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Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o deputado federal 
bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) por ataques feitos a integrantes da corte
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Segundo pesquisa encomendada pela Confederação 
Nacional da Indústria, mais da metade da população 
foi obrigada a reduzir suas compras. ECONOMIA10

Os ministros Roberto Barroso, Dias Toffoli, Rosa Weber e Edson Fachin acompanharam o relator, Alexandre de Moraes, 
para que ele seja condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. Além da imposição de pena, também votaram para cassar o 

mandato, suspender os direitos políticos e determinar o pagamento de multa de cerca de R$ 192 mil. ÚLTIMAS8

As condutas do parlamentar se enquadram nos artigos do Código Penal que preveem os crimes de coação no curso do processo e de incitação à tentativa de impedir o livre exercício dos Poderes
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Iniciativas como Nossas Guerreiras, Mulher Empreendedora, Meu Bairro 
Empreendedor, Fortaleza Capacita e Fortaleza + Futuro vão beneficiar 
quase 80 mil pessoas em Fortaleza. ECONOMIA9

Programas de crédito impulsionam 
retomada econômica na Capital
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Deputados da 
base governista e da 
oposição se uniram 
em torno do tema do 
reajuste de 24,88% na 
tarifa de energia, em 
falas feitas na tribuna. 
O assunto também 
foi discutido, na AL, 
com representantes da 
empresa, no mesmo 
dia. POLÍTICA3

“Política também é 
lugar de mulher”, 
defende Érika 
Amorim

Pronunciamentos 
na Assembleia 
criticam aumento 
da Enel no Ceará

FOTO DIVULGAÇÃO

Prefeitura oferece oportunidades de qualificação e capacitação profissional A deputada Érika Amo-
rim, abriu a primeira roda 
de conversa do projeto 
“Política cor de rosa - uma 
conversa de incentivo ao 
protagonismo feminino”. 
Para a parlamentar, mais 
que falar da equidade de 
gênero, é preciso for-
talecer a rede de apoio 
ao público feminino. 
POLÍTICA4







POLÍTICA

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores nossas Demons-
trações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclare-
cimentos que julgarem necessários. Fortaleza-Ceará, 31 de dezembro de 2021. Mateus Varella Freire - Diretor Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL
    dez/21  dez/20
A t i v o
Circulante  
Caixa e equivalentes de caixa  1.260  7.229
Contas a receber de clientes  15.129  11.737
Estoques  24.257  19.656
Adiantamentos e outros  10.419  6.188
Impostos e contribuições a recuperar  16.950  13.178
Despesas antecipadas  230  865

Total do ativo Circulante  68.246  58.851
Não circulante
Impostos a recuperar  -242  -242
Despesas antecipadas  89  69
Adiantamentos e outros  -  -
Depósitos judiciais  -  -
Outras contas a receber  -  -
Imobilizado  33.445  31.284
Intangível  54  48

Total do ativo não circulante  33.346  31.159

Total do ativo  101.592  90.010

  dez/21  dez/20
P a s s i v o   
Circulante   
Empréstimos e financiamentos com terceiros   
Fornecedores  4.168  4.675
Impostos e contribuições a recolher  2.889  1.978
Salários e férias a pagar  1.081  1.020
Partes relacionadas - Juros a pagar  2.848  6.361
Adiantamentos de clientes  454  486
Provisões diversas  1.334  3.554
Outras contas a pagar  283  0
Total do passivo circulante  13.057  18.074
Não circulante   
Empréstimos e financiamentos com terceiros   
Partes relacionadas - Mútuos  30.353  23.000
Impostos e contribuições a recolher  -  -
Provisões diversas  89  -
Total passivo não circulante  30.442  23.000
Patrimônio líquido
Capital social  48.570  27.000
Reservas de capital    62
Reserva Legal    1.804
Reserva de Incentivos Fiscais    656
Reserva de Lucros  9.524  19.177
Ajustes de Exercícios Anteriores    237
  58.094  48.936
Total do passivo e patrimônio líquido  101.592  90.010

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
    dez/21  dez/20
Receita operacional bruta   
 Venda de produtos e serviços    98.019  88.636
    98.019  88.636 
Deduções
 Impostos sobre as vendas  -7.816  -6.960
 Devoluções e abatimentos  -4  -174
    -7.820  -7.134
Receita operacional líquida  90.200  81.502
Custos dos produtos vendidos e dos
 serviços prestados  -59.659  -48.854 
Lucro bruto  30.540  32.647
Receitas (despesas) operacionais:
Vendas  -11.074  -10.183
Gerais e administrativas  -7.541  -4.438
Resultado financeiro líquido  -4.328  -5.344
Outras receitas (despesas) operacionais  4.180  -1.314
    -18.763  -21.280
Lucro antes do imposto de renda, da
 contribuição social  11.777  11.368
Imposto de renda e contrib. social - corrente -1.057  -868
Imposto de renda e contrib. social -  diferidos -1.196  -116
    -2.253  -984
Lucro líquido do exercício  9.524  10.383

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
    dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício  9.524  10.383
Ajustes ao lucro líquido
 Depreciação e amortização   6.753    6.059 
 Perdas (Ganhos) com Variação cambial   628    1.610 
 Provisão (reversão) para devedores duvidosos  20    22 
 Provisão (reversão) para obsolescência
  dos estoques    -
(Acréscimo) decréscimo em ativos e
 passivos operacionais
 Contas a receber de clientes  -3.392  -2.851
 Estoques  -4.602  -617
 Adiantamentos e outros  -4.232  -2.959
 Impostos e contribuições a recuperar  -3.772  -3.248
 Despesas antecipadas  -615  -732
 Fornecedores  507  1.493
 Impostos e contribuições a recolher  912  311
 Salários e férias a pagar  60  188
 Adiantamentos de clientes  31  -3.015
 Provisões diversas  -2.132  1.386
 Outras contas a pagar  283  1
 Caixa gerado pelas ativ. operacionais  -27  8.032
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
 (Adições) / Baixas ao imobilizado  2.162  2.716
 (Adições) / Baixas ao ativo intangível  -5,94  
 Caixa aplicado nas ativ. de investimento 2.156  -2.716
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
 Captações através de empréstimos  7.353  292
 Pagamentos de empréstimos  -3.513  -880
 Pagamento de dividendos    -2.123
 Caixa recebido nas atividades de
		financiamento		  3.840  -2.710
 Aumento (Diminuição) no caixa e
  equivalentes de caixa  5.968  -2.606
 Caixa e equivalentes de caixa:
 No início do exercício  7.229  4.622
	No	final	do	exercício	  1.260  7.229
    5.968  2.607

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
       Ajustes de Reserva de   
   Capital Reserva Reserva de Reserva de Exercícios Incentivos Reserva de Lucros 
   Social Legal Capital Lucros Anteriores Fiscais Capital Acumulados Total
SALDOS EM 31 DE
 DEZEMBRO DE 2019  27.000 1.500 62 11.052 237 657 62 - 40.509
Aumento de capital  -     -     -     -     -     -     -     -     - 
Reserva legal  -     303   -    -303   -     -     -     -     - 
Reserva de lucros   -     -     -     8.429   -     -     -    -10.383  -1.955 
Lucro líquido do exercicio   -     -     -     -     -     -     -     10.383   10.383 
SALDOS EM 31 DE
 DEZEMBRO DE 2020   27.000   1.804   62   19.177   237   657   62   -     48.936 
Aumento de capital    1.804   62   19.177   237   657   62    21.999 
Reserva legal   -1.804        -1.804 
Resera de Capital    -62     -62   -124 
Reserva de Incentivos Fiscais      -657    -657 
Reserva de lucros     -19.177      -19.177 
Ajuste de Exercicios Anteriores     -237   -      -237 
Lucro líquido do exercicio          9.524   9.524 
SALDOS EM 31 DE
 DEZEMBRO DE 2021  48.569   -     -     -     -     -     -     9.524   58.093 

NOTAS EXPLICATIVAS
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Magnesium do Brasil S/A (“Companhia”) é uma sociedade anônima com capital fechado, constituída 
em 27 de setembro de 1966, e com sede na Rodovia BR-116, km 13, nº 4665, salas 101 e 102, Messejana, em Fortaleza, Estado do 
Ceará. A Companhia tem como objetivos as seguintes atividades: a extração, o beneficiamento, a transferência e a comercialização de 
minérios; a fabricação, industrialização e a comercialização de produtos químicos; fabricação, industrialização e comercialização de ferti-
lizantes destinados à agricultura, bem como a matéria - prima na produção de misturas minerais.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elabora-
das e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000) 
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC 1.255/09. O termo “empresas de pequeno e médio 
porte” adotado no PME não inclui: (i) companhias abertas, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (ii) sociedades de 
maior porte conforme Lei no 11.638/07 e (iii) sociedades reguladas pelo BACEN e pela SUSEP e outras sociedades cuja prática contábil 
é ditada por órgão regulador com poder legal para tanto. A Administração entende que a Sociedade atente aos requisitos para o enqua-
dramento no PME por não estar incluída nas características anteriormente descritas. A Administração da Sociedade declara de maneira 
explícita, e não reservada, que as demonstrações financeiras ora apresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, bem como de outra forma 
mencionado. Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Sociedade são apresentados em 
Reais, moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“moeda funcional”).  Transações e saldos em moeda estrangei-
ra: Na elaboração das demonstrações financeiras as transações em moeda estrangeira são registradas de acordo com a taxa de câmbio 
vigente na data de cada transação. No final de cada período de relatório, os itens monetários em moeda estrangeira são reconvertidos 
pelas taxas vigentes no fim do exercício. As variações cambiais são reconhecidas na demonstração de resultado quando incorridas. 
3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras representam títulos de alta liquidez e estão demonstradas ao 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento do exercício, com vencimento em até três meses da data-base 
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Aplicações financeiras - Representam investimentos não derivativos com 
data de vencimento fixa sem a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo. Estão demonstradas ao custo amortiza-
do utilizando o método de juros efetivos. Contas a receber - São demonstradas ao valor de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até a data do balanço, ajustados por provisão para perda, se necessária. A 
perda estimada com créditos de liquidação duvidosa é constituída, quando aplicável, com base na avaliação da Administração quanto a 
eventuais perdas na realização das contas a receber. Estoques - São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que não excede 
ao valor de mercado ou ao valor líquido de realização. As perdas estimadas com o excesso e obsolescência dos estoques é constituída, 
quando aplicável, com base na avaliação da Administração quanto a eventuais perdas na realização dos estoques. Imobilizado - É de-
monstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base 
em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, como segue: Edificações: 4%, Máquinas e Equipamentos: 10%, 
Móveis, Utensílios e Instalações: 10%, Veículos: 20%, Computadores e Periféricos: 20%. Demais ativos - São apresentados ao valor 
de realização. Incluindo, quando aplicável, os rendimentos, auferidos até a data do balanço. Passivos circulante e não circulante - Um 
passivo é reconhecido nas demonstrações financeiras quando a Sociedade possui uma obrigação legal constituída como resultado de 
um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas tendo como 
base as melhores estimativas do risco envolvido. Apuração do resultado - O resultado das operações é apurado pelo regime contábil de 
competência. A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, todos 
os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador e é provável que os benefícios econômicos serão gerados 
em favor da Sociedade. Instrumentos financeiros - Instrumentos financeiros não-derivativos mantidos pela Sociedade são classificados 
como mantidos até o vencimento e compreendem basicamente aplicações financeiras de alta liquidez e sujeitas a um insignificante risco 
de mudança de valor e empréstimos e financiamentos bancários. As aplicações financeiras são mensuradas ao custo, acrescida dos 

rendimentos auferidos até as datas de encerramento do exercí-
cio, e os empréstimos e financiamentos são mensurados ao custo 
amortizado considerando o método da taxa efetiva de juros, sendo 
registrados ao resultado do exercício de acordo com o regime de 
competência. Imposto de renda e contribuição social - As despesas 
de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculadas e registradas 
conforme legislação vigente. As alíquotas aplicáveis são de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual ex-
cedente de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais) para 
IRPJ e 9% sobre o lucro tributável para CSLL sobre o lucro líquido. 
No exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro 
de 2021 a Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro real 
anual. Subvenção governamental - As subvenções governamen-
tais são reconhecidas quando existe segurança razoável de que 
a Sociedade irá atender às condições relacionadas e que as sub-
venções serão recebidas. São reconhecidas sistematicamente no 
resultado durante os períodos nos quais a Sociedade reconhece 
como despesas os correspondentes custos que as subvenções 
pretendem compensar. A partir de 01 de janeiro de 2019, conforme 
Laudo Constitutivo nº 0128/2019, emitido pela SUDENE - Supe-
rintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a Sociedade goza 
de incentivo fiscal de redução de 75% do cálculo do imposto de 
renda sobre o lucro da exploração até o ano calendário de 2028. 
Provisões - Uma provisão é reconhecida, em função de um evento 
passado, se a Sociedade tem uma obrigação legal ou construtiva 
que possa ser estimada de maneira confiável, e é provável que um 
recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação.
4 - CAPITAL SOCIAL E TIPOS DE AÇÕES: O Capital Social 
subscrito e integralizado, no valor de R$ 48.936.158 (quarenta e 
oito milhões novecentos e trinta e seis e cento e cinquenta e oito) 
ações ordinárias nominativas sem valor nominal totalmente inte-
gralizadas.

Geralda Alves Machado
Contadora

CRC-CE 012654/0-1 - CPF: 369.079.873-68

MAGNESIUM  DO  BRASIL  S.A.
CNPJ: 07.207.806/0001-02



O crescimento vem 
após campanhas com 
participação de artis-
tas, partidos políticos 
e plataformas de mú-
sica para reverter o 
baixo índice registrado
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NACIONAL

Ninguém pressionou o André (Mendonça)
Carla Zambeli (PL-SP) rebate voto do ministro 

Dias Toffoli sobre pressão contra o colega

S
enador de primeiro mandato, Angelo 
Coronel (PSD-BA) curtiu em São Pau-
lo o período de Carnaval, no fim de fe-
vereiro, com direito a hospedagem em 

um dos hotéis da rede Atlantica. O Senado não 
funcionou no período em que ele ficou ali hos-
pedado com a esposa na Suíte Luxo King para 
não fumantes, de 26 de fevereiro a 2 de março 
últimos, ainda assim a conta é nossa. A nota 
fiscal, que ele apresentou ao Senado para obter 
ressarcimento, registra o valor de R$2.593,70.

Um é pouco...
A mulher do senador também estava na suí-

te. O casal aproveitou a viagem e deu um pulo 
na Basílica de Nossa Senhora Aparecida.

...dois é bom...
Além da benesse da estadia, o cotão ainda foi 

usado para pagar a passagem aérea de sua exce-
lência. Foi e voltou por nossa conta.

...três é demais
O Senado bancou o hotel, bancou as passa-

gens do senador, mas não da primeira-dama. 
Pagou “só” a metade da nota: R$ 1.441,82

Atividade parlamentar?
“Procedimentos médicos” levaram Coronel a 

São Paulo, diz a assessoria, apesar do feriadão e de 
ele aparecer bem-disposto em fotos da ocasião.

Julgamento rápido
Silveira não tinha chance, apesar da atuação 

corajosa do seu advogado. O STF foi objetivo e 

parecia dedicado a encerrar o caso ainda ontem.

Maior surpresa
A grande surpresa do julgamento foi a posição 

do ministro André Mendonça, que, ao contrário 
das fake news difundidas, não pediu vistas.

Vapt-vupt
O ministro Edson Fachin não precisou de 

mais de 1 minuto e 44 segundos para se associar 
ao voto do relator e condenar o réu.

Caríssima inutilidade
A agência de petróleo e gás ANP tem refor-

çado a própria inutilidade, limitando-se a di-
vulgar os preços médios dos combustíveis. A 
ANP custa caro demais, até por suas decisões 
exóticas, para se resumir a isso.

Jucá na frente
Pesquisa Pontual em Roraima (TSE nº RR-

06836/2022) mostra a liderança de Romero 

Senador curte feriadão de Carnaval e o povo paga

O PODER SEM PUDOR

Presidente da União Nacional dos Estu-
dantes no início da década de 80, Aldo Rebelo 
viu-se cercado de convites internacionais. Num 
belo dia, foi a Moscou, cujo governo, então 
soviético, não lhe inspirava confiança. Militan-
te do PCdoB, Rebelo via nos funcionários do 
Kremlin repulsivos revisionistas. Ao desembar-
car, um solícito funcionário soviético insistiu 
para que ele vestisse um casaco térmico. Cama-
rada Aldo recusou, achando-se agasalhado, e 

ganhou a rua. Não deu um passo depois disso. 
Repentinamente, perdera todos os movimen-
tos. A temperatura, em Moscou, estava a 39 
graus negativos. O brasileiro, sob a insuficiente 
lã dos velhos agasalhos, parecia congelado. 
Solícito, o russo jogou sobre ele o feioso, porém 
eficiente, abrigo térmico; e, aos poucos, o pre-
sidente da UNE foi recuperando a mobilidade. 
Chateado, o revolucionário Aldo ficou devendo 
esse favor à camarilha revisionista soviética.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Picolé de brasileiro

Fux deu o mote: ‘mexeu com 
um, mexeu com todos’
A sorte do deputado Daniel Sil-
veira está selada: sua condena-
ção no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) eram favas contadas. 
O julgamento começou com a 
sentença condenatória pratica-
mente definida, nos termos do 
mote proclamado em nota pelo 
ministro Luiz Fux, em agosto 
de 2021, ao reagir a ataques do 
presidente Bolsonaro: “Mexeu 
com um, mexeu com todos”. 
O mote se aplica ao deputado 
federal Daniel Silveira.

Jucá (MDB) para senador, com 43%, se-
guido de Hiran Gonçalves (PP), que soma 
22,9%. O atual senador Telmário Motta 
(PDT) tem 21,4%, Helder Girão 6,8% e 
Ozeas Colares (Podemos) 5,9%

Motivos de sobra
Se restava alguma dúvida sobre o fim da 

emergência sanitária, a média de mortes 
por covid caiu abaixo de 100 pela primeira 
vez desde a virada do ano e chegou na terça 
a 94, a menor em dois anos de pandemia.

Brasil x Uruguai
Com 214 milhões de habitantes, o Brasil 

atingiu 85% da população com ao menos 
uma dose. O Uruguai, com 3,4 milhões de 
habitantes, muito elogiado nas manchetes 
brasileiras, vacinou 85,4%.

Complicado
A disparada do diesel, apesar de a alta 

no petróleo ter sido mais do que compen-
sada pela queda no dólar, fez o preço do li-
tro avançar até 5,4% no mês de março. Se-
gundo a Ticketlog, o preço médio do S-10 

é de R$ 6,984.

Precisa nem ter
Ao realçar a certeza do placar em um 

jogo, o premiado jornalista Milton Neves 
popularizou a expressão “esse jogo não 
precisa nem ter”. Parecia ser o caso do jul-
gamento de Daniel Silveira.

Potência mundial
O agronegócio brasileiro impressiona até 

quando o clima não ajuda. Segundo a Co-
nab, o clima adverso reduziu a safra de ca-
na-de-açúcar em 10,6%, ainda assim foram 
produzidas 585,2 milhões de toneladas.

Consumo masculino
Pesquisa CNI/FSB mostra que, nos úl-

timos seis meses, homens passaram a gas-
tar mais em carne vermelha, combustíveis, 
materiais de construção, refeições fora de 
casa e TV por assinatura.

Pensando bem...
... quando o juiz precisa dar mais explicações 

que a defesa, não é bom sinal para o acusado.

