte ORDEM DO  DIA: I) PRESTAÇÃO DE CONTAS: a. Relatório de 
gestão, b. balanço, c.  Demonstrativo de sobras apuradas ou das perdas; II) ELEIÇÃO 
DA DIRETORIA  EXECUTIVA, CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO E CONSELHO FISCAL: as  
inscrições de chapas concorrentes ao Conselho de Administração deverão ocorrer na  
Sede da COOPEC até 10 (dez) dias antes de sua realização, de acordo com o artigo 49,  
50 e 51 do nosso Estatuto Social ; III) COMPROMISSOS E RESPONSABILIDADE  
COOPERATIVISTA; IV) OUTROS ASSUNTOS INERENTES A COOPERATIVA.  Caucaia, 15 
de Abril de 2022. Carlos Antônio Pereira da Silva Presidente.

EDITAL DE INTIMAÇÃO -- USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. Na qualidade de oficial do 4º Oficio de 
Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, segundo as atribuições conferidas pelos art. 770-H do Provimento 
n°08/2014 da CGJ/CE e art. 16 do Provimento n°65/2017 do CNJ, faz saber a tantos quantos este edital 
virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 04/12/2020, sob o no 
129.310, o requerimento pelo qual EVANDRO COSTA REBOUÇAS, brasileiro, servidor público, portador 
do RG n°2008055485-1 SSPDS-CE, CPF 042.486.513-00 e sua mulher MARIA JOSÉ LIMA REBOUÇAS, 
brasileira, do lar, portadora do RG n°8904002002047 SSPDS-CE, CPF 380.370.093-00, casados sob o 
regime da comunhão universal de bens, antes da vigência da Lei no 6.515/77, representados por sua 
advogada, Marcela Miranda Gomes, OAB/CE n°38.179, solicitaram o reconhecimento do direito de 
propriedade através da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do art. 216-A da Lei n°6015/73, 
autuado sob protocolo n°3-D-234.848, em 04/12/2020, de um terreno urbano de forma regular, 
constituído de um prédio com (2) dois pavimentos, de área 808,08m2 e uma casa com (2) dois 
pavimentos, de área 308,76m2, totalizando 1,116,84m2 de área edificada, situado na Rua João Paulino 
Barros Leal, n°2224, Bairro São João do Tauape, Fortaleza/CE. Tudo conforme planta e memorial 
descritivo elaborados pelo Técnico em Agrimessura, Ranieri Regis do Nascimento Lima, CPF no 
063.224.473-94, inscrito no CRT sob o n°06322447394, sob o Termo de Responsabilidade Técnica 
n°BR20210916927. Assim sendo, ficam INTIMADOS terceiros eventualmente interessados e titulares de 
direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido para, querendo, apresentar impugnação por 
escrito perante este Oficio de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância, no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, a contar da data de publicação do presente edital, cientes 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. Fortaleza, 
xx de abril de 2022. Bel, Cláudio Narcélio Miranda Bezerra -- Oficial 

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:
Nº9521-RICARDO SERGIO BEZERRA DE MELO E MARIA DO CARMO DE ANDRADE
Nº9522-EDVAN DA SILVA SOUSA E NATALIA DA CONCEIÇÃO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 14 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala
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Falecimento. O ex-jogador de futebol colombiano Freddy Rincón morreu na noite de ontem (13), aos 55 anos, no Hospital 
Clínica Imbanaco, onde estava internado para tratar de traumatismo cranioencefálico. Ele não resistiu aos ferimentos causados 
por acidente ocorrido no último dia 11, quando o carro em que estava foi atingido por um ônibus na cidade colombiana de Cali. ESPORTES

Só faltou o Leão        
Li, vi e ouvi vários depoimentos e mensagens de muitas 

instituições saudando os 296 anos desta cidade. Só faltou 
mesmo uma mensagem do tricilor da garotada que tem o 
nome da cidade, cujo hino oficial termina assim: Fortale-
za, Fortaleza, sempre haverei de te amar.

Aliatar Bezerra
Ainda bem que este jornalista que vos escreve continua 

na ativa para recordar nomes de destasque da nossa mídia e 
que já se foram. E o nome de Aliatar Bezerra foi linhado por 
todos nós que vivemos na crônica já precisou dele um dia.

Jesus Cristo
Nesta Sexta-feira Santa, reze e agradeça a Deus por 

tudo. Acima de tudo, Ele, só Ele.

         

Muito obrigado
Os tricolores agradecem à nossa governadora Izolda 

Cela pelos parabéns pela conquista do bicampeonatoi do 
Nordeste que ela mandou no seu primeiro dia de mandato.

