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Pressionado por diversas categorias do serviço público que cobram 
reajustes de salário, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a prometer 
aumentar o número de convocados em concursos da PF (Polícia Federal) e 
da PRF (Polícia Rodoviária Federal). ÚLTIMAS8

Bolsonaro promete mais vagas na PF e PRF

A alta da confiança empresarial foi determinada por uma melhora tanto das avaliações sobre a situação atual quanto das expectativas em relação aos meses seguintes

Presidente telefonou ao ministro da Justiça, Anderson Torres, e pediu um “aditivo” para ampliar as vagas

Com a alta, a segunda seguida, o indicador reverte a tendência de queda observada entre setembro de 2021 e fevereiro deste ano e 
recupera 30% dos 11,2 pontos perdidos no período. O setor de serviços exerceu a maior contribuição para a alta, com destaque para os 

serviços prestados às Famílias, em um sinal de normalização da economia num contexto pós-pandemia. ECONOMIA9

O Índice de Confiança Empresarial subiu 2,7 pontos em abril, para 94,5 pontos, maior nível 
desde novembro do ano passado; números sinalizam uma reversão da tendência de queda

Confiança empresarial 
registra aumento em abril
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Cenário do caso 
Silveira acentua 
isolamento de Luiz 
Fux no Supremo

TRABALHADOR: MÊS 
É CELEBRADO COM 
OPORTUNIDADES

O presidente do STF 
vem sendo alvo de críticas 
de colegas pela sua pos-
tura frente a declarações 
de Jair Bolsonaro, consi-
derada por eles branda. 
Luiz Fux afirma que tem 
buscado manter contato 
com os demais Poderes. 
NACIONAL5

Governo do Ceará preparou uma programação 
especial para que surjam chances para quem quer 
se colocar no mercado. CIDADES6

FOTO DIVULGAÇÃO

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Urnas. O presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse em vídeo do seu partido 
no ano passado que a urna eletrônica é confiável. O filme, produzido pelo ex-marqueteiro do 
partido, Vladimir Porfírio, foi feito antes da entrada do presidente Jair Bolsonaro no partido.NACIONAL

Luiz Fux afirmou, em nota, que tem procurado manter o contato com os demais Poderes
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A inflação vem do ‘fica em casa, a economia a 
gente vê depois

Presidente Jair Bolsonaro a apoiadores, na entrada da 
residência do Palácio Alvorada

C om o presidente do União Brasil, 
Luciano Bivar, mandando recados 
que seu partido vai desembarcar da 
3ª via, facções do MDB aceleraram a 

fritura da candidatura à presidência de Simo-
ne Tebet. Alegam que sem o caixa do União 
Brasil e seu tempo de TV, a candidatura fica 
ainda mais difícil. O grupo mais barulhento 
é liderado por Renan Calheiros, que defende 
a posição minoritária de arrastar o partido a 
apoiar Lula (PT).

Fragmentação
O MDB no Sul prefere seguir Jair Bolsonaro 

(PL), e há os que querem “apoiar Simone Tebet 
no primeiro turno” ou liberar os diretórios re-
gionais.

Lulistas no MDB
O senador Eduardo Braga (MDB), que pres-

ta obediência a Renan, além Romero Jucá (RR), 
que o detesta, e Eunício Oliveira (CE), apoiam 
Lula.

Se correr o bicho pega
Tebet se vê num impasse: a disputa o Planalto 

foi a saída honrosa para evitar o confronto com 
Tereza Cristina (PP), favorita à sua vaga,

Agenda
A convenção do MDB que vai oficializar o 

nome de Simone Tebet, ou a puxada de tapete, 
deve ocorrer entre 20 de julho e 5 de agosto.

Perseguição
A decisão de Alexandre de Moraes de pror-

rogar por 60 dias o inquérito contra Silveira, foi 
visto no Planalto como novo ato de perseguição.

Estratégia
Mas os conselheiros jurídicos do governo 

acham que a decisão de Moraes obedeceria à es-
tratégia do STF de “peitar” Bolsonaro.

Jogo solitário
A impressão que dá, no entanto, é que os mi-

nistros do STF jogam xadrez sem um adversário 
focado, no outro lado do tabuleiro.

Acostamento
Líder do Governo, o senador Eduardo Go-

mes (MDB-TO) vê com senso de humor a di-
ficuldade para se definir uma candidatura única 

MDB usa Bivar como desculpa para rifar Tebet

O PODER SEM PUDOR

A eleição de 1994 não era mesmo a vez 
do candidato do MDB ao governo paulista, 
Barros Munhoz. Pudera. O símbolo da cam-
panha era um garfo e um prato com o slogan 
“Ninguém é feliz de barriga vazia”. E contratou 
centenas de moças para agitar bandeiras com 
essas inscrições, nas ruas. Além de errar na 
logomarca e no slogan, a campanha deixava as 

moças horas a fio, sob sol e chuva. Certo dia, 
na inauguração de um comitê do MDB, o can-
didato chegou foi recebido com frieza pelas 
colaboradoras. Eram 20h e estavam ali desde 
as 10h, sem comer. Uma delas se aproximou 
de Munhoz, agitou a bandeira e exclamou: 
“Olha, doutor Munhoz, a gente está de barriga 
vazia!” Era a derrota anunciada.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Slogan infeliz, derrota certa

STF sinaliza que avalia ‘peitar’ 
decreto de Bolsonaro
O Supremo Tribunal Federal 
(STF) nada tem a fazer, sobre o 
decreto de graça de Jair Bolso-
naro, senão acatar o ato de sobe-
rania do presidente da República. 
Mas não fará isso. O governo tra-
balha com a informação de que 
os “cabeças” do STF não têm 
feito outra coisa, há mais de uma 
semana, senão discutir formas de 
tornar sem efeito o decreto que 
beneficiou o deputado Daniel Sil-
veira. Prender o deputado virou 
“questão de honra” para alguns 
ministros, fazendo valer o julga-
mento no plenário.

de centro, para presidente da República: “Ter-
ceira via, no Brasil, é acostamento...”

Quem quer mesmo?
O ex-presidente Michel Temer afirmou on-

tem à BandNews TV que “as pessoas querem 
um candidato de terceira via”. Faltou dizer quem 
são essas pessoas. As pesquisas mostram que os 
eleitores não querem isso.

Chá de panela
Se a Justiça ainda não conseguiu notificar 

Janja, a noiva do Lula, para acertar as contas que 
passam os R$ 200 mil, como se tem notícia, vai 
uma dica: a dupla se casa em 18 de maio. Em 
lugar certo e sabido.

Coluna CH, 24 anos
Completamos 24 anos hoje, 3 de maio. Pri-

meira coluna diária nascida na internet, desde 
o seu lançamento, em 1998, e ao longo de 8.766 
edições ininterruptas, vimos cinco presidentes e 
sete legislaturas do Congresso.

Trabalhador longe
Para o presidente do Cidadania (ex-PPS), 

Roberto Freire, os protestos “vazios” do Dia do 
Trabalho tinham “a clara intenção” de serem 

atos de campanha de Lula e Bolsonaro. “Ajuda-
ram no esvaziamento”, explica.

Planalto na roda-presa
Com as viagens ao exterior do presidente Jair 

Bolsonaro, do vice, Hamilton Mourão, e do pre-
sidente da Câmara, Arthur Lira, o roda-presa do 
Senado, Rodrigo Pacheco, assumirá a Presidên-
cia da República.

Título de eleitor
Nesta quarta-feira (4) acaba o prazo da Justi-

ça Eleitoral para o cidadão emitir, regularizar ou 
transferir o título de eleitor. A partir de quinta-
-feira, quem não regularizou, dançou. E não vai 
poder votar, em outubro.

A conta é de quem?
Além do preço da gasolina, que só sobe, a Pe-

trobras anunciou aumento de 6,7% no preço do 
querosene de aviação, o combustível dos aviões. 
O aumento desse querosene já se aproxima dos 
50%, apenas em 2022.

Pensando bem...
...o Dia do Trabalhador ao menos revelou 

que, para o trabalhador de verdade, domingo é 
dia de descanso e não de ouvir baboseiras.

Indícios de regalias: 
Sérgio Cabral vai ser 
transferido de prisão

O ex-governador do Rio 
de Janeiro Sérgio Cabral 
deve ser transferido nesta 
semana para o Complexo 
Penitenciário de Bangu, zona 
oeste da capital fluminense, 
após uma vistoria da Justiça 
encontrar celulares, anabo-
lizantes, dinheiro e lista de 
compras em restaurantes na 
unidade em que o ex-emede-
bista está atualmente.

Ele vai deixar a Unidade 
Prisional da Polícia Militar, 
em Niterói, onde estava 
desde setembro, e retornar 
para Bangu, onde deve ficar 
na penitenciária Laércio da 
Costa Pellegrino (Bangu 
1). A transferência se deve 
a indícios encontrados pela 
Vara de Execuções Penais de 
que a Unidade Prisional da 
Polícia Militar (PM) permi-
tia regalias a seus detentos. 
A vistoria, que foi realizada 
na semana passada e reve-
lada pelo Fantástico, da TV 
Globo, no último domingo 
(1º), encontrou estantes 
com compartimento para 
esconder celulares, mais de 
R$ 4.000 em dinheiro vivo, 
maconha, anabolizantes e 
lista de compras em restau-
rantes.

A defesa do ex-governa-
dor do Rio afirma que ne-
nhuma irregularidade foi en-
contrada na cela de Cabral. 
“Nenhum dos objetos en-
contrados em áreas comuns 
foi relacionado pela equipe 
ao ex-governador”, disse a 
advogada Patrícia Proetti, 

em nota. “Ele desconhece 
objetos encontrados fora da 
galeria de acautelamento 
dos oficiais. No momento 
da chegada das autoridades, 
o ex-governador estava em 
área comum, na companhia 
dos demais acautelados”, 
continua a advogada.

O ex-governador já res-
ponde na Justiça por supos-
tas regalias na cadeia pública 
José Frederico Marques, em 
Benfica. Ele foi acusado, na 
ocasião de janeiro de 2018, 
de ter instalado uma “video-
teca” e manipular o sistema 
de videomonitoramento na 
unidade. Após o episódio, 
o ex-governador foi trans-
ferido para a cadeia pública 
Pedrolino Werling de Olivei-
ra, conhecida como Bangu 
8. Em setembro, a defesa de 
Cabral pediu a transferên-
cia da unidade para evitar 
que ele ficasse num mesmo 
presídio de pessoas citadas 
em seu acordo de delação 
com a Polícia Federal. A 
mudança foi autorizada por 
decisão do ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF). Por essa 
razão, Cabral será levado 
para Bangu 1, e não Bangu 
8, onde ficam presos com 
ensino superior completo.

O ex-governador está 
preso desde novembro 
de 2016, sob acusação de 
corrupção cometida durante 
sua gestão à frente do Rio de 
Janeiro – compreendendo o 
período de 2007 a 2014.

A crise desencadeada pela 
condenação do deputado 
Daniel Silveira (PTB-RJ) e 
pelas declarações do ministro 
Luís Roberto Barroso sobre 
as Forças Armadas reforçou 
críticas internas ao presiden-
te Luiz Fux no comando do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). A avaliação é de que o 
magistrado não estaria fazen-
do a defesa institucional do 
Supremo à altura que os em-
bates com o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) têm exigido.

Fux está a menos de seis 
meses de concluir seu manda-
to na presidência da corte, o 
que agrava o quadro e conso-
lida a percepção, entre os de-
mais ministros, de isolamento 
do comandante do tribunal. 
Ministros contestam a postura 
do magistrado quanto ao go-
verno e a tentativa de manter 
uma relação cordial com o Pa-
lácio do Planalto mesmo após 
os insistentes ataques do man-
datário a integrantes da corte.

No último dia 19, por exem-
plo, Fux esteve presente na ce-
rimônia do Dia do Exército e 
aplaudiu o discurso em que 
Bolsonaro citou mais uma vez 
a possibilidade de fraude nas 
eleições deste ano, o que cau-
sou incômodo no tribunal. A 
declaração do chefe do Exe-
cutivo naquela data foi apon-
tada por Barroso a interlocu-
tores como um dos motivos 
que o levou a dizer que o 
Exército tem sido “orientado” 
a atacar o sistema eleitoral 
para “desacreditá-lo”.

A afirmação do magistra-
do foi rebatida pelo ministro 
da Defesa, general Paulo Sér-
gio Oliveira, que a classificou 
como “irresponsável” e “ofen-
sa grave”. Esse atrito se so-
mou à decisão de Bolsonaro 
de conceder perdão de pena 
a Silveira um dia após o Su-

premo condená-lo a 8 anos e 
9 meses de prisão por ataques 
verbais e ameaças a membros 
da corte. Fux não fez nenhum 
comentário público e agiu de 
maneira tímida nos bastido-
res para resguardar a corte 
nas duas situações.