FOTO PAULO SÉRGIO/CÂMARA DOS DEPUTADOS
A Procuradoria-Geral da 

República (PGR) defendeu 
nesta quarta-feira (20) que 
o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) condene o depu-
tado federal Daniel Silveira 
(PTB-RJ) por ter atacado 
integrantes da corte. A vice-
-procuradora-geral da Re-
pública, Lindôra Araújo, foi 
a responsável por falar pela 
Procuradoria. Ela é a núme-
ro 2 do procurador-geral, 
Augusto Aras, que não este-
ve presente no julgamento.

“A Constituição deslegitima 
as condutas e discursos que, 
apostando na violência e na 
grave ameaça, substituem o 
método democrático”, afirmou 
Araújo. Ela classificou como 
“intolerável” e “inconcebível” 
as condutas do parlamentar.

A procuradora leu afirma-
ções de Silveira que o levaram 
a ser denunciado e chegou a 
rir do trecho em que o parla-
mentar usou apelidos para se 
referir ao ministro Alexandre 
de Moraes, que é o relator do 
caso e um dos principais alvos 
da militância bolsonarista no 
STF. O magistrado também fez 
expressão de ironia após o re-
lator de Araújo. “É inconcebí-
vel num Estado Democrático 
de Direito que alguém instigue 
que, nos dizeres do réu: ‘o povo 
entre dentro do STF, agarre o 
Alexandre de Moraes pelo co-

larinho dele e sacuda a cabeça 
de ovo dele e o jogue dentro de 
uma lixeira’”, afirmou.

Segunda a procuradora, o 
fato se torna “ainda mais gra-
ve” por ter sido “perpetrado 
por representantes do povo e 
veiculado em rede mundial 
de computador em perfil de 
agente político que contava à 
época dos fatos com mais de 
100 mil seguidores”. Ela citou 
outras condutas que conside-
ra equivocadas: “Intolerável 
também que alguém atire to-
mates em ministros, que piche 
residências de membros do 
STF, que abordem membros 
do Ministério Público nas 
ruas ou ministros em aviões, 
ou parlamentares em restau-
rantes, a fim de intimidá-los 
no exercício das suas funções 
constitucionais”, disse.

E completou: “As impu-
tações têm por base falas e 
manifestações que ferem o 
domínio sensível da grave 
ameaça à legítima atividade 
constitucional de instituições 
democráticas, pela violência 
moral direcionada a membros 
do órgão de cúpula de um dos 
Poderes da República”.

Barrados
Daniel Silveira, junto do 

também deputado federal e fi-
lho do presidente da República 
Eduardo Bolsonaro (PL-SP), 
foram barrados no Supremo 
Tribunal Federal no mesmo 
dia. Por volta das 14h, os 
dois parlamentares tentaram 
acessar o plenário da corte 

para acompanhar o julga-
mento da ação penal que 
tem Silveira como réu. Uma 
resolução sobre o funciona-
mento do tribunal durante 
a pandemia da covid-19 au-
toriza a permanência apenas 
dos advogados das partes.

Silveira e Eduardo, na oca-
sião, estavam sem máscara de 
proteção facial. “Só no Brasil o 
réu é proibido de acompanhar 
o seu próprio julgamento. Isso 
não fere o direito à ampla de-
fesa?”, publicou o filho do pre-
sidente em uma rede social, 
nesta quarta-feira.

O processo contra o de-
putado federal fluminense 
é um desdobramento das 
apurações sobre os chama-
dos atos antidemocráticos, 
em um inquérito que colo-
cou sob a mira do tribunal 
alguns dos principais alia-
dos do mandatário. Há uma 
expectativa de condenação, 
mas há risco de adiamen-
to. Silveira foi denunciado 
pela Procuradoria-Geral da 
República (PGR) sob a acu-
sação de ameaçar integrantes 
da corte em redes sociais. Ele 
elegeu como alvo preferencial 
o ministro Alexandre de Mo-
raes, relator de apurações que 
desagradam ao bolsonarismo.

TSE aponta aumento 
de 45% no número 
de jovens com título

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) anunciou 
que, após as mobilizações 
e campanhas direcionadas, 
o número de jovens de 15 
a 17 anos com título de 
eleitor subiu de 199.667 em 
fevereiro, para 290.783, em 
março – um aumento de 
45%. Recentemente, artistas 
como Anitta, Pablo Vittar, 
Luisa Sonza, entre outros, 
além de plataformas de 
música como o Spotify e 
até mesmo parti-
dos políticos, têm 
tentado convencer 
esse eleitorado a 
se cadastrarem e 
estarem aptos para 
votar em outubro.

No entanto, o 
Brasil ainda registra 
o menor número de 
adolescentes elei-
tores desde março 
de 2004. Proporcio-
nalmente, 37,09% 
dos jovens da época 
estavam regularizados para 
votar, hoje o número gira 
em torno de 18%.

O TSE afirma que elei-
ções municipais costumam 
atrair mais a participação 
dos jovens, por se tratar 
de um pleito local e no 
qual há uma proximidade 
maior dos eleitores com 
os candidatos. Além disso, 
a pandemia fez com que 
diversas campanhas para 
mobilização e participação 
política, que seriam feitas 
em escolas, tiveram de ser 
adiadas ou até canceladas.

Apesar da baixa histó-
rica, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(Unicef) fez uma enquete 
que revelou a crença dos jo-
vens no processo eleitoral: 
9 em cada 10 afirmaram 
que o voto tem poder para 
transformar a realidade. 
64% – número bem maior 
do que os 17% com título 

de eleitor – disseram que 
votariam nas eleições deste 
ano, outros 21% estão na 
dúvida.

Entre aqueles 15% que 
disseram que não votariam, 
nem todos o fariam por 
não desejarem participar 
da escolha dos representan-
tes. 17% não conseguirão 
tirar o título a tempo e 
outros 69% não terão idade 
suficiente. No Brasil, jovens 
a partir de 16 anos podem 

votar, apesar de não serem 
obrigados. O voto é obriga-
tório a partir dos 18 anos.

Cadastro
O cadastro do título de 

eleitor – ou seja, tirar o do-
cumento para quem ainda 
não tem – pode ser feito de 
forma online, pelo site de 
autoatendimento ao eleitor 
do TSE. Pelo mesmo link, 
qualquer pessoa a partir de 
16 anos pode regularizar 
o título para ficar apta ao 
voto. Os procedimentos po-
dem ser feitos também de 
forma presencial nos cartó-
rios de cada município.

A Justiça Eleitoral sub-
linha que jovens que hoje 
têm 15 anos, mas que já 
terão completado 16 até o 
dia 2 de outubro, data do 
primeiro turno, podem 
tirar o título. O prazo vai 
até o dia 4 de maio, daqui 
a duas semanas.

Denúncia. As falas do vice-presidente Hamilton Mourão ironizando áudios que apontam denúncias 
de tortura durante o período da ditadura militar chegaram à presidência da Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. A denúncia foi feita pela bancada do Psol na Câmara dos Deputados.

Deputado foi barrado no STF, nesta quarta, ao tentar entrar para acompanhar julgamento

PGR defende condenação de 
Daniel Silveira no Supremo
Para a vice-procuradora-geral da República, Lindôra Araújo, a conduta 
do deputado é intolerável. Ela é a número dois do titular Augusto Aras

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Pacatuba. 2ª Vara da Comarca de 
Pacatuba. Rua Coronel José Libânio, S/N, Centro - CEP 61801-250, Fone: (85) 3345-1198, Pacatuba-
CE - E-mail:. pacatuba2@tjce.jus.brPacatuba. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). 
Processo nº: 0050319-72.2021.8.06.0137. Classe: Reintegração / Manutenção de Posse. 
Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça. Requerente: Aldenor Nunes Freire Júnior e outro. 
O Dr. Giancarlo Antoniazzi Achutti, Juiz de Direito 2ª Vara da Comarca de Pacatuba da Comarca de 
Pacatuba/CE, por nomeação legal,. FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele 
tiverem conhecimento, que tramite neste juízo uma Ação de Reintegração e Manutenção de Posse, 
requerida por ALDENOR NUNES FREIRE JÚNIOR e KÁTIA MARIA BASTOS FREIRE, do imóvel a seguir 
descrito: “um terreno localizado no Sítio Timbó, no munícipio de Pacatuba, constituído pela 
quadra nº 25, em sua totalidade com 28 lotes, medindo 197,20m, conforme matrícula nº 
625, do Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício da Comarca de Pacatuba/CE.” mandou 
o Meritíssimo Juiz de Direito que se expedisse o presente edital, por meio do qual CITA e INTIMA 
os OCUPANTES que se encontram em lugar incerto e os eventuais interessados, para tomar ciência 
do ajuizamento da presente ação, bem como para tomar ciência da Audiência de Justificação 
Prévia designada para o dia 26 de maio de 2022, às 10h30min, por meio de videoconferência, 
através do sistema/aplicativo MICROSOFT TEAMS, a ser utilizado no celular, tablet, desktop ou 
notebook, cujo link de acesso: https://link.tjce.jus.br/7b30a2, a qual será gravada nos termos 
da Resolução 314 do CNJ, ficando, desde já, ADVERTINDO(A) de que caso não possa participar 
remotamente da audiência, deverá comparecer ao fórum na data e hora acima designados; ficando, 
ainda, CIENTIFICADO(A) de que o prazo de 15 (quinze) dias para contestação se iniciará a partir da 
decisão que deferir ou não a medida liminar. Do que, para constar, foi passado o presente edital, o 
qual será afixado no local público de costume e publicado no Diário da Justiça deste Estado. Pacatuba, 
Estado do Ceará, 21 de março de 2022. Eu, Mikaelly Torres de Lima, Servidora, o digitei e eu, Antônio 
Erimar de Souza Malveira, Supervisor, o conferi. Giancarlo Antoniazzi Achutti. Juiz de Direito
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Saúde. A Prefeitura Municipal de Fortaleza manterá dois postos de saúde em funcionamento 
nesta quinta-feira (21), Feriado de Tiradentes, exclusivamente para vacinação de rotina. Os 
postos Paulo Marcelo e Messejana funcionarão das 7h30 às 16h30.CIDADES

Jovens nas eleições
A deputada federal cearen-

se Luizianne Lins (PT), está 
promovendo amplo trabalho 
junto ao Congresso Nacional 
no sentido de que seja feita 
campanha para que os jovens 
de 16 e 17 anos tirem o título 

de eleitor e já possam participar do pleito eleitoral de 
outubro vindouro. Lembra Luizianne Lins (Foto), que 
nessa faixa de idade o voto é facultativo.

Saiba mais
A representante cearense que já foi vereadora, depu-

tada estadual, prefeita de Fortaleza e agora representa o 
Estado na Câmara Federal apresentou proposta através de 
requerimento direto ao próprio presidente Artur Lira, que 
prometeu fazer a sua parte. Sem dúvida, os jovens na faixa 
de idade mencionada já sabem o que é bom para o país. 
O prazo para tirar o novo título ou renovar a condição do 
votante vai até quatro de maio vindouro.

Avisar ao Brasil
O conhecido cantor e compositor Raimundo Fagner 

acabou de protocolar solicitação junto ao Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Ceará (TRE), requerendo a retirada de um 
vídeo que circula nas redes sociais, onde declara apoio à 
reeleição do presidente Jair Bolsonaro.

Foi adulterado
De acordo com Raimundo Fagner "tal vídeo é uma gra-

vação de 2018, adulterado propositadamente para parecer 
atual". O cantor e compositor declarou em 2020, que se 
arrependeu de ter apoiado Bolsonaro. Decepcionado com 
o momento político, Fagner diz que não pretende se posi-
cionar em relação à campanha presidencial deste ano:" só 
quero saber de cantar para meus fãs".

Congresso
Está programado para os dias 27 e 28 próximos em 

Fortaleza, o 11o. Congresso RTI Provedores de Internet e 
o 13o. Congresso RTI Data Centers que deverão acontecer 
no Centro de Eventos no auditório número um(1). Os or-
ganizadores do evento chamam a atenção de interessados 
da capital e interior.

E mais
Para a abertura dos congressos o assessor da Secreta-

ria de Desenvolvimento e a Trabalho do Ceará (Sedet), 
Adalberto Albuquerque de Paula Pessoa confirmou o 
tema:" Um mar de oportunidades para TIC e p mercado 
de Datacenters e Telecom". Estamos atentos.

Na próxima segunda-feira, dia 25 de abril, a Prefeitura 
Municipal de Pindoretama entregará a sede da primeira 
Secretaria Municipal da Cultura, localizada na Rua Pedro 
Ferreira do Nascimento, esquina com a Avenida Joaquim 
Cesário de Menezes, no bairro Caponga Funda. O ato da 
entrega contará com a presença de várias autoridades e 
haverá apresentações culturais. Pindoretama, através des-
ses ambientes, conseguirá atender melhor seus artistas, 
produtores culturais e comunidade em geral. Essa será 
a primeira sede própria da SECULT Pindoretama, numa 
clara demonstração de que o prefeito Dedé Soldado va-
loriza as artes e a cultura da cidade. Esse prédio viverá 
ativamente a cultura de Pindoretama. Através dele, o mu-
nicípio recebe a Secretaria Municipal e a Escola de Artes. 
Esses espaços serão a casa da cultura pindoretamense, 
afirma o secretário da Cultura, Ricardo Costa.

Pindoretama cuida da cultura

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 21 de abril de 2022  O ESTADO                     

HOSPITAL SÃO JOSÉ

Por meio do aparelho, os 
testes sorológicos, que são 
utilizados na detecção de 
anticorpos e de antígenos 
para o diagnóstico de do-
enças, são feitos de forma 
mais rápida e com maior se-
gurança. Responsável pela 
validação do equipamento 
na unidade, o farmacêutico 
bioquímico Paulo Germa-
no de Carvalho assegura 
que a máquina realiza até 
200 exames imunológicos 
por hora. “Essa aquisição 
aumentou a especificidade 
e a capacidade de detecção 
de antígeno e/ou de anti-
corpos em amostras dos 
pacientes. Com isso, con-
seguimos reduzir o tempo 
de espera pelos resultados, 
que saem em até duas ho-
ras”, detalha.

Pelo fato de substituir 
as etapas manuais voltadas 
à leitura das amostras, o 
aparelho também diminui 
possibilidades de erros. “Os 
testes de HIV, que são nossa 
maior demanda, agora não 
precisam ser feitos de for-
ma manual. O equipamen-
to consegue fazer a leitura 
de todos os parâmetros so-
licitados, como o quantita-
tivo de anticorpos para o 
vírus, e fornece os resulta-
dos diretamente para o sis-
tema”, é o que detalha Ítalo 
Cavalcante, farmacêutico 
bioquímico e coordenador 
do Laboratório de Análises 
Clínicas do HSJ.

De acordo com o gestor, a 
tecnologia otimizou o pro-
cesso de análise das amos-

tras coletadas na unidade. 
“Com o equipamento, nós 
podemos fazer, no São José, 
a análise automatizada de 
exames como testes para 
sorologia de hepatites, que 
antes eram encaminhados 
para o Laboratório Central 
de Saúde Pública do Ceará 
(Lacen)“, acrescenta.

Atendimento
O Laboratório de Aná-

lises Clínicas do Hospital 
São José atende pacientes 
provenientes da Emergên-

cia, unidades de internação 
e Ambulatório. O servi-
ço, que funciona 24 horas, 
o auxilia o corpo médico 
no diagnóstico das mais 
diversas doenças infecto-
contagiosas tratadas na 
instituição, como arboviro-
ses, infecções sexualmente 
transmissíveis (ISTs), tu-
berculose, meningites e co-
vid-19.

O Laboratório do HSJ 
contempla diferentes es-
pecialidades clínicas, re-
alizando exames, dentre 

outras áreas, nas de Bioquí-
mica, Imunologia, Micro-
biologia, Hemogasometria, 
Uroanálises e Coagulação.

Com os investimentos 
realizados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS) e 
pela Sesa, foi possível au-
tomatizar processos desen-
volvidos no serviço. Isso 
proporcionou à população 
cearense uma assistência à 
saúde com maior confia-
bilidade na execução dos 
exames e mais agilidade na 
liberação dos resultados.

Porto Iracema abre inscrições 
para Laboratórios de Criação

O Porto Iracema das Artes, 
escola de formação e cria-
ção do Governo do Ceará, 
instituição da Secretaria da 
Cultura do Ceará (Secult 
Ceará), está com inscrições 
abertas para a 10ª edição do 
Programa dos Laboratórios 
de Criação. As inscrições se 
dão pela ampliação de vagas 
e expansão para o interior 
cearense. Com dez anos de 
experiência, o programa 
fortalece os compromissos 
com a diversidade no âmbi-
to das políticas públicas de 
cultura, garantindo a cota de 
50% de projetos para artistas 
do interior e a destinação de 
metade das vagas, em todos 
os Laboratórios, para pessoas 
autodeclaradas pretas, pardas, 
indígenas, quilombolas, tra-
vestis, transexuais, transgê-
neros, não binárias e pessoas 
com deficiência. As inscri-

ções podem ser feitas pelo 
site do Governo do Ceará.

O programa dos Labora-
tórios de Criação tem uma 
metodologia inovadora e já 
consolidou-se como uma 
referência de política públi-
ca de formação em artes no 
país, qualificando, inclusive, 
projetos que seguem impor-
tantes trajetórias no grande 
mercado cultural. Roteiros 
de cinema, espetáculos de 
dança, música e teatro e pro-
jetos de artes visuais ocupa-
ram a cena artística do país, 
marcados por uma enorme 
diversidade de poéticas e 
estéticas artísticas. Ao todo, 
são sete meses de imersão, 
com orientação coletiva e in-
dividual, integrando tutores 
e artistas, num processo de 
pesquisa e criação, com ofi-
cinas específicas de aperfei-
çoamento e aulas abertas.

FOTO  DIEGO SOMBRA/ ASCOM HSJ

O Laboratório de Análises Clínicas do HSJ atende pacientes provenientes da Emergência, unidades de internação e Ambulatório

A partir de equipamento, 
análise de exames é otimizada

Diagnóstico de doenças são feitos de forma mais rápida e com maior 
segurança. Equipamento pode realizar até 200 exames imunológicos por hora

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Senhores nossas Demons-
trações Contábeis relativas ao exercício findo em 31/12/2021. Colocamo-nos a inteira disposição de todos para prestar quaisquer esclare-
cimentos que julgarem necessários. Fortaleza-Ceará, 31 de dezembro de 2021. Mateus Varela Freire - Diretor Presidente.

