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As principais Bolsas de Valores globais caíram ontem, 
refletindo o aumento do temor com uma recessão global, após 
a divulgação de dados fracos de exportações chinesas. O índice 
acionário do mercado global FTSE All-World fechou em baixa de 
3%, no maior recuo diário desde junho de 2020. ÚLTIMAS8

Bolsas caem com temor de recessão na China

Ações que vão dos cursos de formação de professores, passando pelas políticas institucionais de inclusão, da produção científica em educação e da extensão universitária estão em alta na UECE

Tombo ocorre após divulgação de uma alta em dólares das exportações chinesas em abril

A UECE subiu sua posição geral no país, que em 2021 era 4º lugar. Em 2022, foram avaliadas 1.406 universidades de 106 países/regiões. Destas, 
somente 48 são brasileiras, sendo a Uece a 1ª colocada do país, entre as estaduais. O Ranking de Impacto avalia as universidades em relação aos 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Um desses objetivos é a “Educação de Qualidade”.. ECONOMIA9

A Times Higher Education lançou o The Impact Rankings 2022, que coloca a Universidade 
Estadual do Ceará em 94º lugar do mundo e em 3º lugar do Brasil em “Educação de Qualidade”

UECE entre 100 do mundo 
e no terceiro lugar do Brasil
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Apoiadores de 
Bolsonaro no 
PSDB e no União 
comprometem 3ª via

PREÇO DO DIESEL 
SOBE 8,87% NAS 
REFINARIAS

O fortalecimento de 
uma chapa presidencial 
da terceira via é um dos 
principais interesses de 
partidos como o PSDB 
e o União Brasil, mas 
governadores dessas 
legendas vêm anunciando 
apoio ao presidente. 
NACIONAL5

Com isso, o preço médio do combustível nas refi-
narias passa de R$ 4,51 para R$ 4,91 por litro; a alta 
era esperada pelo mercado. ECONOMIA10

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Diagnóstico. Ciro Gomes anunciou a suspensão das atividades da pré-campanha nesta 
segunda-feira (9) por ter recebido diagnóstico positivo de covid-19. “Infelizmente testei positivo 
para a covid. Os sintomas estão leves e, se Deus quiser, breve estarei recuperado”, afirmou ele.NACIONAL

No Mato Grosso, o governador Mauro Mendes (União) anunciou apoio à reeleição de Bolsonaro

FOTO MAYKE TOSCANO/SECOM-MT

É o que falta para o Brasil receber investimentos 
de fora

Paulo Guedes (Economia) sobre reforma do IR para taxar 
super-ricos e aliviar empresas

O projeto aprovado na Câmara res-
tabelecendo o despacho gratuito 
de bagagens em viagens aéreas tem 
tudo para virar repeteco do ocor-

rido em 2019, e voltar a ser vetado pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro. No início do mandato, 
ele baixou medida provisória, como neste ano, 
alterando regras para o setor aéreo. Na ocasião, 
os deputados incluíram o fim da cobrança por 
bagagens. O Senado também aprovou, mas a 
medida foi vetada quando chegou ao Palácio 
do Planalto para sanção presidencial.

Sem chance
Se depender de quem aconselha o presiden-

te sobre o assunto, o projeto que ressuscita a 
gratuidade de bagagens vai morrer novamente.

Lobby poderoso
Paulo Guedes (Economia), Ciro Nogueira 

(Governo) e o secretário de Aviação, Ronei 
Glanzman, são sensíveis ao lobby das empre-
sas aéreas.

Discurso unificado
A Anac, agência “reguladora” da aviação ci-

vil, reproduz o discurso falacioso das compa-
nhias aéreas contra o despacho gratuito.

Eles mentiram
A Anac e as empresas prometerem, em 2016, 

que a cobrança por malas reduziria o preço de 
passagens. Era mentira. Triplicou, desde então.

Emirados filantropos
Os Emirados Árabes têm produção similar 

à brasileira, segue a cotação internacional e o 
preço do diesel na bomba é R$5,64. Aqui, é 
quase R$7.

Outros gigantes
No Texas (EUA), por exemplo, o valor médio 

do litro de diesel de 30 dias é R$6,51. Na China, 
o valor do litro sai na bomba por R$6,19.

Sem necessidade
O anúncio, dois dias úteis após o presidente 

pedir por favor para que a Petrobras não aumen-
tasse os preços, foi visto como pura retaliação.

Reino da lacrolândia
Após meses de silêncio e omissão, o presi-

dente do Senado, Rodrigo Pacheco, retomou a 
lacração diária contra o governo em declara-

Bagagem: se passar gratuidade, Bolsonaro vetará

O PODER SEM PUDOR

Como todo político em campanha, o 
estômago de Jânio Quadros tudo aceitava sem 
direito a queixas e ele se derramava em elogios, 
às vezes imerecidos. Foi o caso da torta de odor 
suspeito oferecida pela mulher de um prefeito, 
no interior de São Paulo. Ele mentiu: “Que delí-

cia! Seria ótimo outro bocado para a viagem de 
amanhã!” Ao amanhecer, quando se preparava 
para partir, recebeu da orgulhosa senhora uma 
nova torta. Jânio agradeceu, comovido, até 
enxugou uma lágrima inexistente. Mas a atirou 
no lixo, tão logo dobrou a esquina.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Jânio e a torta

Diesel no Brasil destoa do
mercado estrangeiro
O aumento do diesel nas refina-
rias anunciado pela Petrobras 
como um “ajuste aos preços 
internacionais” mostra que a 
estatal segue explorando os 
brasileiros para auferir lucros 
exorbitantes. Comparado com 
países que têm produção de 
petróleo ou extensão territorial 
semelhantes, o Brasil destoa 
com preços sempre muito acima 
da média. É o caso dos Emira-
dos Árabes, EUA e China, todos 
praticam preços menores.

ções ou posts nas redes sociais, com insinua-
ções e indiretas. Bem ao seu estilo.

Hipocrisia
Décio Odeone, ex-ANP, disse ontem que só 

merece “elogios” o lucro indecente de R$44,5 bi-
lhões da Petrobras nos três primeiros 90 dias de 
2022, 3.718% maior que em 2021. Em resumo: 
a Petrobras está ferrando você e arrebentando a 
economia brasileira, mas é para o seu bem.

Peçonha
A Secretaria de Saúde do DF registrou este 

ano cerca de 800 casos (em 2021 foram 2.595) 
de pessoas atingidas animais peçonhentos. 
Quanto aos casos registradas no Congresso, os 
animais passam bem.

Goleada por 1x0
A discutir no Senado o desempate em uma 

votação de 30x30, terça (3), o Líder do Governo, 
Eduardo Gomes (MDB-TO), disse não se impor-
tar com placar por um voto: “Nós, botafoguen-
ses, estamos habituados a goleadas de 1x0”. No 
domingo, o Fogão golearia o Flamengo por 1x0. 

Aposta maranhense
No Maranhão, o dono do PL, Valdemar da 

Costa Neto, aposta fichas em Dr. Julinho, pre-

feito de São José de Ribamar. O município tem 
fama de pagar o maior salário do país a profes-
sores da rede municipal.

Contagem regressiva
O admirado advogado e jornalista Fernando 

Ernesto Corrêa, sócio do Grupo RBS, irá lançar 
no dia 31, em Porto Alegre, seu livro de memó-
rias O Lobista – negócios, política e jornalismo, 
um dos lançamentos mais aguardados de sempre. 
É baseado em sua vivência de mais de 60 anos.

Ele mesmo
Filho do ditador Ferdinand e da dona de 3 

mil pares de sapatos Imelda Marcos, Bongbong 
Marcos, agora presidente filipino, já estrelou 
filme em que interpreta ele mesmo: Iginuhit ng 
Tadhana, ‘desenhado pelo destino’.

Onde já se viu?!
O CEO de montadora japonesa dizia em en-

trevista que já passava de R$ 2,7 bilhões seus 
investimentos no Brasil, quando ouviu o in-
conformismo de quem o entrevistava: “Como 
assim? Por que o Brasil?”

Pensando bem...
...nunca houve fraude comprovada nas elei-

ções da Coreia do Norte.

TSE rejeita propostas 
de militares para as 
eleições deste ano

O Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE) informou ontem (9) 
que rejeitou novas sugestões 
das Forças Armadas sobre o 
processo eleitoral de 2022. A 
decisão da corte ocorre em 
um momento em que o pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL) 
vem intensificando ataques 
às urnas eletrônicas e prome-
tendo uma auditoria sobre o 
processo eleitoral, em meio a 
tensão com o tribunal. O TSE 
nega de forma assertiva três 
das sete sugestões e diz que o 
restante já está em prática, ou 
seja, que não há o que mudar. 
Em ofício enviado aos mem-
bros da Comissão de Transpa-
rência Eleitoral (CTE), órgão 
que tem uma cadeira para as 
Forças Armadas, o presiden-
te do tribunal, Edson Fachin, 
reafirma que o pleito deste ano 
terá segurança: “A Justiça Elei-
toral tem historicamente asse-
gurado a realização de eleições 
íntegras em nosso país. O êxito 
e a credibilidade conquistados 
pela instituição nesta tarefa 
maior de promoção da de-
mocracia firmam esta Justiça 
especializada como verdadeiro 
patrimônio imaterial da socie-
dade brasileira”, afirmou ele.

Bolsonaro disse, na última 
semana, que o tribunal deve-
ria “agradecer” ao Ministério 
da Defesa pelas propostas e 

“tomar providências”. Na res-
posta divulgada nesta segun-
da, a equipe do TSE aponta 
que as Forças Armadas con-
fundem “conceitos” e erram 
cálculos ao apontar risco de 
inconformidade em testes de 
integridades das urnas.

O tribunal rejeita alterar, 
na eleição deste ano, a forma 
de seleção das urnas que vão 
passar por este tipo de audito-
ria, apesar de reconhece que a 
escolha pode mudar nos pró-
ximos pleitos. O TSE também 
repete que não há “sala secreta” 
de totalização dos votos – um 
argumento repetido pelo pre-
sidente Bolsonaro com fre-
quência, quando o assunto é 
tratado. A equipe da corte elei-
toral reafirma que já há meca-
nismos de reação caso alguma 
irregularidade na contagem 
dos votos seja detectada.

Ainda no mês de fevereiro, 
o Tribunal Superior Eleito-
ral publicou em seu site um 
documento com respostas a 
uma série de questionamentos 
feitos pelas Forças Armadas. 
Depois disso, os militares en-
viaram fora do prazo, segundo 
o TSE, outras sete propostas. 
O ministro da Defesa, Paulo 
Sérgio Nogueira, e o presiden-
te Jair Bolsonaro cobraram na 
última semana a divulgação 
destes documentos.

A adesão informal de can-
didatos da centro-direita a Jair 
Bolsonaro (PL), que marcou a 
reta final do pleito de 2018, 
começa a ganhar novo fôlego 
em 2022, faltando cinco me-
ses para as eleições. Em bus-
ca de palanques fortes que 
ancorem sua candidatura à 
reeleição em outubro, Bolso-
naro iniciou um movimento 
de aproximação com pré-
-candidatos a governador de 
PSDB e União Brasil em seis 
estados e já recebeu apoio 
público em quatro deles.

A iniciativa do presiden-
te empareda os partidos que 
nacionalmente tentam cons-
truir uma terceira via e amplia 
o isolamento das possíveis 
candidaturas de Luciano Bi-
var (União Brasil), João Do-
ria (PSDB) e Simone Tebet 
(MDB). O apoio a Bolsonaro 
já foi selado em Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Amazo-
nas e Rondônia. Também há 
movimentos de aproximação 
no Ceará e na Paraíba.

Aliados de Bolsonaro afir-
mam que o presidente tentará 
ampliar seus palanques para 
além da sua coligação formal 
e avaliam que o recente respi-
ro dele nas pesquisas e a força 
da máquina federal tendem a 
atrair candidatos da centro-
-direita nos estados.

Estados
As parcerias avançam a 

despeito do histórico de atri-
tos entre Bolsonaro e gover-
nadores que ganhou força 
na pandemia, quando o pre-
sidente abriu guerra contra 
medidas sanitárias contra a 
covid-19 e foi alvo de críti-
cas de parte dos gestores es-
taduais. Foi o que aconteceu 
em Mato Grosso, estado que 
tem economia ancorada no 
agronegócio e tem forte viés 

antipetista. O governador e 
candidato à reeleição Mauro 
Mendes (União Brasil), que 
havia se afastado Bolsonaro 
na pandemia, agora anunciou 
apoio ao presidente.

O cenário é semelhante em 
Mato Grosso do Sul, onde o 
ex-secretário Eduardo Riedel 
(PSDB) será candidato à su-
cessão do governador tucano 
Reinaldo Azambuja em uma 
aliança com PP e PL. Mesmo 
com a pré-candidatura ao Pla-
nalto do tucano João Doria, 
ex-governador de São Paulo, 
Riedel afirmou que está “fe-
chado com Bolsonaro”. “Estou 
em um partido que até hoje 
não decidiu se tem [candidato 
à] presidente ou não tem. [...] 
Entre os projetos que aí estão, 
eu coloco claramente minha 
posição pelo presidente Bol-
sonaro”, disse Riedel há duas 
semanas em entrevista à im-
prensa local.

Outro tucano que iniciou 
um movimento de aproxi-

mação com o presidente é o 
deputado Pedro Cunha Lima 
(PSDB), pré-candidato ao go-
verno da Paraíba. Na última 
quinta-feira (5), ele prestigiou 
Bolsonaro em uma solenida-
de na cidade de Itatuba (110 
km de João Pessoa).

No Amazonas, o governa-
dor Wilson Lima (União Bra-
sil) também anunciou neste 
mês que vai endossar a can-
didatura à reeleição de Bolso-
naro e negocia o apoio exclu-
sivo do presidente. O endosso 
acontece em um momento de 
tensão entre Bolsonaro e o go-
verno do Amazonas em torno 
de um decreto do governo fe-
deral que altera a tributação e 
reduz a competitividade das 
indústrias de bebidas não al-
coólicas da Zona Franca de 
Manaus. O governador tenta 
reverter a decisão em Brasília, 
mas tem evitado críticas dire-
tas ao presidente.

Rondônia é outro estado 
em que a União Brasil es-

tará com Bolsonaro. Eleito 
governador em 2018 pelo 
PSL, Marcos Rocha perma-
neceu no partido após a fu-
são e mantém apoio ao pre-
sidente. Ele deve dividir as 
atenções do presidente com 
o senador Marcos Rogério 
(PL), líder de tropa de cho-
que de Bolsonaro na CPI da 
Covid e também pré-candi-
dato ao governo.

Outro possível aliado é 
pré-candidato ao Governo do 
Ceará, deputado federal Ca-
pitão Wagner (União Brasil). 
Ele tem afirmado que traba-
lhará por um palanque amplo 
e aberto a outros presiden-
ciáveis apoiados por aliados. 
Mesmo sem cravar o apoio 
a Bolsonaro, o deputado já 
recebeu uma sinalização de 
apoio em agosto do ano pas-
sado, quando o presidente vi-
sitou o estado: “Tenho certeza 
que, assim como o Brasil tem 
um capitão, o Ceará terá bre-
vemente um capitão também”.

3a via esbarra em alianças de 
Bolsonaro com PSDB e União
Apoios desses partidos à reeleição do presidente nos estados dificultam 
acertos para fortalecer as candidaturas da chamada 3ª via ao Planalto

EDITAL DE LOTEAMENTO

GEISSY MORGANE DE ARAÚJO NUNES, Oficiala Interina do Registro de Imóveis do 
Cartório de 2o Oficio da Cidade e Comarca de Orós, Estado do Ceará, etc. FAZ SABER a 
todos os interessados que a empresa UAS INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS UNIPESSOAL LIMITADA - UAS EMPREENDIMENTOS, CNPJ: 
18.162.278/0001-20, com sede na Cidade de Orós, Estado do Ceará, representada 
por seu sócio - ULISSES ALFREDO DA SILVA NETTO, depositaram neste Cartório os 
documentos necessários exigidos pelo artigo 18 da Lei Federal no 6.766/79, para o 
registro do Loteamento Urbano denominado “LOTEAMENTO NOVO ORÓS”, situado 
nesta cidade de Orós - Ceará, devidamente prenotado neste CRI, no Livro 1-C, às fls. 
122V sob o no 2615. O loteamento contém uma ÁREA TO-
TAL de 490.000,00m2, ÁREA VERDE de 78.587,31 m2, 
ÁREA INSTITUCIONAL de 25.930,54m2, ÁREA DE RE-
SERVA LEGAL de 64.651,46m2, ÁREA LOTEADA de 
209.962,99m2, ÁREA DE RUAS de 110.867,70m2, divi-
dida em 107 (cento e sete) Quadras, e 1.311 (mil tre-
zentos e onze) Unidades de Lotes. Destina-se o Lotea-
mento a uma zona residencial e foi aprovado pela Prefeitura 
Municipal de Orós - Ceará, e pelas demais repartições com-
petentes. E, para que chegue ao conhecimento de todos, 
expediu-se este Edital que será publicado por três (03) dias 
consecutivos no jornal de circulação e afixado no quadro de 
Editais desta serventia, podendo o registro ser impugnado 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da última 
publicação, tudo nos termos do artigo 19 da citada Lei Fede-
ral no 6.766/79.