Loteria
A cidade joga em dois concursos de palpites que já 

ganharam a credibilidade de todo o estado, no caso o 
Totolec e a Loteria dos Sonhos.

O Estado

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Um verdadeiro espetáculo de cobertura jornalística 
deu na quarta-feira passada o nosso querido e tradi-
cional jornal. Foram mensagens bonitas, depoimentos 
importantes que ressaltaram  as belezas desta cidade 
encantadora. Eu cada dia mais me orgulho de pertencer 
ao quadro de colunistas deste jornal, e uma lembrança 
imorrecloura me vem à mente. Que Deus esteja ao seu 
lado, Wenelouis Xavier Pereira.

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

Em uma noite em que 
foi completamente domi-
nado no primeiro tempo, 
o Fluminense perdeu para 
o Junior Barranquilla, da 
Colômbia, fora de casa, por 
3 a 0, pela segunda rodada 
da fase de grupos da Copa 
Sul-Americana, nesta quar-
ta-feira (13). O placar foi 
construído com gols de Di-
dier Moreno, Borja, velho 
conhecido dos torcedores 
brasileiros, e Sambueza.

Com o resultado, o clu-
be tricolor permanece com 
três e caiu para a terceira 
colocação do Grupo H, en-
quanto a equipe de Barran-
quilla foi a quatro pontos 
e empatou com o Unión 
Santa Fe. O Oriente Petro-
lero ainda não pontuou. A 
equipe das Laranjeiras, na 
próxima rodada, encara o 
Unión Santa Fe, no Mara-
canã, no dia 26. O Flumi-
nense volta a campo neste 
sábado (16), pelo Campeo-
nato Brasileiro, para enca-
rar o Cuiabá.

O jogo começou bastan-

te movimentado, mas com 
o Junior Barranquilla ten-
do um volume maior. E os 
donos da casa abriram o 
placar cedo. Aos dez mi-
nutos, Albornoz avançou 
pela direita e cruzou para 
a área. Moreno, sem mar-
cação, chegou batendo e 
balançou a rede.

Após o gol, o Junior Bar-
ranquilla continuou “em-
purrando” o Fluminense e, 
com finalizações de média 
distância, obrigou o golei-
ro Fábio a fazer defesas. O 
time tricolor carioca ain-
da tentou ter mais a bola e 
chegar ao ataque, e conse-
guiu por poucos minutos. 
Não demorou muito e os 
donos da casa voltaram 
a aplicar o ritmo inicial, 
rondar a área do Flumi-
nense e criar boas oportu-
nidades. A equipe de Abel 
Braga, quando tentava sair 
do campo defensivo e do 
sufoco, errava muitos pas-
ses e não conseguir articu-
lar as jogadas.

Nos minutos finais do 

primeiro tempo, Giraldo 
ia avançando no meio da 
defesa e foi derrubado por 
André. A arbitragem mar-
cou pênalti, mas os joga-
dores tricolores reclama-
ram que o toque teria sido 
fora da área, e houve em-
purra-empurra entre joga-
dores dos dois times -vale 
lembrar que não há VAR. 
Na cobrança da penalida-
de, Borja, ex-Palmeiras e 
Grêmio, bateu e fez o se-
gundo do Junior.

No retorno do interva-
lo, o técnico Abel Braga 
buscou uma mudança de 
atitude da equipe e colo-
cou o atacante Luiz Hen-
rique na vaga do lateral 
Calegari. Com essa alte-
ração, o zagueiro Nino fi-
cou ais como uma espécie 
de lateral, e o Fluminense 
passou a ter um desenho 
mais parecido com o 4-3-
3. Nos minutos iniciais, o 
clube tricolor demonstrou 
outro ímpeto e conseguiu 
ter uma presença maior no 
ataque. Pouco depois, Ma-

noel sentiu e teve de sair. 
Com a entrada de Marti-
nelli, Yago passou a fazer 
a lateral e Nino foi para o 
miolo de zaga.

Com mais posse e mais 
perto da área adversária, o 
Fluminense se tornou mais 
perigoso, mas parava na 
falta de capricho nas fina-
lizações ou nas defesas de 
Viera.

Ao mesmo tempo em 
que ia ao ataque, o Flu-
minense deixava espaços. 
E em uma das investidas, 
Hinestroza avançou em 
velocidade pela esquerda 
e achou Cetré na ala opos-
ta. Ele bateu e a bola foi do 
lado de fora da rede.

