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Governo federal anunciou que vai zerar a alíquota do imposto de importação de sete 
categorias de produtos alimentícios; o objetivo da medida é conter o avanço da inflação

PÓS-PANDEMIA 
E A DEFASAGEM 
NAS ESCOLAS
Pesquisa conduzida pela UFRJ aponta as 
desigualdades de aprendizagem pelo ensino remoto 
durante a pandemia em Sobral. CIDADES6

Em abril, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que mede a inflação oficial, fechou em 1,06%. Foi o índice mais alto para um 
mês de abril desde 1996 (1,26%). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que calcula o IPCA, a inflação acumulada em 12 

meses está em 12,13%. A redução de impostos entra em vigor a partir hoje e vale até o dia 31 de dezembro deste ano. ECONOMIA9

Entre os produtos alimentícios que tiveram a alíquota de importação totalmente zeradas, estão as carnes desossadas de bovino e congeladas e farinha de trigo

Em meio ao imbróglio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e as Forças 
Armadas acerca das urnas eletrônicas, o presidente Jair Bolsonaro (PL) 
voltou a colocar em dúvida o sistema eleitoral, disse que “sabe o que está 
em jogo” e afirmou que o seu governo não aceita provocações. ÚLTIMAS8

Bolsonaro volta a colocar 
em dúvida sistema eleitoral

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36

twitter @oestadoce
facebook jornaloestado
instagram @oestadoonline

Foram anunciados 
18 nomes, sendo 9 
titulares e 9 suplentes. 
Haverá hoje uma 
reunião para eleger 
presidente, vice-
presidente e relator 
do colegiado, que tem 
um prazo de 60 dias 
de funcionamento na 
Assembleia Legislativa. 
POLÍTICA3

Na Câmara, titular do 
MEC nega participação 
em reuniões com 
pastores

Deputados da 
comissão que avaliará 
concessão da Enel no 
CE são definidos

Presidente tem ampliado suas insinuações golpistas e ataques às urnas eletrônicas