Encontros
Em meio às duas polêmicas, 

o presidente do Supremo con-
vidou os dez colegas para um 
almoço de comemoração de 
seu aniversário – o encontro 
também tinha como objeti-
vo dar uma demonstração 
de união do tribunal. Serviu, 
porém, para expor o isola-
mento interno de Fux: Dias 
Toffoli, que afirmou que esta-
va com problemas de saúde, 
Alexandre de Moraes e An-
dré Mendonça não compa-
receram. Carmen Lucia ficou 
pouco tempo.

No mesmo dia, Ricardo Le-
wandowski, Gilmar Mendes, 
Moraes e Toffoli jantaram com 
os presidentes da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e do Se-
nado, Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG). O encontro foi na casa 

de Toffoli, e Fux chegou a ser 
convidado, mas disse que não 
poderia ir por ser seu aniver-
sário. Sua ausência é apon-
tada nos bastidores como 
indício do enfraquecimento 
de liderança à frente do STF 
pelo fato de o encontro não 
ter sido pensado por ele nem 
o convite ter partido dele, 
que em tese deveria falar em 
nome do tribunal.

O encontro foi articulado 
como uma forma de respon-
der aos arroubos antidemo-
cráticos de Bolsonaro e seus 
apoiadores. Um dos tópicos 
discutidos foi o indulto conce-
dido a Silveira. Os presidentes 
do Legislativo reforçaram que 
a medida não poderia ser re-
vertida por atos do Parlamento 
e defenderam que a última pa-
lavra sobre a cassação do man-
dato do deputado bolsonarista 
caberia à Câmara dos Deputa-
dos, em vez de ser fruto de de-
cisão judicial. Por outro lado, 

ouviram cobranças de que o 
STF estava falando sozinho na 
defesa do sistema eleitoral.

Dias depois, Bolsonaro 
voltou a questionar a confia-
bilidade das urnas. Embora 
os presentes neguem qual-
quer espécie de “pacto” para 
atuação conjunta, Lira e Pa-
checo reagiram publicamen-
te quando o chefe do Execu-
tivo cobrou a participação 
de militares na apuração dos 
votos no TSE.

Resposta
Questionado sobre a situa-

ção interna do tribunal, Fux 
enviou uma nota à reportagem 
afirmando que tem mantido 
contato com os demais Pode-
res. “O ministro Fux, como 
presidente do STF, tem tido 
interlocução sobre temas insti-
tucionais com diversos atores”, 
disse, citando ainda a previsão 
de reunião com o presidente 
do Senado, Rodrigo Pacheco.

Caso Daniel Silveira amplia 
isolamento de Fux no STF
O presidente do Supremo é cobrado por colegas por não reagir “à altura” 
aos embates de Jair Bolsonaro contra o tribunal nas últimas semanas

COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS
COGERH CONVOCAÇÃO

Em conformidade com o disposto nos 124 da Lei no 6.404/76 
e  no Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e Art 11, 
II, bem como para atender o disposto na Lei no 13.303/16, 
convocamos os acionistas da Companhia de Gestão dos Re-
cursos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Extraordiná-
ria - AGE, a qual se realizará às 10h, do dia 11/05/2022 
(quarta-feira), a ser transmitida por videoconferência, a 
fim de deliberarem sobre o seguinte assunto: I – Eleição do 
novo Membro do Conselho Fiscal. João Lúcio Farias de Oliveira 
- Diretor Presidente / COGERH.



Há três anos entre os 
melhores resultados do Norte 
e Nordeste, o Programa de 
Residência Médica em Of-
talmologia do Hospital Geral 
de Fortaleza (HGF), unidade 
da Secretaria da Saúde do 
Ceará (Sesa), conquistou a 
segunda melhor pontuação 
do Brasil na Prova Nacional 
de Oftalmologia 2022. O 
exame, realizado anualmente 
pelo Conselho Brasileiro de 
Oftalmologia (CBO), avalia 
95 programas em todo o País 
e é requisito fundamental 
para a obtenção do título de 
especialista na área.

Atrás apenas da Universi-
dade de São Paulo (USP), o 
programa do HGF vem numa 
crescente nos últimos dez 
anos. “Em 2011, tínhamos 
uma taxa de abandono de 
cerca de 50%. Com o tempo, 

fomos organizando rodí-
zios de aulas, estimulando 
cirurgias e crescendo entre as 
residências de Oftalmologia 
brasileiras”, explica o médico 
oftalmologista e coordenador 
do Programa, Dácio Costa. 
Os residentes contam com 
aulas de segunda a sexta-fei-
ra, além da participação ativa 
nos atendimentos ambulato-
riais e cirúrgicos.

Outra vantagem dos resi-
dentes da unidade hospitalar 
cearense é o contato direto 
com profissionais de dife-
rentes subespecialidades da 
Oftalmologia. “Nos últimos 
dois anos, houve um aumen-
to de médicos que vieram 
para colaborar em áreas mui-
to específicas, como Órbita 
e Uveíte, que não tínhamos 
antes no nosso serviço”, enfa-
tiza o coordenador.

Programa de Residência em 
Oftalmologia do HGF tem 2o 
melhor resultado do Brasi
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Gestão. O prefeito de Fortaleza José Sarto Nogueira anunciou o envio à Câmara de Vereadores do pro-
jeto de lei que institui o Plano Municipal de Segurança no Trânsito 2022/2031 (PST). O documento visa 
a institucionalizar e aperfeiçoar as políticas de prevenção a acidentes no trânsito da capital cearense.CIDADES

O flagrante mostra que até 2020 a Assembleia Legis-
lativa do Estado do Ceará tinha seis mulheres com man-
datos, tendo ficado com apenas cinco (5), após a renún-
cia da então deputada Patrícia Aguiar (PSD), que deixou 
a Casa para assumir a Prefeitura de Tauá. As demais 
parlamentares, no caso, Érika Amorim (PSD), Aderlânia 
Noronha (SD), Augusta Brito (PT),Dra. Silvana (PL) e 
Fernanda Pessoa (UB), já estão em pré-campanha para 
as eleições deste ano. Nem todas querem o retorno a As-
sembleia. O que se informa, por exemplo é que a de-
putada Fernanda Pessoa deverá disputar vaga à Câmara 
Federal e será substituída no Legislativo Estadual com 
a provável eleição do ex-prefeito maracanauense Firmo 
Camurça, que tem a preferência do atual prefeito e pai 
da parlamentar, o líder Roberto Pessoa.

Mulher no legislativo estadual

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 3 de maio de 2022  O ESTADO                     

E muito mais
Além da vice-prefeita de Sobral, a Christiane e da 

médica Gabriela Aguiar, pré-candidatas respectivamen-
te à Câmara Federal e Assembleia Legislativa, vários 
outros nomes de mulheres são mencionados diariamen-
te para as disputas. Estamos atentos.

TRE atento
O Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Ceará 

(TRE), bastante atento aos prazos eleitorais e ao que 
pode fazer mais e melhor em favor da sociedade, en-
contra-se com atendimento presencial no Centro de 
Convenções, das 7 às 24horas, no Centro de Eventos, 
em Fortaleza. Todos os que precisam regularizar a 
situação e ou tirar o título pela primeira vez estão com 
a oportunidade a seu favor.

Interior também
Nos cartórios eleitorais do interior do estado, o aten-

dimento também está acontecendo por agendamento, 
em dias úteis das 8h às 24horas.As informações do 
próprio TRE é que ainda tem muita gente para resolver 
sua situação junto à Justiça Eleitoral e alerta para não 
deixarem para o último dia. Recado dado.

Senador comemora
Informações que nos chegam de Senador Pompeu, 

na região central do Estado, dão conta de que o prefeito 
Maurício Pinheiro, conhecido como "Maurição", está 
festejando o Consórcio de Desenvolvimento da Região 
do Sertão Central Sul (Codesul), que ele preside, como 
o segundo em todo o Nordeste habilitado para fazer 
inspeção sanitária da proteína animal, além de conse-
guir habilitação para licença ambiental, facilitando a 
vida de pequenos produtores.

Para governadora
Nos últimos dias o noticiário político tem falado 

muito da mulher na pré-campanha deste ano. Aqui 
no Ceará por exemplo comenta-se que a Governadora 
Izolda Cela poderá disputar a reeleição e que o PSOL 
já lançou Adelita Monteiro ao Palácio da Abolição.

Nada como novas chances 
de emprego e geração de ren-
da para comemorar a chega-
da de maio, conhecido como 
Mês do Trabalhador. Desse 
modo, o Governo do Ceará 
preparou uma programa-
ção especial para que surjam 
chances para quem quer se 
colocar no mercado. Ao longo 
do mês, haverá uma série de 
ações direcionadas aos traba-
lhadores a serem realizadas 
pelo Instituto de Desenvolvi-
mento do Trabalho (IDT).

A abertura da iniciativa 
“Ceará de Oportunidades” 
ocorreu nesta segunda-feira 
(2/5), com a presença da go-
vernadora Izolda Cela, na 
Praça do Ferreira, no Centro 
de Fortaleza. O projeto é uma 
parceria do IDT/SINE com o 
Governo do Ceará por meio 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Traba-
lho (Sedet)..

Na estreia do projeto, a go-
vernadora frisou o papel de 
movimentos que busquem 
garantir condições dignas 

e oportunidades para em-
presas e trabalhadores cres-
cerem juntos no mercado, 
destacando a importância de 
pequenos empresários:

“O Ceará tem trabalhado 
muito, com o Governo lide-
rando ações nas diversas ins-
tâncias para apoiar empresas, 
trabalhadores e crédito para 
os pequenos empreendedo-
res. Eles são uma fonte muito 
importante de crescimento, 
de força para a nossa econo-
mia”, comentou Izolda.

Mais de 3 mil 
Durante o mês de maio, os 

trabalhadores que compare-
cerem às unidades de atendi-
mento do IDT em Fortaleza 
ou no interior do estado te-
rão oportunidade de conferir 
atividades que incluem mais 
de 3 mil oportunidades de 
colocação no mercado e ge-
ração de renda. Entre as atra-
ções, estão vagas de emprego, 
concessão de crédito (para os 
que pretendem empreender) 
e encaminhamentos para 

serviços autônomos.
O presidente do IDT, Vla-

dyson Viana, fala que o pro-
jeto busca atender cerca de 
60 mil pessoas ao longo do 
mês. Ele destaca a função da 
iniciativa de ajudar na recu-
peração econômica do esta-
do após a crise causada pela 
pandemia de covid-19.

“Nesse momento de su-
peração, a gente vai atender 
esse trabalhador cearense 
com várias oportunidades 
de geração de renda. Seja no 
emprego formal, ou através 
de microcrédito para estimu-
lar o empreendedorismo, seja 
para o trabalhador autônomo 
que presta um serviço pontu-
al. É um conjunto de serviços 
para gerar mais oportuni-
dades aos cearenses, com a 
ampliação do atendimento 
do IDT e de outros serviços”, 
explica.

Ceará Credi
Entre os destaques do pro-

jeto “Ceará de Oportunida-
des” está o Ceará Credi, Ha-

verá equipes qualificadas para 
orientação e cadastro no pro-
grama, que concede crédito 
e capacitação para microem-
preendedores, com o intuito 
de contribuir para a criação e 
fortalecimento dos pequenos 
negócios no estado.

Inicialmente, R $100 mi-
lhões de investimento em mi-
crocrédito produtivo orien-
tado foram disponibilizados. 
Desse valor total, já foram 
contratados mais de R $62 
milhões, distribuídos para 
um total de 23.442 microem-
preendedores financiados.

Os métodos do projeto 
funcionam assim: pessoas 
inscritas têm seus cadastros 
analisados e podem ter aces-
so a créditos que variam de 
R $500,00 a R $5 mil. Após 
análise de elegibilidade e 
priorização, o atendimento 
é feito por meio de um dos 
108 agentes de crédito, que 
estão alocados em 47 postos 
de atendimento distribuídos 
em todo o Ceará, em parceria 
com o IDT.

OPORTUNIDADES

FOTO DIVULGAÇÃO/GOVERNO DO CEARÁ

Em parceria com Fiec, PMF realiza certificação 
de jovens em projeto profissionalizante

A procura dos jovens por 
suas primeiras chances no 
mercado de trabalho passa 
bastante pela qualificação 
profissional. Buscando aju-
dar a juventude fortaleza 
nesse desafio, a Prefeitura 
de Fortaleza entregou, nes-
ta segunda-feira (2/5), 166 
certificados aos primeiros 
concludentes do cursos pro-
fissionalizantes ofertados 
pelo programa “Fortaleza + 
Futuro”

O projeto, que é uma re-
alização da Secretaria Mu-
nicipal do Desenvolvimento 
Econômico (SDE) em parce-
ria com o Serviço Nacional 
de Aprendizagem Industrial 
(Senai), busca atender de-
mandas sociais e econômi-
cas fundamentais na capital, 
trazendo qualificação e em-
pregabilidade para as pesso-
as que têm mais dificuldade 
de conseguir oportunidades.