Orós(CE), 03 de Maio de 2022
Geissy Morgane de Araújo Nunes

Oficiala Interina
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Segurança. Somente nos quatro primeiros meses do ano, a 12° Delegacia do Departamento de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil do Ceará localizou 250 pessoas que estavam desaparecidas em Forta-
leza. O número, que corresponde a um aumento de 60,2%, se comparado ao mesmo período do ano passado.CIDADES

O PSDB Ceará abriu espaço na programação de TV 
para mulheres tucanas no programa partidário de alcan-
ce estadual. O primeiro filme com participação de mu-
lheres, que vai ao ar em todas as emissoras de rádio e TV, 
busca resgatar o legado do PSDB na ampliação da par-
ticipação feminina nas decisões políticas e partidárias. 
A mensagem principal do VT destaca o PSDB como o 
partido que dá voz às mulheres e traz os depoimentos da 
vereadora de Fortaleza, Claudia Gomes, da Secretária da 
Prefeitura de Caucaia, Emilia Pessoa e da Tesoureira do 
PSDB-CE, Kamyla Castro.  Cláudia Gomes destaca que 
as mulheres estão conquistado mais espaço na política, 
“mas precisamos avançar mais”. Emilia Pessoa dá ênfase 
à participação política com igualdade de oportunidades 
enquanto Kamyla ressalta a responsabilidade do PSDB 
no uso dos recursos públicos em benefícios da coletivi-
dade, “garantindo sempre uma vida melhor para todos”.

PSDB e mulheres na política

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 10 de maio de 2022  O ESTADO                     

Muito importante
Afora o PSDB, é inegável não reconhecer que os de-

mais partidos também estão anunciando a importante 
participação da mulher nas eleições deste ano. Atual-
mente, como recentemente revelei neste espaço, temos 
cinco mulheres deputadas estaduais e duas federais. 
Vamos aumentar o número com o resultado do pleito 
eleitoral deste ano é o que todos esperam.

Ceará em Roma
Os cearenses acompanham com expectativa e 

interesse a visita do Arcebispo de Fortaleza e bispos 
auxiliares ao Papa Francisco, o que ocorre desde a 
semana passada e até esta quinta-feira,12 de maio. Dom 
José Antonio Aparecido Marques e os bispos auxilia-
res Dom Júlio César Souza de Jesus e Dom Valdemir 
Vicente Andrade Santos. Nesta quinta-feira, 12, repito, 
os religiosos cearenses vão participar de reuniões nos 
vários Dicastérios da Santa Fé, organismos que ajudam 
o Santo Padre no Governo da Igreja.

Mais empregos
Ao que informou ontem o deputado Bruno Pedrosa 

(Foto), representante do município na Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará. Nova Russas, na zona 
norte deve ganhar uma grande fábrica de confecções 
da empresa Nega Palito com geração de 300 empregos 
diretos. A articulação política do jovem deputado do 
PDT consagra uma notícia alvissareira.

Entendimento
Conforme reiterou ontem Bruno Pedrosa, o memo-

rando de entendimento para implantação da mencionada 
unidade deverá ser assinado em breve pela companhia e 
o Governo do Ceará, através da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico e Trabalho (Sedet). Os novarussenses 
mostram-se muito felizes e gratos ao trabalho do jovem 
parlamentar, por sinal, pré-candidato a reeleição.

Propaganda do partido
Na propaganda partidária, que não se confunde 

com a propaganda eleitoral, os partidos destinam 
um mínimo de 30% das inserções a que têm direito 
para promover e difundir a participação política 
feminina. As inserções do PSDB-CE começaram a ser 
veiculadas no último dia 22 de abril e vão até 30 de 
maio, totalizando 40 veiculações. O senador Tasso 
Jereissati, nome mais expressivo entre os tucanos 
no Ceará enfatiza que a mulher sempre terá vez em 
seu partido " e vamos eleger deputadas estaduais e 
federais em outubro vindouro no Brasil inteiro".

O Dia Mundial do Lú-
pus, celebrado nesta terça-
-feira (10/5), representa 
uma ocasião simbólica para 
alertar sobre a importância 
dos esforços para comba-
ter a doença autoimune.  A 
data é uma ação da Federa-
ção Mundial de Lúpus, que 
reúne organizações de pa-
cientes lúpicos de todos os 
continentes, para chamar a 
atenção para a necessidade 
em diagnosticar a doença e 
tratá-la precocemente.

Nesse contexto, o Hospi-
tal Geral de Fortaleza (HGF) 
se consolida como referên-
cia no estado no que diz res-
peito ao combate à doença. 
Hoje, a instituição consegue 
atender mais de 200 pacien-
tes lúpicos por mês em seu 
Ambulatório. A analista de 
Licitação Juliana Ferreira, 
33, conta como teve início a 
sua inquietação a respeito da 
possibilidade de ter Lúpus: 

“Começou a cair o cabelo, a 
quebrar as unhas e a apare-
cer manchas na minha pele”.

Walber Pinto Vieira, chefe 
do serviço de Reumatologia 
do HGF, explica que a doença 
leva o sistema imunológico a 
atacar os tecidos do próprio 
corpo, gerando danos em vá-
rios órgãos, como a pele, os 
rins, o coração, os pulmões 
e até o cérebro. “É como se 
o nosso sistema imune pas-
sasse a não mais tolerar es-
ses componentes que são 
naturais nossos, produzindo 
anticorpos para atacar essas 
estruturas”, ressalta.

Geralmente, os pacientes 
que possuem o diagnóstico 
de lúpus chegam ao Ambu-
latório do HGF a partir de 
encaminhamento da Central 
Estadual de Regulação.

Questão genética
A manifestação do lúpus 

não costuma ser por acaso: 

segundo estudos, apesar de 
não existirem causas com-
provadas cientificamente, 
evidências apontam que cos-
tuma existir uma predispo-
sição genética. “Acredita-se 
que a doença se expressa em 
virtude da interação entre fa-
tores genéticos e ambientais. 
No que diz respeito aos fato-
res ambientais, são estudadas, 
principalmente, infecções vi-
rais e bacterianas como ga-
tilhos para esses indivíduos 
predispostos. Mas nenhum 
estudo tem resultado absolu-
to”, pondera Walber.

Apesar de as causas da che-
gada do lúpus serem incertas, 
o perfil de paciente é bem 
definido: a mulher costuma 
ser bem mais acometida. Se-
gundo Vieira, a proporção é 
de cerca nove delas para um 
homem que possui a doença.

Tratamento
As possibilidades de tra-

tamento para o lúpus va-
riam de acordo com o grau 
dos sintomas apresentados 
pelo paciente. “Em casos 
mais leves, fazemos uso 
de antibióticos e anti-in-
flamatórios. Já nos casos 
mais graves, é preciso fazer 
uso de imunossupressores, 
medicações que diminuem 
a atividade do sistema 
imunológico”, elucida o 
médico.

Se a pessoa possuir imu-
nidade baixa decorrente de 
outras comorbidades, é ne-
cessário ter ainda mais cui-
dado com os riscos de infec-
ções. “Quando o paciente 
está em uso desses medi-
camentos, recomendamos 
evitar contato com pessoas 
doentes e indicamos o uso 
de máscara sempre”, finaliza 
o reumatologista.

O Hospital Geral de Fortaleza (HGF) se consolida como referência no estado no que diz respeito ao combate à doença; 
possibilidades de tratamento para o lúpus variam de acordo com o grau dos sintomas

Prefeito promete construir
mais 45 Escolas Areninhas

O prefeito José Sarto inau-
gurou, ontem, a Escola Are-
ninha – Esporte e Educação 
em Tempo Integral do Sí-
tio São João. Esta é a quarta 
unidade entregue pela Pre-
feitura. Já contam com o 
equipamento educacional os 
bairros Pirambu, Jardim das 
Oliveiras e Granja Portugal. 
Em breve, será inaugurada 
a Escola Areninha da Barra 
do Ceará. Durante cerimônia 
de entrega da nova unidade, 
Sarto anunciou a construção 
de 45 novas Escolas Areni-
nhas em Fortaleza.

Com capacidade para 
atender 320 alunos da Rede 
Municipal, a unidade oferece 
a aprendizagem no contra-
turno escolar ampliando a 
oferta de matrículas em tem-
po integral. Além disso, bus-
ca promover o acesso dos es-
tudantes a práticas esportivas 
e fortalecer o aprendizado de 
língua portuguesa e matemá-
tica. A iniciativa conta com a 
parceria da Universidade Es-
tadual do Ceará (Uece).

“O projeto Escola Areni-

nha não é só uma suplemen-
tação de reforço escolar, é um 
segmento da grade curricular 
que torna o ensino em tempo 
integral nas áreas de portu-
guês e matemática. Hoje, nós 
temos cinco unidades funcio-
nando e 45 em licitação. Aqui 
no Sítio São João, são duas 
escolas que mandam alunos 
pra cá, fazendo uma interli-
gação da paixão pelo futebol, 
com a Areninha, com a qua-
lidade da escola. Isso é muito 
importante porque os meni-
nos daqui se integram com o 
esporte, a família e a comu-
nidade escolar”, declarou o 
prefeito Sarto.

Participam do projeto alu-
nos dos 6º, 7º, 8º e 9º anos 
do Ensino Fundamental, das 
escolas municipais localiza-
das no entorno da Areninha. 
As atividades acontecem no 
contraturno escolar, de se-
gunda a sexta-feira, de 7h30 
às 10h30 ou de 13h30 às 
16h30. Além do turno e as 
disciplinas na escola, os alu-
nos contam com aulas de fu-
tebol de campo (6h/a), forta-

lecimento da aprendizagem 
em língua portuguesa (3h/a) 
e matemática (4h/a) e forma-
ção para cidadania (2h/a).

Conforme a secretária da 
educação, Dala Saldanha, a 
Escola Areninha, além da 
rede pública de ensino, re-
aliza parcerias com cursos 
sociais, instituições, asso-
ciações de bairro, para que 
mais crianças possam ser 
atendidas. “O objetivo da 
Escola Areninha, em pri-
meiro lugar, é atender a de-
manda das crianças na am-
pliação da jornada escolar. 
Fortaleza foi recentemente 
reconhecida pelo Inep pela 
cobertura de matrículas em 
tempo integral. Além disso, 
cumprirmos o objetivo pe-
dagógico, trazemos o com-
ponente do esporte, que 
proporciona o desenvolvi-
mento físico e emocional 
dessas crianças, assim como 
o espírito competitivo e o 
trabalho coletivo, que faz 
com que eles queiram che-
gar mais longe”, disse.

A prática esportiva acon-

tece na estrutura já dis-
ponível na Areninha. As 
atividades referentes aos 
componentes curriculares 
são realizadas nos espaços 
modulares da Escola Areni-
nha, disponibilizados pela 
Secretaria Municipal da 
Educação (SME) e instala-
dos na área onde funciona o 
equipamento, com infraes-
trutura planejada e adequa-
da para o desempenho das 
atividades.

Para os alunos beneficia-
dos com o projeto, a SME 
oferta almoço, lanche, farda-
mento, kit pedagógico, trans-
porte, monitores e acompa-
nhamento pedagógico.

Carol Saraiva, aluna do 
8º ano da Escola Municipal 
Elenice Martins, conta que a 
Escola Areninha é uma opor-
tunidade de estudar mais e 
interagir com os colegas. “Já 
vínhamos para cá ter aulas de 
educação física. Mas depois 
que me inscrevi para partici-
par, passo o dia aqui e estou 
melhorando minhas notas na 
escola”, contou.

Dia Mundial do Lúpus: HGF atende 
mais de 200 pacientes por mês
Pacientes que estão acometidos da doença costumam chegar ao Hospital 
a partir de encaminhamento da Central Estadual de Regulação
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INTERNACIONAL
Sri Lanka. O premiê do Sri Lanka, país asiático de 22 milhões de habitantes, apresentou sua 
renúncia ao cargo nesta segunda-feira (9) em meio a protestos relacionados à pior crise econômica 
desde que a nação conquistou sua independência do Reino Unido, em 1948. País passa por tensão.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 10 de maio de 2022

Após muita antecipação e 
a expectativa de que faria um 
anúncio de grande impacto 
sobre a Guerra da Ucrânia, 
Vladimir Putin entregou um 
discurso convencional para 
celebrar o 77º aniversário 
da vitória sobre a Alemanha 
nazista, nesta manhã em 
Moscou.

Evocou o passado e asso-
ciou o governo em Kiev ao 
nazismo, mas não anunciou 
uma mobilização nacional 
ou declarou guerra à Ucrâ-
nia, muito menos à Otan, 
aliança militar ocidental que 
está fornecendo o grosso das 
armas usadas pelos vizinhos 
contra a Rússia. Também 
não houve triunfalismo so-
bre vitórias inexistentes até 
aqui.

“Vocês estão lutando pela 
Pátria Mãe, pelo seu futuro, 
então não esqueçam as lições 
da Grande Guerra Patrióti-
ca. Não há lugar no mundo 
para carrascos, justiceiros e 
nazistas”, disse Putin, refe-
rindo-se ao nome russo aos 
anos do conflito mundial 
travados pela União Sovié-
tica –iniciado em 1939 na 
Europa, ele chegou dois anos 
depois ao país então lidera-
do por Josef Stálin, que até 
ali era aliado de Adolf Hitler.

“Você estão lutando pela 
mesma coisa que seus pais e 
avós lutaram”, disse. Putin fa-
lou por 11 minutos, a partir 
das 10h15 (4h15 em Brasília), 
um pouco mais cedo do que 
o previsto e com duração algo 
maior do que em outros anos. 
Foi saudado por tiros de ca-
nhão junto à muralha do Kre-
mlin, no ritualizado desfile.

Este ano, ele foi um pouco 
menor do que no ano passa-
do, com 11 mil militares antes 
12 mil em 2021, e houve um 
anticlímax que pode ter um 
sentido político de distensão. 
Um mau tempo não percep-
tível foi usado como justifica-
tiva para o cancelamento de 
parada aérea que se destinaria 
a provocar o Ocidente com 
uma grande exibição de avi-
ões com capacidade nuclear 
e a aeronave “do Juízo Final”, 
na qual Putin embarcaria em 
caso de uma guerra atômica.

Temores
O mais próximo que Putin 

chegou de citar os temores de 
uma Terceira Guerra Mun-
dial, que têm acompanhado 
o desenvolvimento de uma 
guerra perto das fronteiras 
da Otan, foi dizer a obvieda-
de de que “devemos evitar os 
horrores de uma nova guerra 

mundial”. Apesar da falta do 
simbolismo nos ares, no solo 
houve a tradicional rolagem 
de grandes mísseis intercon-
tinentais com capacidade nu-
clear, ao lado de blindados, 
tanques, sistemas antieáreos e 
a tropa.

Com isso, o Kremlin man-
teve sua promessa de que 
nada muito fora do normal 
seria anunciado nesta segun-
da (9). Nem a conquista de 
Mariupol, onde apenas um 
bolsão de resistência numa 
siderúrgica separa a Rússia do 
controle total de toda a faixa 
ligando o Donbass (leste rus-
sófono) e a Crimeia anexada 
em 2014, foi citada.

A primeira fase da guerra 
de Putin fracassou, com um 
ataque em diversas frentes 
incongruentes e com pouca 
força sendo repelido até a re-
tirada, no mês passado. O rus-
so obviamente não citou isso, 
mas lembrou que “a morte de 
cada um de nossos soldados e 
oficiais é um luto para nós e 
uma perda irreparável”. Ago-
ra, a invasão está focada no 
Donbass e no sul do país.

Na comunidade militar 
russa, há grande pressão por 
uma escalada com mais recur-
sos humanos para a guerra, 
que, tratada legalmente por 

Putin como “operação militar 
especial”, não tem poderes de 
mobilização total, com uso de 
conscritos e reservistas.

Claro, em outras ocasiões, 
Putin tripudiou de expectati-
vas ocidentais, como quando 
fez piada sobre a invasão da 
Ucrânia em 16 de fevereiro. 
A data havia sido citada pelos 
EUA, mas no dia o russo re-
cebia Jair Bolsonaro, só para 
fazer a guerra na semana se-
guinte.