O atual minis-
tro, Victor Godoy, 
prestou depoimento 
a deputados sobre o 
caso da cobrança de 
propina por prefeitos 
no MEC. A questão 
diz respeito à desti-
nação de recursos da 
pasta intermediada 
por pastores aliados. 
NACIONAL5
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Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo – Resultado do Julgamento da Habilitação - Licitação: Concorrência Pública Nº. 
CP-03.17.2/2022-SEINFRA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de construção da 3ª Etapa do Galpão Industrial na Sede do Município de Brejo Santo/CE, 
referente ao Termo de Convênio de Cooperação Financeira Nº. 04/2022, celebrado entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A – (ADECE) e o Município de Brejo Santo/CE, 
conforme Plano de Trabalho, Projetos e Orçamentos. A Comissão Permanente de Licitação torna público os seguintes resultados: Empresa(s) Habilitada(S): a empresa Planalto Pajeu 
Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.565.011/0001-72; a empresa Eletroport Servicos Projetos e Construcoes EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 06.043.276/0001-33; a empresa H 
B Servicos de Construcao EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.106.785/0001-51; a empresa Elo Construcoes e Empreendimentos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 28.111.124/0001-63; a empresa 
J 2 Construcoes e Servicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 97.545.946/0001-75; a empresa Construtora Exito EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 03.147.269/0001-93; a empresa Flay Engenharia 
Empreendimentos e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 17.690.855/0001-94; a empresa Roma Construtora EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.725.552/0001-37; a empresa Nordeste 
Construcoes e Infraestrutura LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.975.820/0001-31; a empresa Medeiros Construcoes E Servicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.615.710/0001-75; a empresa 
Podium Empreendimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.527.996/0001-62; a empresa Evolucao Construtora EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 37.215.117/0001-00; a empresa Construtora 
Suassuna & Martins LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.441.785/0001-99; a empresa Motiva Construcoes e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.381.604/0001-59; a empresa AR 
Empreendimentos, Serviços E Locações EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 22.853.186/0001-64; a empresa CRV Construcoes e Servicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.609.311/0001-00; a 
empresa Eletrocampo Serviços e Construções LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 63.551.378/0001-01; a empresa A CASA Construcoes e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.256.412/0001-
02; a empresa G7 Construcoes e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.572.609/0001-99; a empresa Angulo Construcoes e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.011.656/0001-05; 
a empresa Abik Engenharia E Consultoria LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 34.746.608/0001-81; a empresa SL Construtora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 09.390.354/0001-64; a empresa 
Construtora Astron LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.422.145/0001-20 e, por último, a empresa Teotonio Construcoes Comercio Industria E Servicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
10.453.927/0001-30. Empresa(s) Inabilitada(s): a empresa Projemaq Construções e Serviços LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 21.784.773/0001-86; a empresa Ecos Edificacoes Construcoes e 
Servicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.784.805/0001-80; a empresa A L S Construcoes, Servicos E Eventos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.172.201/0001-08; a empresa Contecnica 
Cariri - Organizacao Empresarial EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 29.043.990/0001-27; a empresa Leal Empreendimentos, Servicos e Locacoes EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 
41.774.234/0001-73; a empresa Allexsandro Lima Freire, inscrita no CNPJ sob o nº. 20.595.225/0001-45; a empresa Momentum Construtora Limitada, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.754.240/0001-75; 
a empresa Caldas Empreendimentos e Construcoes EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.621.483/0001-03; a empresa M Minervino Neto Empreendimentos, inscrita no CNPJ sob o nº. 
63.312.771/0001-34; a empresa T. C. S. da Silva Construcoes EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.787.147/0001-27; a empresa PV Engenharia, Servicos e Locacoes LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
nº. 13.190.690/0001-30; a empresa S & T Construcoes e Locacoes de Mao de Obra LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 18.413.043/0001-64; a empresa N3 Construtora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
37.408.191/0001-35; a empresa Construtora Novo Juazeiro EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.947.405/0001-92; a empresa FV Construcoes EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.188.656/0001-
48; a empresa J de Fonte Rangel EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 26.757.272/0001-24; a empresa J. H. S. Servicos e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 33.147.466/0001-73; a empresa 
Ramalho Servicos e Obras LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.916.240/0001-07; a empresa S. L. Construcoes e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 38.402.172/0001-64; a empresa Araguaia 
Empreendimentos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 41.113.297/0001-89; a empresa Construtora Nacional Locacoes e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.428.864/0001-56; a empresa 
JMS Pajeu Construcoes Locacoes E Servicos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 45.791.193/0001-84; a empresa P G Ferreira Feliciano Diniz Brasileiro LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
30.635.870/0001-06; a empresa Eugenia Fernanda Pereira Feitosa, inscrita no CNPJ sob o nº. 31.570.478/0001-80; a empresa Landim Engenharia EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 
40.648.341/0001-92; a empresa T A Franca Servicos, inscrita no CNPJ sob o nº. 24.964.064/0001-70; a empresa Venus Serviços e Entretenimentos LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 32.744.002/0001-
81; a empresa CONSTRUSER - Construcao E Servicos de Terraplenagem LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 08.701.149/0001-00; a empresa Riofe Servicos e Administrativo EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 30.234.347/0001-60; a empresa ISA Construcoes, Servicos e Locacoes EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 36.581.782/0001-47; a empresa JAO Construcoes e Servicos EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 22.632.313/0001-03; a empresa A.I.L. Construtora LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 15.621.138/0001-85; a empresa MR Engenharia, Imobiliaria e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 27.281.853/0001-03 e, por último, a empresa Ranulfo tomaz da Silva, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.672.369/0001-00, conforme motivações circunstanciadas na ata lavrada durante a 2ª 
(Segunda) sessão pública, que ocorreu no dia (04/05/2022) a partir das 08h:00m (Horário Local). Considerando a ausência de todos os representantes legais na sessão pública realizada para 
abertura, análise e julgamento dos documentos de habilitação, será concedido o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis, previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas 
posteriores alterações, cujo termo inicial se dará a partir do primeiro dia útil imediatamente posterior ao dia da circulação do resultado da habilitação na imprensa oficial. Maiores informações na Rua 
José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.