Na ocasião, o prefeito de 
Fortaleza José Sarto Noguei-
ra festejou o legado do pro-
grama para os jovens benefi-
ciados: “O projeto Fortaleza 
+ Futuro é uma iniciativa 
que surgiu buscando forne-
cer oportunidades de em-

preendedorismo, crescimen-
to profissional e capacitação 
para as pessoas que estavam 
sofrendo nesse momento de 
pandemia e situação econô-
mica delicada”, destacou.

Outra instituição que tem 
papel importante na promo-
ção da iniciativa é a Federa-
ção das Indústrias do Estado 
do Ceará (Fiec). Seu presi-
dente, Ricardo Cavalcante, 
mostrou alegria ao dizer que 
ações realizadas em parce-
rias do poder Público com 
a iniciativa privada podem 
fazer muita diferença no de-
senvolvimento econômico 

da cidade.
“Essa qualificação ofere-

cida pela Prefeitura e minis-
trada pelo Senai tem uma 
capacidade transformadora. 
Nós selecionamos e planeja-
mos vários cursos em áreas 
estratégicas, visando aliar os 
conhecimentos adquiridos 
pelos estudantes com a de-
manda da indústria”, ressal-
tou Cavalcante.

Fortaleza + Futuro
O projeto conta, ao todo, 

com  223 turmas em aulas 
presenciais nas três unida-
des do Senai em Fortaleza, 

nos bairros Jacarecanga, Pa-
rangaba e Barra do Ceará, 
além de turmas na modali-
dade de Ensino a Distância.

O propósito da iniciati-
va é beneficiar 6.265 estu-
dantes, que terão acesso à 
qualificação profissional em 
onze eixos: Meio ambiente; 
gastronomia e produção de 
alimentos; produção cultu-
ral, design e vestuário; in-
formação e comunicação 
- tecnologia da informação; 
infraestrutura e construção 
civil; energia renovável; re-
frigeração; manutenção em 
geral e gestão.

FOTO MARCOS MOURA/PREFEITURA DE FORTALEZA

Mês do trabalhador é celebrado com 
mais de 3 mil novos empregos no CE

Governo do Estado preparou programação especial para quem está 
buscando se colocar no mercado de trabalho
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INTERNACIONAL
Dia da Vitória. Em entrevista à rede italiana Mediaset, o chanceler da Rússia, Serguei Lavrov, 
descartou que Moscou queira encerrar a Guerra da Ucrânia até a próxima segunda-feira (9), o Dia 
da Vitória -no caso, dos soviéticos sobre os nazistas, em 1945. Conflitos no país seguem intensos.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 3 de maio de 2022

No fim de semana, ocorreram ataques com mísseis de alta 
precisão Onix, lançados por sistemas costeiros

A Rússia intensificou os ata-
ques contra Odessa, principal 
porto ucraniano, que fica no 
sudoeste do país e é a chave 
para o controle da costa do país 
no mar Negro. Quarta maior 
cidade da Ucrânia, com popu-
lação de quase 1 milhão de ha-
bitantes antes da guerra inicia-
da por Vladimir Putin em 24 de 
fevereiro, até aqui Odessa havia 
sido relativamente poupada pe-
los russos. No fim de semana, 
contudo, ocorreram ataques 
com mísseis de alta precisão 
Onix, lançados por sistemas 
costeiros Bastion baseados na 
Crimeia, anexada pela Rússia 
em 2014. A pista do aeroporto 
de Odessa e um depósito que 
segundo os russos guardava ar-
mas enviadas pelos EUA e pela 
Europa foram destruídos.

Já nesta segunda (2), foi 
a vez de um foguete russo 
destruir, segundo o governo 
de Odessa, a ponte rodofer-
roviária que liga a cidade à 
região administrativa homô-
nima, a sudoeste do centro. 
Trata-se da principal ligação 
daquela área com o resto da 
Ucrânia, passando pelo estu-
ário do rio Dniester.

Além disso, a prefeitura da 
cidade disse ter havido outro 
ataque com mísseis em áreas 
habitadas, ferindo e matando 
um número incerto de pesso-
as. As ações podem sinalizar 
uma prévia daquilo que um 
general russo revelou há duas 
semanas durante um evento: 
Moscou quer tomar o Donbass 
-o leste russófono- e toda a cos-
ta do mar Negro, ligando por 
terra no caminho a Crimeia 
e a região separatista russa da 
Transdnístria, na Moldova, que 
fica na ponta oeste desse mapa.

Até aqui, com a tomada de 
Mariupol com a exceção do 
bolsão de resistência numa 
siderúrgica, os russos conse-
guiram estabelecer a ligação 
até perto de Mikolaiv. Assim, 
a costa do mar de Azov, uma 

subdivisão do mar Negro, 
está sob seu controle.

Governo local
Estabeleceram, a partir de 

Kherson, a primeira cidade 
de maior porte que tomaram 
na guerra, um governo local e 
agora pretendem inventar um 
plebiscito visto em Kiev como 
fraudulento para emancipar 
a região. Na semana passa-
da, ataques contra posições 
pró-Kremlin na Transdnís-
tria levaram ao temor de que 
Moscou pudesse reforçar suas 
forças no local, hoje de apenas 
1.500 soldados, para fazer um 
ataque múltiplo a Odessa -que 
fica a meros 70 km da frontei-
ra da área separatista.

Isso poderia ser apoiado por 
um desembarque anfíbio, e a 
visão de navios russos no hori-
zonte de Odessa é uma constan-
te, embora a perda do cruzador 
pesado Moskva no mês passado 
e de duas lanchas de patrulha 
nesta segunda leva à questão 
acerca do quanto risco naval os 
russos estão dispostos a correr.

Tudo isso faz sentido, mas 
as ações também podem ape-

nas ser um diversionismo para 
as Forças Armadas da Ucrâ-
nia, concentradas em defender 
suas posições no que sobrou do 
Donbass não ocupado por rus-
sos ou separatistas russófonos, 
que travam lá uma guerra civil 
desde 2014 com apoio de Mos-
cou. Como todo o movimento 
do Kremlin foi até anunciado, 
há pouca surpresa em curso: 
os russos estão tentando en-
velopar o centro das tropas 
ucranianas na região. No fim 
de semana, fizeram avanços 
que sugeriram que, lentamente, 
estão conseguindo estabelecer 
essa pinça ao norte -faltando 
então uma ofensiva vinda do 
sul, já mais controlado.

Resistência
A questão é que os ucrania-

nos por ora resistem. Aparen-
temente, segundo vídeos que 
circulam nos canais militares 
do país no aplicativo Telegram, 
o mérito poderá ser dado aos 
obuseiros de 155 mm ameri-
canos doados por Washington 
para bombardear posições rus-
sas. De acordo com o Pentágo-
no, até sexta (29) 72 das 90 pe-

ças de artilharia prometidas 
já haviam sido posicionadas 
no Donbass.

Ainda é cedo para dizer 
se elas vão mudar o rumo da 
ofensiva russa como as armas 
antitanque e antiaéreas portá-
teis fizeram na fase inicial da 
guerra, quando Moscou fez um 
ataque ambicioso com poucas 
forças em várias frentes e aca-
bou fracassando em derrubar 
o governo de Kiev. Um relato 
vazado pelo Pentágono à mídia 
americana, The New York Ti-
mes à frente, sugere que a situ-
ação preocupa Moscou. Segun-
do ele, o chefe do Estado-Maior 
das Forças Armadas da Rússia, 
general Vasili Gerasimov, vi-
sitou secretamente pontos de 
combate na frente entre o Don-
bass ocupado e a Ucrânia.

Operação
Se confirmado, é sinal de 

que a operação militar de Putin 
está sob forte escrutínio. En-
quanto é comum que generais 
russos participem de suas guer-
ras em postos avançados, tanto 
que quase dez já foram mortos 
neste conflito, é raro alguém do 
quilate de Gerasimov fazê-lo.

Ele é o terceiro homem na 
hierarquia militar russa, atrás 
de Putin e do ministro Serguei 
Choigu (Defesa), e o principal 
comandante de carreira do país 
(Choigu não é militar de ori-
gem). Ato contínuo aos relatos, 
surgiram boatos na blogosfera 
ucraniana de que Gerasimov 
teria sido ferido em um ataque 
durante sua visita, o que inson-
dável a esta altura. A presença 
das armas ocidentais, reforçada 
com a promessa americana de 
estabelecer um grande programa 
de empréstimo que pode envol-
ver até caças, é um dos principais 
pontos de atrito político hoje da 
guerra. A Rússia fala abertamen-
te do risco de uma escalada rumo 
a uma Terceira Guerra Mundial, 
o que vem sendo considerado 
um blefe no Ocidente.

O ex-secretário de Defesa 
dos Estados Unidos du-
rante o governo de Donald 
Trump, Mark Esper, decla-
rou em seu livro de memó-
rias que o presidente à época 
do seu mandato incentivou 
que a polícia atirasse em 
manifestantes que estavam 
ao redor da Casa Branca 
após a morte de George 
Floyd. Em maio de 2020, 
o policial branco Derek 
Chauvin foi filmado se ajo-
elhando sobre o pescoço de 
George Floyd, um homem 
negro de 46 anos, durante 
uma abordagem policial em 
Minneapolis (EUA). Chau-
vin foi condenado pela corte 
estadual a 22 e meio anos 
de prisão e outros poli-
ciais brancos que também 
presenciaram a ação e não 
ajudaram a vítima foram 
considerados culpados pela 
justiça.

Alvo
Segundo os promotores 

do caso, Floyd foi asfixiado 
com o joelho de Chauvin 
durante 7 minutos e 46 
segundos. A morte do ho-
mem virou alvo de protes-
tos antirracistas e contra a 
violência policial em todo 
o mundo com os dizeres de 
#BlackLivesMatter (Vidas 
Negras Importam, em 
tradução livre). “Você não 
pode simplesmente atirar 
neles? Só atirar na perna 

deles, ou algo assim?”, disse 
Trump na época, segun-
do relato de Esper, em 
um trecho do seu livro de 
memórias “A Sacred Oath” 
(“Um juramento sagrado”, 
em tradução livre). O trecho 
foi obtido e divulgado nesta 
segunda-feira pelo site de 
notícias Axios. Na época dos 
protestos, a sede do governo 
dos Estados Unidos e seus 
entornos apagaram suas lu-
zes e a polícia também jogou 
bombas de gás nos mani-
festantes. Donald Trump 
chegou a ser levado para um 
bunker. Relato corrobora 
informações anteriores

O relato de Esper parece 
confirmar relatos anteriores 
de que Trump defendeu 
uma intervenção militar 
para reprimir a revolta 
social. Um deles aparece no 
livro “Frankly, We Did Win 
This Election: The Inside 
Story of How Trump Lost” 
(“Francamente, ganhamos 
esta eleição: os bastidores da 
derrota de Trump”, em tradu-
ção livre), publicado em 
2021 pelo repórter de The 
Wall Street Journal Michael 
Bender. Na obra, o jornalista 
já citava fontes, segundo as 
quais o então chefe do Esta-
do-Maior Conjunto, general 
Mark Milley, teria tido uma 
discussão com Trump contra 
o uso das Forças Armadas, já 
que o presidente exigia uma 
resposta mais forte.

Trump incentivou 
disparo contra 
manifestantes

Ucrânia: tropas russas 
intensificam ataques a Odessa
A Rússia intensificou os ataques contra Odessa, principal porto ucraniano, que 
fica no sudoeste do país e é a chave para o controle da costa do país no mar Negro

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário de 
Infraestrutura do Município de Amontada torna público, para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 06 de junho de 2022, às 10h:00min, estará abrindo licitação na modalidade Concorrência 
nº 28.04.01/2022-08/CP, para o seguinte objeto: contratação de empresa especializada na área de 
limpeza pública para execução dos serviços de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares, 
coleta e transporte de resíduos de varrição de vias e logradouros públicos, lixo público, volumoso, 
entulho e poda, varrição, capinação e pintura de meio fio do Município de Amontada e poda, varrição, 
capinação e pintura de meio fio do Município de Amontada, o qual encontra-se na íntegra na Sede da 
CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, no 
endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Amontada/CE, 02 de maio de 2022.  
Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº PE-05.02.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
aquisição de material de limpeza e higienização, material de expediente, material descartável, 
suprimentos de informática, gêneros alimentícios e outros materiais de consumo, para atender 
as necessidades dos diversos Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de 
Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no termo de referência. Tipo: menor preço 
(por lote). Modo de disputa: aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos 
interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m (horário de Brasília) do dia 16 de 
maio de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 
(www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na 
sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 
através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço 
eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Pregoeiro Oficial 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 12.001/2022. A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
19 de maio de 2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – 
Eusébio – CE, estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
contratação da prestação de serviços de assessoria e consultoria em contabilidade pública junto 
a Secretaria de Controladoria e Ouvidoria Geral. O edital poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Cancelamento - 
Concorrência Pública Nº 2022.02.08.01-CP. A Comissão de Licitação da Prefeitura de 
Jaguaruana, torna público que o extrato que circulou no dia 29 de abril de 2022, nos seguintes 
jornais, Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado e Jornal de Grande Circulação, referente 
ao processo de Concorrência Pública Nº 2022.02.08.01-CP, informando o resultado dos 
recursos administrativos e a abertura das propostas de preços para o dia 04 de maio de 2022, é 
cancelado tornando a publicação sem efeito. Jaguaruana, 02 de maio de 2022. À Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da Fase de Abertura e Julgamento de Proposta de Preços da 
Concorrência Pública Nº 05.002/2022, cujo objeto é a pavimentação asfáltica em diversas 
Ruas do Município de Novo Oriente - Ceará, de acordo com PT 1081749-23 / Convênio P+B 
924525, tendo como vencedora a empresa: Eletrocampo Serviços e Construcoes LTDA, com 
valor de R$ 4.689.165,27 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e 
cinco reais e vinte e sete centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de 
recurso administrativo contra as decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 
109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 03 de maio de 2022.

Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LP, LI, LU) para construção de uma residência unifamiliar, localizada no Loteamento 
Terras Alphaville Ceará 1, Quadra K1, Lote 14, Alameda Grécia, Bairro Cidade Nova, Cidade 
Alpha, Eusébio – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

GEORGE WILLIAM NOGUEIRA DE SÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.  COOPRATAF COOPE- O Diretor Geral da
RATIVA DOS CONDUTORES DE RÁDIO TÁXI FORTALEZA LTDA, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os senhores cooperados em condições de votar para a Assembleia Geral Ordinária a 
realizar-se no dia 07 de maio de 2022, em 1ª convocação às 6hs com dois terços dos cooperados presentes, em 
2ª convocação às 7hs com metade mais um e, em 3ª e última convocação às 8hs com a presença de, no mínimo, 
10 cooperados, na sede da COOPERATIVA, localizada na Rua Solón Pinheiro, 760, José Bonifácio, para 
deliberarem sobre a seguinte  Prestação de Contas, Relatório de Gestão do ano de 2021, ORDEM DO DIA:
balanço patrimonial de 2021 e demonstração do resultado apurado em 2021: Distribuição das Sobras apuradas 
ou RATEIO dos prejuízos: Eleição do Conselho Fiscal; Liberação de PAs; reajuste do prólabore da Diretoria e 
Conselho Fiscal; reajuste de manutenção e alterações de 4 itens do Estatuto Social, obrigatoriedade para 
atender contrato. Fortaleza, 27 de abril de 2022. FERNANDO GUILHERME DE HOLANDA CAMPOS JUNIOR.

Uilton Aguiar da Silva, CPF:896 911 213 87. Torna público que requereu a Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente de Beberibe, a Licença Ambiental por adesão e compromisso - LIO para a atividade 
de Projetos Agrícolas de sequeiro (sem uso de agrotóxicos) com área total do terreno de 224ha, no 
município de Beberibe/CE, no endereço BR 304 NO KM 17 Fazenda Pimenteiras. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMABE.

Joao Paulo Caetano de Sousa, CPF:823 158 923 68. Torna público que requereu a Autarquia Munici-
pal de Meio Ambiente de Beberibe, a Licença Ambiental por adesão e compromisso – LIO para a ativi-
dade de Projetos Agrícolas de sequeiro (sem uso de agrotóxicos) com área total do terreno de 204ha, 
no município de Beberibe/CE, no endereço BR 304 NO KM 17 Fazenda Pimenteiras. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMABE.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2021112302-SEDU, cujo objeto é a 
Contratação de empresa especializada para realização de Serviço de instalação de Forro e 
Pontos Elétricos em Diversas Escolas Municipais de Jaguaretama - CE, conforme projeto. A 
comissão de Licitação torna publico o resultado de julgamento das propostas de preços, após 
critério editalicío menor preço global chegou-se ao seguinte resultado, empresa vencedora: 
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI -ME valor total de R$ 208.824,82 (duzentos 
e oito mil, oitocentos e vinte quatro reais e oitenta dois centavos), a partir da publicação deste 
aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, 
maiores informações tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, 
Jaguaretama-CE, 02 de Maio de 2022 - Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2022012001-SEIN, cujo objeto é a 
Pavimentação em Pedra Tosca em diversas Ruas na sede do Município de Jaguaretama-CE, 
conforme projeto. A comissão de Licitação torna publico o resultado de julgamento das propostas 
de preços, após critério editalicío menor preço global chegou-se ao seguinte resultado, empresa 
vencedora: RAFAEL PEIXOTO AMORIM SERVIÇOS ME, valor total de R$ 509.834,47 (quinhentos 
e nove mil, oitocentos e trinta quatro reias e quarenta sete centavos), a partir da publicação deste 
aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, maiores 
informações tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 02 de 
Maio de 2022 - Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato Ata de 
Registro de Preços - Ata de Registro de Preços Nº 0042802, Pregão Eletrônico 
Nº 0042802-2022-SRP Órgão Gestor: Fundo Municipal de Assistência Social 
(CNPJ: 15.078.313/0001-30). Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE URNAS FUNERARIAS E MORTALHAS PARA 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, INCLUINDO TRANSLADO PARA ATENDER AS FAMILIAS 
EM VULNERABILIDADE SOCIAL JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
SOCIAL, TRABALHO, EMPREENDEDORISMO E RENDA NO MUNICIPIO DE URUOCA-
CE. Empresa detentora: FUNERARIA N. SENHORA DE FATIMA EIRELI-CNPJ: 
05.504.132/0001-74. Valor da ata R$: 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).Validade da 
ata: 12 (doze) meses – 02/05/2022 a 02/05/2023.  Informações: pmulicitacao@hotmail.
com. Laercio Gomes de Albuquerque - Gestor da Ata de Registro de Preço

SINDICATO DOS OFICIAIS ALFAIATES, COSTUREIRAS E TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS DE CONFECÇÕES DE ROUPAS EM GERAL E DE CHAPEUS DE SENHORAS DE MA-
RACANAÚ-CE. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO POR 
AFIXAÇÃO. Pelo presente edital, convocamos todos os trabalhadores da empresa LUNELLI 
TEXTIL NORDESTE LTDA - Unidade Maracanaú, a se fazerem presentes na Assembleia Geral 
Extraordinária, que acontecerá no dia 11/05/2022, às 13h (treze horas) em primeira convocação, 
no Pátio interno da empresa, cito à Av. Manoel Moreira Lima, 320 - Jenipapeiro - Maracanaú-CE, 
a fim de deliberarem sobre: a) - Renovação do ACORDO DE COMPENSAÇÃO DA JORNADA DE 
TRABALHO para SUPRESSÃO DA JORNADA DO SÁBADO, com validade dois anos 2022 - 2024, 
e, b) - OUTROS ASSUNTOS DE INTERESSE DOS TRABALHADORES. Caso não haja presença 
de interessados suficientes para o funcionamento da assembleia em primeira convocação, esta, se 
realizará duas horas após às 15h (quinze horas), em segunda e última convocação, com a presença 
de qualquer número de interessados, no mesmo local e data. Maracanaú-CE, 02 de maio de 2022. 
FRANCISCO CARLOS LEANDRO NOBRE - Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE FORTALEZA-CE. SINDI-
GUARDAS-CE - SINDICATO DOS AGENTES MUNICIPAIS DE SEGURANÇA PÚBLICA 
DO ESTADO DO CEARÁ - inscrito no CNPJ sob Nº 10.969.351.0001/69, Registro Sindical 
no MTE sob o Nº 46205011231/2009-9, por seu representante adiante assinado, CONVOCA 
todos os servidores da Guarda Municipal de Fortaleza, filiados e não filiados, para Assembleia 
Geral Unificada Permanente, que se iniciará no dia 05 de maio de 2022, às 8h30, em primeira 
chamada, e às 9h, em segunda chamada, no CRESSE, localizado na Av. Borges Melo, Nº 
1881, Fortaleza-CE, 60.415-510, para discussão e deliberação acerca da seguinte ordem do 
dia: Proposta de reformulação do novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários. Fortaleza-CE, 
02 de maio de 2022. JAMAL FORTE CARVALHO - Presidente - SINDIGUARDAS-CE.

EDITAL DE INTIMAÇÃO TERCEIROS INTERESSADOS E TITULARES DE DIREITO REAL-USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. 
Procedimento Extrajudicial de Usucapião Prenotação nº 116.353. Rubênia Maria Moura Fernandes, na qualidade de 
Oficiala Interina do Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento 
tiverem, que foi prenotado nesta Serventia sob nº 116.587 em data de 23.12.2021, um pedido de reconhecimento do direito de 
propriedade através da USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do Art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, requerido por 
requerido por ANA CLAUDIA SOARES RIBEIRO, RG nº 90002037330, CPF 302.470.553-87, e GERSON FONSECA GUIMARÃES, 
OAB nº 490.150, CPF 123.534.693-87, brasileiros, casados, ambos funcionários públicos, residentes e domiciliados à Rua 
Desembargador Leite Albuquerque, n° 160 apto 300, por seu advogado Gerson Fonseca Guimarães, OAB-CE nº 8.140, 
relativamente a “Um terreno rural de forma irregular, situado na Rua Tia Mariinha, s/no, denominado Sítio Pajuçara, Distrito de 
Garrote, neste Município de Caucaia-CE, perfazendo o terreno uma área total de 5.806,69m², ou seja, 0,5806ha e perímetro de 
464,73m, com a seguinte descrição: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice PV-0001, de coordenadas N 9.595.113,51m 
e E530.564,08m; deste segue confrontando com propriedade de Maria Zenir Monteiro Gondim, com azimute de 105°52’35” por 
uma distância de 79,28m até o vértice M-0001, de coordenadas N 9.595.091,82m e E 530.640,34m; deste segue confrontando 
com a propriedade de Maria Zenir Monteiro Gondim, com azimute de 106°30’14”, por uma distância de 120,93m até o vértice 
M0002, de coordenadas N 9.595.057,46m e E 530.756,29m; deste segue confrontando com a Rua Tia Mariinha, com azimute de 
182°15’45” por uma distância de 28,77m até o vértice M-0003, de coordenadas N 9.595.028,71m E 530.755,15m; deste segue 
confrontando ao sul com a propriedade de Luiz Felipe dos Santos, com azimute de 285°42’33” por uma distância de 48,25m até 
o vértice M-0004, de coordenadas N 9.595.041,78m e E 530.708,71m; deste segue confrontando a propriedade de Luiz Felipe 
dos Santos, com azimute de 286°30’05” por uma distância de 83,22m até o vértice M-0005, de coordenadas N 9.595.065,42m 
E 530.628,91; deste segue confrontando a propriedade de Maria das Graças dos Santos, com azimute de 285041°28” por uma 
distância de 75,52m até o vértice PV-0002, de coordenadas N 9.595.085,84m e E 530.556,21m; deste segue confrontando com 
a Lagoa da Pajuçara, com azimute de 15°52’35” por uma distância de 28,76m até o vértice PV-0001, ponto inicial da descrição 
deste perímetro; com os seguintes confinantes: AO NORTE, lado esquerdo, em dois segmentos: o primeiro medindo 79,28m, e 
o segundo medindo 120,93m, ambos limitando-se com a posse de Maria Zenir Monteiro Gondim; AO LESTE, frente, medindo 
28,77m, limitando-se com a Rua Tia Mariinha; AO OESTE, fundos, medindo 28,76m, limitando-se com a Lagoa da Pajuçara; e 
AO SUL, lado direito, em três segmentos: o primeiro medindo 48,25m, limitando-se com a posse de Luiz Felipe dos Santos, o 
segundo medindo 83,22m, e o terceiro medindo 75,52m, ambos limitando-se com posse de Maria das Graças dos Santos. Todas 
as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro e encontram-se representadas no 
Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central nº 39 WGr, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, 
área e perímetro foram calculados no plano de projeção UTM.” Tudo conforme planta e memorial descritivo, elaborados pelo 
técnico em agrimensura, CFT 322.960.613-20. Assim sendo, ficam INTIMADOS terceiros eventualmente interessados e 
titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido para, querendo, apresentar impugnações por escrito 
perante este Ofício de Registro de Imóveis com as razões de sua discordância, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar 
da data de publicação do presente edital, podendo ainda, manifestarem-se no prazo de 15 (quinze) dias, que se acrescerem à 
decorrência do prazo do presente edital, nos termos do Art.770-H, do Provimento nº 08/2014, com redação dada pelo 
Provimento no 17/2017, ambos da CGJ-CE, CIENTES de que a inércia implicará em concordância, e presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados pelos requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro 
nos termos da Lei. Caucaia, 27 de abril de 2022. A Oficiala Interina, Rubénia Maria Moura Fernandes.
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CONSTRUTORA GRANITO LTDA.
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA, Licença Ambiental referente ao CONTRATO nº 
0034/2022 – DJU - EXECUÇÃO DE MELHORIAS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO EUSÉBIO-CE, COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS, 3 UNID EEE, 20 UND DE LIGAÇÕES DOMICILIARES, 1.659,00m DE LINHA DE RECALQUE E 
553,49m DE REDE DE ESGOTO, no município de Eusébio-Ce.