Putin repetiu, com pouca 
variação, o que vem falando 
desde a invasão do vizinho, 
há 75 dias. “Vocês estão lu-
tando por nosso povo no 
Donbass, pela segurança da 
Rússia”, disse. O reconheci-
mento das duas autoprocla-
madas repúblicas da região, 
na prática autônomas desde a 
guerra civil iniciada em 2014, 
foi o prelúdio da guerra e 
uma de suas razões.

Outro motivo alegado, que 
fora objeto de um ultimato 
ao Ocidente em dezembro, 
havia sido impedir a adesão 
da Ucrânia à Otan, trazen-
do forças inimigas para sua 
maior fronteira a oeste. Vol-
tou a dizer que a culpa pela 
guerra reside no que vê como 
conluio ocidental com Kiev, e 
que “não teve opção”.

A China voltou a restrin-
gir e confinar milhões de 
pessoas em seu território 
para tentar conter os novos 
surtos de Covid no país. 
Com uma média móvel de 
casos de aproximadamente 
22 mil, o governo asiático 
tenta limitar ao máximo a 
circulação das pessoas, a 
fim de atingir o seu objetivo 
de “Covid zero”. 
Com isso, mega-
lópoles como a 
capital, Pequim, 
com 21,5 mi-
lhões de pessoas, 
e Xangai, a maior 
cidade do país, 
com 25 milhões, 
impuseram 
lockdown e ras-
treamento de contatos para 
tentar reduzir novos casos e 
mortes. Os números, no en-
tanto, podem não ser muito 
elevados, comparados com 
a realidade do país: são, em 
média, 50 novos casos por 
dia em ambas as cidades. A 
média móvel de mortes nos 
últimos sete dias registrada 
foi de 38.

Porém, a política de 
controle rígido e testagem 
em massa acendem um 
alerta mesmo quando esses 
números, em uma imensi-
dão de dezenas de milhões 
de moradores, não parecem 
tão preocupantes. Por outro 

lado, o Brasil possui uma 
média móvel de casos de 14 
mil nos últimos sete dias, 
e em torno de cem mortes 
(93 na última quinta, dia 
5). Por aqui, as medidas 
de proteção da pandemia 
foram quase todas flexi-
bilizadas, à exceção da 
exigência do passaporte de 
vacinação para frequentar 

alguns espaços.
Segundo especialistas, 

porém, os dois países não 
podem ser comparados 
diretamente. Primeiro, 
pelas divergências políticas 
–a China é uma ditadura 
comunista, o Brasil um país 
democrático presidencia-
lista–, segundo, pelas di-
ferenças culturais entre as 
duas sociedades. Terceiro, 
e mais importante, é a 
forma de condução du-
rante a pandemia. Desde 
o início, o governo chinês 
restringiu a circulação de 
pessoas e controlou quem 
entrava e saía do país. 

Covid: China
em lockdown por 
30 mortes/dia

Putin evita escalada na 
Guerra da Ucrânia em desfile
Após expectativa de que faria anúncio de grande impacto sobre a guerra, Putin 
entregou discurso convencional para celebrar aniversário da vitória sobre nazistas

RTL - COMERCIAL DE RAÇÕES TEIXEIRA LTDA - CNPJ 01.990.447/0002-07.
Torna público que requereu a Autarquia Municipal do Meio Ambiente- AMMA, a regu-
larização da licença  ambiental (LO) para fabricação de alimentos para animais, loca-
lizada na Rua Heloisa Negreiros, 242 - TAMATANDUBA, no município do Eusébio-Ce. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE DECISÃO RE-
CURSO ADMINISTRATIVO - N°. 2022021001-CP. A Presidente da Comissão de Licitação Muni-
cipal, torna público para conhecimento dos interessados o resultado dos recursos, Licitação de 
Modalidade Concorrência N°. 2022021001-CP. A Sra. Presidente comunica que, em consonância 
aos argumentos aqui trazidos e em atendimento às normas estipuladas pelo instrumento convoca-
tório e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, aceita o Recurso Administrativo das empresas: 
Meliuz Construções e Serviços Ltda-ME, AOS Construções Ltda, Torres Martins Serviços e 
Construções Eireli, Limpax Construções e Serviços Ltda, S&T Construções e Locações De 
Mão De Obra Ltda-ME, REMC Construtora & Empreendimentos Imobiliários Eireli-ME sendo 
que o Deferimento foi em defesa do interesse público, respeitando-se as formalidades de caráter 
essencial, sem submissão ao rigor formal exacerbado, mas com integral respeito aos princípios 
basilares dos procedimentos licitatórios e que pelas as justificativas apontadas neste processo ad-
ministrativo, a fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes decido rever minha 
decisão, desta forma as empresas terão sua habilitação e assim dará as mesmas a continuidade 
ao demais procedimento administrativo. Sendo assim esta Presidente ao rever os atos, decide que 
a empresas terão a habilitação aceita. Sobre o recurso apresentado pela empresa Plataforma 
Serviços e Construções Eireli, resolvo acatar em parte o recurso administrativo, reconsideran-
do o seguro garantia, entretanto o balanço patrimonial deveria ter sido apresentado na forma da 
lei, com a presença da DRE, que está ausente no balanço patrimonial. Portanto, resolvo manter 
inabilitada a empresa. Sobre o recurso apresentado pela empresa F R Arcanjo Matos Ltda, re-
solvo não acatar o recurso apresentado, considerando que a declaração exigida no edital item 
4.2.4.5, pois o edital deixa bem claro que a declaração deveria ser assinada por responsável téc-
nico (engenheiro civil) responsável pela empresa e nesta ocasião a declaração apresentada foi 
assinada pelo sócio da empresa, onde deveria ter sido assinado pelo responsável técnico. Assim, 
considerando um novo resultado para o certame, comunico aos participantes sobre o resultado e 
a retomada ao andamento do Concorrência Pública em epígrafes. Ficaram habilitadas as empre-
sas: 1. DTC Construções e Serviços Eireli inscrita no cnpj: 13.640.830/0001-25. 2. SEG-Norte 
Construções E Serviços Eireli inscrita no cnpj: 30.412.053/0001-80. 3. F. Marcio de Araujo Me-
deiros - ME inscrita no cnpj: 13.749.666/0001-99. 4. C.V Tomé Serviços - ME inscrita no cnpj: 
23.834.673/0001-42. 5. L. G. Construções e Serviços Ltda inscrita no cnpj: 27.436.574/0001-63. 
6. MV2 Serviços e Engenharia Ltda inscrita no CNPJ: 38.284.700/0001-28. 7. Zenedini Zida-
ne Sampaio Cavalcante Construções - ME inscrita no cnpj: 44.159.038/0001-87. 8. G7 Cons-
truções e Serviços Eireli - EPP inscrita no cnpj: 10.572.609/0001-99. 9. Fernandes Constru-
ções Eireli inscrita no cnpj: 08.427.381/0001-00. 10. Construtora Mazui Ltda inscrita no cnpj: 
14.100.245/0001-03. 11. A.I.L Construtora Ltda - ME inscrita no cnpj: 15.621.138/0001-85. 12. 
Construtora Astral Ltda inscrita no cnpj: 11.638.690/0001-25. 13. Construtora Neves Nogueira 
Ltda - ME inscrita no cnpj: 41.388.083/0001-15. 14. Construtora Exito Eireli - EPP inscrita no 
cnpj: 03.147.269/0001-93. 15. R. Meira Engenharia Eireli inscrita no cnpj: 07.279.114/0001-61. 
16. VK Construções e Empreendimentos Ltda- ME inscrita no cnpj: 09.042.893/0001-02. 17. 
Eletrocampo Serviços e Construções Ltda inscrita no CNPJ: 63.551.378/0001-01. 18. Clezi-
naldo S. de Construções - ME inscrita no cnpj: 22.575.652/0001-97. 19. LC Projetos e Cons-
truções Ltda inscrita no cnpj: 13.557.613/0001-76. 20. Medeiros Construções e Serviços 
inscrita no cnpj: 07.615.710/0001-75. 21. ABRAV Construçoes Serviços Eventos e Locações 
Eireli - EPP inscrita no cnpj: 12.044.788/0001-17. 22. WU Construções e Serviços Eireli EPP 
inscrita no cnpj: 10.932.123/0001-14. 23. Diferencial Serviços E Empreendimentos Eireli inscrita 
no cnpj: 24.880.194/0001-25. 24. REMC Construtora & Empreendimentos Eireli - ME inscrita 
no cnpj: 25.078.864/0001-57. 25. Torres Martins Serviços e Construções Eireli ME inscrita no 
cnpj: 69.726.016/0001-82. 26. Pilartex Construções Ltda inscrita no cnpj: 41.211.559/0001-48. 
27. Limpax Construções e Serviços Ltda inscrita no cnpj: 07.270.402/0001-55. 28. Monte Sião 
Empreendimentos Ltda inscrita no cnpj: 09.423.269/0001-55. 29. C.R.P Costa Construções e 
Prestadora de Serviços Eireli inscrita no CNPJ: 02.567.157/0001-29. 30. S & T Construções E 
Locações de Mão de Obra Ltda-ME inscrita no CNPJ: 18.413.043/0001-67. 31. Motiva Constru-
ções e Serviços Eireli inscrita no CNPJ: 31.381.604/0001-59. 32. Real Serviços Eireli inscrita no 
cnpj: 37.452.665/0001-46. 33. Momentum Construtora Ltda inscrita no cnpj: 26.754.240/0001/75. 
34. Meliuz Construções e Serviços Ltda - ME inscrita no cnpj: 44.460.479/0001-14. 35. AOS 
Construções Ltda inscrita no cnpj: 40.001.303/0001-43 e 36. Construtora Vipon Eireli inscrita 
no cnpj: 34.631.462/0001-29. Ficaram inabilitadas as empresas: 1. Ilumicon Construções e Ser-
viços Eireli inscrita no cnpj: 21.139.049/0001-08; descumprindo o item 4.2.1.1 do edital. 2. Riofe 
Serviços e Administrativo Eireli inscrita no cnpj: 30.234.347/0001-60; descumprindo os itens 2.2 
- a), 4.2.1.1 e 4.2.5.1 do edital. 3. Jose Urias Filho - ME inscrita no cnpj: 05.736.096/0001-74; 
descumprindo os itens 2.2 - a), 4.2.1.1 e 4.2.4.2 do edital. 4. Construtora Platô Ltda inscrita no 
cnpj: 10.485.488/0001-48; descumprindo o item 4.2.1.1 do edital. 5. Prime Empreendimentos, 
Incorporadora e Serviços Ltda inscrita no CNPJ: 13.997.118/0001-88; descumprindo os itens 2.2 
- a), 4.2.5.3, 4.2.5.4, 4.3 e 4.3.1 do edital. 6. Plataforma Serviços E Construções Eireli inscrita 
no CNPJ: 10.736.137/0001-62; descumprindo os itens 2.2 - a) e 4.2.5.1 do edital. 7. PROJEMAQ 
Construções e Serviços Ltda - ME inscrita no cnpj: 21.784.773/0001-86; descumprindo os itens 
2.2 - a), 4.2.5.1 e 4.2.5.4 do edital. 8. FR Arcanjo Matos Ltda inscrita no cnpj: 20.997.758/0001-
53; descumprindo o item 4.2.4.5 do edital. 9. ARCTURO Construções e Serviços Ltda inscrita 
no cnpj: 03.077.025/0001-81; descumprindo o item 4.2.3.2. 10. Construtora na Duarte e Gomes 
Ltda inscrita no cnpj: 17.732.588/0001-70; apresentou a declaração de responsabilidade técnica 
para com o objeto licitado, assinada pelo procurador, não apresentou comprovante de depósito de 
garantia de manutenção de proposta, apresentou a certidão especifica e a certidão simplificada 
em nome da empresa Dantas & Oliveira Limpeza Conservação E Construções Ltda, incrita no 
cnpj 10.684.414/0001-30, descumprindo os itens 4.2.4.5, 4.2.5.4, 4.3 e 4.3.1 do edital. 11. Marea 
Locações e Serviços Eireli inscrita no cnpj: 10.923.326/0001-44; descumprindo os itens 4.2.1.1 
e 4.2.5.4 do edital. 12. Arcos Construtora & Incorporadora inscrita no cnpj: 15.342.816/0001-70; 
descumprindo os itens 2.2 - a) e 4.2.3.2 do edital. A senhora presidente comunica que ficará a nova 
data para abertura das Proposta de Preço para o dia 11 de maio de 2022 às 08h00min. Mais infor-
mações encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs e no Site: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Jaguaribara - CE, 09 de maio de 2022. 
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS - PRESIDENTE DA CPL. 

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação – Pregão 

Presencial Nº 2022.05.09.01CMJ. O Pregoeiro da Câmara de Jaguaruana-Ceará torna público 

para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 23 de maio de 2022, às 08:30h, na sede 

da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Jaguaruana, localizada na 

Travessa Joaquim Rebouças de Almeida, 525, Centro, Jaguaruana-CE, estará realizando 

licitação, na modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é a aquisição de veículo 0km em 

atendimento as necessidades da Câmara Municipal de Jaguaruana/CE, conforme especificações 

contidas no Projeto Básico e demais anexos do Edital, o qual se encontra disponível no endereço 

acima, no horário de 8h às 12h. Jaguaruana/CE, 09 de maio de 2022. O Pregoeiro.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pacajus - Aviso de Revogação - Tomada de Preços 
Nº 2022.04.20.1-TP. A Comissão Permanente de Licitação torna pública a Revogação da licitação 
com fins a Contratação de empresa para prestação de serviços de acompanhamento e suporte de 
comunicação junto a Câmara Municipal de Pacajus, conforme especificações contidas no projeto 
básico e Edital.  Informações: Rua Raimundo Costa, nº 553, Centro, Pacajus/CE ou (85) 3348-
0205 de 08h00min às 14h00min. Léo Queiroz de Lima – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Errata. A Prefeitura de Jaguaruana, 
torna público, a exclusão da necessidade de apresentação do documento de habilitação exigido 
no item 4.5.3 do Edital e no item 15.3 do projeto básico, da Tomada de Preços n° 2022.04.25.01-
TP, tendo como objeto a contratação de empresa para construção da central municipal de 
resíduos sólidos — projeto de implementação das coletas seletivas múltiplas de resíduos sólidos 
no Município de Jaguaruana/CE. considerando que a exclusão não altera a elaboração da 
proposta de preços, fica mantida a data e o horário da abertura da licitação. Jaguaruana-CE, 09 
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 Tomada de Preços Nº 
05.008/2022, cujo objeto é a reforma da Escola de Ensino Básico e Fundamental Francisco Rufino, 
para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Novo Oriente/CE, 
conforme Convênio Nº 054/2022 e MAPP 2154, tendo como Vencedora a Empresa: Cauipe 
Construções e Empreendimentos EIRELI, com valor de R$ 347.373,40 (trezentos e quarenta e 
sete mil, trezentos e setenta e três reais e quarenta centavos). Não houve manifestação, onde os 
representantes presentes declararam desistir do prazo recursal dantes mencionado com fulcro no 
artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 06 de maio de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitações do Município de Pentecoste torna público que se encontra à disposição dos 
interessados, a licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, nº 14/2022 - PE, Processo nº 
2022.05.02.25-PE-FME , do tipo Menor preço por grupo, cujo objeto é o Registro de Preço para 
futuras e eventuais aquisições de kit pedagógico de robótica, placas, módulos e componentes 
eletrônicos para reposição, bem como a formação inicial e continuada dos educadores,  
destinados ao desenvolvimento de robótica educacional junto as escolas de  Ensino Fundamental 
no Município de Pentecoste A realizar-se no dia 20 de Maio de 2022, às 09:30h (horário de Brasília), 
no portal www.comprasgovernamentais.gov.br, o Edital  poderá ser lido ou obtido na  sala da 
Comissão de Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, - Centro – Pentecoste – 
Estado do Ceará, e nos sites www.tce.ce.gov.br / Portal www.comprasgovernamentais.gov.br, 
www.pentecoste.ce.gov.br. Maiores informações pelo telefone (85) 3352-2617 / (85) 991046246. 
Pentecoste (CE), 05 de Maio de 2022.  Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste - Extrato de Contrato - Contrato Nº 
001-2022.01.31.08-TP-ADM - Tomada de Preços N° 2022.01.31.08-TP-ADM. Contratante: 
Prefeitura Municipal de Pentecoste. Contratada: Construtora Benevides Aguiar LTDA. Data de 
Assinatura do Contrato: 06 de maio de 2022. Validade do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias 
Valor Global R$: 1.798.795,12 (Hum milhão, setecentos e noventa e oito mil, setecentos e 
noventa e cinco reais e doze centavos). Procedimento: Tomada de Preços. Objeto: contratação 
de serviços de engenharia para recuperação de estradas vicinais no Trecho Sede a Localidade 
de Várzea do Gado no Município de Pentecoste. Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias. 
Dotação: 06.01 -26.782.0363.1.004, elemento de despesa: 4.4.90.51.00. Assina pela 
Contratante: Miguel Gomes Martins Neto, Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento 
Urbano. Assina pela Contratada: Fernanda Mara da Silva B. Cunha  – Representante Legal. 
Pentecoste (CE), 09 de maio de 2022. Miguel Gomes Martins Neto - Secretário de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama - Chamada Pública. A Secretaria 
de Educação, através da Comissão de Licitação, vem realizar a Chamada Pública nº 
003/2022.05, visando a aquisição de gêneros alimentícios, oriundos da Agricultura Familiar, 
para a merenda escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino de Uruburetama. Os 
interessados deverão apresentar a documentação para Habilitação e Propostas de Preços até o 
dia 02 de junho de 2022, às 10h00min no Setor de Licitação, situada à Rua Farmacêutico José 
Rodrigues, nº 1131, Centro, Uruburetama – CE. Maiores informações no endereço citado, no 
horário de 8h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min. Uruburetama/CE, 09 de maio 
de 2022. Adrijane Mesquita Chaves – Secretária de Educação Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 

Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 23 de maio de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará realizando 
o Pregão Eletrônico nº 021/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e eventuais 
aquisição de gêneros alimentícios destinados aos Programas da Secretaria de Desenvolvimento 
Social, Trabalho e Empreendedorismo do Município de Uruburetama, conforme especificado no 
edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 09 de maio de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 23 de maio de 2022, às 9h00min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
030/2022.02, cujo objeto é Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de gêneros 
alimentícios para atendimento ao hospital Dr. Waldemar de Alcântara HPP, junto a Secretaria de 
Saúde da Prefeitura Municipal de Tururu-Ce. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
https://municipios.tce.ce.gov.br/e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n 
– Centro. (horário comercial). Tururu, 06 de maio de 2022.Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. COMARCA DE PALMÁCIA - ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO ANDRADE. Ofício de Notas 
e Registros Públicos Rua Vaderi R. Campos, 13, Palmácia-CE. Fone (0XX85) 3339-1104. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE – 
Notário/Registrador. MARIA LAYANA VITOR DE SOUSA – Substituta. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE , Oficial do Registro de Imóveis, deste Município e Comarca de 
Palmácia, Vinculada à Comarca de Maranguape do Estado do Ceará, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos os que o 
presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que neste Cartório foi apresentado no dia 10/02/2022, por FELIPE 
SAMPAIO LIMA, professor, portador da RG. 2002009001325 SSPDC/CE, Exp. 03/01/2002, CPF. 007.319.53-50, e URANDI 
ALVES DE LIMA JÚNIOR, agente de correios, portador da RG. 97002053627 SSPDS/CE, Exp. 11/03/2005, CPF. 634.979.133-91, 
brasileiros, cearenses, solteiros, maiores, residentes e domiciliados à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), 
nesta Cidade. Requerem para o Reconhecimento de direito de Propriedade através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do 
Art. 216-A, da Lei 6.015/73, e Provimento 65, de 14/12/2017, do CNJ., do(s) imóvel(is) rural (hoje urbano), de formato irregular, 
situado(s) à Rua Benjamim Rodrigues Campelo, 48, Centro (antigo Bica), nesta Cidade, sem transcrição e/ou matricula no acervo 
do Registro de Imóveis desta Serventia Registral, com uma área de 31.803,60m² , ou seja 3,18 ha., um perímetro de 923,84m, 
uma área construída de 392,96m² , georreferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro com coordenadas UTM (DATUM SIRGAS 
2000) no fuso 24S, MC 39Wr WGr, ao NORTE (lado direito) em 11 seguimentos, com à Rua projetada SDO; Terras de Rafael 
Rebouças Marinho, Maria das Graças, José Valdenir Caetano, Francisco Ferreira Gomes, José Valdenir Caetano, CE 065, Aluizio da 
Silva; ao SUL (lado esquerdo), em 01 seguimento, com terras de Jailson Gomes dos Santos; ao LESTE (fundo), em 05 
seguimentos, com Estrada Carroçável e terras de Jailson Gomes dos Santos; ao OESTE (frente), em 02 seguimentos em à Rua 
Benjamim Rodrigues Campelo conhecida também por Travessa Cana Brava; conforme Memorial Descritivo e Planta assinados por 
Rogério Uchoa de Melo, Téc. Agrimensor RNP: 00254184324 - TRT nº BR20211473976. Assim sendo, ficam intimados terceiros 
eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao requerimento, apresentando impugnação 
escrita perante o Cartório de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze), dias corridos a partir da 
publicação deste Edital, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos 
Requerentes, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E para que, 
interessados não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente edital na forma da Lei, dou fé. Palmácia-Ceará, aos sete 
(07), dias do mês de março (03), o ano dois mil e vinte e dois (2022). Eu, Dirceu Ferreira de Andrade, Oficial, o digitei e subscrevo. 
Em Testemunho, da Verdade. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE -- Notário / Registrador 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
23ª VARA CÍVEL - (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 40 DIAS) Processo nº 0204288-93.2022.8.06.0001
Usucapião Usucapião Ordinária Construtora Etevaldo Nogueira

Ltda Espólio José Hugo de Bastos Oliveira e outros

FAZ SABER
CONSTRUTORA

ETEVALDO NOGUEIRA LTDA

ESPÓLIO JOSÉ
HUGO DE BASTOS OLIVEIRA ESPÓLIO DE ABIGAIL VIEIRA BASTOS

Ao Norte (frente)

Ao
Leste (lado direito)

Ao Sul (fundo)

Ao Oeste (lado
esquerdo)

Aos eventuais interessados e seus cônjuges, os que
casados forem, para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo
da circulação deste edital, que é de 40 (quarenta) dias, contestarem a presente ação, sob pena
de não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados
pela parte autora (art. 344, do CPC). E em observância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do CPC, foi
expedido o presente, que vai devidamente assinado. CUMPRA-SE.

Fabricia Ferreira de Freitas - Juíza de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
- Requerido: - Valor da Causa: R$ 160.000,00

A Dra. Fabricia Ferreira de Freitas, Juíza de Direito em respondência pela 23ª Vara Cível
(SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente
EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de

, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº
09.453.127/0001-30 com sede na Av. Dom Luiz, nº 807, 4º Andar anexo, Aldeota, Fortaleza - CE, por
seu representante legal, foi proposta uma Ação de Usucapião Ordinária, em face de,

através de seus
Sucessores, Silvia Marta Vieira Bastos, Lina Maria Vieira Bastos, Célia Regina Vieira Bastos, Vera
Lúcia Bastos Rocha Araújo, Ana Luíza Bastos Lavelle, representados por PAULO ROBERTO VIEIRA
GALVÃO, brasileiro, divorciado, engenheiro civil, portador do RG nº 564748/SSP-CE, inscrito no CPF
sob o nº104.896.813-87, residente e domiciliado à RuaAlmeida Prado, 35, apto 103, Papicu, Fortaleza
- CE. Por isso foi expedido o presente EDITAL, com o objetivo de que lhes seja declarado o domínio do
seguinte imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no registro de imóvel competente:
"Memorial descritivo de um terreno com formato retangular, urbano, situado na Comarca de Fortaleza
Ceará, lado par do logradouro, localizado na Rua Maria Tomásia Nº 22 (vinte e dois), esquina coma Rua
Tibúrcio Cavalcante Bairro Aldeota, com os seguintes limites e confrontações: Coordenadas UTM
DATUM SIRGAS 2000, , partindo do PontoP-0 ao Ponto P-1, em linha reta no sentido
Oeste/Leste, com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas E(X) 555.310,341m N(Y)
9.587.254,475m, medindo 22,00m (vinte e dois metros),limitando-se com a Rua Maria Tomásia,

, partindo do Ponto P-1 ao Ponto P-2,em linha reta no sentido Norte/Sul, com um
ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas E(X)555.331,271m N(Y) 9.587.247,697m, medindo 50,00m
(cinquenta metros), tendo como confinante o imóvel nº 34 (trinta e quatro), com frente para a Rua Maria
Tomásia, propriedade da Construtora Etevaldo Nogueira Ltda, , partindo do Ponto P-2
ao Ponto P-3, em linha reta no sentido Leste/Oeste, com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas
E(X) 555.315,865m N(Y)9.587.200,129m, medindo 22,00m (vinte e dois metros), tendo como
confinante parte do imóvel nº 2565 (dois mil, quinhentos e sessenta e cinco), com frente para a Avenida
Santos Dumont, propriedade da Administradora de Imóveis Excelsior Ltda,

, fechando a poligonal partindo do Ponto P-3 ao Ponto P-0, em linha reta no sentido
Sul/Norte com um ângulo interno de 90º00'00", Coordenadas E(X) 555.294,936m N(Y)
9.587.206,907m, medindo 50,00m(cinquenta metros), limitando-se com a Rua Tibúrcio Cavalcante.
Perfazendo uma área total de 1.100,00m² (um mil e cem metros quadrados) e medindo 144,00m (cento
e quarenta e quatro metros) de perímetro."

Fortaleza/CE, em 24 de
fevereiro de 2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
37ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) - Processo nº 0131853-97.2017.8.06.0001
Protesto Sustação de Protesto Jose Sarto Nogueira Moreira

MV Indústria e Comércio de Móveis Ltda Me

FAZ SABER
JOSÉ SARTO NOGUEIRA MOREIRA

MV INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA
Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica CITADA MV INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.642.290/0001-44, com último
endereço conhecido como sendo Rua Monsenhor Salazar, nº 981, São João do Tauape,
Fortaleza - CE, acerca da presente ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15
(quinze) dias, por força do despacho a seguir transcrito: “Tendo em vista ter que o endereço
localizado nas buscas já foi diligenciado e restou inexitosa a citação do requerido, Mv Indústria
e Comércio de Móveis Ltda Me, tenho por configurados os requisitos do art.256, II e § 3.º, CPC, e
portanto, determino a citação da demandada supramencionada por edital, com prazo de 30
(trinta) dias, atentando-se a parte autora quanto ao preceituado no parágrafo único do art. 257
do mesmo diploma acima Mencionado.”, com a advertência de que, não havendo contestação,
presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. CUMPRA-SE

Cristiano Rabelo Leitão - Juiz de Direito

Classe: - Assunto: - Protestante:
Protestado: - Valor da Causa: R$ 39.200,00

O Dr. Cristiano Rabelo Leitão, Juiz de Direito da 37ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da
Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente EDITALDE CITAÇÃO
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de ,
brasileiro, casado, médico, CPF nº 210.918.973-87,residente e domiciliado na Rua Paula Ney, 838,
Apto. 200, Aldeota, Fortaleza - CE, foi proposta uma Ação Cautelar de Sustação de Protesto, em face
de , a qual se encontra em lugar incerto e não
sabido.

.
Fortaleza/CE, em 28 de abril de 2022.

6R IMOBILIÁRIA LTDA. CNPJ: 14.357.896/0001-75. NIRE: 23202226513. REMAR PARTICIPAÇÕES S.A, sociedade 
anônima, com registro na Junta Comercial do Estado do Ceará nº 23300037006 em 28/01/2015 e CNPJ/MF nº 35.027.374/0001-85, 
com endereço na Avenida Sargento Hermínio Sampaio, 3920, Anexo, bairro Presidente Kennedy, Fortaleza – CE, CEP: 60.355-512, 
representada neste ato por seu Diretor Presidente MARCO MASSARI, brasileiro, empresário, portador do CPF/MF nº 521.137.013-91, 
na condição de ÚNICA SÓCIA da 6R IMOBILIÁRIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado sob a forma de Sociedade Empresária 
Limitada, conforme os artigos 44, 982 e 1.052 a 1.087, do Código Civil Brasileiro (Lei Nº 10.406, de 10/01/2002), inscrita no CNPJ sob o 
n° 14.357.896/0001-75, com seus atos constitutivos registrados na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o NIRE 23202226513 
por despacho de 16/12/2021, com endereço na Avenida Sargento Hermínio Sampaio, n° 3920, sala D, bairro Presidente Kennedy, 
Fortaleza – CE, CEP: 60.355-512, a qual rege-se pelo presente Contrato Social, conforme as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Nos termos do Art. 173 da Lei nº 6.404/76, promover a redução do capital social por ser excessivo para 
o objetivo da empresa no valor de R$ 2.496.000,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa e seis mil reais) passando o capital de 
2.506.000,00 (dois milhões e quinhentos e seis mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais). Fica consignado que o valor da redução 
do capital social deliberado acima, em consequência da incorporação de um bem na Cláusula Primeira ao 1ª Alteração e Conciliação 
ao contrato Social da Sociedade, arquivado na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o nº 5481200 em 04/11/2020, conferidos 
em integralização do capital subscrito, onde será restituído ao sócio em conformidade com a participação no capital da sociedade da 
seguinte forma:
A sócia REMAR PARTICIPAÇÕES S.A representada neste ato por seu Diretor Presidente MARCO MASSARI acima qualificados, 
na condição de legítima proprietária e possuidora, o valor de 2.496.000,00 (dois milhões e quatrocentos e noventa e seis mil reais), 
correspondente a 100% do bem imóvel a seguir descrito e caracterizado, que perfazia o valor nominal das quotas subscritas pelos 
referidos abaixo descrito:
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL – Um terreno próprio de forma irregular, situado no CAMPO GRANDE, no município de Caucaia – CE, frente 
para a Rodovia Federal BR – 222, KM 11,8, lado esquerdo no sentido Leste/Oeste, no entroncamento da BR – 222 com BR – 020 (de 
frente para o quarto Anel Viário) , com uma área total de 108.635,50m² e perímetro de 1.286,48m, medindo e extremando:AO 
NORTE, frente, inicia-se a descrição deste perímetro no vértice M-03, de coordenadas N 9.583.833,485m e E 536.682,047m, deste 
segue com azimute de 99°56’31’’ e distância de 176,67m até o vértice A-01, de coordenadas N 9.583.802,984m e E 536.856,060m, 
deste segue com azimute de 101°17’07’’ e distância de 31,36m, A-02 de coordenadas N 9.583.796,848m e E 536.886,810m, deste 
segue com azimute de 107°21’50’’ e distância de 30,25m, A-03 de coordenadas N 9.583.787,820m e E 536.915.680m, deste segue 
com azimute de 114°10’05’’ e distância de 29,68m, A-04 de coordenadas N 9.583775,668m e E 536.942,760m deste segue com 
azimute de 124°00’35’’ e distância  de 42,68m, confrontando neste trecho com a faixa de domínio da Rodovia Federal BR – 222, até 
o A-05 de coordenadas N 9.583.751,797m e E 536.978,138m; AO LESTE, lado direito, formado por um segmento que inicia-se do 
vértice A-05 de coordenadas  N 9.583.751,797m e E 536.978,138m, deste segue com azimute de 134°58’59’’ e distância de 46,79m, 
A-06 de coordenadas N 9.583.718,720m e E 537.011.233m, deste segue com azimute de 147°25’49’’ e distância  de 74,99m, a-07 de 
coordenadas N 9.583.655,523m e E 537.051,603m, deste segue com azimute de 165°28’38’’ e distância de 94,12m, confrontando neste 
trecho com a faixa  de domínio da Rodovia Federal BR – 222, até o vértice A-08 de coordenadas N 9.583.564,415m e E 537.075,204m; 
AO SUL , fundos, formado por um segmento que inicia-se do vértice A-08, de coordenadas N 9.583.564,415m e E 537.075,204m, 
deste segue com azimute de 241°36’04’’ e distância de 53,73m , A-09 de coordenadas N 9.583.538,859m e E537.027,937m, deste 
segue com azimute de 243°02’59’’ e distância de 261,10m, confrontando neste trecho com a faixa de domínio da Rodovia Federal 
BR-020, até o vértice M-05 de coordenadas N 9.583.420,522m e E 536.795,188m; AO OESTE, lado esquerdo, formado por um 
segmento que se inicia-se do vértice M-05, deste segue com azimute  de 325°33’24’’ e distância de 182,29m, M-04 de coordenadas 
N 9.583.570,853m e E 536.692,087m, deste segue com azimute de 357°48’39’’ e distância de 262,82m, confrontando neste trecho 
com imóvel de propriedade de Lincoln Moraes de Andrade , até o vértice M-03, de coordenadas N 9.583.833,485m e E 536.682,047m, 
ponto inicial da descrição deste perímetro. 
As deliberações ora aprovadas serão tornadas efetivas após o transcurso de 90 (noventa) dias da publicação desta ata na imprensa para 
a eventual oposição de credores, conforme o disposto no art. 174 da Lei 6.404/76.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO CAPITAL SOCIAL
Mediante a clausula anterior, o capital social passa a ser e de 10.000,00 (dez mil reais), representado por 10.000 (dez mil) cotas no 
valor de R$ 1,00 (um real) cada uma, assim distribuído: 