BALANÇO PATRIMONIAL
    dez/21  dez/20
A t i v o
Circulante  
Caixa e equivalentes de caixa  28  255
Contas a receber de clientes  -  -
Estoques  5.921  4.020
Adiantamentos e outros  17  44
Impostos e contribuições a recuperar  139  538
Despesas antecipadas  11.946  8.712
Total do ativo Circulante  18.052  13.569
   
   
Não circulante
Impostos a recuperar  -  -
Adiantamentos e outros  -  -
Depósitos judiciais  -  -
Outras contas a receber  -  -
Imobilizado  2.248  2.368
Intangível  -  -

Total do ativo não circulante  2.248  2.368

Total do ativo  20.300  15.937

  dez/21  dez/20
P a s s i v o   
Circulante   
Empréstimos e financiamentos com terceiros   -  -
Fornecedores  419  578
Impostos e contribuições a recolher  229  553
Salários e férias a pagar  336  189
Partes relacionadas - Juros a pagar  200  367
Adiantamentos de clientes  10.076  5.939
Provisões diversas  13  34
Instrumentos financeiros derivativos  -  -
Outras contas a pagar  -  5
Total do passivo circulante  11.273  7.663
Não circulante
Empréstimos e financiamentos com terceiros  -  -
Partes relacionadas - Mútuos  1.198  1.000
Impostos e contribuições a recolher  -  -
Outras contas a pagar  70  70
Total passivo não circulante  1.269  1.070
Patrimônio líquido
Capital Social  7.166  4.000
Ações em Tesouraria  12  -12
Reserva Legal  -  303
Reserva de Lucros  592  2.711
Ajustes de Exercícios Anteriores  -12  201
  7.758  7.203
Total do passivo e patrimônio líquido  20.300  15.937

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
    dez/21  dez/20
Receita operacional bruta   
 Venda de produtos e serviços  7.930  7.505
    7.930  7.505
Deduções    
 Impostos sobre as vendas  -1.665  -1.608
 Devoluções e abatimentos    
    -1.665  -1.608
Receita operacional líquida  6.265  6
 Custos dos produtos vendidos e dos
  serviços prestados  -4.975  -4.693
Lucro bruto  1.290  1.204
Receitas (despesas) operacionais:
 Vendas  -  -
 Gerais e administrativas  -242  -276
 Resultado financeiro líquido  -117  -104
 Outras receitas (despesas) operacionais  -82  422
    -441  41
Lucro (prejuízo) antes do imposto de
 renda e da contribuição social  850  1.245
Imposto de renda e contrib. social - corrente -162  -153
Imposto de renda e contrib. social -
 diferidos  -96  -326
Lucro líquido do exercício  592  766

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
    dez/21  dez/20
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício   592    767
Ajustes ao lucro líquido
 Depreciação e amortização  201  218
 Perdas (Ganhos) com Variação cambial    -
 Provisão (reversão) para devedores duvidosos   -
 Ajuste ao valor justo de instrumentos
  financeiros derivativos    -
(Acréscimo) decréscimo em ativos e
 passivos operacionais
 Contas a receber de clientes  -  -
 Estoques  -1.901  -251
 Adiantamentos e outros  28  3
 Impostos e contribuições a recuperar  398  -335
 Despesas antecipadas  -3.234  -3.760
 Fornecedores  -159  237
 Impostos e contribuições a recolher  -324  204
 Salários e férias a pagar  147  75
 Adiantamentos de clientes  4.138  3.271
 Provisões diversas  -21  -191
 Outras contas a pagar  -5  5
 Caixa gerado pelas ativ. operacionais  -140  242
Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
 (Adições) / Baixas ao imobilizado  -119  -153
 (Adições) / Baixas ao ativo intangível  -  -
 Caixa aplicado nas ativ. de investimento -119   -153 
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
 Captações através de empréstimos  32  28
 Pagamentos de empréstimos    -
 Pagamento de juros sobre capital próprio    -
 Caixa aplicado nas atividades de
		financiamento	  32    28
 Aumento / (Diminuição) no caixa e
  equivalentes de caixa  -227  116
 Caixa e equivalentes de caixa:   
 No início do exercício   255  138
	No	final	do	exercício	  28  255
    -227  117

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
       Ajustes de
   Capital Reserva Reserva Reserva Exercícios Lucros Ações em 
   Social Legal de Capital Lucros Anteriores acumulados Tesouraria Total
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019   4.000  291  2.046 201  -12 6.525
Aumento de capital  - - - - - - - -
Reserva legal  - 13 - -13 - - - -
Reserva de lucros  - - - 678 - (767) - (89)
Lucro líquido do exercicio  - - - - - 767 - 767
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  4.000 304 - 2.711 201 - -12 7.203
Aumento de capital   304  2.711    3.015
Reserva legal   -304      -304
Reserva de lucros     -2.711    -2.711
Ajustes de Exercicios Anteriores      -12  12 -
Ações em Tesouraria         
Lucro líquido do exercicio       591  591
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  7.166 - - - -12 591 12 7.757

NOTAS EXPLICATIVAS
1 - CONTEXTO OPERACIONAL: A Refranor Refratários do Nordeste S/A (“Companhia”) é uma sociedade anônima com capital fechado, 
constituída em 08 de agosto de 1972, e com sede na Rodovia BR-116, km 13, nº 4665, salas 201 e 202, Messejana, em Fortaleza, Estado 
do Ceará. A Companhia tem como atividade preponderante a pesquisa, a lavra e o beneficiamento de minérios, especialmente Magnesita 
e associados.
2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: Declaração de conformidade: As demonstrações contábeis foram elabora-
das e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as pequenas e médias empresas (NBC TG 1.000) 
aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) através da Resolução CFC 1.255/09. O termo “empresas de pequeno e médio 
porte” adotado no PME não inclui: (i) companhias abertas, reguladas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM); (ii) sociedades de 
maior porte conforme Lei no 11.638/07 e (iii) sociedades reguladas pelo BACEN e pela SUSEP e outras sociedades cuja prática contábil 
é ditada por órgão regulador com poder legal para tanto. A Administração entende que a Sociedade atente aos requisitos para o enqua-
dramento no PME por não estar incluída nas características anteriormente descritas. A Administração da Sociedade declara de maneira 
explícita, e não reservada, que as demonstrações financeiras ora apresentadas foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil por meio do Pronunciamento Técnico PME - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas 
emitido pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no 
custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, bem como de outra forma 
mencionado. Moeda funcional e de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras da Sociedade são apresentados em 
Reais, moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“moeda funcional”). 
3 - SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: Caixa e equivalentes de caixa - Compreendem os saldos de caixa, depósitos 
bancários à vista e aplicações financeiras. Essas aplicações financeiras representam títulos de alta liquidez e estão demonstradas ao 
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até as datas de encerramento do exercício, com vencimento em até três meses da data-base 
e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Contas a receber - São demonstradas ao valor de realização, incluindo, 
quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos até a data do balanço, ajustados por provisão para 
perda, se necessária. Estoques - São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que não excede ao valor de mercado ou ao 
valor líquido de realização. Imobilizado - É demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são 
calculadas pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica dos bens, como segue: Edificações: 
4%; Máquinas e Equipamentos: 10%; Móveis Utensílios e Instalações: 10%, Veículos: 20% e Computadores e Periféricos: 20%. Demais 
ativos - São apresentados ao valor de realização. Incluindo, quando aplicável, os rendimentos, auferidos até a data do balanço. Passivos 
circulante e não circulante - Um passivo é reconhecido nas demonstrações financeiras quando a Sociedade possui uma obrigação legal 
constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões 
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Apuração do resultado - O resultado das operações é apura-
do pelo regime contábil de competência. A receita de venda de produtos é reconhecida no resultado quando seu valor pode ser mensurado 
de forma confiável, todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador e é provável que os benefícios 

econômicos serão gerados em favor da Sociedade. Imposto de 
renda e contribuição social - As despesas de Imposto de Renda da 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido 
(CSLL) são calculadas e registradas conforme legislação vigente. 
As alíquotas aplicáveis são de 15%, acrescidas do adicional de 
10% sobre o excedente de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) sobre 
a presunção de lucro trimestral, baseada na legislação vigente, que 
é de 8%, para IRPJ, e 9% sobre a presunção de lucro trimestral, 
baseada na legislação vigente, que é de 12%, para CSLL. No exer-
cício findo em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2021 
a Sociedade optou pelo regime de tributação do lucro presumido.
4 - CAPITAL SOCIAL E TIPOS DE AÇÕES: O Capital Social subs-
crito e integralizado, no valor de R$ 7.166.221,38 (sete milhões 
cento e sessenta e seis mil duzentos e vinte e um reais e trinta 
e oito centavos), está representado por 450 (quatrocentos e cin-
quenta) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal totalmen-
te integralizado.

Geralda Alves Machado
Contadora

CRC-CE 012654/0-1 - CPF: 369.079.873-68.

REFRANOR  REFRATÁRIOS  DO  NORDESTE  S.A.
CNPJ: 07.152.689/0001-19
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Faço público com este Edital que o DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS 
CONTRA AS SECAS-DNOCS realizará a execução da desapropriação de terras, 
benfeitorias e coberturas vegetais, inseridas em área abrangida pela construção do 
Açude Público Fronteiras, localizado no município de Crateús, no Estado do Ceará, 
declarado de Utilidade Pública pelo Decreto de 07 de julho de 2017, publicado no 
DOU de 10 de julho de 2017. Ficam convidados os interessados a comparecerem 
dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação deste Edital, ao Escritório 
de Desapropriação desta Autarquia em Crateús, localizado à Rua Almirante 
Tamandaré, nº 745, Bairro Centro, Crateús-CE, CEP 63700-000, onde serão 
atendidos pela Comissão de Desapropriação do DNOCS, para solução 
preferencialmente extrajudicial. A desapropriação das áreas seguirá os critérios 
estabelecidos pelo Decreto-Lei 3.365/41 e normas afins com a matéria de 
desapropriação. Os bens declarados de utilidade pública, para fins de indenização 
têm como presumíveis proprietários e benfeitores as seguintes pessoas: ESPÓLIO 
DE SILVINO BOÊMIO MOURÃO, com o lote Nº AFD-099, limitando-se ao Norte com 
o lote AFD-076 de Francisco Giovany Tavares Araújo; ao sul com o Rio Poty; ao Leste 
com o lote AFD-078 de José Maria Marques Pereira; e ao Oeste com o Rio Poty, com 
uma área de 337,0256 ha, avaliadas as terras em R$ 300.749,11 (trezentos mil, 
setecentos e quarenta e nove reais e onze centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 182.299,04 (cento e oitenta e dois mil, duzentos e noventa e nove 
reais e quatro centavos); ESPÓLIO DE MARIA FERREIRA BARROS, com o lote Nº 
AFD-106, limitando-se ao Norte com o lote AFD-107 de Manoel Ferreira Bonfim; ao 
sul com terras de Raimundo Leitão Messias Bonfim, ao Leste com área remanescente 
do próprio lote e ao Oeste com lote AFD-102 de Francisco de Assis Mourão Dias, com 
uma área de 64,2970 ha, avaliadas as terras em R$ 46.634,92 (quarenta e seis mil, 
seiscentos e trinta e quatro reais e noventa e dois centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 447.148,47 (quatrocentos e quarenta e sete mil, cento e quarenta e 
oito reais e quarenta e sete centavos); MANOEL FERREIRA BONFIM, com o lote Nº 
AFD-107, limitando-se ao Norte com terras do Espólio de Francisco Leitão Barros; ao 
Sul com o lote AFD-106 do Espólio de Maria Ferreira Barros; ao Leste com a área 
remanescente do próprio lote e ao Oeste com Riacho do Mato; com área de 8,9226 
ha, avaliadas as terras em R$ 6.683,36 (seis mil, seiscentos e oitenta e três reais e 
trinta e seis centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 8.939,95 (oito mil, 
novecentos e trinta e nove reais e noventa e cinco centavos); ESPÓLIO DE SOTERO 
ALVES RIBEIRO, com o lote Nº AFD-110, limitando-se ao Norte com terras do 
Espólio de José Bonfim de Almeida (IDACE-1878); ao Sul com a área remanescente 
do próprio lote; ao Leste com lote AFD-114 de Evaldo Francisco do Nascimento e ao 
Oeste com o lote AFD-101 de Osvaldo Rodrigues Fernandes; com uma área de 
95,9337 ha, avaliadas as terras em R$ 51.755,44 (cinquenta e um mil, setecentos e 
cinquenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 55.029,76 (cinquenta e cinco mil, vinte e nove reais e setenta e seis 
centavos); ESPÓLIO DE SOTERO ALVES RIBEIRO, com o lote Nº AFD-110.1, 
limitando-se ao Norte com área remanescente do próprio lote; ao Sul com Rio Poty; 
ao Leste com lote AFD-112 de Antônio Furtado de Matos e ao Oeste com o lote 
AFD-101 de Osvaldo Rodrigues Fernandes; com uma área de 123,5260 ha, avaliadas 
as terras em R$ 86.074,72 (oitenta e seis mil, setenta e quatro reais e setenta e dois 
centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 130.675,52 (cento e trinta mil, 
seiscentos e setenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); JOSÉ RAFAEL 
AZEVEDO DO BONFIM, com o lote Nº AFD-111, limitando-se ao Norte com área 
Remanescente do próprio lote; ao Sul com Rio Poty; ao Leste com o lote AFD-092 de 
João de Melo Menezes e ao Oeste com os Lotes AFD-113 de Edmilson Filho do Vale 
e AFD-112 de Antônio Furtado de Matos; com uma área de 195,4249 ha, avaliadas as 
terras em R$ 141.456,84 (cento e quarenta e um mil, quatrocentos e cinquenta e seis 
reais e oitenta e quatro centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 463.654,08 
(quatrocentos e sessenta e três mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oito 
centavos); ANTONIO FURTADO DE MATOS, com o lote Nº AFD-112, limitando-se 
ao Norte com Lote AFD-113 de Evaldo Francisco do Nascimento; ao Sul com Rio 
Poty; ao Leste com o lote AFD-111 de José Rafael Azevedo do Bonfim e ao Oeste 
com o lote AFD-110 do Espólio de Sotero Alves Ribeiro; com área de 108,3286 ha, 
avaliadas as terras em R$ 78.469,37 (setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e 
nove reais e trinta e sete centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 145.940,34 (cento e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e trinta e 
quatro centavos); LUSSILANE DE MATOS COSTA, com o lote Nº AFD-112 A, com 
as benfeitorias avaliadas em R$ 40.009,09 (quarenta mil, nove reais e nove centavos); 
LUCIVALDA DE MATOS CAVALCANTE, com o lote Nº AFD-112 B, com as 
benfeitorias avaliadas em R$ 42.122,31 (quarenta e dois mil, cento e vinte e dois 
reais e trinta e um centavos); OLAVO ALVES MATOS, com o lote Nº AFD-112 C, com 
as benfeitorias avaliadas em R$ 23.197,22 (vinte e três mil, cento e noventa e sete 
reais e vinte e dois centavos); EDMILSON FILHO DO VALE, com o lote Nº AFD-113, 
limitando-se ao Norte com lote AFD-114 de Evaldo Francisco do Nascimento; ao Sul 
com área remanescente do próprio lote; ao Leste com área remanescente do próprio 
lote e ao Oeste com a Rodovia CE-189; com área de 80,9418 ha, avaliadas as terras 
em R$ 59.327,82 (cinquenta e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e oitenta e dois 
centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 152.105,72 (cento e cinquenta e 
dois mil, cento e cinco reais e setenta e dois centavos); EVALDO FRANCISCO DO 
NASCIMENTO, com o lote Nº AFD-114, limitando-se ao Norte com lote AFD-095.2 de 
Manuel Alves de Souza, terras de Afonso Filho Torres Martins (IDACE-2401), 
Francisco Franciné Martins (IDACE-1693), Antônio Augusto Bonfim (IDACE-1675) e 
IDACE-1712; ao Sul com área remanescente do próprio lote; ao Leste com lote AFD-
092.1 de João de Melo Menezes e Rodovia Estadual CE-189 e ao Oeste com lote 
AFD-110 do Espólio de Sotero Alves Ribeiro; com uma área de 71,4711 ha, avaliadas 
as terras em R$ 38.242,65 (trinta e oito mil, duzentos e quarenta e dois reais e 
sessenta e cinco centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 118.156,28 
(cento e dezoito mil, cento e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos); EVALDO 
FRANCISCO DO NASCIMENTO, com o lote Nº AFD-114.1, limitando-se ao Norte 
com área remanescente do próprio lote; ao Sul com lote AFD-112 de Antônio Furtado 
de Matos; ao Leste com lote AFD-111 de José Rafael Azevedo do Bonfim e ao Oeste 
com lote AFD-110 do Espólio de Sotero Alves Ribeiro; com uma área de 22,3374 ha, 
avaliadas as terras em R$ 11.271,45 (onze mil, duzentos e setenta e um reais e 
quarenta e cinco centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 6.653,10 (seis 
mil, seiscentos e cinquenta e três reais e dez centavos); ESPÓLIO DE SEVERINO 
RODRIGUES DA COSTA, com o lote Nº AFD-115, limitando-se ao norte com terras 
de José Pereira da Costa (IDACE-2366); ao sul com lote AFD-044 de José Fernando 
Araújo Pereira; ao Leste com Área remanescente do próprio lote e ao Oeste com as 
terras de Bernadete Bonfim de Oliveira (IDACE-4380), Maria da Saúde da Silva 
(IDACE-2365), Maria de Fátima Silva Bezerra (IDACE-3026), Raimundo Nonato 
Rodrigues da Costa (IDACE-2261) e José de Melo Ribeiro (IDACE-4381); com uma 
área de 306,3257 ha, avaliadas as terras em R$ 183.096,03 (cento e oitenta e três 
mil, noventa e seis reais e três centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 225.545,84 (duzentos e vinte e cinco mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e 
oitenta e quatro centavos); ANTÔNIO LOPES RODRIGUES E OSMARINA LOPES 
RODRIGUES, com o lote Nº AFD-116, limitando-se ao Norte com Lote AFD-123 de 
José Barbosa Rodrigues; ao Sul com lote AFD-121 de Antônio Gomes da Costa; ao 
Leste com Riacho do Mato e ao Oeste com área remanescente do próprio lote; com 
área de 94,1240 ha, avaliadas as terras em R$ 77.395,23 (setenta e sete mil, 
trezentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 54.771,90 (cinquenta e quatro mil, setecentos e setenta e um reais e 
noventa centavos); ANTÔNIO DE MELO NETO, com o lote Nº AFD-116 A, com as 
benfeitorias avaliadas em R$ 28.449,42 (vinte e oito mil, quatrocentos e quarenta e 
nove reais e quarenta e dois centavos); ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA 
BONFIM, com o lote Nº AFD-117, limitando-se ao Norte com área remanescente do 
próprio lote; ao Sul com Rodovial Estadual CE-189; ao Leste com Assentamento 
Palmares e ao Oeste com lote AFD-134 de Cícero Evaldo de Souza; com uma área 
de 44,8769 ha, avaliadas as terras em R$ 26.698,85 (vinte e seis mil, seiscentos e 
noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 35.412,79 (trinta e cinco mil, quatrocentos e doze reais e setenta e nove centavos); 
ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA BONFIM, com o lote Nº AFD-117.1, limitando-
se ao Norte com Rodovia Estadual CE-189; ao Sul com área remanescente do 
próprio lote; ao Leste com Assentamento Palmares e ao Oeste com terras de Jonas 
Ferreira Bonfim (IDACE-1201); com uma área de 30,7597 ha, avaliadas as terras em 
R$ 17.807,00 (dezessete mil, oitocentos e sete reais) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 52.716,25 (cinquenta e dois mil, setecentos e dezesseis reais e vinte 
e cinco centavos); ESPÓLIO DE ANTONIO FERREIRA BONFIM, com o lote Nº AFD-
117.2, limitando-se ao Norte com área remanescente do próprio lote; ao Sul com lote 
AFD-113 de Edmilson Filho do Vale; ao Leste com lote AFD-122 do Espólio de Maria 
Dalva Bonfim de Oliveira e ao Oeste com terras de Jonas Ferreira Bonfim 
(IDACE-1201); com uma área de 4,1884 ha, avaliadas as terras em R$ 5.076,49 
(cinco mil, setenta e seis reais e quarenta e nove centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 9.251,36 (nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e trinta e seis 
centavos); FRANCISCA PEREIRA DE PAULA, com o lote Nº AFD-119, limitando-se 
ao Norte com área remanescente do próprio lote; ao Sul com Rio Poty; ao Leste com 
lote AFD-101 de Osvaldo Rodrigues Fernandes e ao Oeste com terras de Francisca 
Pereira de Paula (IDACE-2309); com uma área de 38,3174 ha, avaliadas as terras 
em R$ 28.139,33 (vinte e oito mil, cento e trinta e nove reais e trinta e três centavos); 
ANTÔNIO JOSÉ MARQUES PEREIRA, com o lote Nº AFD-119 A, com as 
benfeitorias avaliadas em R$ 137.344,55 (cento e trinta e sete mil, trezentos e 
quarenta e quatro reais e cinquenta e cinco reais); ANTÔNIO JOSÉ MARQUES 
PEREIRA, com o lote Nº AFD-119 B, com as benfeitorias avaliadas em R$ 52.312,39 
(cinquenta e dois mil, trezentos e doze reais e trinta e nove centavos); FRANCISCA 
PEREIRA DE PAULA, com o lote Nº AFD-119.1, limitando-se ao Norte com terras do 
Espólio de José Bonfim de Almeida (IDACE-1878); ao Sul com área remanescente do 
próprio lote; ao Leste com lote AFD-101 de Osvaldo Rodrigues Fernandes e ao Oeste 
com terras de Francisca Pereira de Paula (IDACE-2309); com uma área de 34,7264 
ha, avaliadas as terras em R$ 21.590,27 (vinte e um mil, quinhentos e noventa reais 
e vinte e sete centavos); JOÃO BATISTA VIEIRA E JOSÉ VIEIRA DE OLIVEIRA, 
com o lote Nº AFD-120, limitando-se ao Norte com Área Remanescente do próprio 
lote; ao Sul com Rio Poty; ao Leste com terras de Antônio Leitão Rodrigues 
(IDACE-2316) e ao Oeste com lote AFD-135 de Antônio Cícero da Silva; com uma 
área de 59,7448 ha, avaliadas as terras em R$ 37.601,60 (trinta e sete mil, seiscentos 
e um reais e sessenta centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 200.788,60 
(duzentos mil, setecentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos); ANTONIO 
GOMES DA COSTA, com o lote Nº AFD-121, limitando-se ao Norte com lote AFD-
116 de José Barbosa Rodrigues; ao Sul com lote AFD-062 de Jesus Rodrigues 
Ferreira; ao Leste com Riacho do Mato e ao Oeste com área remanescente do 
próprio lote; com uma área de 48,0580 ha, avaliadas as terras em R$ 37.556,34 
(trinta e sete mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos) e 
benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 104.205,09 (cento e quatro mil, duzentos e 
cinco reais e nove centavos); ESPÓLIO DE MARIA DALVA BONFIM DE ALMEIDA, 
com o lote Nº AFD-122, limitando-se ao Norte com lote AFD-117 do Espólio de 
Antonio Ferreira Bonfim; ao Sul com área remanescente do próprio lote; ao Leste 
com Assentamento Palmares; e ao Oeste com lote AFD-117 do Espólio de Antonio 
Ferreira Bonfim; com uma área de 28,7704 ha, avaliadas as terras em R$ 14.517,54 
(quatorze mil, quinhentos e dezessete reais e cinquenta e quatro centavos) e 
benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 11.320,83 (onze mil, trezentos e vinte reais e 
oitenta e três centavos); MARIA ZÉLIA RODRIGUES DE CASTRO, com o lote Nº 
AFD-122 A, com as benfeitorias avaliadas em R$ 19.015,79 (dezenove mil, quinze 
reais e setenta e nove centavos); ESPÓLIO DE MARIA DALVA BONFIM DE 
ALMEIDA, com o lote Nº AFD-122.1, limitando-se ao Norte com área remanescente 
do próprio lote; ao Sul com lote AFD-113 de Edmilson Filho do Vale; ao Leste com 
Assentamento Palmares; e ao Oeste com lote AFD-117 do Espólio de Antonio Ferreira 
Bonfim; com uma área de 20,9247 ha, avaliadas as terras em R$ 24.930,18 (vinte e 
quatro mil, novecentos e trinta reais e dezoito centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 2.299,39 (dois mil, duzentos e noventa e nove reais e trinta e nove 
centavos); JOSÉ BARBOSA RODRIGUES E OUTROS, com o lote Nº AFD-123, 
limitando-se ao Norte com terras de Roberto Barbosa Rodrigues; ao Sul com lote 
AFD-116 de Antônio Lopes Rodrigues e Osmarina Lopes Rodrigues; ao Leste com 
Riacho do Mato; e ao Oeste com área remanescente do próprio lote; com uma área 
de 44,4557 ha, avaliadas as terras em R$ 37.471,98 (trinta e sete mil, quatrocentos e 
setenta e um reais e noventa e oito centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 181.830,59 (cento e oitenta e um mil, oitocentos e trinta reais e cinquenta e nove 
centavos); JOAQUIM RODRIGUES DA COSTA, com o lote Nº AFD-124, limitando-
se ao Norte com lote AFD-080 de Jesus Rodrigues Ferreira; ao Sul com as terras de 