Expansion II Participações LTDA - CNPJ: 12.807.901/0001-79 - Expansion III Participações 
LTDA - CNPJ: 12.821.549/0001-26 - Assembleia de Sócios - Edital de Convocação. Ficam os 
sócios convocados a comparecer à Assembleia de Sócios a ser realizada no dia 17 de junho de 
2022, às 14:00 horas (horário de Brasília), a qual será realizada presencialmente na sede do 
empreendimento Green Club CE, situado no seguinte endereço: Estrada do Fio Telegrafo, SN, 
Bairro: Caponga Funda CEP: 62.860-000, Município: Pindoretama-CE. A Assembleia tem por 
pauta: a) autorizar que seja deflagrada tratativas negociais para quitação do saldo devedor da 
Habitasec Securitizadora S/A., por meio de dação em pagamento envolvendo lotes pertencentes 
às empresas Expansion II Participações e Expansion III Participações, buscando-se contrapartida 
de deságio do saldo devedor; b) indicação de um grupo de até 03 (três) sócios para a condução e 
auxílio do processo de negociação, em conjunto com o administrador. Os sócios que se fizerem 
representar por procuração deverão apresentar os referidos instrumentos de mandato, no 
vernáculo nacional brasileiro ou acompanhado de tradução juramentada, em seu original com 24h 
de antecedência, com firma reconhecida de todos que as subscrevem, dada a natureza específica 
da assembleia ora convocada que envolve dação em pagamento com ativos das sociedades. A 
assembleia será devidamente instalada, com relação a Expansion II Participações LTDA, em 1ª 
convocação para deliberar sobre as matérias acima, com a presença de sócios representando, no 
mínimo, a maioria do capital social, e em segunda convocação com qualquer número de presentes, 
e com relação a Expansion III Participações LTDA, em 1ª convocação para deliberar sobre as 
matérias acima, com a presença de sócios representando, no mínimo, ¾ (três quartos) do capital 
social, em segunda convocação com qualquer número de presentes, no dia 24 de junho, às 14:00 
(horário de Brasília) no mesmo local. Cordialmente, Rodrigo Stefe - Administrador Judicial.

RNI-SM INCORPORADORA IMOBILIÁRIA 450 SPE LTDA.
Torna público que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente do Município de Pacatu-
ba – AMAPA a Autorização Ambiental de n° 11/22 para o remanejo de 25 (vinte e 
cinco) unidades arbóreas de carnaúba (Copernica prunifera) localizada na Avenida B, 
n° 200, Conjunto Jereissati III, Pacatuba/CE, nas coordenadas UTM 24M 542917 m 
E/9568886m S. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAPA.
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ECONOMIA Propostas. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) recebe até quarta-feira (4/5) propostas da sociedade so-
bre a atualização anual dos valores das bandeiras tarifárias. As sugestões estão sendo recebidas desde 14 de abril, 
via e-mail cp012_2022@aneel.gov.br. Os documentos relacionados à consulta estão disponíveis no site da agência.

O cartão de crédito segue 
sendo um dos principais 
vilões para o endividamen-
to dos brasileiros. O país 
fechou o mês de abril com 
77% das famílias endivida-
das, contra 77,5% em mar-
ço. Um recorde. Os dados 
são da Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, 
Serviços e Turismo (CNC) 
e foram divulgados nessa 
segunda-feira (02/05). Na 
comparação com abril do 
ano passado, quando a par-

cela de endividados corres-
pondia a 67,5% do total, o 
salto foi de 10,2 pontos per-
centuais.

Dívidas com os carnês de 
lojas (18,2%) e o financia-
mento automotivo (11,2%) 
foram os outros principais 
destaques nas participações 
no endividamento, seguido 
de crédito pessoal (9,4%) e ao 
financiamento de casa (8,3%).

Além disso, a inadim-
plência também atingiu 
nova máxima histórica. Se-

gundo os dados da CNC, a 
proporção de famílias com 
dívidas ou contas em atraso 
passou de 27,8% em mar-
ço para 28,6% em abril, o 
que representa, em um ano, 
salto de 4,3 pontos percen-
tuais.

A série histórica do le-
vantamento começou em 
2010. Já a quantidade de 
famílias que declarou não 
ter condições de pagar suas 
contas ou dívidas em atraso 
e, em razão disso, a tendên-

cia é continuar inadimplen-
te, chegou a 10,9% no mes-
mo período, contra 10,8% 
em março e 10,4% registra-
dos há um ano. Para a CNC, 
a tendência é que o endivi-
damento se mantenha em 
razão do aumento da infla-
ção e dos juros mais eleva-
dos atualmente. A pesquisa 
também identificou que a 
proporção de famílias com 
contas ou dívidas em atraso 
aumentou principalmente 
entre os mais pobres.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

O percentual de famílias que relataram ter dívidas a ven-
cer alcançou 77,7% do total de famílias brasileiras em abril, 
a maior proporção registrada pela CNC. Apurado desde ja-
neiro de 2010 pela entidade, o índice avançou 0,2% no mês 
e 10,2% sobre abril de 2021, quando a parcela correspondia 
a 67,5%. De acordo com a pesquisa, a tendência de alta no 
endividamento se mantém ainda com os juros de mercado 
mais elevados. A inflação alta, persistente e disseminada 
(IPCA em 11,3% ao ano) mantém a necessidade de crédito 
para recomposição da renda, fazendo com que as famílias 
encontrem nos recursos de terceiros uma saída para a ma-
nutenção do nível de consumo, segundo a CNC.

Apesar de oferecer os custos mais elevados, o cartão de 
crédito segue como o tipo de dívida mais comum entre os 
consumidores. O endividamento no cartão de crédito foi 
a única modalidade que cresceu em abril, representando 
88,8% de famílias com dívidas e revelando que o endi-
vidamento está ocorrendo essencialmente no consumo 
de curto prazo. Em paralelo, a parcela da população com 
dívidas ou contas em atraso também alcançou o maior pa-
tamar histórico, atingindo 28,6% do total de famílias, com 
alta de 0,8% na passagem mensal e de 4,3% acima do apu-
rado em abril de 2021. O valor também representa cresci-
mento de 4,4% sobre fevereiro de 2020, antes da covid-19. 
Os que não tem condições de pagar e ficarão inadimplen-
tes, chegou a 10,9% e apresentou aumento mais modesto 
de 0,1% sobre março - 0,5% maior do que abril de 2021 e o 
maior desde dezembro de 2020.

Endividamento e atrasos recordes

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

Inflação
O mercado financeiro 

voltou a subir suas proje-
ções para a inflação deste 
ano, de acordo com o Rela-
tório Focus divulgado pelo 
BC, ontem. Pelas novas 
estimativas, o IPCA deve 
fechar o ano em 7,89%. Essa 
foi a 16ª alta consecutiva. 
Há uma semana, a projeção 
para o índice estava em 
7,65%, e há quatro sema-
nas, em 6,97%. O patamar 
atual encontra-se acima da 
meta oficial para a inflação 
deste ano, que é de 3,5% 
com tolerância de 1,5% 
para mais ou para menos.

PIB e juros
Quanto ao PIB, a previ-

são, segundo o Focus, é que 
a economia do País cresça 
0,7% neste ano. Na semana 
passada, a expectativa era 
de 0,65%, e há um mês, 
0,52%. Nesta semana, as 
estimativas quanto à Selic 
(13,25% ao ano ao fim de 
2022) e o câmbio (dólar 
a R$ 5 em dezembro) 
ficaram estáveis. Para 2023, 
contudo, projeta-se a Selic 
em 9,25% ao ano, contra 
9% da semana passada. A 
projeção para o câmbio ao 
fim do ano subiu de R$ 5 
para R$ 5,04 para um dólar.

Dólar
Em uma semana marca-

da pelas decisões de po-
lítica monetária no Brasil 
e nos Estados Unidos, os 
investidores adotaram 
uma postura de maior 
cautela, ontem, refletida 
na alta do dólar e na que-
da das ações na Bolsa de 
Valores. Após ter avança-
do 3,8% em abril, o dólar 
comercial operou em 
alta firme frente ao real 
durante toda a sessão, 
para fechar com ganhos 
de 2,6%, cotado a R$ 5,072 
para venda. É o maior valor 
desde 16 de março, quando 
a divisa encerrou a sessão 
cotada a R$ 5,092.

Dá-lhe Petrobras!
Depois da ‘discreta’ alta 

de 19% no gás natural, a 
Petrobras anunciou novo 
reajuste no querosene 
de aviação, de 6,7% em 
relação ao mês de abril, 
informou, em nota, a 
Associação Brasileira 
das Empresas Aéreas 
(Abear). Segundo dados da 
petroleira compilados pela 
entidade, de 1º de janeiro a 
1º de maio a alta acumulada 
chega a 48,7%. No ano pas-
sado, o aumento acumulado 
do QAV foi de 92%. Com o 
novo aumento, o impacto 
nas passagens aéreas é 
certo, já que os custos do 
setor só aumentam. 

Dias das Mães: Expectativas ‘versus’ inflação
No Dia das Mães deste ano, os shoppings esperam 
superar, pela primeira vez desde o início da pandemia, 
as vendas registradas na data em 2019, segundo a 
Abrasce. A expectativa é de um crescimento real em 
torno de 2,5% em relação à data no pré-pandemia. Na 
comparação com 2021, o avanço deve ser de 6,9%, 
diz a entidade. Segundo as estimativas da Abrasce, 
o setor deve movimentar cerca de R$ 4,9 bilhões em 
vendas entre 1º e 8 de maio. No entanto, para cerca de 
40% dos shoppings, a inflação e o desemprego são os 
fatores que mais devem limitar o consumo.

Serviços podem ser cancelados via WhatsApp
O Governo mudou as regras 
do Serviço de Atendimento 
ao Consumidor, como na 
obrigação das empresas em 
disponibilizarem a possibi-
lidade de cancelamento de 
algum serviço através do 
mesmo canal em que ocor-
reu a contratação, incluindo 

aplicativos de mensagens. Se um cliente contratou um 
plano de saúde pelo WhatsApp, por exemplo, ele poderá 
cancelar o mesmo serviço pelo mensageiro. As regras 
começam a valer a partir de outubro de 2022.

Contas públicas apresentam um 
superávit primário de R$ 3,471 bilhões

As contas públicas fecha-
ram fevereiro com supe-
rávit primário de R$ 3,471 
bilhões, segundo dados do 
Banco Central. Este foi o 
melhor mês desde 2012 (R$ 
9,514 bilhões). O resultado 
mantém as contas no posi-
tivo depois de um janeiro 
com o superávit primário de 
R$ 101,833 bilhões, o maior 
número mensal de toda a 
série histórica. Em fevereiro 
de 2021, foi registrado défi-

cit de R$ 11,770 bilhões.
Para alcançar o dado 

calcula-se a diferença entre 
despesas e receitas do setor 
público, antes do pagamen-
to de juros da dívida pú-
blica. O setor público con-
solidado inclui governos 
central, estaduais e muni-
cipais, bem como empresas 
públicas. Não pertencem à 
conta a Petrobras e a Ele-
trobras.

Em fevereiro, o resultado 

positivo foi proporcionado 
sobretudo pelo superávit de 
R$ 20,172 bilhões apresen-
tado por estados e muni-
cípios. As estatais também 
registraram superávit de R$ 
2,480 bilhões. As contas do 
Tesouro Nacional, Banco 
Central e Previdência fe-
chou o mês com déficit de 
R$ 19,181 bilhões.

Com o resultado de fe-
vereiro, o superávit acumu-
lado no ano chegou a R$ 

105,304 bilhões. No acu-
mulado dos últimos 12 me-
ses, as contas estão no azul 
em R$ 123,427 bilhões, o 
que equivale a 1,4% do Pro-
duto Interno Bruto (PIB), 
de acordo com o Banco 
Central.

A dívida bruta do país 
ficou em 79,2% do PIB em 
fevereiro, contra 79,5% em 
janeiro. A dívida líquida foi 
a 57,1%, ante 56,6% no mês 
anterior.