Quando a partida cami-
nhava para a reta final, David 
Braz avançou e foi derruba-
do no meio de campo. Logo 
depois, um novo empurra-
-empurra entre os jogado-
res das duas equipes. Nos 
acréscimos, Sambueza rou-
bou a bola, avançou a bateu 
na saída do veterano goleiro 
Fábio, para fechar o placar.

JUSTA HOMENAGEM Nada mais justo. Os 296 anos de For-
taleza teve a presença notável deste notável homem que é o Fagner.

UMA ESTRELA Lúcio Brasileiro é como o vinho, quanto 
mais velho melhor. Uma estrela que sempre está cintilando.

BANCA DO PAIXÃO Meu amigo Paixão continua 
fazendo sucesso com sua famosa banca na Praça do Ferreira. 
Esta foto de hoje registra um momento histórico com a presen-
ça do saudoso Pacoti. Aqui estão ainda Marcos de Holanda, 
Carlos Gomes, Almir, José Abner, Bica, José Viana, Antonio José 
e Carlos Viana. Só gente de primeira.

Foram quase 120 dias en-
tre a assinatura de intenção 
de compra do Cruzeiro, dia 
18 de dezembro, até o acor-
do ser firmado em definiti-
vo pela aquisição de 90% da 
SAF do clube, nesta quinta-
-feira. Depois de discussões, 
questionamentos, mudanças 
em cláusulas no documento 
inicial, finalmente a rubrica 
de Ronaldo está no papel e o 
ex-jogador agora é o principal 
acionista da equipe mineira.

“Seguimos mirando curto, 
médio e longo prazo. Temos 
diversas frentes com forte 
atuação e vejo perspectiva de 
um trabalho bastante difícil, 
mas que agora tem seguran-

ça contratual para funcionar 
e trazer resultados ao Cru-
zeiro”, afirmou Ronaldo. O 
jogador foi revelado no clube 
e sempre prometeu um dia 
voltar para ajudar de alguma 
forma. Adquirir a SAF foi um 
maneira encontrada para re-
colocar o clube na elite nacio-
nal e tentar diminuir as altas 
dívidas de R$ 1 bilhão.

Ronaldo confiante
“Me sinto honrado por po-

der liderar o processo de re-
construção do clube. A torcida, 
mercado e demais stakeholders 
podem ter certeza que não 
descansaremos até implemen-
tar amplamente um modelo 

de gestão eficiente, ético e que 
traga sucesso desportivo”, ga-
rantiu Ronaldo. Muitas em-
presas estão interessadas em 
patrocinar o Cruzeiro e apenas 
aguardavam o final feliz pela 
negociação da SAF. Depois de 
aceitar modificar alguns ter-
mos do acordo, Ronaldo viu o 
Conselho Deliberativo do clu-
be aprovar o acordo por acla-
mação na última semana.

De volta ao sucesso
“Desde que fui eleito, sem-

pre deixei muito claro que 
minha missão era estruturar 
o clube para a SAF. Trabalhei 
muito por isso e consegui-
mos. Estamos muito felizes 

de entregar o Cruzeiro ao 
Ronaldo e sua competente 
equipe, que são a certeza de 
que nosso futebol retoma-
rá sua trajetória de sucesso”, 
comemorou o presidente 
Sérgio Santos Rodrigues. 
“Estaremos presentes, dentro 
ou fora do estádio, sempre à 
disposição para contribuir no 
que for necessário. O Cruzei-
ro é de todos e é um só.”

Está previsto para a próxi-
ma semana a apresentação do 
organograma da reestrutura-
ção completa do Cruzeiro. O 
clube focará em gestão profis-
sional, quitação de divinas e 
busca por parceiros/patroci-
nadores que invistam no clube.

Acordo fechado: Ronaldo oficializa 
compra de 90% da SAF do Cruzeiro

Fluminense é derrotado fora de 
casa pelo Junior Barranquilla 
Em partida disputada no estádio Metropolitano Roberto Meléndez, o clube 
brasileiro perdeu de 3 a 0 para o time colombiano pela Copa Libertadores 

CARLOS BRAGA DE LIMA FILHO
Torna publico que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a licença 
Ambiental (LP, LI, LU) para construção de uma residência localizada na Avenida Atlânti-
ca, S/N, Caicara do Norte, Terras Alphaville Residencial 3, Lote 27, Quadra QA3, Terras 
Alphaville, Cidade Alpha, Eusébio – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas na Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação 
é parte integrante.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339393- Evandro Abreu Moura e Kátia Barboza de Alcantara;
339394- Carlos Monteiro Brasil Junior e Karla Cardoso Domingos;
339395- Francisco Marlisson da Costa Gomes e Elidiane Santos da Silva;
339396- Antonio Anderson Rodrigues Nascimento e Tamires da Silva; 
339397- Raul Tasso Viana Rocha e Martta Maria de Souza Pimentel;   
339398- Alane Gomes Monteiro e Renata Lima de Sousa;  
339399- Marcelo Alves da Costa e Aline Rodrigues Martins;
339400- Kauan Lopes Mendes e Francisca Jeane da Silva do Nascimento.
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, 14 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