Severino Rodrigues Neto (IDACE-1660); ao Leste com Rio Poty; e ao Oeste com 
área remanescente do próprio lote; com uma área de 39,1233 ha, avaliadas as terras 
em R$ 35.869,28 (trinta e cinco mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte e oito 
centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 57.448,63 (cinquenta e sete mil, 
quatrocentos e quarenta e oito reais e sessenta e três centavos); FRANCISCO DE 
ASSIS COSTA PEREIRA, com o lote Nº AFD-125, limitando-se ao Norte com Rio 
Poty; ao Sul com lote AFD-076 de Francisco Giovany Tavares Araújo; ao Leste com 
lote sem código; e ao Oeste com os lotes AFD-066 do Espólio de Raimundo Nonato 
de Sousa e lote código IDACE-3031; com uma área de 38,9133 ha, avaliadas as 
terras em R$ 21.521,42 (vinte e um mil, quinhentos e vinte e um reais e quarenta e 
dois centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 119.432,10 (cento e 
dezenove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e dez centavos); MOISES PEREIRA 
BARBOZA, com o lote Nº AFD-126, limitando-se ao Norte com lote AFD-076 de 
Francisco Giovany Tavares Araújo; ao Sul com área remanescente do próprio lote; ao 
Leste com lote AFD-135 de Antônio Cícero da Silva e ao Oeste com lote AFD-076 de 
Francisco Giovany Tavares Araújo; com uma área de 8,0910 ha, avaliadas as terras 
em R$ 4.082,72 (quatro mil, oitenta e dois reais e setenta e dois centavos) e 
benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 189.452,96 (cento e oitenta e nove mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois reais e noventa e seis centavos); MOISES PEREIRA 
BARBOZA, com o lote Nº AFD-126.1, limitando-se ao Norte com área remanescente 
do próprio lote; ao Sul com Rio Poty; ao Leste com lote AFD-135 de Antônio Cícero 
da Silva e ao Oeste com lote AFD-076 de Francisco Giovany Tavares Araújo; com 
uma área de 30,9040 ha, avaliadas as terras em R$ 18.719,57 (dezoito mil, setecentos 
e dezenove reais e cinquenta e sete centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 34.276,17 (trinta e quatro mil, duzentos e setenta e seis reais e dezessete 
centavos); ESPÓLIO DE JOSÉ DE PAULA BONFIM, com o lote Nº AFD-127, 
limitando-se ao Norte com lote AFD-084 de Luciano Rodrigues de Morais; ao Sul com 
Riacho Pinheiro; ao Leste com lote sem código; e ao Oeste com lote AFD-128 do 
Espólio de Izabel Estelita Bonfim Cruz; com uma área de 33,3774 ha, avaliadas as 
terras em R$ 17.804,62 (dezessete mil, oitocentos e quatro reais e sessenta e dois 
centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 38.266,95 (trinta e oito mil, 
duzentos e sessenta e seis reais e noventa e cinco centavos); ESPÓLIO DE ISABEL 
ESTELITA BOMFIM CRUZ, com o lote Nº AFD-128, limitando-se ao Norte com lote 
AFD-084 de Luciano Rodrigues de Morais; ao Sul com Riacho Pinheiro; ao Leste com 
lote AFD-127 de José de Paula Bonfim; e ao Oeste com terras de Manoel Izaias 
Bonfim (IDACE-2558); com uma área de 29,1504 ha, avaliadas as terras em 
R$ 15.706,49 (quinze mil, setecentos e seis reais e quarenta e nove centavos) e 
benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 42.486,11 (quarenta e dois mil, quatrocentos 
e oitenta e seis reais e onze centavos); DOMINGOS CORREIA RODRIGUES, com o 
lote Nº AFD-129, limitando-se ao Norte com lote AFD-131 de Maria Irami Rodrigues 
Bonfim; ao sul com lote AFD-132 de Francisca Morais Diogo; ao Leste com área 
remanescente do próprio lote, e ao Oeste com Rio Poty, com uma área de 17,0687 
ha, avaliadas as terras em R$ 13.325,12 (treze mil, trezentos e vinte e cinco reais e 
doze centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 2.846,35 (dois mil, oitocentos 
e quarenta e seis reais e trinta e cinco centavos); DOMINGOS CORREIA 
RODRIGUES, com o lote Nº AFD-129.1, limitando-se ao Norte com lote AFD-131 de 
Maria Irami Rodrigues Bonfim; ao sul com lote AFD-132 de Francisca Morais Diogo; 
ao Leste com área remanescente do próprio lote, e ao Oeste com área remanescente 
do próprio lote, com uma área de 12,0875 ha, avaliadas as terras em R$ 6.099,35 
(seis mil, noventa e nove reais e trinta e cinco centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 4.362,90 (quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa 
centavos); ARISTEU VIEIRA DA COSTA, com o lote Nº AFD-130, limitando-se ao 
Norte com terras de Antônia Vieira da Costa (IDACE-3270); ao sul com o lote AFD-
100 do Espólio de Francisco Vieira da Costa, ao Leste com Rio Poty e ao Oeste com 
área remanescente do próprio lote, com uma área de 24,4370 ha, avaliadas as terras 
em R$ 27.568,86 (vinte e sete mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta e seis 
centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 97.217,60 (noventa e sete mil, 
duzentos e dezessete reais e sessenta centavos); MARIA IRAMI RODRIGUES 
BOMFIM, com o lote Nº AFD-131, limitando-se ao Norte com terras de Maria Bezerra 
de Souza (IDACE-1650); ao Sul com terras de Maria Irami Rodrigues Bonfim 
(IDACE-1680); ao Leste com área Remanescente do próprio lote e ao Oeste com 
Riacho do Mato; com uma área de 5,5238 ha, avaliadas as terras em R$ 3.794,09 
(três mil, setecentos e noventa e quatro reais e nove centavos) e benfeitorias e 
cobertura vegetal em R$ 5.668,59 (cinco mil, seiscentos e sessenta e oito reais e 
cinquenta e nove centavos); FRANCISCA MORAIS DIOGO, com o lote Nº AFD-132, 
limitando-se ao Norte com lote AFD-129 de Domingos Correia Rodrigues; ao Sul com 
lote AFD-086 de Antônio Sales Leitão; ao Leste com área remanescente do próprio 
lote e ao Oeste com Rio Poty; com uma área de 12,6986 ha, avaliadas as terras em 
R$ 9.906,62 (nove mil, novecentos e seis reais e sessenta e dois centavos) e 
benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 19.533,35 (dezenove mil, quinhentos e trinta 
e três reais e trinta e cinco centavos); FRANCISCA MORAIS DIOGO, com o lote Nº 
AFD-132.1, limitando-se ao Norte com lote AFD-129 de Domingos Correia Rodrigues; 
ao Sul com lote AFD-086.1 de Antônio Sales Leitão e terras IDACE-1654; ao Leste 
com área remanescente do próprio lote e ao Oeste com área remanescente do 
próprio lote; com uma área de 12,3701 ha, avaliadas as terras em R$ 6.241,95 (seis 
mil, duzentos e quarenta e um reais e noventa e cinco centavos) e benfeitorias e 
cobertura vegetal em R$ 7.076,29 (sete mil, setenta e seis reais e vinte e nove 
centavos); ESPÓLIO DE BENIGNA BEZERRA BOMFIM, com o lote Nº AFD-133, 
limitando-se ao Norte com Rodovia BR-404; ao Sul com área remanescente do 
próprio lote; ao Leste com terras de Sebastião Ferreira Bonfim (IDACE-1203) e ao 
Oeste com os lotes AFD-087 e AFD-089 de Otacílio Bezerra Bonfim; com uma área 
de 10,1001 ha, avaliadas as terras em R$ 5.096,51 (cinco mil, noventa e seis reais e 
cinquenta e um centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 113.237,00 (cento 
e treze mil, duzentos e trinta e sete reais); ESPÓLIO DE BENIGNA BEZERRA 
BOMFIM, com o lote Nº AFD-133.1, limitando-se ao Norte com área remanescente 
do próprio lote; ao Sul com lote AFD-113 de Edmilson Filho do Vale; ao Leste com 
terras de Sebastião Ferreira Bonfim (IDACE-1203) e ao Oeste com o lote AFD-087 de 
Otacílio Bezerra Bonfim; com uma área de 6,1834 ha, avaliadas as terras em 
R$ 8.463,22 (oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos); 
CICERO EVALDO DE SOUSA, com o lote Nº AFD-134, limitando-se ao Norte com 
área remanescente do próprio lote; ao Sul com Riacho Pinheiro; ao Leste com terras 
do Espólio de Antônio Ferreira Bonfim; e ao Oeste com terras de Inácia Ferreira 
Bonfim (IDACE-4395); com uma área de 22,7120 ha, avaliadas as terras em 
R$ 14.342,03 (quatorze mil, trezentos e quarenta e dois reais e três centavos) e 
benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 122.869,76 (cento e vinte e dois mil, oitocentos 
e sessenta e nove reais e setenta e seis centavos); ANTONIO CICERO DA SILVA, 
com lote Nº AFD-135, limitando-se ao Norte com área Remanescente do próprio lote; 
ao Sul com Rio Poty; ao Leste com lote AFD-120 de João Batista Vieira e ao Oeste 
com lote AFD-126 de Moisés Pereira Barbosa; com área de 18,1002 ha, avaliadas as 
terras em R$ 14.180,74 (quatorze mil, cento e oitenta reais e setenta e quatro 
centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 31.708,70 (trinta e um mil, 
setecentos e oito reais e setenta centavos); JOSÉ DE ARIMATEA BEZERRA 
BONFIM, com lote Nº AFD-136, limitando-se ao Norte com lote AFD-084 de Luciano 
Rodrigues de Morais; ao Sul com Riacho Pinheiro; ao Leste com terras de Manoel 
Izaias Bonfim (IDACE-2558) e ao Oeste com terras de Benígna Bezerra Bonfim 
(IDACE-2295); com área de 14,8303 ha, avaliadas as terras em R$ 8.505,46 (oito mil, 
quinhentos e cinco reais e quarenta e seis centavos); FRANCISCO DAS CHAGAS 
ALVES DA SILVA, com lote Nº AFD-137, limitando-se ao Norte com lote IDACE-2284; 
ao Sul com lote sem código; ao Leste com terras de Antônio Pereira da Costa 
(IDACE-2289) e ao Oeste com terras de Cesário de Melo e Silva (IDACE-3028); com 
área de 15,2286 ha, avaliadas as terras em R$ 14.121,16 (quatorze mil, cento e vinte 
e um reais e dezesseis centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 22.963,22 
(vinte e dois mil, novecentos e sessenta e três reais e vinte e dois centavos); 
ESPÓLIO DE GONÇALO JANUARIO DE BARROS, com lote Nº AFD-139, limitando-
se ao Norte com lote AFD-097 de Antônio Rodrigues Alves; ao Sul com terras de João 
Bezerra de Souza (IDACE-2535); ao Leste com área remanescente do próprio lote e 
ao Oeste com os lotes AFD-116 e AFD-123 de José Barbosa Rodrigues; com área de 
7,4507 ha, avaliadas as terras em R$ 7.464,67 (sete mil, quatrocentos e sessenta e 
quatro reais e sessenta e sete centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 44.518,90 (quarenta e quatro mil, quinhentos e dezoito reais e noventa centavos); 
JOSUÉ FREITAS DO VALE, com lote Nº AFD-140, limitando-se ao Norte com terras 
do Espólio de Raimundo Ferreira Rodrigues; ao Sul com área remanescente do 
próprio lote; ao Leste com lote AFD-141 de Antonio Célio Freitas do Vale e ao Oeste 
com terras de Inês Bonfim Rodrigues (IDACE-1665); com área de 4,6914 ha, 
avaliadas as terras em R$ 2.367,28 (dois mil, trezentos e sessenta e sete reais e vinte 
e oito centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 11.101,94 (onze mil, cento 
e um reais e noventa e quatro centavos); JOSUÉ FREITAS DO VALE, com lote Nº 
AFD-140.1, limitando-se ao Norte com área remanescente do próprio lote; ao Sul 
com Riacho Pinheiro; ao Leste com lote AFD-141 de Antonio Célio Freitas do Vale e 
ao Oeste com terras de Inês Bonfim Rodrigues (IDACE-1665); com área de 31,8169 
ha, avaliadas as terras em R$ 27.696,66 (vinte e sete mil, seiscentos e noventa e seis 
reais e sessenta e seis centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 463.287,97 
(quatrocentos e sessenta e três mil, duzentos e oitenta e sete reais e noventa e sete 
centavos); ANTONIO CÉLIO FREITAS DO VALE, com lote Nº AFD-141, limitando-se 
ao Norte com terras de Valdemar Pereira de Moura (IDACE-1645); ao Sul com área 
remanescente do próprio lote; ao Leste com terras de Inácia Ferreira Bonfim 
(IDACE-4395) e ao Oeste com lote AFD-140 de Josué Freitas do Vale; com área de 
3,4898 ha, avaliadas as terras em R$ 1.760,95 (Hum mil, setecentos e sessenta reais 
e noventa e cinco centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 10.312,50 (dez 
mil, trezentos e doze reais e cinquenta centavos); ANTONIO CÉLIO FREITAS DO 
VALE, com lote Nº AFD-141.1, limitando-se ao Norte com área remanescente do 
próprio lote; ao Sul com Riacho Pinheiro; ao Leste com terras de Inácia Ferreira 
Bonfim (IDACE-4395) e ao Oeste com lote AFD-140 de Josué Freitas do Vale; com 
área de 32,9109 ha, avaliadas as terras em R$ 44.031,12 (quarenta e quatro mil, 
trinta e um reais e doze centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 96.676,63 
(noventa e seis mil, seiscentos e setenta e seis reais e sessenta e três centavos); 
ANTONIO GOMES DE MORAIS, com lote Nº AFD-143, limitando-se ao Norte com 
lote AFD-019 de João Luciano Mendes; ao Sul com lotes AFD-021 de Francisco 
Antonio Pereira Gomes, AFD-020 de Manoel Araujo Silva e AFD-048 do Espólio de 
Manoel Bezerra Mano; ao Leste com terras de Manoel de Freitas Barbosa 
(IDACE-3023) e ao Oeste com lote AFD-019 de João Luciano Mendes; com área de 
76,3866 ha, avaliadas as terras em R$ 38.544,68 (trinta e oito mil, quinhentos e 
quarenta e quatro reais e sessenta e oito centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal 
em R$ 42.085,68 (quarenta e dois mil, oitenta e cinco reais e sessenta e oito 
centavos); MARIA DE FATIMA SILVA BEZERRA, com lote Nº AFD-148, limitando-se 
ao Norte com lote AFD-149 de Cícero Rodrigues; ao Sul com terras de Francisca 
Gomes de Oliveira (IDACE-2599) e lote código IDACE-2272; ao Leste com terras do 
Espólio de Severino Rodrigues da Costa (IDACE-4397) e ao Oeste com área 
remanescente do próprio lote; com área de 42,7466 ha, avaliadas as terras em 
R$ 37.185,15 (trinta e sete mil, cento e oitenta e cinco reais e quinze centavos) e 
benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 112.455,74 (cento e doze mil, quatrocentos e 
cinquenta e cinco reais e setenta e quatro centavos); MAGDA VALERA LEITAO, com 
lote Nº AFD-151, limitando-se ao Norte com lote AFD-076 de Francisco Giovany 
Tavares Araújo; ao Sul com área remanescente do próprio lote; ao Leste com terras 
de Francisca Pereira de Paula (IDACE-2309) e ao Oeste com lote AFD-076 de 
Francisco Giovany Tavares Araújo; com área de 73,2742 ha, avaliadas as terras em 
R$ 46.273,67 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais e sessenta e sete 
centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 108.578,41 (cento e oito mil, 
quinhentos e setenta e oito reais e quarenta e um centavos); MAGDA VALERA 
LEITAO, com lote Nº AFD-151.1, limitando-se ao Norte com área remanescente do 
próprio lote; ao Sul com Rio Poty; ao Leste com terras de Francisca Pereira de Paula 
(IDACE-2309) e ao Oeste com terras de Amancio Miranda da Silva (IDACE-2141); 
com área de 32,3417 ha, avaliadas as terras em R$ 21.775,41 (vinte e um mil, 
setecentos e setenta e cinco reais e quarenta e um centavos) e benfeitorias e 
cobertura vegetal em R$ 2.197,92 (dois mil, cento e noventa e sete reais e noventa e 
dois centavos); CLÉA BATISTA BIZERRA DIAS, com lote Nº AFD-152, limitando-se 
ao Norte com lote AFD-084 do Espólio de Pedro Marques Bonfim; ao Sul com Riacho 
Pinheiro; ao Leste com terras de Benigna Bezerra Bonfim e ao Oeste com lote AFD-
084 do Espólio de Pedro Marques Bonfim; com área de 86,3426 ha, avaliadas as 
terras em R$ 47.759,19 (quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e nove reais e 
dezenove centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 243.095,27 (duzentos 
e quarenta e três mil, noventa e cinco reais e vinte e sete centavos); MANOEL 