Brasil fecha abril com
77% de famílias endividadas
De acordo com a CNC, a proporção de famílias com contas ou
dívidas em atraso aumentou principalmente entre os mais pobres

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Prosseguimento Pregão Eletrônico Nº 2022.03.28.006-SR-
P-SME. O Pregoeiro, torna público para conhecimento de todos os interessados o prosseguimento de 
licitação do Pregão, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de mobi-
liário escolar para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município, ficando agora a 
abertura das Propostas no dia 16/05/2022 às 08:30h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Dis-
puta de Lances ocorrerá a partir das 09h (Horário de Brasília) do dia 16/05/2022. Informamos que o 
adendo com as devidas retificações e o edital na íntegra encontram-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 
42 - Centro - Beberibe/CE e no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores informações pelos fones: 
(85) 3338-1234/3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação Concorrência Pública nº 2022.20.04.001-CP-
-INFR. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à dis-
posição dos interessados o Edital de Licitação de Concorrência, do tipo Maior Oferta, cujo objeto: 
Concessão onerosa do uso de espaço público dos boxes localizados no terminal rodoviário do mu-
nicípio, mediante contrato de concessão para operação, administração, manutenção, conservação, 
exploração econômica e comercial, junto à Secretaria de Infraestrutura do município. A realizar-se 
no dia 06/06/2022, às 09h. Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, 
situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - CEP: 62.840-000 - Centro - Beberibe/CE, das 08h às 
14h e no site: licitacoes.tce.ce.gov.br. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Aviso de Adendo Pregão Eletrônico Nº 2022.03.28.006-SR-
P-SME. O Pregoeiro, torna público para conhecimento de todos os interessados que foi realizado 
1º adendo ao Edital do Pregão, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisi-
ções de mobiliário escolar para atender as necessidades da secretaria de educação do município, 
alterando o item 3.1 do Termo de Referência, reabrindo-se assim o prazo inicialmente estabelecido, 
ficando agora a abertura das Propostas no dia 16/05/2022 às 08:30h (Horário de Brasília) e o início 
da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09h (Horário de Brasília) do dia 16/05/2022. 
Informamos que o adendo com as devidas retificações encontra se disponível no site https://licita-
coes.tce.ce.gov.br/, bem como nos autos do referido processo. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Retificação - O Presidente da Comissão de Licitação, 
considerando a necessidade de modificação parcial no conteúdo do Aviso de Publicação do Resul-
tado das Habilitadas, referente á Tomada de Preço Nº 2022.02.15.001-SEINFRA - cujo objeto: Con-
tratação de empresa para construção da Praça da Criança, localizada na Av. Salustrina Henrique 
da Silva, Bairro Horácio Alves, no Município, Conforme projeto em anexo parte integrante deste pro-
cesso, parte integrante deste processo. Vem comunicar, através do presente Aviso de Retificação, 
que foi procedida a seguinte alteração: Onde lê-se: Contratação de empresa para execução dos 
serviços de recuperação das quadras esportivas incluindo o reforço estrutural nas bases das cober-
turas, onde estão situadas em diversas localidades de Parambu-ce., conforme projeto em anexo 
Leia-se: Contratação de empresa para construção da Praça da Criança, localizada na Av. Salustrina 
Henrique da Silva, Bairro Horácio Alves, no Município de Parambu/CE, Conforme projeto em anexo 
parte integrante deste processo, parte integrante deste processo. Desta forma fica retificado o avi-
so, conforme acima e ratificadas as demais informações nela contidas. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessa-
dos, que no próximo dia 16/05/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de 
Pregão Eletrônico nº 14.04.27.01.22- PERP, cujo objeto: Registro de preços para futuras e eventuais 
aquisições de colchonetes para creches em atendimento as entidades educacionais da rede pública 
de ensino do município, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante 
nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br 
-“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  
Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Educação. Con-
tratadas: Gola Polo Têxtil e Magazine Ltda-ME pelo valor de R$ 1.044.960,00 (um milhão quarenta 
e quatro mil novecentos e sessenta reais). Objeto: Registro de preços visando à contratação de 
empresa para confecção e aquisição de kit de fardamentos escolares, destinados aos alunos da 
rede municipal de ensino do Município, conforme especificações em anexo. Procedimento Licitató-
rio Pregão Presencial nº 2022.04.05.001-SEDUC. Vigência dos Contratos: 31/12/2022. Dotações 
Orçamentárias: 07.07.12.122.0402.2.017. Elemento de Despesas: 33.90.39.00 33.90.30.00. Assina 
pela contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pela 
Contratada: Priscila Pereira Araújo. Data da Assinatura: 20/04/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu -Extrato da Ata de Registro de Preços - Contratante: Secretaria de Edu-
cação. Contratadas: Gola Polo Têxtil e Magazine Ltda-ME, pelo valor de R$ 1.044.960,00 (um milhão 
quarenta e quatro mil novecentos e sessenta reais). Objeto: Registro de preços visando à contratação 
de empresa para confecção e aquisição de kit de fardamentos escolares, destinados aos alunos da rede 
municipal de ensino do Município, conforme especificações em anexo. Procedimento Licitatório: Pregão 
Presencial nº 2022.04.05.001-SEDUC. Vigência das Atas de Registro de Preços: 01 (Um) Ano a Partir da 
data de sua Assinatura. Assina Pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da 
Secretaria. Assinam Pelas Contratadas: Priscila Pereira Araújo. Data da Assinatura: 20/04/2022.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Pregoeiro do Município, através da 
Secretaria da Saúde, torna público que se encontra à disposição dos interessados, o edital do Pregão 
Eletrônico nº 04.29.01/2022, que tem por objeto o Registro de Preços visando as aquisições futuras e 
eventuais de medicamentos e material médico hospitalar. Recebimento das propostas: a partir desta 
publicação até o dia 13/05/2022, às 08h, horário de Brasília, abertura das propostas, no sítio www.bb-
mnet.com.br. O início da sessão de disputa de preços: 13/05/2022 às 09h, horário de Brasília, no sítio 
www.bbmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima 
e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, nº 221 - Centro - 
Pindoretama/CE. Telefones: (85) 3375-1427 / 3375-1891, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. 
Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.bbmnet.com.br 
para verificação de informações e alterações supervenientes. Josimar Gomes Sousa.

ESTADO DO CEARÁ – SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – SAAEC 
- AVISO DE LICITAÇÃO REABERTURA – PREGÃO Nº 2022.03.03.1. O Pregoeiro Oficial da 
SAAEC, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados 
que estará realizando reabertura do procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial, 
objeto Registro Formal de preços para aquisição de ferramentas e utensílios diversos, para 
reposição e atender às demandas de serviços da Sociedade Anônima de Água e Esgoto do 
Crato - SAAEC, conforme especificações constantes no Edital Convocatório, recebimento 
dos envelopes de Propostas de Preços e Habilitação no dia 16 de maio 2022, às 14:00 horas. 
Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. Teodorico Teles, 
nº 30 - Centro, fone (88) 3523-2044, no horário de 08:00 às 11:30 e 13:00 às 16:30 horas, 
de segunda a sexta-feira ou e-mail: licitacao@saaeccrato.com.br. Crato/CE - 29 de abril de 
2022. Luan Pereira Maia - Pregoeiro Oficial da SAEEC.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - AVISO DE 
LICITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO N0 0305.01/22- PE OBJETO: SELEÇÃO 
DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A ATENDER A DEMANDA DAS 
DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚNCIAO/
CONFORME TERMO DE REFERENCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. DA FORMA DE FORNE-
CIMENTO: PARCELADO. O Pregoeiro da Prefeitura de Santana do Acaraú-CE, toma público 
para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 04 de Maio de 2022 a 16 de 
Maio de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços 
e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.
com.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 16 de Maio de 2022, às 15:00hm. (Horário de 
Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 08h00min do dia 17 de 
Maio de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, a Av. São João, 75, Centro - Santana do Acaraú 
- CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: 
http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Santana do Acaraú/Ce, 03 de Maio de 2022. Daniel Marcio 
Camilo do Nascimento Pregoeiro Municipal 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - AVISO DE LICITAÇÃO. A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO - SRP, autuada sob o n° 2022.04.19.001S-SRP, cujo objeto é Registro de Preços 
para eventual futura Aquisição de medicamentos, material Médico-Hospitalar, Soros e Material 
Odontológico, para suprir as necessidades da Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora das An-
gústias e Unidades Básicas de Saúde (PSF) do Município de Tarrafas, sob a responsabilidade da 
Secretaria de Saúde. sendo o Cadastramento das Propostas a partir do dia 05/05/2022 às 10hs-
00min ate 19/05/2022 às 07hs30min. Abertura das Propostas dia 19/05/2022 ás 08hs00min, e a 
fase de disputa de lance no dia 19/05/2021 ás 09hs30min. O Edital estará disponível, no horário de 
atendimento ao público de 08:00 às 12:00h, no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e no Portal de 
licitações da Bolsa de Licitações e Leilões, no site bllcompras.com, para verificação de informação e 
alterações posteriores. Informações pelo fone: 0**88 - 3549 1020, ou no endereço à Av. Maria Luiza 
Leite Santos, s/n, Bulandeira. Tarrafas - Ce. 02 de Maio de 2022. Luiz Alves Matias - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02.05.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 18 de Maio de 2022 
às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIO-
NAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSO-
RIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, ELABORAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO E DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS 
DE GESTÃO DAS DIVERSAS UNIDADES GESTORES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou 
através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 02 de maio de 2022. Michelle Maria Martins de 
Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 28.04.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 02 de Junho 
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ESCOLA MARIA MIRANDA MAIA NO DISTRITO DE NOVA 
FLORESTA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUA-
RIBE/CE..O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 
12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 02 de maio de 2022. Michelle Maria 
Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 2904.03/2022 - SRP A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/
CE - torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 25 de maio 
de 2022, às 09h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, 
Baturité/CE estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, via 
REGISTRO DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço, tombado sob o nº 2904.03/2022, 
com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, INSTRU-
MENTAIS E ODONTOLÓGICOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETA-
RIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO 
DO EDITAL, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, no horário de 
08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylma-
ra Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 2904.02/2022- SRP A Pregoeira da Prefeitura do Município de 
Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 24 
de maio de 2022, às 9h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO na forma 
PRESENCIAL, via REGISTRO DE PREÇOS, critério de julgamento menor preço, tombado 
sob o nº 2904.02/2022, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E 
REAGENTES DE LABORATÓRIO, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRE-
TARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE BATURITÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM 
ANEXO DO EDITAL, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, no 
horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO PRESENCIAL Nº 2904.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE - 
torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 23 de maio de 2022, 
às 9h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/
CE, estará realizando licitação, na modalidade PREGÃO na forma PRESENCIAL, critério de 
julgamento menor preço por item, tombado sob o nº 2904.01/2022, com o seguinte objeto: LO-
CAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGÊNIO, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
EM ANEXO DO EDITAL, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, no 
horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.
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Vitória. O Coritiba venceu o Fluminense de virada por 3 a 2 em partida disputada na tarde de domingo (1º), com 
direito a falha bizarra de goleiro e pedaço de dente perdido no gramado. Os gols da partida válida pela quarta 
rodada do Brasileiro, disputada no Estádio Couto Pereira, foram marcados por Ganso, Andrey e Léo Gamalho.ESPORTES

FOTO LEONARDO MOREIRA / FORTALEZA EC

Os professores
No Colégio São João o seu corpo docente era compos-

to dos melhores professores do estado e aqui vão alguns 
nomes que estão em minha memória. Martinz (com z) 
Aguiar, Correa, Jaborandir, Luiz Melo, Anibal, Salomão, 
Boanerges, fernando Maia e a professora Carmen Car-
valhedo que os ensinava música, que naquele tempo era 
canto orfeônico. Que saudades.

Loteria dos Sonhos
Maio já chegou e a Loteria dos Sonhos está sendo a 

campeã em termo de premiação.

Clube da garotada
Seu Costa (José Raimundo Costa) deve ter vibrado lá em 

cima com o destaque que estão dando ao garoto Hércules 
que marcou lindo gol em favor do Leão. Foi seu Costa 
quem criou o “slogan” de clube da garotada para o Leão e 
coube a este jornalista tornar iso em uma realizade quando 
saí de colégio em colégio sorteando camisas do Fortaleza.

Braveza

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Na quinta-feira que passou foi comemorado em todo 
país o Dia do Professor, educadores e escolas na minha 
adolescência tive o privilégio de estudar num colégio onde 
estudava a elite de Fortaleza, no caso o sempre lembrado 
Colégio São João. Seu diretor era a admirável figura de Odi-
lon bravez, um homem de bem que se postava bem à frente 
da varanda do São João a observar a entrada dos alunos. 
Tinha um charme especial e um carisma fantástico. Devo 
muito a ele e ainda nesta coluna publico nomes de alguns 
professores que me ensinaram e muito.

SEMPRE LEMBRADO Em recente programa esportivo na TV 
Assembleia meus amigos Carlos Silva e Paulo César Norões fizeram 
citação de meu irmão César Vieira que já está no andar de cima. César 
foi o técnico da seleção brasileira campeã mundial bi futsal. Saudades.