Publicado no Jornal O Estado em 15.04.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: Major Facundo, 705 Centro. Fortaleza - CE
Telefone - (85) 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°30715 FRANCISCO GREGORIO DE SOUSA FILHO E ADRIANA MARIA MARTINS DE FREITAS 
N°30716 PAULO ROGERIO GALDINO LOPES E VIVIANE GOMES PEREIRA 
N°30717 FABRICIO DA SILVA SANTOS E CALINY PONTES SILVA .

Fortaleza, 14 de abril de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75813 - FRANCISCO EDICLEYSON DE FREITAS MORAIS e MARIA 
DA CONCEIÇÃO LIMA DA NÓBREGA; Edital n° 75814 - RAIMUNDO MARTINS 
SOARES e FRANCIMAR FILGUEIRAS ADEODATO; Edital n° 75815 - FRANCISCO 
LUIZ PAULO DO NASCIMENTO PROENÇA e RAVANE PEREIRA DE LIMA SOUSA; 
Edital n° 75816 - JOSÉ AFONSO CARVALHO DO NASCIMENTO e MARIA 
VALÉRIA DE BRITO MIRANDA; Edital n° 75817 - MATHEUS SOUZA DE CASTRO 
e MARIA DAS GRAÇAS ROCHA CARNEIRO; Edital n° 75818 - JARDEL RIBEIRO 
MARTINS e FRANCISCA MARLA VIANA CANINDE; Edital n° 75819 - ABRAÃO 
LINCOL BARBOSA MIRANDA e EDENISY DE AGUIAR DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 14 de Abril de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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° 27516 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HEMERSON DE SOUSA RIBEIRO e MARIA JOSÉ GOMES DE ALBUQUERQUE;
Edital n° 27517 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUAN RIBEIRO DE BORBA e GABRIELE CIDRÃO STUDART GOMES;
Edital n° 27518 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES e LÍLIA LIMA DE ALENCAR;
Edital n° 27519 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO FERNANDES FLORÊNCIO DA SILVA e MONIQUE ALVES ONOFRE;
Edital n° 27520 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YURI ANIBAL BRAVOS e GABRIELA CARVALHO CHAVES;
Edital n° 27521 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JACIEL MENEZES ROCHA e PATRÍCIA BARRETO CORREIA;
Edital n° 27522 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRENO SOARES DOS SANTOS e GÉSSICA NOGUEIRA VIEIRA;
Edital n° 27523 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HAMILTON DOS SANTOS MONTEIRO NETO e MARCELA NASCIMENTO SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 14/04/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18295 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO RENATO DE SOUZA e MARIA APARECIDA FERREIRA LIRA.
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, 14 de Abril de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30772 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LINNIKER FERREIRA DA SILVA e CRISTIANE MELO DA SILVA;
Edital n° 30773 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS SILVA DE SOUZA e MARIEL JORDANA LOPES PEREIRA;
Edital n° 30774 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JACQUES MARANHÃO CAIXETA e DIANA PAULA PEREIRA MEIRELES;
Edital n° 30775 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALAN REGIS FERREIRA DE SOUZA e MARIA ÉRICA NASCIMENTO OLIVEIRA;
Edital n° 30776 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUSTAVO BORGES WEBER e GABRIELA PONCIANO BEZERRA LOPES;
Edital n° 30777 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXSON MOREIRA LEMOS e IARA MATOS LIMA;
Edital n° 30778 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GILBERTO COMIN NUNES JUNIOR e ANA KAMILA GIRÃO RODRIGUES;
Edital n° 30779 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR EMANUEL ROCHA FARIAS e RAVENA DO NASCIMENTO GOMES;
Edital n° 30780 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HEBERT DA SILVA RODRIGUES e CINARA FERREIRA ARAGÃO.

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, 15 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe
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Plantão Fiscal. A Comissão de Direito Tributário da OAB-CE (CDtrib) realiza entre os dias 15 e 24 de abril, o 
“Plantão Fiscal Imposto de Renda Pessoa Física 2022”. A ação tem o propósito de esclarecer dúvidas ineren-
tes à declaração de imposto de renda, que deverão ser enviadas à Receita Federal do Brasil até 31 de maio.