MESSIAS BONFIM LEITÃO, com lote Nº AFD-153, limitando-se ao Norte com lote 
AFE-106 do Espolio de Maria Ferreira Barros; ao Sul com terras do Espólio de 
Francisco de Assis Barros; ao Leste com área remanescente do próprio lote e ao 
Oeste com Rio Poty; com área de 69,4457 ha, avaliadas as terras em R$ 47.918,30 
(quarenta e sete mil, novecentos e dezoito reais e trinta centavos) e benfeitorias e 
cobertura vegetal em R$ 83.748,75 (oitenta e três mil, setecentos e quarenta e oito 
reais e setenta e cinco centavos); ESPÓLIO DE ALBERTO TOMÉ DE OLIVEIRA, 
com lote Nº AFD-155, limitando-se ao Norte com terras de Ananias Gomes de Sousa 
(IDACE-2266) e José Felicio de Morais (IDACE-3007); ao Sul com terras de Paulo 
Tomé de Oliveira (IDACE-2332); ao Leste com área remanescente do próprio lote e 
ao Oeste com terras de Maria Otaviano da Costa (IDACE-2279) e Manoel de Freitas 
Barbosa (IDACE-3023); com área de 18,0009 ha, avaliadas as terras em R$ 9.083,25 
(nove mil, oitenta e três reais e vinte e cinco centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 10.684,89 (dez mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e nove 
centavos); ESPÓLIO DE ALBERTO TOMÉ DE OLIVEIRA, com lote Nº AFD-155.1, 
limitando-se ao Norte com área remanescente do próprio lote; ao Sul com terras 
código IDACE-4387; ao Leste com terras código IDACE-4384 e ao Oeste com terras 
de Paulo Tomé de Oliveira (IDACE-2332); com área de 47,0193 ha, avaliadas as 
terras em R$ 23.725,94 (vinte e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e noventa e 
quatro centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 25.258,66 (vinte e cinco 
mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos); ESPÓLIO DE 
FRANCISCO SARAIVA DE SOUZA, com lote Nº AFE-127, limitando-se ao Norte 
com lote AFE-121 de Antônio Zito Marques; ao Sul com Linha Férrea; ao Leste com 
terras de Afonsina Bezerra Batista (IDACE-2144) e Espólio de José Batista Bezerra 
(IDACE-2811), e ao Oeste com lotes AFE-120 de José Cruz Moraes, AFE-134 de 
José Cruz Moraes, AFE-136 de Domingos Félix dos Santos, e terras de Pedro 
Bezerra Resende (IDACE-2143); com área de 31,5115 ha, avaliadas as terras em 
R$ 29.023,68 (vinte e nove mil, vinte e três reais e sessenta e oito centavos) e 
benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 159.857,03 (cento e cinquenta e nove mil, 
oitocentos e cinquenta e sete reais e três centavos); ESPÓLIO DE FRANCISCO 
SARAIVA DE SOUZA, com lote Nº AFE-128, limitando-se ao Norte com Rio Poty; ao 
Sul com lote sem código; ao Leste com lote AFE-156 do Espólio de Francisco Pereira 
da Silva e ao Oeste com lote AFE-117 de José da Silva Palhano; com área de 21,0728 
ha, avaliadas as terras em R$ 17.275,97 (dezessete mil, duzentos e setenta e cinco 
reais e noventa e sete centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 15.516,39 
(quinze mil, quinhentos e dezesseis reais e trinta e nove centavos); ESPÓLIO DE 
FRANCISCO SARAIVA DE SOUZA, com o lote Nº AFE-152, limitando-se ao Norte 
com terras de Luciano Alves Saraiva (IDACE-2814); ao Sul com lote AFE-158 do 
Espólio de Francisco Leitão Bonfim Barros; ao Leste com terras de Luciano Alves 
Saraiva (IDACE-2814) e ao Oeste com os lotes AFE-116 de Maria José Lima Alves e 
AFE-158 do Espólio de Francisco Leitão Bonfim Barros; com área de 18,7894 ha, 
avaliadas as terras em R$ 9.481,13 (nove mil, quatrocentos e oitenta e um reais e 
treze centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 7.364,33 (sete mil, trezentos 
e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos); ESPÓLIO DE FRANCISCO 
PEREIRA DA SILVA, com lote Nº AFE-156, limitando-se ao Norte com Rio Poty; ao 
Sul com o lote AFE-135 do Espólio de Maria Bezerra da Costa; ao Leste com lote 
AFE-143 de Pedro Soares Mota e ao Oeste com lote AFE-128 do Espólio de Francisco 
Saraiva de Sousa; com área de 72,3033 ha, avaliadas as terras em R$ 59.924,95 
(cinquenta e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e noventa e cinco centavos) 
e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 67.780,18 (sessenta e sete mil, setecentos 
e oitenta reais e dezoito centavos); ESPÓLIO DE FRANCISCO LEITÃO BOMFIM 
BARROS, com lote Nº AFE-158, limitando-se ao Norte com o lote AFE-134 de José 
Cruz Moraes; ao Sul com as terras do Espólio de Filipe Bezerra Cavalcante; ao Leste 
com os lotes AFE-116 de Maria José Lima Alves, AFE-152 do Espólio de Francisco 
Saraiva de Sousa e terras de Luciano Alves Saraiva (IDACE-2814) e ao Oeste com 
os lotes AFE-161 de Raimundo Luciano Rodrigues Cruz, AFE-150 de Manoel Jacó 
Neto, e terras de Maria de Jesus Nunes Lima (IDACE-1105), Antônio Vieira dos 
Santos e Sebastião Barbosa Neto; com área de 137,9800 ha, avaliadas as terras em 
R$ 96.185,23 (noventa e seis mil, cento e oitenta e cinco reais e vinte e três centavos) 
e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 103.522,57 (cento e três mil, quinhentos e 
vinte e dois reais e cinquenta e sete centavos); ENAURO DUARTE MOURÃO, com 
lote Nº AFE-159, limitando-se ao Norte com Rodovia Estadual - CE-333; ao Sul com 
lote sem código; ao Leste com terras do Espólio de Antônio Luiz Filho e ao Oeste com 
área remanescente do próprio lote; com área de 19,0160 ha, avaliadas as terras em 
R$ 10.015,41 (dez mil e quinze reais e quarenta e um centavos) e benfeitorias e 
cobertura vegetal em R$ 120.865,74 (cento e vinte mil, oitocentos e sessenta e cinco 
reais e setenta e quatro centavos); ENAURO DUARTE MOURÃO, com lote Nº AFE-
159.1, limitando-se ao Norte com terras de Sebastião Barbosa Neto; ao Sul com 
Rodovia Estadual – CE-333; ao Leste com terras de Antônio Valdemir Matias, de 
Raimundo Nonato Vieira Lima, de Generosa Matias de Sousa e do Espólio de Antonio 
Luiz Filho e ao Oeste com área remanescente do próprio lote; com área de 109,6646 
ha, avaliadas as terras em R$ 119.458,15 (cento e dezenove mil, quatrocentos e 
cinquenta e oito reais e quinze centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 370.830,96 (trezentos e setenta mil, oitocentos e trinta reais e noventa e seis 
centavos); ENAURO DUARTE MOURÃO, com lote Nº AFE-160, limitando-se ao 
Norte com Rodovia Estadual - CE-333; ao Sul com terras de Vicente Ludugero Filho 
e de Antônio Lopes; ao Leste com área remanescente do próprio lote e ao Oeste com 
lote AFE-159 de Enauro Duarte Mourão e terras do Espólio de Maria Eulina Barros; 
com área de 59,2980 ha, avaliadas as terras em R$ 45.710,47 (quarenta e cinco mil, 
setecentos e dez reais e quarenta e sete centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal 
em R$ 71.327,33 (setenta e um mil, trezentos e vinte e sete reais e trinta e três 
centavos); RAIMUNDO LUCILANIO RODRIGUES CRUZ, com lote Nº AFE-161, 
limitando-se ao Norte com terras de Francisco Carlos Filho (IDACE-2822); ao Sul 
com lote AFE-150 de Manoel Jacó Neto; ao Leste com lote AFE-158 do Espólio de 
Francisco Leitão Bonfim Barros e terras de Francisco Carlos Filho e ao Oeste com 
área remanescente do próprio lote; com área de 49,9654 ha, avaliadas as terras em 
R$ 34.995,68 (trinta e quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais e sessenta e 
oito centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 136.637,46 (cento e trinta e 
seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e seis centavos); TARCISIO 
MELO RODRIGUES, com lote Nº AFE-162, limitando-se ao Norte com Rio Poty; ao 
Sul com Linha Férrea; ao Leste com lote AFE-167 de Neide Maria Machado Barbosa 
e a oeste com terras de Chagas Severino; com área de 39,4138 ha, avaliadas as 
terras em R$ 27.709,61 (vinte e sete mil, setecentos e nove reais e sessenta e um 
centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 265.225,70 (duzentos e sessenta 
e cinco mil, duzentos e vinte e cinco reais e setenta centavos); JOSÉ IVAN OLIVEIRA 
MÉLO, com lote Nº AFE-163, limitando-se ao Norte com Rodovia Estadual - CE-333; 
ao Sul com as terras de Felicio Nunes Pinho; ao Leste com terras de Fernando 
Linhares (IDACE-3644) e José Ivan Oliveira Melo (IDACE-3646) e ao Oeste com área 
remanescente do próprio lote e terras de Antônio Gomes da Silva (IDACE-1103); com 
área de 178,6691 ha, avaliadas as terras em R$ 90.156,43 (noventa mil, cento e 
cinquenta e seis reais e quarenta e três centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal 
em R$ 157.868,83 (cento e cinquenta sete mil, oitocentos e sessenta e oito reais e 
oitenta e três centavos); JOSÉ IVAN OLIVEIRA MÉLO, com lote Nº AFE-163.1, 
limitando-se ao Norte com os lotes AFCA-108 de Manoel Rodrigues Sales, AFE-025 
de Marcos Ferreira Rodrigues, AFE-027 de Francisco Ido Almeida Cavalcante, AFE-
028 de Francisco Antonio Pereira Gomes, AFE-029 de Abdias Augusto de Souza, 
AFE-031 de Maria Maurão e Silva e AFE-032 de Francisco Aristeu Cavalcante; ao Sul 
com Rodovia Estadual - CE-333; ao Leste com os lotes AFE-032 de Francisco Aristeu 
Cavalcante e AFE-035 de Francisco Rodrigues de Souza e ao Oeste com lote AFCA-
108 de Manoel Rodrigues Sales; com área de 76,1237 ha, avaliadas as terras em 
R$ 46.979,65 (quarenta e seis mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e 
cinco centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 93.690,96 (noventa e três 
mil, seiscentos e noventa reais e noventa e seis centavos); FELÍCIO NUNES DE 
PINHO, com lote Nº AFE-166, limitando-se ao Norte com as terras de José Luiz de 
Sousa (IDACE-3847) e de Antonio Gomes da Silva (IDACE-1103); ao Sul com área 
remanescente do próprio lote; ao Leste com terras de Antonio Gomes da Silva 
(IDACE-1103) e ao Oeste com lote sem código; com área de 34,8669 ha, avaliadas 
as terras em R$ 20.258,69 (vinte mil, duzentos e cinquenta e oito reais e sessenta e 
nove centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 13.418,45 (treze mil, 
quatrocentos e dezoito reais e quarenta e cinco centavos); FELÍCIO NUNES DE 
PINHO, com lote Nº AFE-166.1, limitando-se ao Norte com lote AFE-169 de José Ivan 
Oliveira Melo; ao Sul com área remanescente do próprio lote; ao Leste com lote AFE-
169 de José Ivan Oliveira Melo e ao Oeste com área remanescente do próprio lote; 
com área de 25,1357 ha, avaliadas as terras em R$ 14.291,22 (quatorze mil, duzentos 
e noventa e um reais e vinte e dois centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 21.511,46 (vinte e um mil, quinhentos e onze reais e quarenta e seis centavos); 
NEIDE MARIA MACHADO BARBOSA, com lote Nº AFE-167, limitando-se ao Norte 
com Rio Poty; ao Sul com área remanescente do próprio lote; ao Leste com terras do 
Espólio de João Machado Portela e ao Oeste com lote AFE-162 de Tarcisio Rodrigues 
Melo; com área de 64,1579 ha, avaliadas as terras em R$ 46.778,09 (quarenta e seis 
mil, setecentos e setenta e oito reais e nove centavos) e benfeitorias e cobertura 
vegetal em R$ 190.747,07 (cento e noventa mil, setecentos e quarenta e sete reais e 
sete centavos); MARIA BARBOSA RODRIGUES, com lote Nº AFE-168, limitando-se 
ao Norte com lote AFE-103 do Espólio de Antonio de Souza Lima; ao Sul com lote 
AFE-169 de José Ivan Oliveira Melo e área remanescente do próprio lote; ao Leste 
com terras de Fernando Cardozo Linhares (IDACE-1155) e ao Oeste com lote sem 
código; com área de 102,0332 ha, avaliadas as terras em R$ 64.929,84 (sessenta e 
quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e quatro centavos) e benfeitorias 
e cobertura vegetal em R$ 664.309,00 (seiscentos e sessenta e quatro mil e trezentos 
e nove reais); JOSÉ IVAN OLIVEIRA MÉLO, com lote Nº AFE-169, limitando-se ao 
Norte com lote IDACE-3645; ao Sul com área remanescente do próprio lote; ao Leste 
com lote IDACE-3645 e ao Oeste com lote AFE-166 de Felicio Nunes Pinho; com 
área de 65,9396 ha, avaliadas as terras em R$ 60.317,90 (sessenta mil, trezentos e 
dezessete reais e noventa centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em 
R$ 1.506.206,31 (hum milhão, quinhentos e seis mil, duzentos e seis reais e trinta e 
um centavos); JOSÉ IVAN OLIVEIRA MÉLO, com lote Nº AFE-169.1, limitando-se ao 
Norte com lote AFE-168 de Maria Barbosa Rodrigues; ao Sul com lote AFE-172 de 
Raimundo Beserra Lima; ao Leste com lote AFE-111 de João Melo Soares e terras de 
Fernando Cardoso Linhares (IDACE-1155) e ao Oeste com área remanescente do 
próprio lote; com área de 95,0909 ha, avaliadas as terras em R$ 47.982,87 (quarenta e 
sete mil, novecentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos) e benfeitorias e 
cobertura vegetal em R$ 177.540,41 (cento e setenta e sete mil, quinhentos e quarenta 
reais e quarenta e um centavos); RAIMUNDO BESERRA LIMA, com lote Nº AFE-172, 
limitando-se ao Norte com lote AFE-169 de José Ivan Oliveira Melo; ao Sul com terras 
de João Alves Beserra; ao Leste com lote AFE-111 de João Melo Soares e ao Oeste 
com área remanescente do próprio lote; com área de 63,6842 ha, avaliadas as terras 
em R$ 46.465,78 (quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e setenta 
e oito centavos) e benfeitorias e cobertura vegetal em R$ 551.392,14 (quinhentos e 
cinquenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e quatorze centavos).
Os interessados da desapropriação, no decorrer do prazo de 30 (trinta) dias deste 
Edital, podem remeter à Comissão de Desapropriação, os seguintes documentos:
Título de Domínio da área a ser indenizada;

a. Certidão atualizada do Cartório de Imóveis e Hipotecas que o imóvel está 
livre e desembaraçado;
b. Certidão de quitação com os impostos: Municipal, Estadual, Federal inclusive 
Dívida Ativa da União;
c. Guia do CCIR/ITR (INCRA);
d. Documento de Identidade (RG), CPF;
e. Certidão de nascimento ou de casamento (se for o caso o proprietário);

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias deste Edital, os interessados se concordarem com 
a avaliação feita, assinarão Termo de Ajuste, para então serem lavradas às respectivas 
Escrituras Públicas de Desapropriação e concretizado o pagamento de indenização.
O presente convite é extensivo a quem tiver prova satisfatória, embora não conste 
nome neste Edital de que é legítimo dono do bem que esteja sendo desapropriado.

Fortaleza, abril/2022
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS
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As condutas do parlamentar, segundo ministros da Corte, se enquadram nos artigos do Código Penal

Supremo Tribunal Federal formou maioria para condenar o deputado federal 
bolsonarista Daniel Silveira (PTB-RJ) por ataques feitos a integrantes da corte

STF forma maioria para 
condenar Daniel Silveira

O STF (Supremo Tribunal 
Federal) formou maioria para 
condenar o deputado federal 
bolsonarista Daniel Silveira 
(PTB-RJ) por ataques feitos 
a integrantes da corte. Os mi-
nistros Roberto Barroso, Dias 
Toffoli, Rosa Weber e Edson 
Fachin acompanharam o re-
lator, Alexandre de Moraes, 
para que ele seja condenado 
a 8 anos e 9 meses de prisão. 
Além da imposição de pena, 
também votaram para cassar 
o mandato, suspender os di-
reitos políticos e determinar o 
pagamento de multa de cerca 
de R$ 192 mil.

Indicado pelo presidente 
Jair Bolsonaro (PL), o minis-
tro André Mendonça também 
votou para condenar o parla-
mentar, mas com pena me-
nor: 2 anos e 4 meses a serem 
cumpridos em regime ini-
cialmente aberto. Além disso, 
afirmou que a perda de man-
dato depende do Congresso e 
que não poderia ser imposta 
pelo Supremo.

Outro nomeado pelo atual 
chefe do Executivo, Kassio 
Nunes Marques divergiu e 
defendeu que a corte não de-
veria condenar Silveira. Até 
o fechamento desta edição, 
ainda faltam os votos dos mi-
nistros Gilmar Mendes, Dias 
Toffoli, Ricardo Lewandows-
ki e Luiz Fux.