EX-ALUNO Ainda lembrando o Dia do Professor e desta-
cando o colégio São João registro aqui meu abraço a um dos 
grandes alunos daquela escola e hoje administrando a cidade 
do Maracanaú onde realiza formidável gestão. Bom dia Rober-
to Pessoa, você continua o mesmo, simples, cordial e gênio.

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

Um gol contra foi neces-
sário para colocar o Corin-
thians provisoriamente na 
liderança do Campeonato 
Brasileiro. Depois de um di-
fícil primeiro tempo contra 
o Fortaleza na Neo Química 
Arena, neste domingo (1º), 
a equipe de Vítor Pereira 
garantiu a vitória por 1 a 0 
na segunda etapa quando 
Matheus Jussa balançou as 
próprias redes.

A vitória levou o Co-
rinthians aos nove pontos, 
suficiente para ultrapassar 
Atlético-MG e Red Bull Bra-
gantino, ambos com oito 
pontos, e chegar à liderança 
da competição. O time alvi-
negro ainda pode ser ultra-
passado em três cenários: 
Inter ou Avaí vencendo o 
jogo entre eles por quatro 
gols de diferença ou o Santos 
vencendo o São Paulo, nesta 
segunda-feira (2), no Mo-
rumbi, resultado que leva-
ria a equipe da Vila Belmiro 
para os dez pontos.

Já o Fortaleza mantém o 
início ruim no Brasileiro. A 
equipe perdeu todos os três 
jogos que fez até aqui e ocu-
pa a lanterna da competição 
sem pontos. As duas equipes 
voltam suas atenções para a 
Libertadores. O Corinthians 
visita o Deportivo Cali, na 
Colômbia, na quarta-feira 
(4), às 21h (de Brasília). Um 
dia depois, às 19h (de Brasí-
lia), o Fortaleza recebe o Ri-
ver Plate.

O Corinthians começou o 
jogo com o domínio da pos-
se de bola e chegou a abrir o 
placar logo aos sete minutos, 
quando Junior Moraes apro-
veitou cruzamento de Wil-
lian e mandou para o gol. No 
lance, no entanto, o atacante 
escorregou e acabou tocan-
do na bola com o braço, o 
que fez com que a jogada 
fosse anulada.

O gol anulado foi a única 

boa chance do Corinthians. 
A partir daí, só deu For-
taleza no primeiro tempo. 
A equipe cearense subiu a 
marcação e obrigou os do-
nos da casa a saírem jogan-
do com lançamentos longos, 
que nem Junior Moraes nem 
Róger Guedes conseguiam 
ganhar do adversário.

Ofensivamente, o For-
taleza teve diversas chan-
ces de abrir o placar, mas 
esbarrou nas boas defe-
sas de Cássio e na falta de 
pontaria. Do outro lado, o 
Corinthians sofria com as 
linhas espaçadas e a pouca 
velocidade de seus contra-
-ataques. O primeiro chute 
a gol alvinegro (o gol anu-
lado não entra na conta) 
veio apenas aos 44 minu-
tos, quando Róger Guedes 
cobrou falta e Max Walef 
espalmou para escanteio.

Cássio teve um primeiro 
tempo de destaque, mas por 
muito pouco não saiu como 
vilão. O goleiro falhou em 
duas oportunidades, primei-

ro com o pé e depois com a 
mão, que quase colocaram o 
Corinthians em problemas. 
Aos 16 minutos, o camisa 12 
saiu mal com os pés e entre-
gou a bola para o Fortaleza. 
Moisés tocou para Silvio 
Romero, mas o atacante não 
conseguiu dominar. Cinco 
minutos mais tarde, Moi-
sés chutou fraco de fora da 
área, mas Cássio deu rebote. 
Silvio Romero aproveitou 
o rebote e mandou para as 
redes, mas o gol foi anulado 
por impedimento.

Afora esses lances, foi 
graças a Cássio que o Co-
rinthians não foi para o in-
tervalo em desvantagem no 
placar. Aos 12 minutos, Ma-
theus Jussa finalizou de fora 
da área e exigiu boa defesa 
do goleiro corintiano. Aos 
25, Paulinho afastou mal e 
Hércules arriscou de longe, 
parando em mais uma defe-
sa de Cássio.

O Corinthians teve uma 
preocupação ainda no pri-
meiro tempo. Paulinho so-

freu uma entrada de Felipe 
e imediatamente pediu para 
ser substituído com dores 
no joelho. O técnico Vítor 
Pereira colocou Du Quei-
roz em seu lugar. Na volta 
do intervalo, a transmissão 
da partida informou que 
Paulinho havia sofrido uma 
entorse no joelho, de acordo 
com o Corinthians. O pri-
meiro tempo do Corinthians 
não agradou ao técnico Vítor 
Pereira. No intervalo, ele de-
cidiu mudar a formação da 
equipe. Raul Gustavo entrou 
na vaga de Renato Augusto, 
fazendo com que os donos 
da casa passassem a atuar 
em um 3-4-3, o mesmo es-
quema do Fortaleza.

A mudança fez com que 
o Corinthians começas-
se a apertar a saída de bola 
do Fortaleza e trouxe uma 
resposta imediata. Em rá-
pida cobrança de escanteio, 
Maycon cruzou em direção 
a Gil, mas a bola bateu na 
cabeça de Matheus Jussa e 
morreu no fundo das redes.

Até o momento, a equipe dirigida por Juan Pablo Vojvoda não conseguiu nenhuma vitória na competição

Mudou tudo
Nos meus tempos a gente perguntava o endereço, hoje 

é e-mail. O telefone era na parede e hoje é o celular. A 
gente datilografava o texto, hoje a gente digita. O número 
se gravava , hoje se salva.

P. Raposas.
Velho político mineiro se encontra no plenário com 

amigo seu aniverariou no dia anterior. O político mineiro 
ao se encontrar com esta raposa, se esqueceu de parabeni-
za-lo e disse ao seu amigo, meus parabéns.  Lhe enviei um 
telegrama, que na verdade nunca existiu. A outra raposa 
disse recebi e já mandei outro agradecendo.

Franzé Moraes
está aí uma figura notáel e querida na cidade pelo seu 

caráter e carisma pessoal. Seu aniversário foi festejado na 
semana passada e recebe hoje meus cumprimentos por-
que de há muito o admiro.

0 primeiro tetra
Seu nome foi lembrado pela mídia quando o Leão con-

quistou o seu segundo tetra. Renan era o presidente do 
clube nos tempos do primeiro tetra. Um homem de bem.

MN Fred Saboia
Começa no dia 19 e indo até o dia 22 de maio a segun-

da etapa classificatória para a final do campeonato Cea-
rense 2022 no Alagadiço chess Club sempre a partir das 
19h e levará o nome de Fred Saboia. Mais informações 
www.chess.ratings.com.

Fortaleza perde para Corinthians 
fora de casa pelo Brasileirão
O Tricolor do Pici perdeu para o clube paulista do treinador português 
Vítor Pereira na Neo Química Arena pelo Campeonato Brasileiro

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° 27559 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELANO MOREIRA SILVEIRA e JULIANA MARIA SOARES CAVALCANTE;
Edital n° 27560 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ CLAUDIO ALVES DOS SANTOS e VANUSIA BESERRA DE LIMA;
Edital n° 27561 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GENIVAL CORREIA DE SOUSA FILHO e NIVEA NASCIMENTO FERNANDES;
Edital n° 27562 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA e FRANCISCA DAS CHAGAS SANTOS DE OLIVEIRA;
Edital n° 27563 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLOVIS RIBEIRO DOS SANTOS e MARCÍLIA GUIMARÃES BRANDÃO.
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, 02 de Maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

Publicado no Jornal O Estado em 03.05.2022
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°30731 JOSE RAIMUNDO DE QUEIROZ NETO E VITÓRIA SOARES BARROS 
N°30732 FRANCISCO ANAILTON ALEXANDRE DE ARAUJO E CHARLIANE 
RODRIGUES DO NASCIMENTO.

Fortaleza, 02 de maio de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9557-RAUL GONÇALVES COELHO NETO E VIVIANE VICENTE QUEIROZ
Nº9558-GIANDERSON PEDROSA SANTOS E MARIA EVELINE DE SOUSA CASTRO
Nº9559-FRANCISCO EVENILSON PAULA CHAGAS E MARIA RAYLA FRANCO DE ALMEIDA
Nº9561-FRANCISCO ROMULO FURTADO ALCÂNTARA E DANIELLE DE SOUSA FARIAS
Nº9562-YURI VASCONCELOS DE ARAÚJO E BRENDA MENDES PEREIRA DE ASSUNÇÃO
Nº9563-LUCAS ALVES MARCHETTI E ROSINALDA RODRIGUES NOGUEIRA
Nº9564-GEOVAN PATRICIO ALVES E KERME CAVALCANTE MARREIRO
Nº9565-RICARDO JORGE MARQUES SOBREIRA DE LIMA E MARIA ALINE ARAGÃO CARDOSO
Nº9566-WILL LIMA MACIEL E BRENDA RAFAELA LIMA RICARDO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 02 de Maio de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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° 75905 - JOSÉ VALDEMI DE PAULO e FRANCISCA DAIANE FERREIRA COSTA; 
Edital n° 75906 - ROCHELIO MARLLISON SILVA FEITOSA e SÂMELLA SANTOS ALVES; 
Edital n° 75907 - JORGE LUIS ATANASIO DE CARVALHO e MARCELA DA SILVA FERREI-
RA; Edital n° 75908 - CICERO PEREIRA NETO e LIA RAQUEL OLIVEIRA BARBOSA; Edital 
n° 75909 - JOSE ORLANDO ROSENDO DE SOUZA e ANGELICA FERREIRA DOS SANTOS; 
Edital n° 75910 - FRANCISCO DE SOUSA LEITÃO e MARIA EVANILCE NUNES GOMES; 
Edital n° 75911 - ANTONIO WASHINGTON ALVES DA SILVA e MARILENE GUEDES DE 
ANDRADE; Edital n° 75912 - MARCEL BEZERRA PEQUENO e ELIANE GONÇALVES DE 
SOUSA; Edital n° 75913 - CLEYSON DE SOUSA FARIAS e LILIANE RIBEIRO DIAS;
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, 02/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339369 - José Gledson Oliveira da Pascoa e Patricia Pereira Sales;
339370 - Gabriel de Oliveira Lopes e Ana Caroline Rocha Lima;
339371 - Daniel Nogueira Fernandes e Antonia Vanessa Teles Baltasar;
339372 - Rafael Nogueira de Oliveira e Rosimira Fernandes Almeida; 
339373 - Antonio Cleber da Silva Ferreira e Emanuela Fernandes Alves;
339374 - Antonio Carlos do Nascimento Vieira e Maria Lucilene Araujo Ferreira;
339475 - Francisco Weslley Gonçalves de Souza e Ana Caroline Araujo de Oliveira;                          
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, 02 de maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30860 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO SERGIO PINTO MORAIS e ROSANE SALES DE SOUSA;
Edital n° 30854 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO CARDOSO LINHARES GUEDES e LUISA MARIA FREIRE MIRANDA;
Edital n° 30855 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HEVERTON FRANCISCO NUNES DA MOTA e MARIANA MENDES FAÇANHA;
Edital n° 30856 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS SIQUEIRA OSÓRIO FERNANDES e MILENA MOREIRA RODRIGUES;
Edital n° 30857 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IAN CARVALHO ARAÚJO e CAREN BARRETO SANTOS;
Edital n° 30849 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GERMANO SOARES DE CARVALHO MELO e ANA MICHELLE LEITE DE CARVALHO;
Edital n° 30858 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO DOS SANTOS SOUSA e AMANDA LIMA DA SILVA;
Edital n° 30850 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ERMILIANO DE SOUSA CAVALCANTE e LÍVIA PRISCILLA DA SILVA MOREIRA;
Edital n° 30851 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNNO FONTENELE BARCELOS e BÁRBARA BATISTA BASTOS;
Edital n° 30859 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS PORTO DE QUEIROZ e CAMILA BEZERRA FURTADO BARROS;
Edital n° 30852 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS ANTONIO CARVALHO DA FONSECA e CECÍLIA BRITO PINTO;
Edital n° 30853 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS DANNYLO CANDIDO MARTINS e ISADORA INGRID LIMA COSTA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

C A R T Ó R I O   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° 18329 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANKLIN RUSUEL MARTINS FERNANDES e MARIA JOSÉ ANSELMO DE SOUSA;
Edital n° 18330 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO REGINALDO ARAUJO DA SILVA e ANTONIA EDINEIDE MIRANDA FERNANDES;
Edital n° 18331 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ CARVALHO DE OLIVEIRA e MARIA ROSELHA FERREIRA DE SOUSA;
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, 02/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



O Banco de Desenvolvi-
mento da América Latina 
(CAF) publicou um artigo no 
qual a capital cearense recebeu 
destaque pelo trabalho desen-
volvido nas Escolas de Tempo 
Integral (ETI) implementadas 
na Rede Municipal de Ensi-
no. No documento, intitula-
do “Que diferença faz um dia 
inteiro: evidências de novas 
escolas em Fortaleza”, em livre 
tradução, é apontado que esse 
tipo de escola reduz a evasão 
escolar e aumenta o número 
de alunos que concluem o en-
sino fundamental.