O cinema criativo de Lázaro Ramos

Luiza Sonza está confirmada para Festival Expocrato 2022. A brasileira que tem conquistado mais fãs a cada 
novo lançamento e quebrado a internet com seus hits e figurinos é um dos nomes que vai subir ao palco do Festival 
Expocrato 2022. Com apenas 22 anos, Sonza tem conquistado todos a sua volta com autenticidade, carisma e 
postura feminista. Em 2021, foi considerada a artista pop mais ouvida pelo Spotify Brasil, sendo o “Doce 22” o álbum 
nacional feminino mais escutado pela plataforma. Atualmente, são mais de 1 bilhão de reproduções. Na estreia do 
palco do Festival Expocrato, o público pode esperar hits como: Atenção, Anaconda, Modo Turbo, Quebrar Seu Cora-
ção (single da cantora Lexa, onde Luísa foi convidada para feat), Câncer (single do cantor Xamã) e muito mais.

Ator, apresentador, escri-
tor e agora cineasta: a 
enorme lista de talentos 

de Lázaro Ramos se reflete no 
filme “Medida Provisória”, es-
treia dele como diretor, filmado 
em 2019, com Taís Araújo, Seu 
Jorge e Alfred Enoch, Renata 
Sorrah, Adriana Esteves, Ma-
riana Xavier, Flávio Bauraqui, 
Pablo Sanábio e Emicida, entre 
outros, e que esta semana che-
gou aos cinemas de todo o Bra-
sil. Em Fortaleza o filme foi lan-
çado na quarta com a presença 
de Lázaro e parte do elenco, no 
Cineteatro São Luiz. A trama se 
passa num Brasil surreal (ainda 
mais do que é hoje!) em que uma 
inciativa de reparação pelo pas-
sado escravocrata provoca uma 
reação no Congresso Nacional, 
que aprova uma medida provi-
sória que tenta enviar todos os 
negros do país para o continente 
africano. Em entrevista para o 
Jornal O ESTADO, Lázaro Ra-
mos fala sobre o filme, o começo 
da carreira, a saída da Globo e 
os novos projetos na Amazon, a 
vida de escritor e outros temas. 

O ESTADO - Como foi a 
experiência de dirigir seu pri-
meiro filme com esse tema 
tão atual e relevante do racis-
mo como foco central de uma 
história criativa e intrigante? 
Como foi o processo de criação 
do “Medida Provisória”, des-
de o começo? Como surgiu a 
ideia, a história do novo filme?

LÁZARO RAMOS - Para 
mim o foco central do filme é sobre 
três pessoas que sonham, forman-
do uma família muito afetuosa 
entre si, da qual a gente quer fazer 
parte, que tem esse afeto, sua exis-
tência e seus sonhos interrompidos. 
Disfarçada de benesse, a medida 
provisória provoca a expulsão de 
brasileiros do país. Eu gosto de fa-
lar sobre esse filme assim, porque o 
processo de criação dele foi assim, 

por encontrar camadas nesse filme 
que conta a história de pessoas ne-
gras. Tanto é que tudo nele tem isso 
como inspiração. Da cenografia, 
passando pela música, a escolha 
do elenco, com 77 atores e atrizes, 
cada um com uma profissão, uma 
opinião e uma atitude diante da 
ideia provisória que provoca essa 
expulsão. A história surgiu no tea-
tro, com o espetáculo “Namíbia, 
não”, do Aldri Anunciação, no 
espetáculo feito por ele e o Flávio 
Bauraqui. Eu dirigi essa peça e tive 
de dirigir o filme também. Acho 
que essa é a contribuição do “Me-
dida Provisória”: trazer para um 
momento como esse a discussão 
sobre a formação da nossa identi-
dade e sobre a luta anti-racista.

O ESTADO - Aos 12 anos, 
em 1988, você fez uma parti-
cipação na peça A Bruxinha 
Que Era Boa, de Maria Clara 
Machado, em teatro itinerante 
que estava em Salvador, subs-
tituindo seu primo. Foi aos 15 
anos que você decidiu ser ator, 
entrando, em 1994, para o Ban-
do de Teatro Olodum, atuando 
na peça Bai, Bai Pelô? No meio 
desse tempo, pensou em fazer 
outra coisa da vida? Como foi 
esse período inicial no teatro? 