Assim, já há maioria para 
que prevaleça a posição de 
Moraes. Ele leu um voto con-
tundente contra o deputado 
e foi seguido pelos demais ao 
defender que a corte não de-

veria levar em consideração 
a alegação da defesa de que 
as declarações ocorreram em 
momento de raiva e desabafo.

“Seja porque no momento 
da prisão em flagrante repetiu 
as ameaças, seja porque du-
rante interrogatório repetiu e 
confirmou o que fez, seja por-
que hoje, inclusive, no plená-
rio da Câmara repetiu amea-
ças e ofensas à Corte Suprema 
do país”, afirmou Moraes. 
Segundo o magistrado, a li-
berdade de expressão prevista 
na Constituição não pode ser 
usada como “escudo protetivo 
para discurso de ódio e contra 
a democracia”.

As condutas do parlamen-
tar, segundo o ministro, se 
enquadram nos artigos do 
Código Penal que preveem 
os crimes de coação no cur-
so do processo (uso de vio-

lência ou de ameaça para 
obter vantagem em proces-
so judicial) e de incitação à 
tentativa de impedir o livre 
exercício dos Poderes.

De acordo com o minis-
tro, Silveira utilizou o ins-
trumento da imunidade 
parlamentar para prática de 
inúmeros crimes. “Chegou 
a usar o próprio Parlamento 
como esconderijo no intuito 
de descumprir novamente 
medida judicial. Veio fugido 
de carro”. “Desprezo total do 
réu pela Justiça. Ou seja, sua 
culpabilidade é extremamen-
te acentuada”, afirmou.

O ministro fez críticas a 
Silveira. “Lembro até frase de 
Albert Einstein: ‘duas coisas 
são infinitas: o universo e a 
estupidez humana. Mas, em 
relação ao universo, ainda não 
tenho certeza absoluta’”, disse.

Ele também afirmou que 
há nas declarações do par-
lamentar uma analogia com 
crimes cometidos no Leste 
Europeu. “No próprio in-
terrogatório ele faz paralelo 
disso a algo que aconteceu 
na Ucrânia que, em determi-
nados momentos de revol-
tas, o povo retirava agentes 
públicos das repartições, 
surrava, matava e jogava em 
lixeiras. Aqui não tem nada 
de jocoso”, disse.

Na sequência votou o mi-
nistro Kassio Nunes Marques, 
que discordou de Moraes 
para absolver Silveira. Apesar 
de criticar as declarações do 
parlamentar com ataques e 
ameaças a integrantes do STF, 
Kassio entendeu que não hou-
ve cometimento de crime.

A três dias do segundo tur-
no da eleição presidencial na 
França, os candidatos Emma-
nuel Macron e Marine Le Pen 
se enfrentaram na noite desta 
quarta (20) no único debate 
entre eles desta campanha. 
Logo no começo, dois dos te-
mas mais quentes, o poder de 
compra e a política externa, 
motivaram troca de ataques 
entre os candidatos.

Primeira a falar, a ultra-
direitista aproveitou o tema 
do custo de vida para repe-
tir promessas que ocupam 
o centro de sua campanha, 
como a redução de impos-
tos de 20% para 5,5% sobre 
combustíveis e eletricidade. 
O aumento dos preços nos 
últimos meses, pressionado 
pela alta na energia, é a maior 
preocupação atual dos fran-
ceses –a inflação anual é de 
5,1%. “Minha prioridade pe-

los próximos cinco anos será 
devolver o dinheiro ao povo 
francês”, afirmou ela.

Macron, de centro-direita, 
criticou a medida, dizendo 
que uma redução perma-
nente de imposto é ineficaz, 
e ressaltou a intervenção do 
governo para limitar a alta de 
preços em eletricidade e gás, 
no fim do ano passado –uma 
medida a qual Le Pen, e ele 
fez questão de citar o fato, 
votou contra no Parlamento.

O presidente defendeu 
ainda que a criação de em-
pregos é a melhor forma de 
restituir o poder de compra 
da população. “Estudei seu 
programa e não encontrei a 
palavra ‘desemprego’. Sinal de 
que estamos fazendo um bom 
trabalho”, disse, com ironia, o 
candidato. A taxa de desem-
prego na França é de 7,4%, a 
menor em quase 14 anos.

França: Macron e 
Le Pen trocam ataques 
em único debate

Putin faz nova ameaça nuclear ao Ocidente
Enquanto se desenrolam as 

batalhas da Guerra da Ucrânia, 
o presidente da Rússia, Vladi-
mir Putin, sacou novamente a 
carta nuclear em sua disputa 
com o Ocidente. Nesta quarta-
-feira (20), ele anunciou o pri-
meiro teste completo do novo 
míssil intercontinental para 
emprego de ogivas nucleares 
do país, o RS-28 Sarmat, co-
nhecido na Otan, a aliança 
militar ocidental, como Satã-2. 
Trata-se do mais poderoso ar-
mamento do tipo no mundo.

“Essa arma verdadeira-
mente única vai aumentar 
o potencial de combate das 
nossas Forças Armadas, ga-
rantindo de forma confiável 
a segurança da Rússia con-
tra ameaças externas, e fará 
aqueles que, no calor da retó-
rica agressiva, tentam amea-
çar nosso país pensem duas 
vezes”, disse ele em conversa 
com autoridades do Ministé-
rio da Defesa televisionada.

O teste vem em meio ao 
início da batalha do Donbass, 
pelo controle da região russó-
fona do leste da Ucrânia, qua-
se dois meses após o início da 
guerra. No período, Putin so-
freu reveses ao patrocinar um 
ataque amplo, mas descoor-
denado em várias frentes, não 
logrando cercar Kiev.

Teve mais sucesso no sul e 
no leste, onde foca agora suas 
forças. A reputação das Forças 
Armadas russas, que passaram 
por grande modernização tá-
tica e de equipamento desde o 
quase fiasco na vitória sobre a 
Geórgia em 2008, no entanto, 
está bastante arranhada.

Além de críticas no exterior, 
há o crescente apoio militar 
dado pelo Ocidente a Kiev, que 
já ajudou a evitar uma derro-
ta de saída na guerra. As cha-
madas linhas vermelhas para 
não trazer os russos para um 
conflito com a Otan, como o 

fornecimento de baterias an-
tiaéreas, vão sendo testadas 
semana a semana.

Coringa
Assim, sempre sobra no ba-

ralho o coringa nuclear. Ana-
listas e políticos especulam se 
Putin poderia usar uma arma 
de baixa potência, tática, con-
tra algum alvo ucraniano ou 
mesmo numa demonstração 
de força sobre os mares Negro 
ou Báltico, em caso de a sua si-
tuação militar se deteriorar.

O recado com o Sarmat é 
outro, contudo. É um lembrete 

de que a Rússia é a maior po-
tência nuclear global, ao lado 
dos Estados Unidos, com am-
bos somando cerca de 90% das 
ogivas atômicas do mundo.

Os EUA não passaram re-
cibo. Segundo o Pentágono, 
Moscou havia notificado os 
EUA sobre o teste, como de-
termina o tratado Novo Start 
de controle de armas. “Não 
consideramos que seja uma 
ameaça”, afirmou John Kirby, 
o porta-voz do Departamen-
to de Defesa.

Retórica
Putin tem usado essa retó-

rica desde as vésperas da inva-
são, em 24 de fevereiro. Cinco 
dias antes, testou suas forças 
nucleares e disparou mísseis 
hipersônicos, balísticos inter-
mediários e um RS-24 Iars, 
modelo intercontinental que já 
está em operação, de um sub-
marino no Ártico.

No dia do ataque, ameaçou 
forças estrangeiras que inter-
viessem no confronto com 
retaliação nuclear. E, logo de-
pois do início da guerra, co-
locou suas forças nucleares de 
prontidão, gerando alarme no 
Ocidente. Entre os que veem 
apenas blefes e os realmente 
preocupados, há uma mistura 
das duas avaliações.

FOTO AFP

Rússia testou o novo míssil intercontinental para emprego de 
ogivas nucleares do país, elevando tensão
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WMA INVESTIMENTOS S.A.
CNPJ 23.883.942/0001-60

NIRE 23.300.038.401
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária

Pelo presente edital, ficam convocados os senhores acionistas da WMA INVESTIMEN-
TOS S.A., a comparecerem à sede da sociedade situada na Avenida Barão de Studart, 
nº 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, 
para participarem da Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 29 de abril de 2022, 
às 16h00min, tendo por objeto a seguinte ordem do dia: a) Exame, discussão e votação 
das contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 
31/12/2021; b) Destinação do lucro líquido do exercício em pauta e distribuição de 
dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. 

Fortaleza/CE, 13 de abril de 2022. 
José Vilmar Ferreira

Presidente do Conselho de Administração

CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. Ficam 
convidados os acionistas da Companhia Importadora de Máquinas e Acessórios Irmãos Pinto - 
CIMAIPINTO - CNPJ/MF 07.199.466/0001-07 - situada na Rua Senador Pompeu 1867 (Parte) 
bairro Jose Bonifácio, CEP 60025-001 em Fortaleza - CE, para participar na sede da empresa 
das AGO/E a realizar-se próximo dia 30 de Abril 2022 às 14hs horas; para a seguinte ordem do 
dia: A) Em AGO: A1) Exame demonstrações contábeis; Relatório Administração e destinação 
resultado referentes exercício findo em 31 de Dezembro 2021. B) Em AGE: Exame Plano Negócio 
em indulgente endemia; B2) Referendar termo de aceite e acordo entre devedor credor analisado 
em assembleias anteriores. OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DA SOCIEDADE. O livro de 
presença dos acionistas estará à disposição a partir das 12hs. Fortaleza, 14 de Abril de 2022. 
Wilson Saboia de Alencar Pinto - Diretor.

REGINA AGROINDUSTRIAL S/A - CGC(MF) 07.209.331/0001-85. Edital de Convocação - Senhor 
Acionista, convidamos-lhe a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de realização 
cumulativa, desta Empresa, que se realizará no dia 30 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede 
social na Estrado do Aquiraz, nº 801 - Messejana - Fortaleza-CE., a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. A.G.O - 1.1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 a 31/12/2021; 
1.2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 1.3. Eleição da Diretoria 
para o triênio 2022 a 2025. 1.4. Fixação da remuneração mensal dos membros da Dretoria. 2.  
A.G.E - 2.1. Decisão de abertura e/ou fechamento de filiais; 2.2. Outros assuntos de interesse da 
Sociedade. Fortaleza, 20 de abril de 2022. Ass. Antonio Edmilson Lima Junior - Dir. Presidente.

REGINA ALIMENTOS S/A - CGC(MF) 11.665.114/0001-77. Edital de Convocação - Senhor 
Acionista, convidamos-lhe a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de realização 
cumulativa, desta Empresa, que se realizará no dia 30 de abril de 2022, às 9:00 horas, na sede social 
no Sítio Quintas, Estrada da Caponguinha, s/nº - Cascavel-CE., a fim de deliberar sobre a seguinte 
ordem do dia: 1. A.G.O - 1.1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2019 a 31/12/2021; 
1.2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 1.3. Eleição da Diretoria 
para o triênio 2022 a 2025. 1.4. Fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho de 
Administração e da Diretoria. 2. A.G.E - 2.1. Decisão de abertura e/ou fechamento de filiais; 2.2. 
Outros assuntos de interesse da Sociedade. Fortaleza, 20 de abril de 2022. Ass. Antonio Edmilson 
Lima Junior - Dir. Presidente.

LOTERIAS
 MEGA-SENA, # 2472  05, 13, 

18, 23, 35, 36
 TIMEMANIA, # 1775  19, 22, 35, 

39, 49, 68, 69 SAMPAIO CORRÊA/MA
 LOTOFÁCIL, # 2500  03, 04, 

05, 06, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 
19, 21, 25

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30793 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO BOMFIM BARREIRA e DEBORA RASO PRAZERES;
Edital n° 30794 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO IVIS BARBOZA COUTINHO e PRISCILA MARIA ALMEIDA AIRES;
Edital n° 30797 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GIULIANO FERREIRA DE SOUSA e MARIANA SOUSA TORRES;
Edital n° 30796 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DE ASSIS MARTINS e JESSICA DE OLIVEIRA SILVA;
Edital n° 30795 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RUAN PABLO ALEXANDRINO FAUSTINO e ANA VITORIA RODRIGUES FAÇANHA;
Edital n° 30799 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EGIDIO LUIS DA SILVA FREITAS COSTA e MILENA NOGUEIRA SALDANHA;
Edital n° 30798 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO TORQUATO DE ARAUJO NETO e RAFAELE PEREIRA CASTRO.

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, 20 de abril de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

A Presidente da COOTRAPS – Cooperativa dos Transportadores Autônomo de Passageiros do Estado 
do Ceará, no uso das atribuições que confere o artigo 22 do estatuto social, INFORMA aos 319 
(trezentos e dezenove) senhores(as) cooperados(as), que a Assembleia Geral Extraordinária (AGE) 
que se realizaria no dia 26 de Abril de 2022 (terça-feira), com Edital de Convocação, publicado no 
Jornal “O ESTADO”, edição do dia 31 de Março de 2022 no caderno “ÚLTIMAS” à página 08,bem como 
ainda afixado na sede da Cootraps, suas Garagens e comunicação aos associados por intermédio de 
circulares está CANCELADA e, em caráter EXCEPCIONAL E JUSTIFICÁVEL, se realizará em data 
ainda não foi definida, mas que será a mais breve possível. 
A providência se faz necessária em razão da pendência de conclusão da revisão das demonstrações 
contábeis de 2020, que ocorreu em razão da decisão da Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de 
nº 67, ocorrida em 23/03/2021, que deliberou pela suspensão da Prestação de Contas 2019 para 
ulterior revisão, refletindo na Prestação de Contas do ano de 2020, que também restou suspensa, e, 
consequentemente, impedirá a avaliação do Balanço de 2021.
Desse modo, visando maior transparência e organização na apresentação dos resultados dos anos 
de 2020 e 2021, a Cooperativa realizará SEPARADAMENTE e em ORDEM as Assembléias Gerais 
referentes ao balanço de 2020 e 2021. Informamos que a Assembléia Geral Ordinária marcada 
para o dia 27 de Abril de 2022 se realizará, conforme Edital de Convocação, publicado no Jornal 
“O ESTADO”, edição do dia 31 de Março de 2022 no caderno “ÚLTIMAS” à página 08, oportunidade 
na qual ocorrerá a eleição para o Conselho Fiscal 2022/2023, restando prejudicado apenas os itens:
    1) Prestação de Contas dos Órgãos de Administração referente ao exercício de 2021, acompanhada 
do Parecer do Conselho Fiscal, Compreendendo: a) Relatório de Gestão. b) Balanço Geral. C) 
Demonstrativo das Sobras apuradas, ou das Perdas, e Parecer do Conselho Fiscal;
    2) Destinação das Sobras apuradas ou o Rateio das Perdas do exercício de 2021;
Certos da garantia de maior segurança aos trabalhos a serem realizados, nos colocamos à disposição 
para os esclarecimentos que se fizerem necessários, bem como, o Cooperado interessado poderá 
acessar e retirar cópia do Parecer que fundamenta os fatos aludidos na Sede da Cooperativa.

Fortaleza (CE), 20 de Abril de 2022.
VALDIRA DE CARVALHO PRACIANO

DIRETORA PRESIDENTE 
COOTRAPS

COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ.

INFORMATIVO AGE - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COOTRAPS – COOPERATIVA DOS TRANSPORTADORES AUTÔNOMOS DE 
PASSAGEIROS DO ESTADO DO CEARÁ – CNPJ: 02.149.861/0001-61
AV. DA LIBERDADE Nº 361 – BAIRRO:  AUTRAN NUNES – FORTALEZA - CE
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Mais da metade da população cortou despesas nos últi-
mos seis meses diante dos preços em alta, de acordo com 
pesquisa encomendada pela CNI (Confederação Nacional 
da Indústria) à FSB Pesquisa. Destaque-se que esse compor-
tamento não foi por opção, mas por pura exclusão, já que o 
poder de compra definha como bolhas de sabão no ar. Pelo 
levantamento, 54% das pessoas consideram estar em situa-
ção financeira muito afetada pela inflação e 64% cortaram o 
consumo de bens ou serviços nos últimos seis meses devido 
ao aumento de preços. Os mais pobres são ainda mais afeta-
dos. Nas famílias com renda de até um salário mínimo, 63% 
dizem estar sendo muito afetadas pela elevação dos preços e 
67% dizem ter cortado o consumo de bens ou serviços.

No recorte por produtos eliminados, encabeçam a lista 
itens não essenciais. Cerca de um terço dos entrevistados 
deixou de comprar materiais de construção (34% do total) e 
de ter TV por assinatura (29%) nos últimos seis meses. Além 
disso, mais de um quinto das pessoas deixaram de consumir 
refeições fora de casa (24%) e de comprar eletrodomésticos 
ou eletroeletrônicos (23%). Esse é um retrato da carestia que 
vem de todos os lados, de uma economia cada vez pior. Em 
dias em que ninguém (dos que detêm o poder e a caneta nas 
mãos, claro!) faz nada, a situação se agrava dia após dia em 
muitos lares. A última bomba lançada nesse território foi a 
da energia. Não estamos na Ucrânia, mas a situação econô-
mica, aqui, tem devastado as finanças de milhares de famí-
lias. Preocupação mesmo só com as urnas esse ano. 

Inflação: Entre a cruz e a espada

Feriado. As agências bancárias do Brasil ficarão fechadas hoje (21), feriado de Tiradentes. O atendimento será nor-
mal na sexta, 22. Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as áreas de autoatendimento com caixas eletrônicos 
ficarão disponíveis durante o feriado, assim como os canais de atendimento pelo telefone, celular e computador.

O consumo na casa da co-
merciante Rosa Cavalcante 
está sendo cada dia mais se-
guido à risca da necessidade. 
“Com o preço de todos os 
produtos em alta é preciso 
reduzir, pois o salário não 
aumentou, mas a gente tem 
que lidar com o aumento de 
tudo. É muito difícil”, disse 
ela ao reclamar da escala-
da dos preços no Brasil. Da 
mesma forma que a comer-
ciante, mais da metade da 
população brasileira decidiu 
cortar despesas nos últimos 
seis meses diante dos preços 
em alta. A constatação é da 
Confederação Nacional da 
Indústria (CNI).

De acordo com a pesquisa 
realizada, um total de 54% 
das pessoas consideram estar 
em situação financeira muito 
afetada pela inflação e 64% 
cortaram o consumo de bens 
ou serviços nos últimos seis 
meses devido ao aumento de 

preços. Nesse contexto, de 
acordo com o estudo, a po-
pulação mais pobre é ainda 
mais afetada. Isso porque nas 
famílias com renda de até um 
salário mínimo, 63% disse-
ram à CNI estar sendo muito 
afetada pela elevação dos pre-
ços e 67% dizem ter cortado o 
consumo de bens ou serviços.

Ao avaliar os produtos de 
consumo que podem ser eli-
minados, puxam a lista os 
itens não essenciais, entre os 
quais materiais de construção 
(34% do total) e TV por assi-
natura (29%), além das das re-
feições fora de casa (24%) e da 
compra de eletrodomésticos 
ou eletroeletrônicos (23%).

A escalada de aumento 
dos preços dos combustíveis 
também tem levado a tan-
ques mais secos. Quase um 
sexto dos entrevistados (ou 
15%) da população eliminou 
o consumo de gasolina, álcool 
ou diesel após a disparada do 

preço do petróleo justificada 
no Brasil em razão da guerra 
da Ucrânia. Na avaliação de 
Marcelo Azevedo, gerente de 
análise econômica da CNI, a 
inflação tira o poder de com-
pra da população, diminui o 
consumo e afeta o resultado 
das empresas, gerando pro-
blemas em toda a economia. 
“Com essa elevação dos pre-
ços, a gente vê uma queda 
no poder de compra das fa-
mílias muito significativo. A 
gente vê a taxa de emprego 
caindo, mas o rendimento 
real não acompanhando esse 
movimento. É um perde-
-perde, porque o consumo é 
o grande motor da atividade. 
Então não tem ganhadores 
nessa história, a economia 
toda trava”, disse.