SÓCIOS QUOTISTAS Quotas % R$
REMAR PARTICIPAÇÕES S.A 10.000 100% R$ 10.000,00

TOTAL 10.000 100% R$ 10.000,00

CLÁUSULA TERCEIRA – As demais Cláusulas do Contrato Social, não alteradas no todo ou em parte pelo presente aditivo permanecem 
em pleno vigor.
E, por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente Contrato Social em uma via de igual teor e forma, para que produza 
efeitos legais.
REMAR PARTICIPAÇÕES S.A 
Marco Massari – Diretor Presidente -- Sócio

Os números podem não ser 
elevados, comparados com 
a realidade do país: são, em 
média, 50 novos casos por 
dia em ambas as cidades



EDITAL DE INTIMAÇÃO -- USUCAPIÃO  EXTRAJUDICIAL. Na qualidade de oficial do 4º Ofício de 
Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, segundo as atribuições conferidas pelos art. 770-H do Provimento 
n°08/2014 da CGJ/CE e art. 16 do Provimento n°65/2017 do CNJ, faz saber a tantos quantos este 
edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta Serventia em 04/12/2020, sob o 
nº 129.310, o requerimento pelo qual EVANDRO COSTA REBOUÇAS, brasileiro, servidor público, 
portador do RG n°2008055485-1 SSPDS-CE, CPF 042.486.513-00 e sua mulher MARIA JOSÉ LIMA 
REBOUÇAS, brasileira, do lar, portadora do RG n°8904002002047 SSPDS-CE, CPF 380.370.093-00, 
casados sob o regime da comunhão universal de bens, antes da vigência da Lei no 6.515/77, 
representados por sua advogada, Marcela Miranda Gomes, OAB/CE n°38.179, solicitaram o 
reconhecimento do direito de propriedade através da USUCAPLÃO EXTRAJUDICIAL, nos termos do 
art. 216-A da Lei n°6015/73, autuado sob protocolo n°3-D-234.848, em 04/12/2020, de um terreno 
urbano de forma regular, constituído de um prédio com (2) dois pavimentos, de área 808,08m2 e uma 
casa com (2) dois pavimentos, de área 308,76m2, totalizando 1.116,84m2 de área edificada, situado 
na Rua João Paulino Barros Leal, n°2224, Bairro São João do Tauape, Fortaleza/CE. Tudo conforme 
planta e memorial descritivo elaborados pelo Técnico em Agrimessura, Ranieri Regis do Nascimento 
Lima, CPF no 063.224.473-94, inscrito no CRT sob o n°06322447394, sob o Termo de Responsabilidade 
Técnica n°BR20210916927. Assim sendo, ficam INTIMADOS terceiros eventualmente interessados e 
titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao pedido para, querendo, apresentar 
impugnação por escrito perante este 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, cientes de que, 
caso não contestado presumirse-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, 
sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. 
Fortaleza, xx de abril de 2022. Bel. Cláudio Narcélio Miranda Bezerra – Oficial

DIAS BRANCO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. CNPJ: 07.886.385/0001-85 NIRE: 23.200.921.923. Ata de 
Assembleia de Sócios. Data/Local: 20 de abril de 2022, às 08h00min, na sede social da empresa, localizada na Rodovia 
BR 116, Km 18, nº 9440, Bairro Jabuti, CEP 61.880-000, Município de Itaitinga, Estado do Ceará. Convocação e Presença: 
Dispensadas as formalidades de convocação pelo comparecimento de todos os sócios, nos termos do parágrafo segundo do artigo 
1.072 do Código Civil Brasileiro e parágrafo quinto da cláusula oitava do Contrato Social. Composição da Mesa: Francisco Marcos 
Saraiva Leão Dias Branco (Presidente) e Maria das Graças Dias Branco da Escóssia (Secretária). Ordem do Dia: Deliberar sobre 
a redução desproporcional do capital social da Sociedade no montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), em moeda 
corrente nacional, por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, 
do Código Civil Brasileiro, com a consequente alteração da Cláusula Sexta do Contrato Social. Deliberações: Após a discussão 
da matéria constante da “Ordem do Dia”, os sócios por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições deliberaram o quanto 
segue: a) Aprovar a redução desproporcional do capital social da Sociedade no valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de 
reais), por considerá-lo excessivo em relação ao objeto social da Sociedade, nos termos do artigo 1.082, inciso II, do Código Civil 
Brasileiro, mediante o cancelamento de 1.200.000.000 (um bilhão e duzentas milhões) de quotas de titularidade da sócia IDIBRA 
PARTICIPAÇÕES S.A, reduzindo em 1,189% (um vírgula cento e oitenta e nove por cento) sua participação no capital social da 
Sociedade. a.1) O montante de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais) correspondente ao valor da redução de capital será pago 
à sócia IDIBRA PARTICIPAÇÕES S/A até a data limite de 30.12.2022; a.2) Em razão da redução do capital social ora aprovada, fica 
alterada a Cláusula Sexta do Contrato Social, que passa a viger com as alterações deliberadas na presente assembleia, passando 
o capital social subscrito, totalmente integralizado, para o montante de R$ 871.220.181,46 (oitocentos e setenta e um milhões, 
duzentos e vinte mil, cento e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), composto de 87.122.018.146 (oitenta e sete bilhões, 
cento e vinte e dois milhões, dezoito mil, cento e quarenta e seis) quotas, no valor nominal de R$ 0,01 (um centavo de real), cada 
uma;  b) consignar que as deliberações aprovadas no item “a” acima somente torna-se-ão eficazes após o decurso do prazo de 90 
(noventa) dias para a oposição dos credores quirografários, contados da data de publicação da presente ata, nos termos do art. 
1.084, §§ 1º e 2º, do Código Civil, desde que (1) não haja oposição de qualquer credor; ou (2) caso haja oposição de credores, 
a Sociedade comprove o pagamento da dívida ou o depósito judicial do respectivo valor; e c) autorizar os administradores da 
Sociedade a praticar todos os atos necessários à efetivação das deliberações propostas e aprovadas pelos sócios da Sociedade. 
Encerramento: Não tendo sido apresentadas outras matérias e não tendo havido dissidências e protestos, a assembleia foi 
declarada encerrada, lavrando-se a presente ata que, após lida e aprovada na íntegra, à unanimidade, é assinada pela mesa 
diretiva dos trabalhos e pelos sócios presentes, devendo ser arquivada no Registro Público de Empresas Mercantis. Declaração: Os 
membros declaram que uma via desta ata, digitada e impressa eletronicamente, apenas em seu anverso, compõe o “Livro de Atas 
de Assembleia de Sócios” nº 1, desta sociedade. Assinaturas: Confere com o original lavrado em livro próprio. Francisco Marcos 
Saraiva Leão Dias Branco – Presidente; e Maria das Graças Dias Branco da Escóssia - Secretário.

EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO DE FORTALEZA S/A - ETUFOR REGISTRADA NA JUNTA 
COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ SOB NIRE 23300019482

ATA DA 34ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA REALIZADA EM 24 DE MARÇO DE 2022, 
LAVRADA EM FORMA DE SUMÁRIO.

DATA E HORA: 24.03.2022, às 10:00 hs.

LOCAL: Sede Social, à Av. dos Expedicionários, 5677, 5677 A, CEP. 60.410-234, Vila União, Fortaleza-CE;

CONVOCAÇÃO: Feita por Edital publicada no Diário Oficial do Estado do Ceará nos dias 16, 17 e 
18/03/2022, nas páginas n° 694, 238, 205 e no Jornal O Estado nos dias 11, 14 e 15/03/2022, nas 
páginas de n° 08, 10 e 12, respectivamente. 

PRESENÇA: Acionistas representando mais de 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto.

MESA: Presidente David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante, Ícaro Regis da Graça Batista, representante 
da Prefeitura Municipal de Fortaleza, tendo como secretário Marcelo Jorge Borges Pinheiro.

ORDEM DO DIA:

a) Alterar o Artigo 19 do Estatuto Social que rege da Composição do Conselho de 
Administração da ETUFOR;

b) Eleger os novos membros do Conselho de Administração;

c) Alterar o quorum nas reuniões do Conselho de Administração, conferindo nova 
redação ao parágrafo 1º do artigo 22 do Estatuto Social;

d) Estabelecer a composição da remuneração do novo Diretor Vice-Presidente, eleito 
na reunião do Conselho de Administração em 10/03/2022.

e) Aprovar a consolidação do Estatuto Social;

f) Outros assuntos de interesse do colegiado.

DELIBERAÇÕES: Foram aprovadas por unanimidade de votos dos acionistas presentes, com exceção 
dos legalmente impedidos, as seguintes matérias:

a. Alteração do Artigo 19, que rege da Composição do Conselho de Administração da ETUFOR que passa 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 19 - A orientação geral da política administrativa e operacional da ETUFOR será fixada pelo Conselho 
de Administração, o qual, eleito pela Assembleia Geral, é composto de dez membros, todos acionistas da 
ETUFOR, escolhidos dentre brasileiros de idoneidade moral e reputação ilibada, e detentores de notórios 
conhecimentos e experiência inconteste.”

b. Eleger os novos membros do Conselho de Administração para completar o mandato, conforme 
disposto no Artigo 19 do Estatuto Social: 

1. Renato Carvalho Borges, brasileiro, casado, advogado, administrador, CPF nº 834.008.773-87, cédula 
de identidade nº 94002580142 SSP-CE, residente e domiciliado à Rua Bento Albuquerque, 3300, apto 
701, torre 02 Beta - Manuel Dias Branco, CEP 60.191-355, nesta capital.

2. Marcelo Nogueira Cruz, brasileiro, casado, pedagogo, CPF nº 640.845.233-72, cédula de identidade 
nº 2006002066777 SSP-CE, residente e domiciliado à Rua Padre Guerra, nº.2735, apto 1304, Torre 2, 
Parquelândia, CEP 60.455-365, nesta capital.

c. Alterar o quorum nas reuniões do Conselho de Administração, conferindo nova redação ao parágrafo 
1º do artigo 22 do Estatuto Social que passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 22 - O Conselho de Administração reunir-se-á, ordinariamente, no mínimo uma vez por mês, e 
extraordinariamente, sempre que julgado conveniente e necessário.

§ 1º - Nas reuniões do Conselho de Administração, o “quorum” é de seis membros.

d. Estabelecer, conforme artigo 10, inciso VII, do Estatuto Social a composição da remuneração do 
novo Diretor Vice-Presidente, o Sr. Raimundo Rodrigues Teixeira Neto, eleito na reunião do Conselho de 
Administração realizada em 10/03/2022, como sendo a diferença entre seu salário base e a remuneração 
de Vice-Presidente constante na tabela de remuneração da Diretoria.

e. Aprovar a consolidação do Estatuto Social, conforme instrumento em anexo.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerrou os trabalhos, dos quais lavrei a presente Ata que, 
lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: David Arison da Rocha Bezerra Cavalcante, Diretor-Presidente, Ícaro Regis da Graça 
Batista, representante da Prefeitura Municipal de Fortaleza, Renato César Pereira Lima, acionista, Elpídio 
José de Oliveira Moreira, acionista, Marcelo Jorge Borges Pinheiro, acionista, Maria Luiza Gurgel Serpa, 
acionista, Ana Estela Fernandes Leite, acionista, Josué de Sousa Lima, acionista, Pedro César da Rocha 
Neto, acionista.

Está conforme o original, lavrado em livro próprio.

            Marcelo Jorge Borges Pinheiro 
                        Secretário 

MAI.05.2022.JUCEC Reg. Sob o nº 5794759 Junta Comercial do Estado do Ceará JUCEC. 
CERTIDÃO: Certifico que uma via de igual teor foi arquivada nesta junta. Drª. Lenira Cardoso 
de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

C A R T Ó R I O   C A V A L C A N T I   F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua , 160 - Parangaba

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41643 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO NOGUEIRA FILHO e LÍVYA ALVES GOMES;
Edital n° 41644 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO REGIS FERREIRA DA SILVA e TAINARA NASCIMENTO DA COSTA;
Edital n° 41646 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO AUGUSTO PAZ DO NASCIMENTO e REBECA EVELYN ALVES UCHOA;
Edital n° 41647 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HABRAÃO LINCON DO NASCIMNTO SARAIVA e ANA CLARA APARECIDA DOMINGOS;
Edital n° 41650 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GILBERTO MOITA FILHO e MARIANA MARTINS TIMBO;
Edital n° 41648 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANDRE VALENTIM DE ALMEIDA e MARIA DO SOCORRO SANTOS 
DO NASCIMENTO;
Edital n° 41649 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRE DE SOUSA INACIO e DAURILENE GONÇALVES DA SILVA;
Edital n° 41651 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TONY SILVA DE BARROS e THAIS CRISTINA DE OLIVEIRA MENEZES;
Edital n° 41640 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS EMANOEL SILVA REBOUCAS e ANA CLÉA DA CONCEIÇÃO MIRANDA;
Edital n° 41641 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALDO SOARES DO NASCIMENTO e ANTONIA SUELI DOS SANTOS;
Edital n° 41642 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONATHAN RODRIGUES DIAS e LARISSA DE SOUSA MAIA.
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, 09 de maio de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular
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ECONOMIA Sem crise. O Itaú registrou lucro de R$ 7,361 bi no primeiro trimestre de 2022. O dado equivale a 
um crescimento de 15% na comparação com o mesmo período do ano passado e de 2,8% em rela-
ção ao trimestre imediatamente anterior, de acordo com balanço divulgado nessa segunda-feira (9).

Ainda serão adicionados custos e margens de lucro das 
distribuidoras e dos postos de combustível, além do ICMS

A partir desta terça-feira 
(09/05), o consumidor terá 
mais uma surpresa: o aumen-
to do preço do diesel. A Pe-
trobras anunciou ontem, 9, 
a elevação do preço para as 
distribuidoras, que vai pas-
sar de R$ 4,51 para R$ 4,91, 
o que representa um aumen-
to de 8,87%. De acordo com 
a estatal, o diesel não sofria 
reajuste há 60 dias, ou seja, 
desde 11 de março. Com o 
novo reajuste, o diesel já acu-
mula no ano alta de 47% nas 
refinarias da Petrobras.

A Petrobras afirma ainda 
que, considerando a mis-
tura obrigatória de 90% de 
diesel A e 10% de biodiesel 
para a composição do diesel 
comercializado nos postos, 
a parcela da petroleira no 
preço pago pelo consumidor 
passará de R$ 4,06, em mé-
dia, para R$ 4,42 a cada litro 
vendido na bomba.

O reajuste foi realizado 
enquanto as cotações de die-
sel e gasolina apresentavam 
defasagem em relação à pa-
ridade internacional, com 
a diferença em -27% para o 
primeiro e -22% para o se-
gundo. Na semana passada, 
os preços internacionais do 
petróleo acumularam au-

mento de quase 4%, com o 
barril do Brent se mantendo 
acima de US$ 110, depois 
que a União Europeia deli-
neou um embargo ao petró-
leo russo como parte de seu 
pacote de sanções mais duro 
até agora sobre o conflito na 
Ucrânia.

O aumento foi justificado 
pela Petrobras informando 
que o balanço global de die-
sel está sendo impactado, 
nesse momento, por uma re-
dução da oferta frente à de-
manda. “Os estoques globais 
estão reduzidos e abaixo das 
mínimas sazonais dos últi-
mos cinco anos nas princi-
pais regiões supridoras. Esse 
desequilíbrio resultou na 
elevação dos preços de die-
sel no mundo inteiro, com a 
valorização deste combustí-
vel muito acima da valoriza-
ção do petróleo. A diferença 
entre o preço do diesel e o 
preço do petróleo nunca es-
teve tão alta”, disse em nota 
divulgada à imprensa.

Gasolina
De acordo com a Petro-

bras, o preço da gasolina 
não subirá agora, porém, 
na semana passada, subiu 
pela quarta semana segui-

da, e voltou a marcar um 
novo recorde nos postos de 
combustíveis do país. Os da-
dos foram divulgados pela 
Agência Nacional do Petró-
leo, Gás Natural e Biocom-
bustíveis (ANP).