LÁZARO RAMOS - Na ver-
dade eu nunca achei que eu faria 
teatro profissionalmente. Quando 
eu pisei no palco pela primeira 
vez eu nunca tinha assistido uma 
peça de teatro, eu não sabia o que 
era aquilo. E depois tive uma sen-
sação especial de entender que 
aquele lugar era meu, mas eu 
achava que era apenas para o la-
zer. Eu não sabia que dava para 
fazer uma carreira, fazer cinema, 
televisão. Até virar apresentador 
eventualmente, como outras coi-
sas que aconteceram comigo. E 
esse período inicial do teatro foi 
sempre de muita paixão e muitas 
descobertas, de muito aprendiza-
do. Quando eu entrei no Bando 

de Teatro Olodum, isso se inten-
sificou, deu propósito a essa pro-
fissão. E durante esse tempo todo, 
até os meus 18 anos de idade, que 
é quando eu saio de Salvador, eu 
tinha outra profissão. Eu tenho na 
verdade, sou técnico em patologia, 
eu trabalhava em hospital. Saia 
5h30 de casa, chegava no hospital, 
no interior da Bahia, trabalhava 
de 7h às 17h30 e de noite eu fa-
zia teatro. Eu considero tudo que 
aconteceu na minha vida daí pra 
diante foi uma sobremesa que a 
vida me deu (risos).

O ESTADO - Antes de estrear 
na TV, você já estava fazendo ci-
nema, como “Sabor da Paixão” 
com Murilo Benício e Penélope 
Cruz, “O Homem que Copiava”, 
“Cafundó”, “Nina”. O audiovi-
sual sempre te fascinou? Você já 
afirmou em entrevistas que não 
queria ter assumido a direção de 
“Medida Provisória”, seu novo 
filme, e gostaria de ter feito al-
gum personagem. Gostou da ex-
periência como diretor? Qual a 
parte mais difícil no trabalho de 
direção? Tem projeto para outro 
filme, ou dificilmente iria dirigir 
um longa novamente?

LÁZARO RAMOS - Cinema 
sempre me fascinou como especta-
dor. Na minha adolescência existia 

uma cinema do lado da minha 
escola chamado Arte 1. Na época 
a gente pagava um ingresso e assis-
tia mais de uma sessão. Esse era o 
meu lazer, mas como espectador. 
Nunca nem sonhei estar naque-
la tela. Quando o cinema entrou 
para mim eu percebi que tinha um 
espaço para um ator com as mi-
nhas características. E a vida vai 
me trazendo sempre essas oportu-
nidades, desafios e que agora eu 
entendo que preciso estar atento 
a isso. Como por exemplo, a dire-
ção do “Medida Provisória” que eu 
queria que outra pessoa fizesse, e 
agora eu acho que a decisão acer-
tada foi eu dirigir, porque eu tinha 
uma opinião sobre esse trabalho, 
sobre o jeito de contar essa histó-
ria. Eu gostei muito da experiên-
cia como diretor. Hoje eu assumo 
que sou diretor também. Já dirigi 
mais um longa-metragem, que é 
um musical para jovens, protago-
nizado pelo Gabis e o Lucas Neto, 
tem a Iza também como atriz e vai 
estrear no ano que vem. A ideia é 
essa, levar a carreira como diretor e 
como ator porque são dois lugares 
de muito prazer.

O ESTADO - Além de ator, 
diretor, cineasta e produtor, 
você é autor de livros infantis 
que abordam com sensibilidade 

temas interessantes. Seus filhos 
são referências ou incentivos 
nessa iniciativa? Você tem mais 
de meio milhão de obras ven-
didas. Tem algum novo projeto 
para a literatura adulta?

LÁZARO RAMOS - Pois é, 
como são as coisas... A literatura 
também veio dessa mesma manei-
ra, porque alguns assuntos eu achei 
que eram importantes conversar 
com as crianças, desde o dicioná-
rio de palavras inventadas, que se 
chama “Caderno Sem Rimas da 
Maria”, descrevendo minha rela-
ção com minha filha, a partir de 
conversas com ela, ou outro dicio-
nário de rimas, explicando coisas 
do mundo a partir de conversas 
com João Vicente, meu filho. Eles 
sempre são inspiração para mim. 
Depois dessas primeiras investidas 
na literatura, eu comecei a ser con-
vidado para projetos, como o “Sin-
to o que sinto” que é feito em parce-
ria com o Mundo Bita e o “Pulo do 
Coelho” que foi meu segundo pro-
jeto da Editora Carochinha. A lite-
ratura não sai mais de mim. Esse 
ano eu estou lançando o “Diário 
do diretor - Medida Provisória”, 
que é um livro pequeno e de uma 
edição bem curtinha, contando 
o processo criativo do filme. No 
segundo semestre eu lanço meu 
primeiro livro de adolescentes, 
“Você não é invisível”. O novo 
livro para adultos está sendo 
trabalhado e eu espero conseguir 
lançar ele ano que vem.