Em março desde ano, a 
inflação medida pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo (IPCA) em 12 
meses chegou a 10,54%. Ao 

permanecer em dois dígitos, 
o IPCA continua distante da 
meta de inflação perseguida 
pelo Banco Central, cujo cen-
tro da medida de referência 
neste ano é de 3,50%, com 
teto é de 5%.

Ainda de acordo com Aze-
vedo, os dados mostram que 
os bens mais eliminados até 
agora são aqueles cujo consu-
mo pode ser adiado. Mesmo 
assim, os resultados mostram 
que parte da população está 
em um cenário mais grave por 
cortar alimentos do cardápio. 
Outro ponto de preocupação 
é a expectativa da população 
de que a inflação vai perma-
necer alta ao longo do tem-
po, inclusive para o próximo 
ano, o que também adicio-
na limitações às intenções 
de compras. Quase metade 
(43%) dos entrevistados acha 
que o preço de bens e serviços 
vai continuar subindo muito 
nos próximos meses.

Itapemirim
A ANTT suspendeu, 

ontem, todas as linhas de 
ônibus da Viação Itapemi-
rim. A empresa, contudo, 
poderá realizar viagens já 
vendidas por até 30 dias. A 
decisão, válida para todo o 
País, inclui rotas no Ceará 
partindo de Fortaleza, 
Canindé, Iguatu, Jagua-
ribe, Juazeiro do Norte, 
Riachão do Banabuiú, 
Sobral, Tauá e Tianguá.  
A medida provisória foi 
tomada até a decisão do 
mérito de processo admi-
nistrativo ordinário ou até 
que seja cadastrada frota 
compatível com as linhas 
a serem reativadas.

Prorrogação
O Comitê Gestor do 

Simples Nacional prorro-
gou o prazo de adesão ao 
Programa de Reescalo-
namento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do 
Simples Nacional para 31 
de maio. Detalhe: a medida 
foi anunciada sem que o 
Governo tenha definido 
compensação para o Refis. 
O limite inicial (janeiro), 
já havia sido adiado para o 
fim de março e, posterior-
mente, e para o fim de abril. 
O prazo para regularização 
das dívidas impeditivas da 
opção pelo Simples Nacio-
nal também foi adiado para 
o fim de maio.

Exportações
As exportações cea-

renses ultrapassaram US$ 
549,8 milhões, entre janeiro 
e março, um crescimen-
to de 26,4%, colocando 
o Ceará na posição de 
quarto estado exporta-
dor do Nordeste e 16º do 
Brasil. Segundo números 
do levantamento do Centro 
Internacional de Negócios, 
da Fiec, com aumento de 
10%, as exportações de 
São Gonçalo do Amarante 
corresponderam a 42% do 
total vendido pelo Ceará 
e registraram o montante 
de US$ 225,8 milhões em 
exportações nos três pri-
meiros meses de 2022.

Exportações II
Os setores que mais se 

destacaram foram ferro e 
aço (9%), calçados (45%) 
e frutas (-15%). O grupo 
de ferro fundido, ferro 
e aço, principal setor 
exportador do Estado, 
cresceu 9%, com US$ 
227,2 milhões no primei-
ro trimestre de 2022. Do 
setor, o principal produto 
exportado foi “outros 
produtos semimanufa-
turados de ferro ou aço 
não ligado, de seção 
transversal retangular, 
que contenham, em peso, 
menos de 0,25 % de 
carbono”, ao subir 5,7%, 
com US$ 214,1 milhões.

Casa própria: FGTS pode ajudar a quitar atrasos  
O Conselho Curador do FGTS mudou regras do fundo 
para pagamento de parcelas atrasadas de finan-
ciamento da casa própria. Com isso, o trabalhador 
poderá usar o saldo do FGTS para pagar até 12 par-
celas em atraso. Hoje, só pode pagar três. A reso-
lução entra em vigor em 2 de maio e é temporária, 
com validade até 31 de dezembro de 2022. A ideia é 
"permitir um melhor atendimento aos trabalhado-
res", segundo o texto. A medida foi publicada na 
edição de ontem do DOU e vale para financiamentos 
feitos pelo SFH (Sistema Financeiro da Habitação).

IR: defasagem é a maior de todo o Plano Real
A defasagem da tabela do IRPF 
no governo Bolsonaro atingiu 
um pico na série histórica ini-
ciada em 1996. Em três anos e 
três meses, até março de 2022, 
a defasagem durante a atual 
gestão alcançou 24%. Até o mo-

mento, não houve acúmulo maior de tal defasagem em 
um único mandato desde a implantação do Plano Real e 
da mudança no cálculo da tabela, a partir de janeiro de 
1996. Antes, nos anos de inflação descontrolada, a tabela 
sofria reajuste automático por um indexador, a Ufir.

Brasileiro corta consumo 
devido à inflação, aponta CNI
Em março, a inflação chegou a 10,54%. Se permanecer em dois dígitos, 
continua distante da meta do Banco Central de, no máximo, 5%

WMA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ Nº 07.867.417/0001-03 EDITAL DE CONVOCAÇÃO
DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Conselho de Administração da WMA PARTICIPAÇÕES S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL, convoca os senhores acionistas a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, situada na Av. Barão Studart, 300 
– Meireles, 20º andar, sala 2014, município de Fortaleza, Estado do Ceará, no dia 29 de 
abril de 2022, às 14:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: em 
sede de Assembleia Ordinária: (a) tomar as contas dos administradores, examinar, discu-
tir e votar as Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração, referentes ao 
exercício encerrado em 31.12.2021; (b) deliberar sobre a destinação dos resultados do 
exercício findo em 31.12.2021; (c) fixar a remuneração global da Administração da Com-
panhia para o exercício de 2022 e; em sede de Assembleia Extraordinária: (a) deliberar 
sobre a reforma do Estatuto Social da Companhia, por meio da exclusão do parágrafo 
quarto do artigo 30 do referido documento societário.  Fortaleza (CE), 18 de abril 2022. 
José Vilmar Ferreira – Presidente do Conselho de Administração.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – COGERH - CONVO-
CAÇÃO. Em conformidade com o disposto no art. 124 da Lei nº 6.404/76 e no 
Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e 11, IV, bem como para atender o 
disposto na Lei nº 13.303/16, convocamos os acionistas da Companhia de Gestão 
de Recursos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Ordinária; a qual se reali-
zará, às 10h do dia 28/04/2022, a ser transmitida por videoconferência a fim de 
deliberarem sobre os seguintes assuntos: I – Tomar Conta dos Administradores, 
examinar, discutir e votar as demonstrações contábeis financeiras do exercício de 
2021; II – Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribui-
ção de dividendos. João Lúcio Farias de Oliveira. Diretor Presidente / COGERH.

COTECE S.A. - CNPJ n° 06.054.647/0001-82 - Edital de Convocação - Assembléia  
Geral Ordinária. O Conselho de Administração, através do seu Presidente, convida os 
Srs. Acionistas a se fazerem presentes à Assembléia Geral Ordinária a se realizar às 
10:00 horas do dia 03/05/2022, na sede social, à Avenida Maria Hosana Matos Lima, nº 
200, bairro Distrito Industrial I, Maracanaú/CE, CEP 61.939-130, a fim de deliberarem 
sobre as seguintes matérias: 1) Exame, discussão e aprovação das demonstrações 
financeiras da Companhia referente ao exercício social findo em 31 de dezembro de 
2021, acompanhadas do relatório da  administração e dos auditores independentes; 2) 
Exame, discussão e aprovação da destinação  do resultado do exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2021; e 3) Remuneração dos administradores. Maracanaú/CE, 
22/04/2022. Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho - Presidente.

A General Shopping Brasil Administração e Serviços LTDA, torna público que recebeu 
do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC, a Licença de 
Operações de no 34/22 para shopping, denominado Outlet Premium Fortaleza, no Mu-
nicípio de Caucaia no endereço Av. Vereador Francisco Pessoa de Lima, No 445, Toco 
(Jurema), Caucaia/Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.
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Internação. O hospital Albert Einstein anunciou ontem (19) que Pelé, foi internado na última segunda (18) para 
dar sequência ao tratamento do tumor de cólon. Segundo a nota divulgada pela instituição de saúde, o Rei do 
Futebol apresenta “condições clínicas boas e estáveis, e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias”.ESPORTES

FOTO MAILSON SANTANA/FLUMINENSE FC

Loteria       
Todo dia é dia de dinheiro na Loteria dos Sonhos. Sem 

se falar nas motos.

Tênis
Que tempo viveui o nsso tênis na época em que era 

presidente o cel. Elisio Aguiar. Tempos do Maureen, Vie-
na, Renê, Mauro Jander e outras estrelas.

Vereadora/surfista
Vi e gostei ao ler no Clóvis Holanda que a vereadora 

Larissa Gaspar é surfista e também brilha nesta atividade 
que vem dia a dia ganhando mais adeptos. E ela está certa, 
pois praticar esporte só faz bem.

Quem perde
Li o artigo que faz alusão à violência contra as mu-

lheres, com assertiva de que quem perde com isso. E eu 
pergunto, e quem ganha?

Ceará grande
O nosso futebol também avança fora das quatro linhas. A 

nota de solidariedade do Ceará Sporting ao fortaleza só faz 
engrandecer ainda mais o alvi-negro. Outra citação elogiosa 
é ao jogador Vina que também solidarizou-se com o Leão.

Evandro Leitão        
Eu queria está presente na câmara municipal quando 

da homenagem daquela casa ao alvi-negro e presidente 
da Assembleia Evandro Leitão. Só pra ver ele contando o 
hino de nossa capital que termina assim: Fortaleza, Forta-
leza sempre havemos de te amar.

O primeiro campeão
O Vargas Filho foi o primeiro time de futsal ao ganhar 

o campeonato de 1956 deste esporte. Sua formação básica 
era esta: Paulinho, Lulú e Telmo. Nirtô e Nedilson e não 
Ederson como saiu quarta-feira.

Um bilhão
Com b mesmo. Foi o faturamento anual da CBF no ano que 

passou. Nunca correu tanto dinheiro no futebol como agora.

BOA PRESENÇA Foi muito boa a presença do ex-de-
putado Gony Arruda no programa esportivo da TV Assem-
bleia. Gony é do ramo e um grande caráter.

O LIVRO DO JULIÃO O cel. Adelson Julião já está tra-
balhando para mais uma edição do seu livro de memórias do 
basquete. Outro dia meu amigo Carlos Alberto Farias recebeu 
pedido do Paraná querendo um exemplar do livro atual.

A próxima partida do time de Abel Braga irá ser no próximo sábado contra o Internacional pelo Brasileirão

87 anos

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

São mais de 17 mil alunos em sua rede de ação. Ao 
completar 87 anos o Farias Brito comemora tão gran-
de data cercado de carinho e da estima de todo nosso 
povo. O estado deve se orgulhar em ter neste tema uma 
instituição tão séria e tão querida como o FB, uma 
marca consolidada e aplaudida por todos. Daqui meu 
abraço sincero do amigo Thales de Sá Cavalcante o 
comandante maior da tradicional escola.

APOIANDO O ESPORTE À frente do Círculo Militar ele tem 
mantido o apoio ao esporte. Aqui o general Souza com um campeão.

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

O Fluminense estreou na 
Copa do Brasil com vitória e 
está em vantagem na luta por 
vaga nas oitavas de final. Na 
noite desta terça-feira (19), 
no Maracanã, em jogo com 
tempos com “donos” dife-
rentes, o clube tricolor virou 
sobre o Vila Nova nos minu-
tos finais e venceu por 3 a 2. 
Rafael Donato e Pablo Dyego 
construíram vantagem para 
os goianos, mas Ganso, Cano 
e Fred garantiram o triunfo 
dos donos da casa.

Com os visitantes superio-
res, a torcida tricolor protes-
tou nas arquibancadas, com 
vaias e xingamentos. Após a 
virada, como era de se espe-
rar, celebrações e gritos de 
“O Fred vai te pegar”. Mas, 
ao apito final, misto de vaias 
e aplausos. Com o gol, o ca-
misa 9, que vai se aposentar 
em julho, se torna artilheiro 
isolado da Copa do Brasil, 
com 37. Até então, ele esta-
va empatado com Romário. 
A partida de volta entre as 
equipes será no próximo dia 
11, no Serra Dourada.

Os comandados de Abel 
Braga voltam a campo no 
sábado, novamente no Mara-
canã, contra o Internacional, 
pelo Campeonato Brasileiro. 
Já o Vila Nova, também atua 
no sábado, contra o Ituano, 
fora de casa, pela Série B. O 
experiente volante Ralf, que 
teve vitoriosa passagem pelo 
Corinthians, fez a estreia no 
Vila Nova. O jogador defen-
deu as cores do clube alvi-
negro paulista entre 2010 e 
2015 e, posteriormente, entre 
2018 e 2019, sendo campeão 
do Brasileiro, Libertadores e 
Mundial.

Após sair do Parque São 
Jorge, ele esteve no Avaí e Cia-

norte, antes de ser reforço do 
Vila. Dono da casa, o Flumi-
nense esbarrou na estratégia 
do Vila Nova e não começou 
bem o jogo. A equipe goiana 
povoou o meio de campo e 
dificultou bastante a saída 
de bola tricolor, que passou 
a errar muitos passes na zona 
central e não conseguia apro-
veitar a posse de bola. Desta 
forma, os visitantes tentavam 
sair em velocidade e até con-
seguiam assustar vez ou ou-
tra, mas cometiam falhas na 
intermediária ofensiva.

O Vila Nova quase abriu 
o placar quando Formiga re-
cebeu na esquerda e, com es-
paço, chutou, fazendo Fábio 
se esticar para fazer a defesa. 
Após esse lance, o time de 
Goiás conseguiu fazer uma 
pressão. Diante do cenário, 
a torcida do Fluminense co-
meçou a vaiar. E enquanto 
havia protesto na arquiban-
cada, Rafael Donato apro-
veitou escanteio e balançou 

a rede. Nos acréscimos, após 
escanteio para o Fluminense, 
Donato, autor do gol do Vila 
Nova, quase marcou contra.

Na volta do intervalo, Abel 
colocou em campo Ganso e 
Caio Paulista, nas vagas de 
Arias e Luiz Henrique, res-
pectivamente. E logo no pri-
meiro lance, quase que Cano 
conseguiu o empate. O Flu-
minense se mostrava melhor 
em campo e vivia bom mo-
mento no jogo, pressionando 
o adversário e estando mais 
próximo da área adversária. 
Porém, em uma investida do 
Vila Nova ao ataque, Alex 
Silva passou por três adver-
sários, foi à linha de fundo e 
cruzou. A bola passou pela 
zaga e sobrou para Pablo Dye-
go, que dominou e fez o se-
gundo. Cria do clube tricolor, 
o atacante não comemorou.

O Fluminense tentou di-
minuir o prejuízo e, em um 
dos avanços, Willian girou 
e foi derrubado por Renato 

dentro da área. O pênalti foi 
marcado e os jogadores do 
Vila Nova reclamaram muito, 
o que fez a partida ficar inter-
rompida por alguns minutos. 
Na cobrança, Ganso balan-
çou a rede e fez o primeiro na 
temporada.

Após o gol, o Fluminense 
foi para o abafa e chegou ao 
empate. Marlon cruzou e a 
bola passou por Fred -os dois 
jogadores haviam acabado de 
entrar-, mas sobrou para Cano, 
que mandou para a rede. Caio 
Paulista, que havia entrado no 
intervalo, sentiu um incômo-
do muscular e passou a jogar 
no sacrifício. Em uma inves-
tida do zagueiro Nino pela 
direita, já próximo do fim, o 
Fluminense trocou passes e 
a bola sobrou para Fred, que 
bateu no canto e também mar-
cou o primeiro dele em 2022. 
Nos acréscimos, o Vila Nova 
tentou de tudo para conseguir 
o empate, mas o Fluminense se 
segurou e garantiu a vitória.

Fluminense vence de virada 
Vila Nova pela Copa do Brasil 
Em partida disputando uma vaga para as oitavas de final, o tricolor 
carioca derrotou nos minutos finais o time goiano por 3 a 2  no Maracanã 

MARIA MIRIAN DOS SANTOS 
(CPF: 423.200.113-15) 

Torna público que requereu à Secretária Municipal de Meio Ambiente,  Turismo e Cultura- a 
Licença Ambiental Única-LAU, referente às  atividades de Residência Unifamiliar. Empreen-
dimento situado na localidade de Morro Alto, S/N, Zona Rural, no município de Itarema,  
estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente Turismo e  Cultura.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 21/04/2022
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°30722 WESLEY PEREIRA MARTINS E NATIELLY CASTRO VASCONCELOS
N°30723 FRANCISCO CLEUTON MONTEIRO LIMA E MARIA LUZIA MENEZES VASCONCELOS

20 DE ABRIL DE 2022 
Maria Valsicleide de Moura

Escrevente Autorizada

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75839 - MARCOS MENDES DUTRA e CICERA LUCIANA GOMES; Edital n° 
75840 - JONATHAN TRINDADE DE SOUZA e ANA KELLY PINHEIRO RODRIGUES; Edi-
tal n° 75841 - FLÁVIO BEZERRA DA CUNHA e ADRIANA PINTO DA SILVA; Edital n° 
75842 - VICTOR NATANAEL DA SILVA DE BRITO e FRANCISCA FRANCILENE SOUSA 
DO NASCIMENTO; Edital n° 75843 - THIAGO BRILHANTE AMANCIO e JOSIMEIRE 
SILVA DE SOUZA; Edital n° 75844 - JOHN WILSON DE ARAÚJO SILVA e SUIANE IRI-
NEU DA SILVA; Edital n° 75845 - JOSÉ MOESIO TEIXEIRA PEREIRA e MARIA REGINIA 
CARVALHO PEREIRA; Edital n° 75846 - SÁVIO QUEIROZ DE SOUSA e DAIANE SOUSA 
ARAGÃO; Edital n° 75847 - JOSÉ VAGNER BARROS DE OLIVEIRA e ANTONIA ELIANE 
VIEIRA DA CRUZ; Edital n° 75848 - ROQUE TIAGO MELO FREIRE e FRANCISCA FER-
NANDA DA SILVA VASCONCELOS;
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, 20/04/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9531 - FRANCISCO EINSTEIN ADRIANO PONTES E CAMILA MELO SILVA
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 20 de Abril de 2022
FERNANDA MARIA ALVES GOMES

OFICIALA

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66690-DENILSON FREITAS DE AZEVEDO E RITA DE CÁSSIA RODRIGUES BARBOSA
66691-LUIS DAVID PEREGRINO DE FARIAS E ANA CECILIA VENANCIO
66692-JOSÉ ANDRÉ DA SILVA E ELISANDRA OLIVEIRA DE LIMA
66693-MANOEL ELESBÃO DE ALMEIDA RAMOS E ROMANA DOS SANTOS PEREIRA
66694-FRANCISCO CARLOS VIEIRA DA SILVA E RAQUEL SILVA DOS SANTOS

Fortaleza, 20 de abril de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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:
Nº9528-LUCAS DO NASCIMENTO DE LIMA E THALITA IVANNA ARRUDA CASSIANO
Nº9529-MATHEUS BEZERRA RUFINO E TAYNARA DAVI DE SOUSA
Nº9530-THIAGO FACUNDO DE OLIVEIRA E ANA CRISTINA RODRIGUES DA SILVA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 20 de Abril de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

UFV 9ENERGIA AMONTADA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Torna público que Requereu à Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Amontada 
- AMAMA a Licença de Operação, para projeto de instalação de usina solar fotovoltaica, 
objetivando minigeração de energia eletrica, a ser implantado na Estrada de Iracema, 
Km 01, Sitio Santa Rosa, Amontada, Ceará, conforme Lei Municipal de Nº 15/2014. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMAMA.