O preço médio do litro da 
gasolina ficou em R$ 7,295 
nesta semana, o que repre-
senta avanço de 0,16%, sen-

do o maior valor nominal 
pago pelos consumidores 
desde que a ANP passou a 
fazer levantamento semanal 
de preços, em 2004. Além 
disso, o  levantamento regis-
trou alta no preço do preço 
do diesel. Na semana, o va-
lor combustível nos pos-
tos registrou um avanço de 
0,30%, para R$ 6,630 o litro.

FOTO FOLHAPRESS

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Dias após vir a público o lucro abissal da Petrobras este 
ano, a petroleira (ainda) brasileira reajustou em 8,87% o 
preço do diesel nas suas refinarias hoje, com o valor do 
combustível para distribuidoras passando de R$ 4,51 para 
R$ 4,91 por litro. A informação do reajuste, já em vigor, foi 
confirmada através de comunicado enviado pela compa-
nhia. Os preços da gasolina e do GLP – o gás de cozinha –, 
no entanto, ainda estão mantidos, mas por enquanto. O úl-
timo aumento feito pela estatal foi em 11 de março, quando 
o diesel já havia subido 24,9%. A empresa alega que a de-
cisão observou tanto o “desalinhamento nos preços quanto 
a elevada volatilidade no mercado”. Desde 11 de março, “a 
Petrobras manteve os seus preços de diesel e gasolina inal-
terados e reduziu os preços de GLP, observando a dinâmica 
de mercado de cada produto", diz a estatal, em nota;

Segundo a Petrobras, o balanço global de diesel é afetado 
por uma redução da oferta frente à demanda. "Os estoques 
globais estão reduzidos e abaixo das mínimas sazonais dos 
últimos cinco anos nas principais regiões supridoras", afir-
ma a estatal, acrescentando que a "diferença entre o preço 
do diesel e o do petróleo nunca esteve tão alta”. Em vão foi 
a fala de Bolsonaro em sua live, em sua pseudocrítica ao 
lucro e seu “apelo” para não haver mais reajustes. Cabe lem-
brar que o Governo é o principal acionista da companhia. 
E, óbvio, que não abre mão de sua vultosa fatia. Alô, cami-
nhoneiros! Saudades de 2018, quando o litro do diesel era 
R$ 3,30 - motivo pelo qual pararam o País?!

Petrobras: Após lucro, diesel sobe

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

Prepare-se
Não há nada tão ruim 

que não possa ser piorado, 
como dizem por aí. Coin-
cidência ou não, os reflexos 
disso vem na cobrança 
aos consumidores – e com 
mais força atualmente. 
Com isso, se tudo já está 
absurdamente caro, com 
esse novo aumento do 
diesel, a tendência é que os 
preços continuem subindo. 
Afinal de contas, o frete 
rodoviário caríssimo não 
vai tomar para si o custo 
do insumo. Como das ou-
tras vezes, será repassado 
a todos os consumidores. 
Enquanto isso se aproxi-
ma, prepare o bolso.

Fogo de palha
A Abrava (associação 

de condutores) disse estar 
"indignada" (será?!) com a 
nova alta do diesel. Em co-
municado, para o líder dos 
caminhoneiros, conhecido 
como Chorão, o governo 
Bolsonaro e a Petrobras 
mudaram a estratégia de 
aumentos: uma semana 
comunicam reajuste do 
gás, na outra da gasolina e, 
por conseguinte, o diesel. 
A tática, pelo visto, está 
dando certo e não reper-
cute tanto como no último 
mega-aumento. Chorar não 
adianta (com o perdão do 
trocadilho). Isso é apenas 
fogo de palha.

IPVA
A quarta parcela do 

IIPVA 2022 vence hoje. 
Neste ano, os contri-
buintes que optaram 
pelo parcelamento foram 
beneficiados com aba-
timento de 5%, podendo 
chegar a até 10% com o 
desconto concedido pelo 
programa Sua Nota Tem 
Valor para os participantes 
que acumularam pontos 
em 2021. Os proprietários 
de veículos emplacados 
no Ceará podem emitir o 
boleto de pagamento pelos 
aplicativos Ceará App e Meu 
IPVA ou pelo site da Sefaz 
(www.sefaz.ce.gov.br).

Leilão
O Detran-CE realizará 

mais um leilão virtual 
entre amanhã (11) e 
sexta-feira (13) de maio, 
em Fortaleza. Serão 
leiloados automóveis, 
sucatas e motocicletas. 
Ao todo, serão ofertados 
760 lotes. Hoje, será pos-
sível realizar visitação 
presencial, de 8h às 17h, 
no pátio do leiloeiro, 
respeitando os protoco-
los sanitários exigidos. 
Os lances iniciais serão 
de R$ 50 até R$ 2,5 mil. 
Para participar, é neces-
sário seguir os critérios 
dispostos no edital.

Imposto de importação zerado para 11 produtos
O Governo planeja um corte de 10% na tarifa geral 
de importação praticada pelo País. Além disso, 
prepara uma medida para zerar o imposto de impor-
tação de 11 produtos –incluindo o aço e bens que 
integram a cesta básica. O corte de 10% se somaria 
a outro anunciado há cerca de seis meses, quando 
o Governo reduziu as tarifas de importação também 
em 10%. Na época, a medida foi justificada pelo Mi-
nistério da Economia como uma forma de facilitar a 
entrada de bens estrangeiros e moderar a inflação.

IR: Prazo para pagar no débito termina hoje
O contribuinte que pre-
tende pagar o Imposto 
de Renda 2022 em débito 
automático deve correr. 
O prazo final para quitar 
a cota única do IR ou 
colocar todas as cotas em 
débito automático desde a 
primeira parcela acaba às 

23h59 de hoje. Depois desse prazo, segundo o Fisco, ainda 
é possível parcelar o tributo e pagá-lo por débito, mas 
somente a partir da segunda parcela. Para a primeira cota 
ou cota única, o pagamento terá de ser por Darf até 31 de 
maio, último dia para enviar a declaração do IR.

Diesel fica 8,87% mais caro 
a partir desta terça-feira
Segundo a petroleira, o diesel não sofria reajuste há 60 dias. Com 
novo reajuste, já acumula no ano alta de 47% nas refinarias

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS nº 01/2022-TP. A Prefeitura Municipal de Araripe-CE, através da comissão 
permanente de licitação, torna público, que fará realizar licitação, na modalidade de tomada 
de preços, autuada sob o nº 01/2022-TP, cujo objeto é a contração de empresa de assessoria e 
consultoria especializada na área de projetos - captação de recursos através de transferências 
voluntárias e na elaboração de prestação de contas dos recursos decorrentes de convênios, termos 
de ajustes, termos de ajustes, termo de compromisso, termo de responsabilidade, programas de 
ação continuada e instrumentos congêneres similares, de interesse do município de Araripe-CE, 
tipo Menor Preço, com data de abertura marcada para o dia25 de maio de 2022, às 08h:30min, na 
sala da comissão de licitação, situada na Avenida José Loiola de Alencar, n° 440, Centro. Araripe/
CE, 09 de Maio de 2022. Claudio Ferreira dos Santos - Presidente da Comissão de Licitação.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.04.27.01-PERP, do tipo menor 
preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de fardamentos e 
demais materiais necessários para o uso dos agentes de endemias, agentes comunitários de saúde e 
agentes que atendam a Atenção Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade da Secreta-
ria da Saúde de Quixadá/Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08h do dia 
10/05/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 23/05/2022; 3. Abertura e Julgamento 
das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 23/05/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: 
às 09h do dia 23/05/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. 
José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.
ce.gov.br. José Ivan De Paiva Júnior.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.01/2022-PE. A Comissão de Licitação do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico nº 08.01/2022-PE, do tipo menor preço por Lote, cujo objeto é aquisição de 
bens permanentes e de informática destinados a atender as necessidades do conselho tutelar 
deste município de responsabilidade da secretaria do trabalho e desenvolvimento social de 
Araripe/CE. será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, sendo o Cadastramento 
das Propostas a partir do dia 11/05/2022 até 23/05/2022 às 08h00min (horário de Brasília) no 
site bll.org.br. Abertura das propostas 23/05/2022 às 08h10min (horário de Brasília), e a fase 
de disputa de lance no dia 23/05/2022 às 09:00h (horário de Brasília), maiores informações 
na sala da Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar, 440, Centro, 
Araripe/CE, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site: www.tcm.ce.gov.br/
tce-municipios e no portal de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: bll.org.
br. Araripe-(CE), 09 de maio de 2022,José Feitoza de França- Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro do Comissão de Licitações 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.05.03.01-PE, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Aquisição de brinquedos para atender as 
necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do município. Datas e Horários: 1. Início de 
recebimento das propostas: das 08h do dia 10/05/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h 
do dia 19/05/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 19/05/2022; 
4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 19/05/2022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, 
das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana Arru-
da Mota, Secretária. Extrato das Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 
10.006/2022-PERP: ATA Nº 10.006/2022-A SRP - Valor global: R$ 779.420,24 - Contratada: Francisca 
Jamile de Oliveira Melo - ME, através de sua representante legal, a Sra. Francisca Jamile de Oliveira 
Melo. ATA Nº 10.006/2022-B SRP - Valor global: R$ 19.346,40 - Contratada: Clichê Impressão Digital 
EIRELI, através de sua representante legal, a Sra. Maria Elizete Nunes dos Santos Araújo. ATA Nº 
10.006/2022-C SRP – Valor global: R$ 27.601,44 - Contratada: RB Comunicação Visual EIRELI, atra-
vés de seu representante legal, o Sr. Renato Augusto de Assunção Ribeiro. ATA Nº 10.006/2022-D 
SRP – Valor global: R$ 2.798,88 - Contratada: João Paulo Barbosa da Silva Gráfica, através de seu 
representante legal, o Sr. João Paulo Barbosa da Silva. Objeto: Registro de preço para futura e even-
tual aquisição de materiais gráficos.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados a partir de suas 
assinaturas. Data das assinaturas das Atas de Registro de Preço: 27/04/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o resultado 
do julgamento da habilitação da Tomada de Preços N° 2022.02.15.002 - SEINFRA(Secretaria de In-
fraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa para a prestação 
dos serviços de recuperação de tubulações de água e esgoto em diversas vias públicas no Município, 
Conforme projeto em anexo parte integrante deste processo., a saber HABILITADAS: Aos Cons-
truções Eireli,  Ff Empreendimentos e Serviços Ltda-Me,  Antônio Alexandre Ferreira Xavier Eireli, 
Atualves Construções e Serviços Eireli,  Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda, N3 Construtora 
Ltda, T.C.S da Silva Construções Eireli, Trevo Engenharia & Serviços Eireli, A.I.L Construtora Ltda-Me,  
S&T Construções e Locações e Mão de Obra Ltda-Me, Daterra Construções e Serviços Eireli, Apla 
Comercio Serviços Projetos e Construções Eireli, WU Construções e Serviços Eireli, Prisma Locações 
E Serviços Eireli, Plataforma Construções Transporte e Serviços Eireli, MV&R Locação e Construção 
Eireli. INABILITADAS: Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços Eireli-me, Sertão Construções 
Serviços e Locações Ltda, Real Serviços Eireli, Medeiros Construções e Serviços, Construtora Vipon 
Eireli, CONJASF construtora de açudagem ltda, G7 Construções e Serviços Eireli, Nova Construções 
Incorporações e Locações Eireli-ME, Emilio Marcos Franco Alves, Hb Serviços de Construção Eireli, 
Barbosa Construções e Serviços Ltda, Marfhys Construções e Serviços de Edificações Eireli, V3i 
Construções e Serviços Eireli, Prolimpeza Serviços e Construções Eireli, Fenix Locações e Empreen-
dimentos Eireli, Eletroporte Serviços Projetos e Construções Eireli, Construtora Moraes Ltda. Fica 
aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, 
da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resultado 
do Julgamento da Habilitação da Concorrência Pública N° 2022.03.28.001 - SEINFRA(Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa para execução 
dos serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) e Sinalização sobre 
base de solo compactado, na estrada que liga o Distrito de Novo Assis a BR-020 no município, refe-
rente o PT Nº 1081728-81, parte integrante do processo, a saber HABILITADAS: A L Teixeira Pinheiro 
Ltda, NR Construções e Serviços Eireli, Atl Construções e Serviços Eireli, Pilar Construções e Servi-
ços Ltda. Fica aberto, a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso 
I, alínea “a”, da Lei de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resultado 
do Julgamento da Habilitação da Concorrência Pública N° 2022.03.28.002 - SEINFRA(Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo o objeto: Contratação de empresa para execução 
dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ e sinalização de diversas ruas, e pavimentação 
asfáltica e sinalização sobre solo compactado na vila Serra das Moças e vila Bacurau no município, 
conforme projeto em anexo referente aos PT’s Nº 1076827-16 e 1081037-22, parte integrante do 
processo, a saber HABILITADAS LOTE 01: Arn Construções Ltda, Pilar Construções e Serviços Ltda, 
Construtora Jt Ltda, Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli, Trevo Engenharia e Serviços 
Eireli, Copa Engenharia Ltda, Martins e Carneiro Construção Civil Ltda, Atl Construções e Serviços 
Eireli, A L Teixeira Pinheiro Ltda, RG2 Terraplanagem Ltda, Eletrocampo Serviços e Construções Ltda. 
HABILITADAS LOTE 02 : ARN Construções Ltda, Pilar Construções e Serviços Ltda, Construtora JT 
Ltda, Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli, Copa Engenharia Ltda, Martins e Carneiro 
Construção Civil Ltda, Atl Construções e Serviços Eireli, A L Teixeira Pinheiro Ltda, RG2 Terrapla-
nagem Ltda, Eletrocampo Serviços E Construções Ltda. INABILITADAS LOTE 01: Mix Construções 
Eireli, Sertão Construções Serviços e Locações Ltda. INABILIDADAS LOTE 02. Mix Construções 
Eireli, Sertão Construções Serviços e Locações Ltda, Trevo Engenharia e Serviços Eireli. Fica aberto, 
a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei 
de Licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Pinderetama - Aviso de Revogação de Licitação – O Presidente da Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos interessados que o Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Educação e Juventude do Município, no exercício de novo juízo de conveniência, fundado em 
fatos supervenientes à abertura do certame, qual seja a necessidade de modificação do instrumento 
convocatório, e em prol do interesse público, julgou por bem REVOGAR, com fundamento no caput, 
do artigo 49 da Lei Federal 8.666/93, o Edital do Pregão Eletrônico nº 04.27.01/2022 cujo objeto: 
Aquisição de Kit Escola (Notebook, Webcam e Tripé), conforme Convênio 011/2021 firmado entre 
a Prefeitura e a Secretaria da Educação do Estado do Ceará, demais informações os interessados 
deverão dirigir-se à Prefeitura Municipal, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, Pindore-
tama/CE, no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE – Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação torna público que se encontra à disposição dos interessados o Edital de Licitação de 
Tomada de Preços nº 2022.05.04.003-TP-INFR, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para construção de pórtico de entrada do municí-
pio. A realizar-se no dia 26/05/2022, 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: www.tce.ce.gov.br. Adson Costa Chaves.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – Aviso de 
Licitação - Pregão Eletrônico Nº 10.30.05.2022. Objeto: Seleção de melhor proposta para 
registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos e materiais 
permanentes diversos destinados a atender as necessidades do Centro de Especialidades 
Odontológicas – CEO, Policlínica Bárbara Pereira de Alencar, Policlínica Aderson Tavares 
Bezerra e Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Crato – CPSMC, os quais deverão 
observar os padrões mínimos de qualidade exigíveis, conforme especificações detalhadas 
constantes do Termo de Referência – Anexo I deste edital. Data e horário de Recebimento 
das Propostas: 00:00 hs 11/05/2022 (horário de Brasília) às 23:59 hs 27/05/2022 (horário de 
Brasília). Data e site da sessão: 10:00 hs 30/05/2022 (horário de Brasília). www.bllcompras.
org.br.  O Edital poderá ser adquirido no mesmo endereço ou através do Portal das Licitações 
no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ ou https://cpsmcrato.ce.gov.br/.Crato/CE, 09/05/2022. 
Iasmim Brito Machado – Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Extrato Termo Aditivo - Primeiro 
Termo Aditivo de replanilhamento ao Contrato nº 031308.2020-02. Contratante: Secretaria 
Municipal de Obras Públicas, Urbanismo e Serviços Públicos. Contratado: BRUNO NUNES 
DE FREITAS - CNPJ: 17.274.179/001-78. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE 
BOM SUCESSO E PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE BALIZA NO 
MUNICIPIO DE URUOCA-CE. LOTE II: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
TOSCA NA LOCALIDADE DE BALIZA. Valor do aditivo:  REPLANILHAMENTO DOS ITENS 
DO PROJETO BÁSICO, COM O ACRÉSCIMO NO VALOR DE R$ 2.265,74, E SUPRESSÃO 
TAMBÉM NO VALOR DE R$ 2.265,74, CORRESPONDENTE A 0,93% DO CONTRATO 
ORIGINAL. Data da Assinatura do termo aditivo: 06/05/2022. Informações:pmulicitacao@
hotmail.com. Roberto de Souza Alencar - Ordenador de Despesa de Obras Públicas, 
Urbanismo e Serviços Públicos

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Consórcio Público de Saúde da 
Ibiapaba – Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº 01.001/2022-TP - A Comissão Permanente 
de Licitação do Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba,  localizado na Rua Capitão Pedro, 540, 
sala 05, centro, Ibiapina-CE, torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL 
DA TOMADA DE PREÇOS Nº 01.001/2022-TP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS, EM 
ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA DESENVOLVER AÇÕES NA ÁREA  DE CONTROLE 
INTERNO JUNTO AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IPIAPABA-CPSI, que se realizará 
no Dia 26 de Maio de 2022, às 09:00hs. Referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a 
partir da data desta publicação, no horário de 08:00 às 12:00h expediente ao público ou pelo portal 
do TCM-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Ibiapina/CE, 10 de Maio de 2022. Anna Eugênia 
Freire Lima – Presidente da Comissão de Licitação. 