O ESTADO - Você fez diver-
sos trabalhos no Grupo Globo 
atuando e também apresentou 
o programa “Espelho” durante 
17 anos, e agora assinou contra-
to de 3 anos com a Amazon Pri-
me Video. O que você mais vai 
sentir falta da Globo? Descar-
taria fazer novos trabalhos na 
emissora neste momento ou no 
futuro? Gosta do trabalho de 
apresentador e entrevistador?

LÁZARO RAMOS - Os pro-

jetos para a Amazon passam por 
um processo de guardar informa-
ções. É característica da empresa 
e eu não posso falar muito sobre 
eles. Eu posso comentar sobre esse 
filme para adolescentes que aca-
bei de dirigir, e dizer que eu agora 
estou participando como sho-
wrunning de uma série que será 
feita no ano que vem. Foi uma 
das decisões mais difíceis da mi-
nha vida, sair da Globo, empresa 
que me acolheu durante 18 anos, 
o lugar onde nasceu o programa 
Espelho, da Globosat, no Canal 
Brasil, que foi onde eu desenvol-
vi a minha voz, onde eu aprendi 
muito com cada entrevistado que 
passou pelo projeto ao longo de 17 
anos, o programa mais longevo 
da história da TV por assinatura. 
A Globo e eu poderemos ter par-
cerias no futuro e provavelmente 
teremos, porque é um lugar onde 
deixei muitos amigos, parceiros 
profissionais. O que acontece é 
que eu fui virando outra pessoa, 
me transformei em outro profis-
sional, que queria também dirigir, 
atuar, opinar, ter o desafio das 
tarefas executivas também, e a 
Prime Vídeo também me convi-
dou para executar isso, pensando 
numa linguagem, compreenden-
do a voz que eu tenho e numa 
função nova. Hoje em dia eu não 
sei mais descrever que tipo de pro-
fissional eu sou. Eu tenho prazer 
em fazer de tudo, apresentando, 
dirigindo, atuando. Eu acho que 
os assuntos que me guiam, enten-
der onde eu posso ser mais útil em 
cada assunto, e espero continuar 
levando minha profissão assim. 
Essa profissão que está na minha 
vida desde quando eu tinha dez 
anos de idade, primeiro de forma 
amadora e depois profissional. E 
agora com 43 anos de idade estou 
indo para 33 anos vivendo nesse 
lugar que é de cura também, que é 
trabalhar com arte.

Por Felipe Palhano

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Sua excelência   
Sarto não respeitou 

nem os 296 anos  de 
Fortaleza e anunciou 
em plenos pulmões pra 
todo mundo ouvir no 
teatro São José que a 
famigerada taxa do lixo 
será cobrada no mês de 
férias julho. Gol contra.

2Sempre com o herdeiro 
Hugo, homem gol, 

Laressa está em Aracati 
para a Páscoa.

3Falando em Aracati 
o prefeito Bismarck 

que vinha até bem 
anunciou forró e barulho 
a partir de amanhã. 
Não respeitou nem a 
Semana Santa. Argh...

4Como é muito difícil 
ficar em casa sempre 

viajando, o casal mil 
Ániger e Ânderson Távora 
não vai viajar.

5Ronivaldo Maia 
escapou de ser 

desfiliado e pegar 
uma prisão. A Câmara 
Municipal através de 
uma comissão passou-
lhe a mão na cabeça. E 
viva a impunidade!!!

6Não vou viajar na 
Páscoa, afirmou a 

agridoce da fisioterapia 
Fabiana Dias Freire. 

7Hoje, Sexta-feira 
Santa, aniversaria a 

muito linda Carol Castro, 
a Carolzita. Parabéns.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Em reunião na B Galeria para acertos finais da exposição 
Revelação do coletivo 4 X 4, Davi Távora (B Galeria / Fast 
Frame), J. Siebra e Andrea Dall’Olio (artistas), Ednete  dos 
Santos (B Galeria / Fast Frame), Jacinta Cavalcante (artista), 
Edlania Castro (produção) e Demeilson Ferreira (artista)

O Coletivo 4 X 4 formado pelos artistas 
Andréa Dall’Olio, Demeilson Ferreira, J. 
Siebra e Jacinta Cavalcante, apresenta a 
partir do dia 30 de abril a exposição Reve-
lação, na Galeria B. Galeria (Fast Frame) 
na Avenida Padre Antônio Tomás.