O artigo constata também 
que os alunos das escolas de 
tempo integral atingem pon-
tuações mais altas em testes 
padronizados em matemáti-
ca, por exemplo. Um outro 
ponto é que os alunos da ETIs 
são 11% mais propensos a for-
marem-se a tempo no ensino 
médio. Apesar dos números 
já apontados, o artigo também 
informa que são necessárias 
mais pesquisas para ampliar o 
entendimento sobre a relação 
entre o maior tempo na escola 
e outros insumos escolares.

A Prefeitura Municipal de 
Fortaleza tem deixado cla-
ro que a educação em tempo 
integral tem sido prioridade 
da gestão e o objetivo é conti-
nuar expandindo as vagas para 
esse tipo de ensino. “A pes-
quisa confirma que estamos 
no caminho certo, investindo 
e avançando cada vez mais 
no ensino de tempo integral, 

transformando as vidas de 
nossas crianças e adolescen-
tes”, pontuou o Prefeito José 
Sarto (PDT). 

A Rede Municipal de For-
taleza conta com 31 escolas de 
tempo integral, das quais duas 
serão inauguradas em breve. 
Além disso, há outras 7 ETIs 
em construção ou planeja-
mento e o objetivo é que, até o 
final da administração de Sar-
to, haja 50 dessa modalidade 
na capital.

Fortaleza é a capital com 
maior cobertura de matrículas 
em tempo integral. De acordo 
com a Secretaria Municipal da 
Educação (SME), 57,9% dos 
alunos da rede pública estão 
matriculados em ETIs. O Jor-
nal O Estado conversou com a 
Secretária de Educação do Mu-
nicípio, Dalila Saldanha, sobre 
a importância de um reconhe-
cimento internacional para a 
educação local e sobre como 
as ETIs ajudam a  proporcio-
nar ainda mais oportunidades 
aos jovens fortalezenses.

OE:  Qual a importância de 
receber um reconhecimento 
internacional para o trabalho 
desenvolvido nas escolas de 
tempo integral?

DS: Primeiro, é muito gra-
tificante. A gente desenvolveu 
uma política inovadora e, ao 
mesmo tempo que temos uma 
rede grande, é importante bus-
car políticas que, de fato, nos 
dêem um caminho para redu-
zir as desigualdades educacio-

nais e sociais de uma capital 
que tem seus desafios. Para 
nós é uma resposta muito po-
sitiva. Além do reconhecimen-
to internacional, tem também 
o reconhecimento público de 
uma política que teve investi-
mento e deu certo. Acho que 
este é o destaque maior, ter 
apostado numa política com 
investimento diferenciado, 
mas que nos traz essa espe-
rança e essa certeza que é o 
caminho que temos que per-
seguir para toda a rede. 

OE: Qual é o principal di-
ferencial das escolas de tem-
po integral de Fortaleza?

DS: Todas são instaladas 
e construídas com o mesmo 
princípio: estar nas áreas mais 
vulneráveis. Estamos expan-
dindo essa política nessas 
áreas. É a prova de que a edu-
cação pode sim transformar 
a realidade, mesmo daqueles 
que são menos favorecidos.

OE: Como é a rotina de um 
aluno da escola de tempo in-
tegral?

DS: Não é simplesmente 
um contraturno, é uma pro-
posta pedagógica integrada. 
Dizemos que é uma política 
“integral e integrada”. No en-
sino da matemática, temos as 
aulas práticas, artes voltadas 
para a integração com a ma-
temática, a ciência, a educação 
física, com a história e etc. En-
tão, para isso, temos na carga 
horária disciplinas eletivas que 

são escolhidas pelos próprios 
estudantes com os professo-
res, para complementar o sa-
beres dessas áreas que já são 
historicamente construídas. O 
objetivo macro é desenvolver 
as habilidades e competências 
necessárias ao mundo atual. 
Tem também uma rotina de 
alimentação, de cuidados de 
higiene pessoal, de desenvol-
vimento de competências so-
cioemocionais, além da pro-
moção de uma cultura de paz 
e protagonismo juvenil.

OE: Para você, a que se de-
vem os melhores resultados 
desses alunos em testes pa-

dronizados de matemática, 
por exemplo?

DS: O desenvolvimento 
do currículo é previsto pelo 
tempo integral, há um maior 
tempo com os estudantes para 
desenvolver as habilidades ne-
cessárias. O tempo de estudo 
é um fator importante e, em 
segundo lugar, a proposta pe-
dagógica associada à formação 
dos profissionais e professores. 

OE: Qual é a principal mo-
tivação para a criação de no-
vas ETIs?

DS: É uma política que, em 
países que atingiram níveis de 
desenvolvimento e grandes 

potências mundiais, já é uma 
regra. O Brasil ainda enfrenta 
esse processo no seu início, 
mas a escola de tempo inte-
gral é para ser uma regra em 
toda sociedade em desenvol-
vimento. Existe uma política 
de indução da própria rede de 
ensino, o Estado do Ceará é 
uma referência em escolas de 
tempo integral. 

OE: O que representa para 
a educação de Fortaleza ter 
o título de “capital brasileira 
com maior cobertura de ma-
trículas em tempo integral” ?

DS: É um compromisso do 
prefeito e do projeto que ele re-
presenta. É uma iniciativa com 
recurso garantido no orça-
mento público. É também um 
esforço grandioso na formação 
dos professores para que, nessa 
parcela de cobertura, a gente 
garanta aos estudantes o pleno 
desenvolvimento educacio-
nal. Esse reconhecimento traz 
para nós mais compromisso 
com a política pública e esfor-
ço coletivo dos profissionais da 
educação em buscar utilizar es-
ses recursos da melhor forma, 
tendo família e profissionais 
como parceiros para que a gen-
te possa transformar realmente, 
através da educação, o desen-
volvimento pleno dos nossos 
estudantes na idade certa. 

Por Yasmim Rodrigues

Até o final da gestão de José Sarto, a meta é que 
haja 50 Escolas de Tempo Integral em Fortaleza
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Arborização. Fortaleza atinge a marca de 5 mil árvores plantadas no Super Plantio de Abril. Ao longo do 
mês, foram realizados plantios em diferentes regiões. Antes do início do projeto, a cidade já havia ganho 
mais 1.300 novas árvores. Esta é uma representação da política permanente de arborização da capital.

Romeu Prado que é 
um cavalheiro marcou 
a data de sua volta à 
sociedade onde faz tanta 
falta, com um almoço 
no Ideal Clube, próximo 
dia 15.

Presenças 
elegantes em 
almoço no Del Paseo, 
charmosas Elzenir 
Fernandes e Ana 
Maria.

O Dia das Mães é 
uma data repleta de 
expressões de carinho, 
amor, emoções, tantos 
outros sentimentos 
dedicados àquela 
que nos dá amor 
incondicional, cuidados, 
ensinamentos e também 
responsável por nos 
trazer à vida. O segundo 
domingo de maio, 
também é momento de 
lhes render homenagens 
em reconhecimento e 
gratidão. Neste ano, 
o Dia das Mães será 
comemorado no dia 8 
de maio.

E neste dia, o 
músico cearense 
Samuel Rocha, um dos 
nomes de referência 
na cena musical do 
Ceará, também rende 
homenagens à data 
tão sublime, com o 
lançamento do single 
“Cheiro de Mãe”, nas 
plataformas digitais. 
A faixa também será 
lançada com material 
audiovisual no canal 
de Samuel Rocha no 
YouTube.

E mais...

Fortaleza é a capital brasileira com a maior 
cobertura de matrículas em tempo integral
Artigo do Banco de Desenvolvimento da América Latina destacou os impactos positivos das ETIs na Rede Municipal

Um pouco de muita gente

Giga Mall. Previsto para ser entregue em maio de 2023, o Giga Mall, o novo empreendimento comercial com foco no atacado de moda do Ceará, está 
com sua construção avançada, com 95% da estrutura de concreto armado já executada, com previsão de conclusão em maio deste ano. Com isso, o 
shopping totaliza um terço da obra concluída. O novo shopping está sendo construído em Messejana e será destinado, prioritariamente, ao setor da moda 
atacadista. Com 70 mil metros quadrados de área construída, o espaço vai contar com mais de 1.200 operações e, quando estiver em funcionamento, deve 
gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos. Regis Tavares, superintendente do Giga Mall, ressalta que a escolha do bairro Messejana para receber o 
equipamento foi por ser uma localização estratégica. “Messejana é um bairro que vem crescendo e se destacando no comércio, com muitas oportunidades 
de crescimento no setor do atacado de moda em Fortaleza, potencializadas pelo fácil acesso pelas principais rodovias do estado”, explica Regis.

Os jovens e guapos Vitor Rolim e Larissa Cavalcante 
trocaram alianças no último sábado dia 30 e celebraram o 
momento em festa que aconteceu na linda casa da família do 
noivo na Lagoa do Banana.

A festa começou no cair da tarde e avançou na noite, 
contando com três bandas. Cerca de 350 convidados estive-
ram presentes. 

Pretigiaram os noivos Edyr Rolim, Ricardo e Denise 
Rolim, Ticiana e Edson Queiroz Neto com os filhos Marco 
e Beatriz, Isabela e Drauzio Barros Leal, Pretinha e Clóvis 
Rolim Junior e ainda…

Eduardo e Sandra Rolim, Lucas Rolim e Gabriela Peque-
no, Dafne Flasec e Jorge Ximenes, Keyla e Marcos Cardoso, 
Cartaxo e Cláudia, Cristine e Pedro Ary. 

Muito prestigiada a abertura da exposição Revelação 
do Andréa Dall’Olio, Demeilson Ferreira, J. Siebra e 
Jacinta Cavalcante, que aconteceu no último sábado dia 
30, na B Galeria da Fast Frame. Conferiram o start da 
mostra Lilia Quinderé, Fernanda Santos, Márcio Crisós-
tomo com a filha Marina, Lygia Dall’Olio Hiluy, Eduar-
do Galdino, Wanger Artes, Leonice Tavora, Andréa 
Campos Costa, Caio Campos Costa, Lea Campos...

Também por 
lá Juliana Gon-
dim com sua 
mãe Anita, João 
Brasileiro Neto, 
Marizete de 
Sá Brasileiro, 
Valentina Capis-
trano Brasileiro, 
Leonice Távora e 
Larry Barbosa.

A cantora Idilva 
Germano apresenta 
show inédito, no 
projeto Jazz em 
Cena, edição de 
maio, na sexta-
-feira, 13, às 20h, 
no BNB Clube A 
entrada é franca, 
como em todos os 
shows do Jazz em 
Cena, com o pú-
blico apresentando 
comprovante de va-
cinação completa.

1Como é suja e 
mal conservada a 

praça das professoras 
hoje pracinha do 
O Povo. Suja, lixos 
acumulados, domínio 
total dos grafiteiros, 
muito diferente do 
tratamento da praçinha 
da ex-AMC. Prima 
pobre da administração 
municipal. 

2Tratamento de primeiro 
mundo é oferecido pelo 

Detran-Rio Mar Papicu, na 
renovação da habilitação.

3Desde o 
agendamento ao 

exame de vista pelo 
MpTran. Tudo passa 
pelo crivo de Francisco 
Sidrião de Alencar, 
Geórgia Sâmara e pelas 
atendentes Juliana 
Geyssia e Cris Cabral, 
entre outras. Parabéns.

4Ato de fé e piedade 
cristã. O pastoral das 

coroinhas comunicando 
que nesta sexta feira, 
6 de maio, 19horas, 
na paróquia da Igreja 
de Nossa Senhora da 
Piedade, haverá renovação 
dos seus votos.

5Além da renovação 
no altar de Deus,  

ocorrerá também  
inscrições para novas 
coroinhas.

60 comunicado é da 
jovem Mariana Assis 

de Sousa, ativa  coroinha 
nas missas daquela Igreja.

NUMERADAS

FOTO PREFEITURA DE FORTALEZA

Selma Pagneretti, por ter chegado da Itália, foi figura 
central de  homenagem articulada por uma turma 
de amigas liderada por Mônica Arruda

Valéria Rocha comemorou a chegada de mais uma primavera 
no sábado, 30, no Geppos. Eliana Borges foi quem reuniu um 
grupo de amigas e juntas festejaram a data em grande estilo. 
Por lá: Regina Caminha Galvão, Excelsa Costa Lima, Rebeca 
Martins, Carlota Pinheiro, Daniela Bardavil Barbosa

Destaque na CDMax distribuidora, Bruna 
Emanuela Victor de Lima sempre na van-
guarda e empreendedorismo da empresa