1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales n°2187 – 10° andar - Fortaleza - 
Ceará CEP: 60135-203. Telefone: (085) 3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL 
REGISTRADOR. José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/ESCREVENTES Ana Lúcia Ferreira Pinto Rocha, 
Aparecida de Fátima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, 
Ingrid Clementino Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, José Eliton Albuquerque, Karen de 
Queiroz Barros Ximenes, Pedro Fabrício Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro. Ofício nº 43306.  
EDITAL DE LOTEAMENTO. O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, representado neste ato pela 
Oficiala Substituta, abaixo firmado, faz público, para ciência dos interessados, em cumprimento ao 
disposto nos arts. 18 e 19 da Lei n°6.766/79, que por parte de MONTEPLAN ENGENHARIA LTDA, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.067.176/0001-00, com sede na Rua Monsenhor 
Bruno, n°1153, sala 1320, Aldeota, em Fortaleza/CE, CEP: 60.115-191, foram DEPOSITADOS neste 
Ofício Imobiliário os documentos necessários ao registro do loteamento do imóvel objeto da matricula no 
100.532, sob a solicitação nº 326752, o qual terá a denominação de LOTEAMENTO BELLA VITTA, com as 
seguintes características: um terreno de formato irregular, com área total de 38.203,89m², localizado na 
Av. Barão de Aquiraz, bairro Messejana, composto pelas seguintes áreas: Área da Lagoa com 2.165,91m²; 
Área de Preservação com 2.670,12m²; Área Institucional com 1.668,85m²; Área Verde 01 com 
1.902,26m²; Área Verde 02 com 3.103,22m²; Sistema Viário com 5.830,45m², sendo: RUA PROJETADA 
01 com uma área de 1.828,20m², RUA PROJETADA 02 com uma área de 1.124,54m² e VIA COLETORA 
PROJETADA com uma área de 2.877,71m²; Area Residencial (quadra única) com 20.863,08m². Estando 
o imóvel livre e desembaraçado de ônus até a presente data. As impugnações de quem se julgar 
prejudicado quanto ao domínio do referido terreno, deverão ser apresentadas ao Oficial de Registro de 
Imóveis da 1ª Zona, por escrito, dentro de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente 
Edital no órgão Oficial do Estado e em 01 (um) dos jornais de maior circulação desta Capital. Findo o 
prazo deste e não havendo impugnação, será efetuado o registro, estando os documentos à disposição 
dos interessados neste 
Cartório, durante as 
horas regulamentares. 
O loteamento em 
referência encontra-se 
com o Projeto Aprovado 
pela SEUMA sob o nº 
S2022031288 em data 
de 23/03/2022. 
Fortaleza/CE, 02 de 
maio de 2022. — 
Assinado Digitalmente 
-- Oficiala Substituta

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - AVISO DE LICITAÇÃO - O 
Município de Tarrafas, torna público, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, que 
fará realizar licitação, na modalidade Pregão Presencial, autuado sob o nº 2022.05.03.001S, 
cujo objeto é a Aquisição de recarga de Oxigênio hospitalar para atender as necessidades da 
Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora das Angústias, inclusive na manutenção das ações de 
enfrentamento da pandemia coronavírus (COVID-19), durante o exercício financeiro de 2022, 
sob a responsabilidade da Secretaria de Saúde, com data de abertura marcada para o dia 25 de 
maio de 2022, às 08h, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. O Edital e Seus anexos 
encontram-se disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Av. Maria 
Luiza Leite Santos S/N, bairro Bulandeira, na cidade de Tarrafas, Estado do Ceará, bem como no 
Portal das Licitações dos Municípios, no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (www.tce.
ce.gov). Informações através do Telefone: 0xx 88 3549 1020 Tarrafas/CE, 09 de maio de 2022. 
Francisca Batista da Silva Galdino - Presidente da CPL.
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Título. A tenista Beatriz Haddad Maia ganhou por 2 sets a 0 (parciais de 7/6 (3) e 6/3  - em 2h04 de jogo) a 
partida contra a russa Anna Blinkova na final do WTA 125 de Saint Malo, na França.  Com a vitória, a brasileira 
faturou o primeiro título de simples no circuito da Associação de Tênis Feminino e a maior conquista da carreira.ESPORTES

Com o resultado, 
o Glorioso Alvi-
negro foi a oito 
pontos e encos-
tou no primeiro 

pelotão da
competição

Emocionante
Mais de 50 mil pessoas estavam no Castelão no jogo 

do Leão contra o River Plate da Argentina. E a torcida 
tricolor deu mais um recado de sua participação neste 
momento histórico que o clube da garotada vem passan-
do. Os mosaicos apresentados foram fascinantes levando 
mais emoção a quem estava no estádio.

Esporte em Tauá
Tauá entra firme mais uma vez no esporte. Li aqui 

no Antonio Viana que a prefeita Patrícia Aguiar vai 
construir 6 areninhas na cidade e aindas já autorizou a 
reforma do estádio que é o Gerardão. Os recursos foram 
conseguidos graças ao empenho pessoal do deputado 
Domingos Neto que tem sido um grande bem feitor do 
município.

Pedro Basílio
O mosaico tricolor que a torcida do Fortaleza ostentou 

no último jogo no Castelão emocionou a todos, principal-
mente os que viram o Pedro Basílio jogar. Foi um protesto 
contra o racismo e a imagem do grande jogador ilumi-
nando a festa. Sua esposa Cristina a quem admiro e quero 
bem deve ter ficado emocionada.

Pedro Basílio II
Me dê o Pedro Basílio de volta que eu lhe dou o cam-

peonato, disse-me Moésio Gomes logo depois da contra-
tação do Celso Gaviãoi. Eu era presidente e me orgulho 
de ter tirado o Pedro do Ceará para o Leão de novo. Foi 
uma jogada de mestre e que todos já conhecem quando 
troquei o Mozolinho por ele, o Pedro. Foi em 1982, e 7 
anos depois o Leão era campeão.

Simplicidade
No tópico de ontem sobre a homenagem da câmara ao 

presidente Marcelo Paz eu disse que ele manteve a simpli-
cidade de sempre e não como saiu, no caso cimplicidade.

Sonhos
Na semana que passou o Totolec premiou mais vence-

dores com dinheiro, carro e motos.

Ari brilha

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

No torneio brasileiro de Física o time do Ari deu um 
banho de bola. Um show de conquistas. Confira aqui os 
nomes dos craques. Everton Albuquerque (ouro), Gustavo 
Esteche (ouro), Rafael Moreno (ouro), Gabriel Veríssimo 
(prata), Seong Hwan Kang (destaque olímpico). Ari de Sá 
21 anos. Educação em 1º lugar.

AABB 81 ANOS Hoje minha homenagem aos 81 anos da 
AABB, hoje comandada pelo presidente Vandemberg Morais.
1) Luiz Marilac, o presidente Morais, Wanderlei Leite, Eliane 
Menezes ao lado do bôlo de aniversário.
2) Eles receberam o título de sócio-benemérito. Zeneida Tavares, 
Marcos Tavares e Rafael Tavares.
3) Edson Sousa, Gerardo Camilo e sua nora.
4) José Cândido e família.

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

No duelo com toque de 
Portugal, melhor para Luís 
Castro sobre Paulo Sousa. Na 
manhã deste domingo (8), o 
Botafogo venceu o Flamen-
go no Mané Garrincha, pelo 
Campeonato Brasileiro, por 
1 a 0. O pla-
car foi cons-
truído com 
gol de Erison, 
no começo 
do segundo 
tempo. A der-
rota acontece 
em meio a 
um momen-
to conturba-
do na Gávea, 
após as decla-
rações do ex-
-técnico Jorge 
Jesus publicadas pelo colu-
nista do UOL, Renato Mau-
rício Prado, na quinta-feira.

Com o resultado, o Alvi-
negro foi a oito pontos e en-
costou no primeiro pelotão 
da competição. O Rubro-Ne-
gro, por outro lado, perma-
nece com cinco e vê a zona 
de rebaixamento se aproxi-
mar no retrovisor. Na próxi-
ma rodada, o time da Gávea 
encara o Ceará, no Castelão, 

enquanto o Glorioso recebe 
o Fortaleza no Nilton Santos. 
O Flamengo volta a campo 
na quarta-feira, contra o Al-
tos, em Volta Redonda, pela 
Copa do Brasil. O Botafo-
go, na quinta-feira, encara o 

Ceilândia, no 
Nilton Santos, 
pela mesma 
competição.

O jogo 
aconteceu no 
Mané Gar-
rincha por-
que o Mara-
canã ficará 
fechado por 
um período 
de 11 dias. Na 
última quin-
ta-feira, foi 

iniciado o plantio de semen-
tes de grama de inverno, o 
que impossibilita a utiliza-
ção do estádio, atualmente 
administrado por Flamengo 
e Fluminense. Uma troca no 
mando de campo chegou a 
ser conversada, mas o Bo-
tafogo não topou, e o duelo 
foi para Brasília.

O duelo começou mo-
vimentado. O Flamengo 
tentava pressionar a saída 

de bola do Botafogo, que 
investia em trocar passes e 
acelerar pelas alas. Desta 
forma, os dois times foram 
achando espaços e buscan-
do ganhar terreno. O time 
rubro-negro quase abriu o 
placar com Arão, que rece-
beu cruzamento de Arras-
caeta e, de cabeça, mandou 
na trave. Gabigol esteve 
próximo de balançar a rede. 
Ayrton Lucas, que havia 
acabado de entrar na vaga 
de Filipe Luís, achou Gabi-
gol no meio da zaga adver-
sária. O camisa 9 recebeu, 
tirou de Gatito e bateu, mas 
Cuesta apareceu para tirar.

O Flamengo chegou a ba-
lançar a rede, com Gabigol, 
de cabeça, após bonito passe 
de Everton Ribeiro. Porém, o 
VAR apontou posição irregu-
lar do camisa 9. O segundo 
tempo indicava um cenário 
parecido, com o Fla pressio-
nando a saída do adversá-
rio. Porém, logo no início, 
o Botafogo conseguiu achar 
espaço e abrir o placar. Após 
lançamento de Diego Gon-
çalves, Arão não conseguiu 
cortar e a bola ficou com 
Erison. O atacante passou 

por David Luiz e bateu forte. 
Hugo ainda foi na bola, mas 
não conseguiu evitar que ba-
lançasse a rede.

O Fla tentou empurrar o 
Botafogo para conseguir o 
empate, e finalizou algumas 
vezes ao gol de Gatito. O Al-
vinegro, por sua vez, perma-
necia na aposta das saídas 
em velocidade. Paulo Sousa 
e Luís Castro fizeram mu-
danças para tentar dar um 
gás novo às respectivas equi-
pes. Uma das alterações de 
Paulo Sousa foi a entrada de 
Lázaro na vaga de Andreas. 
E logo no primeiro lance, o 
jovem foi para cima e bateu 
colocado, obrigando Gatito a 
fazer boa defesa. 

Nos minutos finais, o jogo 
ficou ainda mais agitado. O 
Botafogo quase fez o segundo 
com Diego Gonçalves, que fi-
nalizou na área e Hugo fez a 
defesa. Depois, foi a vez do 
Flamengo, em contra-ataque 
que ficou nos pés de Lázaro. 
Ele finalizou e Gatito pegou. 
Nos acréscimos, o Flamengo 
tentou o empate como pôde. 
Gabigol, na área, parou em 
Gatito. Depois, David Luiz 
perdeu boa oportunidade.

Botafogo vence Flamengo 
pelo Campeonato Brasileiro 
Em confronto de técnicos portugueses, time comandado por Luís Castro 
derrotou o rubro negro treinado por Paulo Sousa pela a competição nacional   

JOSE ODAIR PASSOS ROCHA
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambien-
te - SEMACE a Licença Ambiental por adesão e compromisso – LAC, para 
Comércio e Serviços de área de um terreno situado no Sitio Desterro no 
município de Tianguá-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

JCA PREMOLDADOS LTDA 
CNPJ 07.152.985/0001-10

Torna público que requereu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC a 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO para CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMENTO/CONCRETO, lo-
calizado na Rodovia BR 020, KM 08, Bairro Campo Grande no município de Caucaia – CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

JCA PREMOLDADOS LTDA 
CNPJ 07.152.985/0001-10

Torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC a LICEN-
ÇA PRÉVIA N 10/2022 com validade 05/04/2024 para CONSTRUÇÃO DE FÁBRICA DE ARTEFATOS DE CIMEN-
TO/CONCRETO, localizado na Rodovia BR 020, KM 08, Bairro Campo Grande no município de Caucaia – CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

A MINERAÇÃO ATLÂNTICA LTDA - EPP
Torna público que REQUEREU à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMA-
CE, a RENOVAÇÃO da LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 611/2018 - DICOP – GECON, com 
validade até 06/11/2022, para a extração de SIENITO com Fins Ornamentais, Processo 
ANM 800.334/2003, situado no distrito de Mucambo, Zona Rural, Município de Marco, 
no estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A, torna público que requereu ao INS-
TITUTO DE MEIO AMBIENTE DO  MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LI (Licença 
de instalação) para Construção Civil de uma Central de Pallets, no Município de 
Caucaia no endereço ROD CE 422, S/N, KM 4,35, Complexo Industrial de Pecém 
– CAUCAIA/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento no IMAC.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339495- Steven Michael Kelly e Cristiane Soares Pimenta Ferraz; 
339496- Dale Lee Terry e Lucilene da Silva Nascimento; 
339497- Jonathan Castelo Branco Alencar e Marcilene Holanda de Oliveira;
339498- Renan Benevides Tchalikian e Leticia Figueiredo Falcão.
339499- Janio Garcia Jardim e Sara Helen Melo das Neves;
339500- Israel Simonton Martins Barbosa e Liana Luz Lima;
339501- Manoel Rodrigues Dias e Rosália de Almeida Vieira; 
339502- Fabio Augusto de Lucca Moreira e Mariana Leite Mendes;
339503- Thiago Gonçalves Costa e Maria Nagela Dias Pereira
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 09 de Abril de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

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:
Nº9580-DAMIÃO CAMILO DE OLIVEIRA NETO E JANE LANE RODRIGUES SANTIAGO
Nº9581-MARCIO EUGÊNIO GOMES CAMPOS E VANDERLUCIA PAIVA LOPES
Nº9582-DOUGLAS LIMA LANDIM E ANTONIA LARISSA ALVES FERREIRA
Nº9583-ANTONIO TIAGO ARRUDA MARQUES E LUZIANE GOMES MATIAS
Nº9584-CARLOS EDUARDO SILVA MOURA E CAMILLA RÊGO DE MELO
Nº9585-ELIZEU LIMA DA SILVA E MARIA HELOÍSA FERREIRA LEITE
Nº9586-FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA JUNIOR E JULIANA LUANA LOPES DA SILVA
Nº9587-FRANCISCO CAIO DIAS MOURA E MICAELY VITÓRIA DA COSTA BARBOSA
Nº9588-ISAÍAS ISÍDIO DE ALMEIDA JÚNIOR E DANIELLE FREIRE DE SOUSA
Nº9589-JOSÉ TIAGO FEITOSA DA SILVA E NAIARA LEONARDO MARINHO
Nº9590-CÍCERO BENTEMULER ARAUJO E REGINA CELIA DO NASCIMENTO
Nº9591-DANIEL DA SILVA HONORATO E PATRICIA FACUNDO GOMES
Nº9592-JOSÉ JORGE CAMILO NETO E JULIANA GADELHA DE ANDRADE
Nº9593-HADSON PEREIRA DOS SANTOS E RAQUEL ALCÂNTARA DE OLIVEIRA
Nº9594-PEDRO ROBERTO COSTA LIMA DE AQUINO E JENNIFER KATHELLEN SILVA BARROS
Nº9595-THIAGO FERREIRA DE OLIVEIRA E JAMILE MARIA LOPES FERREIRA
Nº9596-PIERRE MOURÃO CARNEIRO E MARIA ELIDA GUERRA SALDANHA
Nº9597-ALAN DAVI HOLANDA SANTIAGO E SARA RAIANE DE FREITAS PEREIRA
Nº9598-FRANCISCO CESAR E VASCONCELOS FREIRE NETO E ETCHELLY MAIA SOARES
Nº9599-JOSÉ EDGLEISON BATISTA DA SILVA E ADRIELE DE SOUSA MESQUITA
Nº9600-LUCIANA ALMEIDA MELO E FRANCISCA CRISTIANE BEZERRA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 10 de Maio de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66736-ANTONIOFLAVIO ALMEIDA DO NASCIMENTO E KARLA COSTA DE OLIVEIRA
66737-ELVIS MORAIS FROTA E KAREN MAIA MEIRELES
66738-FRANCISCO EVERARDO CAMINHA DO NASCIMENTO E DAYSE MESQUITA DE ARAÚJO
66739-JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS ROCHA E VALDENHA JANUÁRIO DE SOUSA
66740-LUCAS MONTEIRO DA COSTA E SHEIRLIANE DA SILVA ANDRADE
66741-BRUNO FEITOZA SOARES E ESTER BRAZ DOS SANTOS SOUZA
66742-EDVALDO ALMEIDA DE PAIVA JUNIOR E LORENA CHAGAS SANTOS.