A mostra que tem curadoria de Veridiana 
Brasilleiro e produção de Edlania Castro, irá 
apresentar o trabalho individual e coletivo 
dos quatro artistas cearenses, que fazem uso 
de técnicas tradicionais como processo de 
construção de obras contemporâneas.

Obras coletivas que evidenciam a poéti-
ca de cada artista e são construídas, com a 
utilização de variadas técnicas como aqua-
rela, cerâmica, têxtil e também instalações.

Uma novidade. O coletivo 4 x 4 foi selecio-
nado com obras coletivas para participar da 
mostra SESC Cariri.

No difícil período da vida brasileira mar-
cado pela ditadura militar, seis jovens co-
mentam, por meio de cartas, suas descober-
tas, interesses, dúvidas e decisões. Um rito 
de passagem muitas vezes duro, mas neces-
sário. Dessa correspondência nasceu o livro 
“Cartas da Juventude (1968-1977) - Crônica 
de Época, Relatos Autnotnográficos”.

O livro tem lançamento em tarde de 
autógrafos no outro sábado, 23 de abril, às 

17h, no Foyer Izaíra Silvino, do Theatro José 
de Alencar. Com a presença de três dos seis 
autores - Tiago Araripe, Flamínio Araripe e 
Assis Lima.

Oportunidade em que um dos autores 
Tiago Araripe, faz um pocket-show, artista 
que é um nome histórico da música do 
Ceará para o Brasil, na companhia de Caio 
Castelo ao violão. A entrada é franca, com 
apoio do TJA, equipamento da Secretaria 
da Cultura do Estado do Ceará, gerido pelo 
Instituto Dragão do Mar (IDM).

Nossa ex-primeira dama Onélia Leite San-
tana assume a convite da governadora Izolda 
Cela a secretaria de proteção social, justiça, 
cidadania, mulheres e direitos humanos (SPS).

Falando nisso, a governadora Izolda 
Cela anunciou, ontem, via redes sociais, 
que o Comitê Estadual de Combate à 
Pandemia deliberou sobre novas medidas, 
com destaque para a desobrigação do uso 
das máscaras em espaços fechados em todo 
o Ceará, com exceção dos equipamentos 
de saúde e transporte público. A medida 
começa a valer hoje. 

Ao lado do secretário da Saúde do Ceará, 
Marcos Gadelha, ela ressaltou que a decisão 
foi tomada diante de um cenário positivo e 
de controle em relação à covid-19.

Páscoa no Museu das Ilusões é uma boa opção de passeio em 
família. Maior acervo de ilusão de ótica do mundo está em tempo-
rada em Fortaleza, boa pedida de programação para quem procura 
fazer algo diferente nos próximos feriados. O museu que é único do 
gênero na América Latina, é uma boa pedida de passeio nos próxi-
mos feriados de abril. Instalado no Iguatemi Fortaleza, em um espaço 
amplo, de aproximadamente 1.000 m² ao todo, a exposição conta 
com mais de 70 atrações com experiências divertidas e ilusões de 
ótica, que distraem o cérebro e confundem a razão.

Para finalizar, o colunista deseja a todos leitores, parceiros e 
amigos, uma feliz páscoa, que ela seja completa de muita paz, 
amor e saúde. Que entrem em nossas mentes e corações, todo 
exemplo deixado por Jesus Cristo, que tanto sofreu para nos pas-
sar a mais linda e emocionante história de amor do planeta terra.

Nos dias 17 e 24, sempre a partir das 17 horas, serão realiza-
das diversas atividades voltadas para as crianças. No domingo de 
Páscoa, 17 de abril, ocorrerá a oficina de orelhas de coelho e mais 
atividades de recreação. Complementando a alegria da criançada, o 
Sr. Coelho e Dona Coelha estarão presentes no Grand Shopping para 
encantar e tirar muitas fotos com os pequenos. A programação será 
finalizada no dia 24 com pintura artística e o Teatro de Bonecos – O 
Sorriso da Princesa. Todas as atividades são gratuitas e as crianças 
ainda podem ganhar muitos brindes nas brincadeiras e nas ações.

FOTO DIVULGAÇÃO

Querida Van Régia recebendo na sua culinária 
da Van os artistas Silvero Pereira e Lázaro 
Ramos, o último lançado aqui no Ceará seu 
novo filme Medida Provisória

Onélia Santana na foto com o amado Camilo, as-
sume a convite da governadora Izolda Cela a SPS