UFV 9ENERGIA AMONTADA GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA LTDA
Torna público que Recebeu da Autarquia do Meio Ambiente do Municipio de Amontada - 
AMAMA a Licença de Instalação 00031/2021, para projeto de instalação de usina solar 
fotovoltaica, objetivando minigeração de energia eletrica, a ser implantado na Estrada 
de Iracema, Km 01, Sitio Santa Rosa, Amontada, Ceará, conforme Lei Municipal de Nº 
15/2014. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento da AMAMA.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339418- José Alessandro Lima Ferrer e Cintia Maria Sotero Francelino;
339419- Jardel Nascimento de Lima e Vitoria Barros Lessa;
339420- Elias de Andrade Nascimento e Erica Alves Nunes;
339421- Jonacelio Oliveira do Nascimento e Alessandra Pereira da Silva;
339422- Bruno de Oliveira Pontes e Antonia Natalia Farias Santiago;
339423- Gabriel Lustosa Andrade e Milena Cavalcante Ribeiro;
339424- Carlos Leandro da Silva Fontenele e Vitoria Regia Cunha da Silva;
339425- Gabriel de Lima Soares e Alexia Wenny Sousa Fernandes
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, 20 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18304 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ALISSON XAVIER DE SOUSA e RUTELIER CRISTINA DA SILVA GOMES;
Edital n° 18305 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WAGNER AGUIAR DE VASCONCELOS e SONIA MARIA MORAIS ROSA;
Edital n° 18306 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO ANDRE GOMES DA SILVA e ERLANE DE PAIVA 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, 20 de Abril de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27531 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FÁBIO VIEIRA DA SILVA e JULIANA MEDEIROS COSTA DA SILVA;
Edital n° 27532 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO HENRIQUE ROCHA DE SOUZA e PATRICIA TEIXEIRA LIMAVERDE;
Edital n° 27533 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO JORGE SANTOS DE OLIVEIRA LIMA e CYNTHIA MONALISA SOUZA DO
NASCIMENTO;
Edital n° 27534 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO CAMPOS ROCHA e RENATA ALVES DAVID.
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, 20 de Abril de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular



Um talento que usa a im-
provisação e a sinceri-
dade com armas de ir-

reverência e bom humor. Essa 
é a chave do sucesso de Nany 
People, que estavam em For-
taleza na próxima sexta, dia 22 
de abril, no Teatro RioMar, em 
única apresentação com “Tsu-
Nany – O Retorno #NovasHis-
tórias”. O espetáculo fará parte 
do projeto Ciro Santos Convi-
da. Nesse novo solo, a atriz faz 
uma “relatora social”, que ex-
põe assuntos sobre os diversos 
temas e permite o espectador 
se tornar um observador de si 
mesmo. Nany tem uma vasta 
carreira no teatro, atualmente 
faz parte do elenco da nove-
la das 19h da Globo, ‘Quanto 
Mais Vida Melhor’, e participa 
como jurada do “Caldeirão”, 
com Marcos Mion, aos sába-
dos. Na entrevista para o Jor-
nal O ESTADO ela fala sobre 
o trabalho na noite, o início da 
carreira no teatro, preconceito, 
movimento LGBTQIA+, pro-
jetos futuros na TV e no cine-
ma, entre outros assuntos.

O ESTADO - “Tsunany” é 
um stand-up sobre os hábitos 
da vida atual, como as cirur-
gias plásticas, exercícios exces-
sivos, o lado ruim da tecnolo-
gia, e as consequências dessas 
modernidades nos relaciona-
mentos interpessoais. O que 
mudou nesses anos que o espe-
táculo está em cartaz? Como é 
sua relação com os cearenses, 
na terra do humor? Existe 
muita interação com o público 
durante o show?

NANY PEOPLE - Nesses 
quase doze anos de espetáculo 
o que mudou foi a certeza que 
as pessoas estão mais pela for-
ma, que pelo conteúdo. Você 
não fazer botox, procedimento, 

lifting, nenhum peeling, você 
está fora do contexto. Eu me 
sinto fora do contexto, porque 
eu não aderi a essa moda. A mi-
nha relação com os cearenses é a 
melhor possível, tenho grandes 
amigos no Ceará. Tem o Luís 
Antônio, o próprio Ciro Santos, 
Tom Cavalcante, Falcão, Rossi-
cléa, são muito queridos! O Luís 
Antônio que faz a Aurineide 
Camurupim, é meu irmão de fé. 
Eu tenho o Ceará como Porto 
Seguro. É a capital do Nordeste 
que eu mais frequento, me sinto 
em casa. Existe uma interação 
muito grande com o público, 
que acaba sendo interlocutor 
comigo. Antes da pandemia eu 
até descia na plateia. As pessoas 
se identificam demais, porque 
eu faço uma analogia de como 
esses arsenais tecnológicos es-
tão afetando a nossa vida social, 
pessoal, amorosa e sexual, então 
é muito divertido.

O ESTADO - Você é minei-
ra, nascida em Machado, criada 
em Poços de Caldas, de onde 
mudou-se para São Paulo e co-
meçou a trabalhar em boates, 
como drag queen, hostess. Sua 
história ajudou muitas pessoas a 
se assumirem e viverem em paz 
com sua identidade sexual. Fale 
um pouco como foi essa passa-
gem em sua vida, e o que você 
acha do movimento LGBTQIA+ 
atualmente? É mais tranquilo 
ser trans ou gay hoje em dia? Já 
sofreu muito preconceito?  

NANY PEOPLE - Na verda-
de minha vida se fez pelo teatro. 
Eu cheguei em São Paulo com 
20 anos, mas fazia teatro em Po-
ços de Caldas (MG) desde os 10 
anos de idade. Eu vim para São 
Paulo estudar no Teatro Escola 
Macunaíma e fiz interpretação 
na UNICAMP. Tive a sorte de 
trabalhar dez anos no Teatro 

Paiol, que era do Paulo Goulart e 
da Nicette Bruno. Entrei na noi-
te acidentalmente. Fui chamada 
para fazer uma esquete numa 
boate de grande evidência em São 
Paulo. Agora, o que eu acho do 
movimento LGBTQIA+? A res-
posta é muito ampla. O que posso 
dizer é que houve uma democra-
tização, mas houve também uma 
banalização do movimento. Não 
sei se é mais tranquilo ser gay 
hoje em dia, porque infelizmente 
a gente vive no país que mais 
mata por homofobia, transfobia, 
preconceito. A gente tem que lu-
tar muito. Você vê gays na TV, 
rádio e tal, mas é muito pouco. 
Temos que equiparar o crime 
de homofobia e transfobia ao 
de preconceito racial. Tem que 
ser assim. Hoje as pessoas tem 
mais liberdade mas o precon-
ceito ainda mata muito. Eu sofri 
preconceitos veladamente, não 
de frente, que é pior ainda. Tem 
vezes que é alguém do seu lado.

O ESTADO - Ainda curte 
muito a noite em boates de São 
Paulo ou do Brasil, faz muita 
presença VIP? Do que mais 
sente falta na vida noturna, de 
ontem, o que mais gosta hoje e 
o que costuma fazer nos seus 
momentos de lazer?

NANY PEOPLE - Eu traba-
lhei na noite por 22 anos. Quan-
do eu saí da noite, em 2008, já 
não era a mesma coisa. A história 
da noite virou Dj. Hoje nem pre-
sença VIP eu faço mais. O meu 
modus operandi mudou bastan-
te, até porque eu não frequentava 
boate GLS para me divertir, era 
pra trabalhar. Hoje em dia não 
frequento mesmo, até porque 
não tem mais tanta boate. Estava 
passando um dia em Copacaba-
na com um amigo meu e pergun-
tei, “cadê as boates de Copa?”. Ele 
respondeu “não tem mais”. Pra 

me divertir sempre foi teatro, 
cinema, papo entre amigos. Eu 
sempre fui mais comportada. 

O ESTADO - Como artista 
da TV você foi pioneira sendo 
uma drag repórter, integrando 
o elenco de diversos progra-
mas com lendas da televisão 
como Goulart de Andrade, 
Hebe, Xuxa, Amaury Jr, Rati-
nho. Agora você participa do 
Caldeirão com o Marcos Mion 
na Rede Globo. Dos progra-
mas que você trabalhou, qual 
você mais se orgulha? Qual 
artista foi um sonho realiza-
do ter trabalhado, e qual você 
ainda gostaria de trabalhar? 
Conte uma matéria, entrevis-
ta, situação inusitada que você 
tenha feito ou passado na TV e 
nunca se esqueceu.

NANY PEOPLE - Fiz o Rati-
nho até agosto do ano passado, 
depois fui contratada pela Glo-
bo, fiz “Vai que Cola” e novela, 
e agora estou no Caldeirão. Eu 
sempre gosto dos programas 
que faço no momento, tanto que 

em janeiro fui chamada pra ser 
jurada de quatro programas, 
dispensei, mas depois aceitei 
o convite, com uma ligação do 
Mion. Eu vou no que acredito, 
no que eu gosto. Eu tenho cin-
co grandes mulheres da minha 
vida: minha mãe, Rogéria, Hebe, 
Lilia Cabral e Fafá de Belém. As 
cinco eu convivi, minha mãe, 
claro, e as quatro que eu idea-
lizava, o teatro me uniu a elas. 
Um grande sonho realizado foi 
trabalhar com Lilia Cabral que 
eu vi no teatro com 15 anos, e 
fui para São Paulo estudar tea-
tro por causa dela. Uma matéria 
inusitada foi em Portugal, onde 
fui fazer matéria três vezes para 
a Hebe, quando ganhei até uma 
medalha, uma comenda da Casa 
de Portugal, porque eu fiz uma 
matéria sobre vinho do porto. 
Eu contei a história desde o nas-
cimento das uvas na serra, de-
pois o vinho fabricado na cida-
de do Porto. Foi lindo, a matéria 
foi exibida em três semanas, três 
capítulos, foi muito legal.

O ESTADO - Você participou 
de diversos reality shows como 
Cante se Puder e Popstar na TV 
aberta, Lol na Amazon Prime 
Video, e também ficou confi-
nada em A Fazenda, na Record. 
Entraria no Big Brother do ano 
que vem? O que achou da expe-
riência de confinamento em A 
Fazenda? Qual a dica que você 
daria para o participante de um 
reality desse?

NANY PEOPLE - Meu bem, 
eu nunca digo nunca. O nunca 
de hoje pode ser a única alter-
nativa de amanhã. Eu fiz A Fa-
zenda em 2010, fiz o Popstar em 
2018 e o Lol, ano passado. Eu 
sempre vou no programa que 
eu acredito e que me convence 
pela paixão de fazer. Eu nunca 
digo nunca. A Fazenda me hu-

manizou muito com o público, 
foi muito bom. Eu era muito 
personagem e virei persona com 
A Fazenda. E a dica que eu daria 
para os participantes é apesar 
de você ser você, tem esse ser-
viço de mídia, do online, que o 
pessoal contrata. É complicado. 
Mas acho que você deve sair 
de cabeça erguida e não deixar 
dúvidas da sua personalidade, 
enquanto ética de vida. Isso que 
procurei fazer na Fazenda. Saí 
com fama de brigona, barraquei-
ra, porque eu sempre falei na 
cara. Nunca fiz linha, nunca bati 
palma pra maluco. Se eu fosse de 
novo em reality, eu iria chocar 
muita gente com o que eu digo. 
Você não precisa fazer a louca o 
tempo todo. Maturidade, né?

O ESTADO - Interpretando 
um químico trans na novela “O 
Sétimo Guardião” da Globo, 
você foi indicada a atriz revela-
ção nos Melhores do Ano, e já 
participou de alguns filmes no 
cinema. Tem projetos futuros 
para atuar, fazer algum filme 
ou série? Na dramaturgia, no 
audiovisual, você é fiel ao texto, 
luta sempre pelo improviso ou 
depende da situação, do diretor?

NANY PEOPLE - O impro-
viso sempre fez parte da minha 
vida, sempre faz. Tenho oportu-
nidade de trabalhar com autores 
e diretores que permitem isso. A 
própria novela das sete que eu fiz 
agora cresceu devido essa minha 
habilidade de fazer o texto ter 
mais cor. Eu adorei fazer O Séti-
mo Guardião por isso, o contrato 
inicial era três meses, fiquei oito. 
Tenho projetos sim, uma série 
para o Globoplay, tem mais dez 
episódios do Vai que Cola, e tem 
um filme em Fortaleza, em junho. 
Tem muita coisa vindo por aí.

Por Felipe Palhano
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GERAL
Bancos. As agências bancárias ficarão fechadas hoje, feriado nacional de Tiradentes, mas terão atendimento normal nesta 
sexta (22). Segundo a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as áreas de autoatendimento com caixas eletrônicos 
ficarão disponíveis durante o feriado, assim como os canais de atendimento pelo telefone, celular e computador.

Diretorias da Unimed se reúnem para alinhamento. As diretorias da Unimed Ceará e Unimed Fortaleza 
estiveram reunidas na última sexta-feira (8), na sede da Federação das Unimed do Ceará. Na pauta do encontro, 
muitos assuntos e alinhamentos relacionados ao Sistema Estadual Unimed. “Bom para os clientes e bom para as 
duas operadoras de planos de saúde, que vislumbram, juntas, ainda mais agora com a nova gestão que assumiu 
a Unimed Fortaleza (2022-2026), seguirem unidas com uma visão sistêmica em prol do crescimento de ambas, 
fortalecendo a unidade já existente que busca, acima de tudo, priorizar um atendimento de excelência a todos 
que confiam na marca Unimed para cuidar da saúde”, afirma Dr. Darival Bringel, presidente da Unimed Ceará.

Nany People faz show em Fortaleza
FOTO DIVULGAÇÃO

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Em recente show 
no interior, o cantor 

Wesley Safadão foi 
chamado de “furão” 
por um popular. 
Não gostou e quis 
revidar. É sabido que o 
cantor furou a fila na 
aplicação da vacina 
contra a Covid-19. 
Pegou mal.

2Inscrita como uma 
pessoa que trata 

educadamente quem 
vai renovar a habilitação 
do Detran, a agridoce 
Geórgia Sâmara.

3Milagres acontecem. 
Depois de uma 

década sofrendo 
os moradoras do 
cruzamento da Pinha 
Pessoa e João Cordeiro 
soltaram fogos de 
artrficoo pelo asfalto 
colocado.

4Casal de bem com 
a vida onde o amor 

fala mais alto Ániger 
e Ânderson Távora 
celebrarão nesta 2a 
feira, 25 de abril, 11 
anos de casados. Tudo à 
luz de velas.

5Como é educada 
Brunna Maia. E 

elegante.

6Comemora hoje  seu 
primeiro aninho a 

borboletinha Branca, 
filha de Bruna Aguiar e 
Bruno Fontenele.

7Hoje, também, é 
dia de parabenizar 

Washington Saldanha 
o homem forte do 
Aeroporto Pinto Martins.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Também abraçando a simpática Fátima Duarte Zuleica Catunda, 
Vera Tigre, Vania Aldigueri e Karina Sampaio

Aconteceu na Assembleia Legislativa 
sessão solene em homenagem aos 25 anos 
do Natal de Luz, realizado pela Câmara de 
Dirigentes Lojistas, que foi representada no 
ato por Assis Cavalcante presidente da CDL. 
A proposição foi do Deputado Salmito Filho. 

Ricardo Cavalcante presidente da FIEC  
lançou o Programa e Núcleo de Gover-
nança Ambiental, Social e Corporativa. O 
evento aconteceu na Casa da Indústria.

A Loja da Mais1 Café do Meireles (Rua 
Vicente Leite, 876 ) completou seu primeiro 
mês de funcionamento com as expectativas 
de vendas sendo alcançadas.

No próximo dia 24 de abril, de 9h ao 
meio-dia, acontece mais um “Domingo na 
Estação”. Com as obras físicas praticamente 
concluídas e os equipamentos culturais em 
fase de implementação, o Complexo Cultural 
Estação das Artes está surgindo em Fortaleza 
de mansinho e oferece neste domingo mais 
uma programação para todas as idades.

Além da oportunidade de passear pelas lin-
das instalações restauradas da antiga Estação 
João Felipe e a Esplanada das Artes, a comu-

nidade se aproxima cada dia mais da proposta 
do espaço que alia arte, cultura e educação.

O Complexo Cultural integra a Rede 
Pública de Equipamentos Culturais da 
Secult Ceará, com gestão em parceria 
com o Instituto Mirante, após investi-
mento do Governo do Ceará.

Na Gare, área de eventos da Estação, a DJ 
Priscila Delgado tocará a partir das 9h, dando 
o ritmo com muita música latina. Pesquisadora 
dos gêneros musicais latinoamericanos e respon-
sável pelos projetos Viva La Pachanga, Castilho 
Delgado e Women of Reggae, Priscila promete 
muita animação na manhã deste domingo. Será 
um bom local para relaxar e se divertir com a 
família, com direito a barracas com comidinhas 
e bebidas montadas ao longo do espaço.

Aniversário da querida Fátima Duarte 
no Ideal Clube foi um sucesso. Lotou-se 
de personalidades da nossa sociedade. 
Não podia ser diferente, pois ela é uma 
pessoa muito querida por todo mundo. 
Sempre distribuindo alegria e sorrisos, 
afinal um pouco de perfume sempre fica 
nas mãos de quem oferece flores.

Marfisa Pessoa sempre recebendo encomendas para bolos de 
casamentos e 15 anos, que fazem muito sucesso.

No dia 11, marcou o aniversário da simpática Terezinha Ary.
Sábado, a estimada Terezinha Rolim recebe seu grupo de amigas 

para almoço de confraternização.
Olga Sanford reuniu os filhos na quaresma, para comemorar 

a Páscoa.
Arinete e Américo Timbó aproveitando alguns dias em sua casa, 

em Guaramiranga, com os filhos.
Ethel Whitehurst ficou em casa trabalhando durante a Quaresma.
Quando agosto chegar, vamos elaborar a nossa tradicional “Noite 

dos Destaques”.
Empresário Paulo Aragão, sócio-proprietário do Grupo Atitu-

de, participa da 24ª Edição do Rally RN 1500. A prova, realizada 
nos Estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, é uma das 
mais disputadas do País.

Competindo na categoria UTV Velocidade, ele será acompanhado 
pelo navegador Paulo Alcântara. “A prova requer um ano inteiro de 
preparação e serve de teste para outras competições nacionais e 
internacionais, entre elas do Rally Dakar”, explica o empresário.

“Mais do que a competição, o rali nos proporciona desafios e 
superações. É muito gratificante”, explica.

Os pilotos vão percorrer 1.500 quilômetros entre os dias 18 
e 23 de abril. Passarão por cidades como Campina Grande (PB), 
Acari (RN), Caicó (RN) e Natal.

No aniversário da sempre querida Fátima 
Duarte, que aconteceu no Piano Bar do Ideal 
Clube, a foto reúne ne Liduina Melo, Marilena 
Campos, aniversariante e Leda Castellar

Querida Ethel Whitehurst vem se destacando 
por sua atuação em prol do desenvolvimento 
do artesanato cearense. Além claro da linda 
loja que ela comanda Yamor da Ethel, que 
apresentamuita coisa linda. Na foto ela apare-
ce com amigo Ricardo Guilherme, quando deu 
entrevista para seu programa Diálogo na TVC