Fortaleza, 09 de maio de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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° 27580 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO CÉSAR LEITE DE MOURA LIMA e LAÍS JORGE MENDES;
Edital n° 27581 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO BARBOSA COSTA e CELINA ROCHA PONTE;
Edital n° 27582 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL GONDIM GRIPP e CAMILA GOMES LESSA;
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, 09/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 75954 - JOÃO PAULO DE SOUZA e FRANCISCA JULIANA CORDEIRO NAS-
CIMENTO; Edital n° 75955 - FELIPE ARLLEN PINTO LOPES e JESSICA SILVA DO 
NASCIMENTO; Edital n° 75956 - RAIMUNDO FERREIRA MARTINS e MARIA MO-
NALISA MARTINS NASCIMENTO; Edital n° 75958 - SEBASTIÃO FERNANDES DE 
SOUSA e LUCINDA JOSÉ DOS SANTOS; Edital n° 75957 - FRANCISCO VANDER-
SON BARROS DA SILVA e MARIA MAYANI BALBINO LEANDRO; Edital n° 75959 
- KLEBER AZEVEDO COSTA FILHO e RAIMUNDA NONATA GOMES DE SALES; Edi-
tal n° 75961 - FRANCISCO ADAUTO MIRANDA DE SOUSA e LARISSA DE SOUSA 
PRUDENCIO; Edital n° 75960 - EXPEDITO COELHO DA SILVA NETO e SABRINA 
RODRIGUES DOS SANTOS; Edital n° 75962 - FRANCISCO THIAGO SOUZA COLA-
RES e FRANCISCA RENATA FREITAS DE SOUZA; Edital n° 75963 - LEOMARIO DA 
SILVA ARAÚJO e ANA KARINE DE LIMA DA SILVA; Edital n° 75964 - RAIMUNDO 
MARQUES PONTES e VERA LÚCIA LOURENÇO AMARO;
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, 09/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 10/05/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

CNPJ N° 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72 
EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES
N° 30739 JONAS UCHÔA ANDRADE E DAIANA MOREIRA DOS SANTOS
N° 30740 MAYK SANTOS DA CRUZ E ANISIA GOMES DE BRITO
N° 30741 TOBIAS LEITE PEREIRA E JULIANA REMIGIO NUNES

09 DE MAIO DE 2022 
Maria Sueli Coêlho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30895 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERIKO MAURO SERRA RIBEIRO e MARINA PONTES VASCONCELOS;
Edital n° 30894 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS PAULO MORAIS BEZERRA e ERIDA MARINHO DE ASSIS;
Edital n° 30896 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE ROCHA SALDANHA e LIVIA SAMPAIO SOUSA;
Edital n° 30897 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VINICIUS AGUIAR TEIXEIRA e RAPHAELA LACERDA PORTO;
Edital n° 30890 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE DE CASTRO ALVES PORTELA e MONALISA DA SILVA OLIVEIRA;
Edital n° 30898 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO VIEIRA NUNES e ELLEN SARA AGUIAR BASTOS LIRA;
Edital n° 30889 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATHAM JOSEPH BARROS CABRAL e MICARLA BRASIL MAIA;
Edital n° 30888 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ GUSTAVO SILVA DE LIMA e LUANA OLIVEIRA RIOS AGUIAR;
Edital n° 30891 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO BRENO ALVES DE SOUZA e MARIA PRISCILA FERREIRA DE LIMA;
Edital n° 30899 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO RÉGIS MACIEL LIMA e ANTÔNIA GRACIELA DUARTE FONSECA;
Edital n° 30892 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PEDRO CARVALHO MARQUES e JULIANA LUCAS ROGÉRIO;
Edital n° 30900 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AMÉRICO FERNANDES ROSINO NETO e REBEKA GUIMARÃES REBOUÇAS;
Edital n° 30893 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO LÍVIO LUNA BEZERRA e LUANA SILVA ALEXANDRE;
Edital n° 30901 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL GARBINO RUGGERI SOLANO e AKZA DA SILVA VIEIRA;
Edital n° 30902 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO LEITE PINTO e RAFAELLY DUARTE FERNANDES;
Edital n° 30903 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAMON XAVIER PEREIRA e ANA CAROLINE XIMENES GURGEL;
Edital n° 30904 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WELINGTON CASTELO BELEM e EMÍLIA QUESIA DA SILVA MATIAS;
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° 18351 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO VICTOR DA SILVEIRA SILVA e PAULA INGRID SOUSA FERREIRA;
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, 09/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



A hidroterapia é uma moda-
lidade usada por fisioterapeu-
tas para fortalecer a muscula-
tura e ajudar na recuperação 
e prevenção de doenças fun-
cionais, trazendo inúmeros 
benefícios neurológicos, or-
topédicos ou respiratórios. 
Com o aumento de doenças 
que causam sintomas como 
dor, fraqueza entre outros que 
dificultam a prática de exercí-
cios em solo, a hidroterapia se 
tornou um escape para quem 
busca uma vida saudável. Em 
tempos de pandemia, o exer-
cício feito através da imersão 
na água, também ajudou vá-
rias pessoas que ficaram in-
ternadas em decorrência da 
covid-19, a se recuperarem.

As técnicas usadas atra-
vés da temperatura da água, 
ajudam a diminuir a carga e 
o peso no corpo dando uma 
sensação de relaxamento e 
fortalecendo a musculatura, 
gerando um alívio para a dor. 
Dentre as técnicas mais usadas 
na fisioterapia aquática está o 
Bad Ragaz, no qual se trata de 
padrões específicos de movi-
mentos e resistência, realiza-
dos enquanto o paciente está 
horizontalmente na água, com 
apoio fornecido por flutua-
dores ao redor do corpo, com 
efeito de alongamento, relaxa-
mento muscular e modulação 
de dor, fortalecimento mus-
cular e mobilização articular 
assistidos pelo fisioterapeuta, 
objetivando a melhora do fun-
cionamento neuromuscular.

Vania de Paula é fisiotera-
peuta e proprietária da clíni-
ca Aquafisio, localizada no 
bairro Joaquim Távora, em 
Fortaleza. Dentre tantos casos 
que já passaram pela clínica, 
a doutora relembra pacientes 
que não conseguiram andar e 
através da hidroterapia con-
seguiram vencer o medo e 

voltaram a ter amor pela vida, 
com a recuperação da saúde. 
“Pacientes com lesões espor-
tivas se recuperaram muito 
rápido. Pacientes com próte-
ses ortopédicas em membros 
inferiores com dificuldade 
andar apresentam facilidades 
em voltar a andar perdendo 
medo. E hoje com a covid es-

tamos tendo vários pacientes 
que encontram melhoras em 
equilíbrio e coordenação que 
perderam devido o longo pe-
ríodo de internação”, afirma.

A saúde sempre foi um fa-
tor importante e as decisões 
tomadas ao longo da vida po-
dem impactar o seu futuro, 
enquanto algumas pessoas se 

conformam com a doença, 
outras procuram sempre o 
bem estar e voltar a ter alegria 
de viver. Como foi o caso da 
Maria do Socorro, 49, ela foi 
diagnosticada com hérnia de 
disco e doença autoimune e 
através da fisioterapia aquática 
encontrou um alívio para sua 
dor. “Cheguei na clínica cheia 

de problemas, com hérnia de 
disco e não conseguia abrir 
a boca, pois sentia muitas 
dores, há dois anos pratico a 
hidroterapia e com três meses 
já vi o resultado, mudou to-
talmente a minha vida, para 
minha família foi algo grati-
ficante, eu moro no Interior 
e venho para fortaleza, não 
consigo ficar sem a hidrotera-
pia, foi algo que veio pra me 
ajudar, é o único exercício que 
eu consigo praticar.” 

A fisioterapeuta Sabrina 
Kelly, trabalha com atendimen-
to Home Care, em Fortaleza 
aborda a importância da hi-
droterapia para o equilíbrio da 
musculatura e também para a 
autoestima em todas as idades.

“A hidroterapia proporcio-
na o fortalecimento muscu-
lar, o equilíbrio, coordenação 
motora, através das suas pro-
priedades físicas em conjunto 
com a utilização de acessórios 
próprios para o uso na água, 
no qual são utilizados como 
resistência, por exemplo halte-
res, bastões e caneleiras. Além 
disso, a utilização da hidro-
terapia em piscina aquecida 
favorece o relaxamento mus-
cular, o aumento da circulação 
sanguínea, o alívio de dor, es-
pasmo muscular, manutenção 
e/ou aumento das amplitudes 
de movimentos,” afirma 

Por Dayse Lima
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A SecultFor divulgou o edital referente à contratação de empresa para a realização do XIV Fes-
tival de Teatro de Fortaleza. O certame está aberto até o dia 19 de maio. Para mais informações 
ou dúvidas, pode-se consultar o Sistema Único de Protocolo no site da Prefeitura de Fortaleza.

FOTO DIVULGAÇÃO

Com o tema 
“Turismo, o setor de 
serviços e geração 
de hidrogênio verde” 
como deferenciais 
apresentados pelo 
nosso Ceará. 

Camila Quinderé 
festejou sua nova idade 
no sunset da Lagoa 
do Colosso. A Banda 
Balanço Social animava 
o local no dia do 
aniversário. 

Por lá Fernandp 
Quinderé, Bruno 
OLiveira, Marilia 
Vasconcelos, Uliana 
Machado, Tatiana Luna, 
Rafaela e Eduardo 
Benevides, Carol Brasil, 
Felipe Brasil, somente 
para citar. 

Ben 10 foi o tema da 
festa de Victor Barroso, filho 
de Aline Félix e Igor Queiroz 
Barroso, que ocorreu no 
Salão de Festas do 
Mansão Macedo. 

Depois de passar 
por cidades como 
Salvador, Rio de 
Janeiro, Belo 
Horizonte, Brasília e 
Maceió com ingressos 
esgotados, a capital 
cearense brilhou ao 
lado de Rafa e Pipo 
Marques, no domingo, 
último, no Praiow 
com o evento “Bem 
Vindo ao Mar”. A festa 
registrou sold out 
(ingressos esgotados) 
e despontou como o 
evento que marcou o 
final de semana, em 
Fortaleza.

E mais...

HIDROTERAPIA
Saiba como o exercício pode fortalecer a saúde
Modalidade é usada por fisioterapeutas na recuperação de pacientes pós Covid e na prevenção de doenças funcionais

Maria do Socorro, 49, tem hérnia de disco e doença autoimune, com a hidroterapia encontrou qualidade de vida

Um pouco de muita gente

O município de Iguatu, distante mais de 400 quilômetros de Fortaleza, recebe em sua cidade o curso de medicina do Instituto 
de Educação Médica, vinculado ao Centro Universitário Estácio do Ceará. A cerimônia de inauguração da nova unidade acontecerá 
na noite do dia 11 de maio e contará com a presença de autoridades, alunos, coordenadores, entre outros. Para o diretor executivo 
nacional do Idomed, dr. Silvio Pessanha Neto, os recursos tecnológicos de última geração para a formação médica do corpo 
docente são diferenciais na instituição. “No Idomed, por meio de recursos tecnológicos, como os laboratórios de realidade virtual, 
equipamentos de última geração e professores titulados e especializados, os alunos que ingressarão no curso de Medicina se 
formarão em uma instituição renomada, com foco no desenvolvimento humanizado do futuro médico”, destaca Silvio.

Aniversariante de sexta feira dia 06, o empresário Beto 
Studart foi alvo de várias homenagens pela passagem dos 
seus 76 anos. 

Destaque para o momento de parabéns organizado pelos 
funcionários da BSPAR, ocorrido no auditório do BS DESIGN 
e jantar articulado por sua esposa Ana em seu endereço. 

A Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (Secult Cea-
rá) abre as inscrições, nesta segunda-feira (9) para o XXII 
Edital Ceará Junino para os Festivais Regionais e XVII 
Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino 2022.  

O objetivo é selecionar e apoiar projetos para a realiza-
ção de 21 Festivais Regionais de Quadrilhas Juninas e XVII 
Campeonato Estadual Festejo Ceará Junino a ser realizado 
em Fortaleza ou em outro município no Estado do Ceará 
entre os meses de agosto e setembro 2022. As inscrições 
- abertas até 23/5 - são gratuitas e feitas exclusivamente 
online pelo site do Mapa Cultural do Ceará https://mapa-
cultural.secult.ce.gov.br/.

Kósmica Club passa a funcionar a partir da próxima 
sexta dia 13 no local onde funcionava a Órbita, na Praia de 
Iracema. 

Leopoldo e Mariana Cabral celebraram o primeiro aniver-
sário da princesinha Stela no PLUS BUFFET.

O economista Ricardo Amorim esteve em Fortaleza e 
proferiu palestra promovida pela M7 soluções financeiras 
e pelo Jornal Jangadeiro.

Aniversariante desta segunda-feira o médico Josué de Cas-
tro teve um dia dos mais felizes ao lado da grande família que 
tão bem soube construir.

1A coluna errou ontem  o 
nome correto do empre-

sário é Afrânio Barreira e 
não Afrânio Bezerra.

2Ainda repercutem 
elogios a iniciativa do 

Hospital Geral Dr. César 
Cals, em proporcionar 
às mães internadas com 
música, desenho do 
bebê no ventre, auricu-
loterapia reflexologia e 
muito acolhimento.

3As mães no seu dia, 
ocorrido domingo, ex-

perimentaram um misto de 
alegria e reconhecimento. 

4Destaque para Daniele 
Holanda Mendes, 

notável enfermeira do 
HGCC.

5Na qualidade de pre-
sidente da Academia 

Cearense de 0dontologia, 
o dr. Perboyre Castelo 
estará presente na 
próxima 5a feira na festa 
comemorativa da posse 
dos novos acadêmicos 
e diretoria da Academia 
Brasileira de Odontologia 
no Rio de Janeiro. A 
gestão do dr. Perboyre 
Castelo é classificada de 
excelente.

6Há 16 anos falecia 
minha querida mãezi-

nha Nina Tôrres, mulher 
que em vida só semeou 
a bondade e carinho. Ha-
verá missa por sua alma 
neste domingo na Igreja 
da Piedade.

70s parabéns serão 
dirigidas hoje a Maria 

Celina Lima Pegado, 
mulher de renomada 
classe e estilo.

NUMERADAS

Beto Studart e diretoria da BSPAR

Cercada de muito amor, Erilan Carlos Girão ganhou muitas 
homenagens dos filhos nesse Dia das Mães. Ela merece!

ANIVERSÁRIO BETO STUDART

Bia, Patricia, Geovanna, Ana Maria, BS e Karine Studart

Beto com suas irmãs Vera e Sarah

Ana Maria e Beto Studart