POLÍTICA

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, através da Comissão de Licitação, torna público, que o prazo para apresentação 
de recurso administrativo expirou e que não foram apresentados recursos nos autos do 
processo de Tomada de Preços nº 2022.03.30.01-TP. assim posto, fica marcado para o dia 17 
de maio de 2022, às 08:30h a abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas. 
Jaguaruana, 11 de maio de 2022. À Presidente.

Torna Público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente de Fortim- SEMMAM a 

Licença Prévia para construção de 1(uma) residência, no lote 34 da quadra 35, loteamento 

Pontal do Maceió, Município de Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento das 

exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

JMC EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA 
CNPJ: 08.743.756/0001-32

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 
o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 05.006/2022, 
cujo objeto é a pavimentação de vias na zona urbana do Município de Novo Oriente-CE, Conforme 
PT 1081272-93, tendo como Vencedora a Empresa: Apolo Serviços e Construcoes LTDA, com 
valor de R$ 952.993,21 (novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três reais e 
vinte e um centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de recurso 
administrativo contra as decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 109, inciso I, 
alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 11 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 
o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 05.007/2022, 
cujo objeto é a adequação de estradas vicinais no Município de Novo Oriente - Ce, conforme PT 
1081251-50, tendo como Vencedora a Empresa: R Construcoes e Servicos EIRELI, com valor de 
R$ 935.435,94 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e 
quatro centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de recurso administrativo 
contra as decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei 
nº 8.666/93. Novo Oriente, 11 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Licitação – Pregão 
Presencial Nº 016/2022-FG. O Pregoeiro Oficial do Município de Penaforte, comunica aos 
interessados que no próximo dia 26 de maio de 2022 de 2022, às 09h:00min, estará abrindo 
Licitação na Modalidade Pregão Presencial Nº 016/2022-FG, cujo Objeto é a prestação de 
serviços de apoio logístico na produção e realização de evento festivo a ser realizado pela 
Prefeitura Municipal de Penaforte/CE. O Edital completo estará a disposição dos interessados 
nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h às 12h, no endereço da Prefeitura a Av. Ana 
Tereza de Jesus nº 240 - Centro, Penaforte-CE e no Site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios/. 
Penaforte/CE, 11 de maio de 2022. Cícero Rangel Andrade Bezerra – Pregoeiro. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Habilitação. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o 
resultado do julgamento da fase de habilitação da licitação na modalidade Tomada de Preços nº 
2022.03.22.16-TP-ADM, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução 
da recuperação das estradas vicinais das Regiões II e III Zona Rural no Município de 
Pentecoste. Empresa Inabilitada: 01- Seg-Norte Construções e Serviços EIRELI, 02 - 
Construtora Nova Hidrolândia EIRELI, 03 - Abrav Construções Serviços Eventos e Locações 
EIRELI-EPP, 04 - Engercon Construtora e Serviços LTDA, 05 - Everest Construções e Locações 
EIRELI, Foram Habilitadas para fase subsequente do procedimento licitatório as empresas: 01- 
VK Construções e Empreendimentos LTDA ME, 02- LC Projetos e Construções LTDA, 03- Águia 
Construções e Incorporações LTDA-EPP e 04- Construtora Benevides Aguiar LTDA. Fica aberto 
o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei de Licitações. Maiores 
informações na Sala da comissão de licitações. Pentecoste (CE), 11 de Maio de 2022. Ivina 
Kagila Bezerra de Almeida -  Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação. O Município 
de São Luís do Curu, torna público que se encontra a disposição dos interessados, o Edital de 
licitação, na modalidade Tomada de Preços nº 1105.01/2022, do tipo Menor Preço Global por Lote, 
cujo objeto é a contratação de empresa especializada para execução de pavimentação em pedra 
tosca em diversas ruas de acordo com o MAPP Nº 1279, no Município de São Luís do Curu - CE, 
com data de abertura para o dia 31 de maio de 2022, às 09h00min na Sala da Comissão de 
Licitação, situado à Rua Rochael Moreira, s/n – Centro. São Luís do Curu – CE. 12 de maio de 
2022. Otacílio Pinho Júnior – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 1105.02/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 25 de maio de 2022, às 
09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é seleção de melhor Proposta para 
Registro de Preços Visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos, materiais 
permanentes e outros materias de consumo destinados às diversas secretarias do Município de 
São Luís do Curu – CE. Recebimento das propostas: 13.05.2022 às 17:30h. à 25.05.2022 às 
08:00h. Data da sessão: 25.05.2022, às 09:00h. O Edital poderá ser adquirido pelos portais: 
http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu – CE, 12 de maio de 2022. 
Susane Silva Castro – Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo 
dia 30 de maio de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília), estará realizando o Pregão 
Presencial nº 031/2022.02, cujo objeto é a locação de impressoras multifuncionais, incluindo 
serviços de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças e toners, para atender 
as demandas administrativas das diversas secretarias do município 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 Conceição, s/n – Centro (horário comercial). Tururu, 11 de 
maio de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 

Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto Pavimentação em 

pedra tosca na Rua Coronel José Ribeiro Crispim, Rua Nossa Senhora do Carmo no Município 

de Umari – Ceará (Zona Urbana). Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 

normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI 

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao Projeto Pavimentação em pedra tosca 
na Rua Nicássio Alves, Rua Vereador Sebastião Ferreira de Brito, Rua Prefeito Antonio Moreira de 
Andrade, Rua Alcides Vieira da Costa, Rua Dom Zacarias Rolim de Moura, Rua Vicente Ferreira 
Claudino no Município de Umari – Ceará (zona urbana). Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas normas e instruções de Licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Revogação. A Equipe de 

Pregão comunica aos interessados que encontra-se Revogada o Pregão Eletrônico nº 

011/2021.02, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de 

provimento de acesso e conexão em link dedicado TCP IP, a rede mundial de computadores 

(Internet), incluindo instalação, suporte e manutenção dos equipamentos de internet junto a 

diversas Secretarias Municipais de Uruburetama, nos termos do art. 49, caput, da Lei nº 8.666/93 e 

suas alterações. Uruburetama/CE, 10 de maio de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro.

FTL - Ferrovia Transnordestina Logística S.A.
CNPJ/MF nº 17.234.244/0001-31

Torna público que requereu ao Instituto do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis - IBAMA a prorrogação de sua Licença 
de Operação nº 1412/2017 até a data 10/11/2022, para operação 
da malha ferroviária nos Estados do Maranhão, Ceará e Piauí.

Andres Kiekebusch
Gerente Geral de Meio Ambiente
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Meta, objetivo e norte definidos e apoiados 
100% pelo presidente

Ministro Adolfo Sachsida (Minas e Energia) ao pedir 
estudos para privatizar a Petrobras

O
lucro abusivo da Petrobras nos 
primeiros 90 dias do ano, de mais 
de R$44,5 bilhões, que revol-
ta do trabalhador mais simples 

ao presidente da República, torna-se ainda 
mais chocante quando se verifica que a em-
presa extrai dos brasileiros um lucro diário 
de mais de meio bilhão de reais. Com esse 
lucro, poderia comprar, por exemplo, 5.000 
“carros populares” VW Gol, construir quase 
8.000 casas populares ou pagar Auxílio Bra-
sil de R$400 a 1 milhão e 250 mil brasileiros. 
Todo santo dia.

Ataque ao País
Na mais recente “live” semanal, Jair Bol-

sonaro classificou o lucro de “abusivo” e ad-
verte para o risco de a Petrobras “quebrar o 
Brasil”.

Fundo fortalecido
A posse de Adolfo Sachsida no Ministério 

de Minas e Energia fortalece a idieia do fun-
do estabilizador de preços de combustíveis.

Nem se compara
A British Petroleum (BP), a 6ª maior do 

mundo do setor de óleo e gás, lucrou R$65 
bilhões em 2021. A Petrobras, fora do top10, 
R$106 bilhões.

Gigante ganhou menos
A Shell, que está entre as cinco maiores 

do mundo, registrou R$31 bilhões de lucro 

entre janeiro e março. A Petrobras lucrou R$ 
44,5 bilhões.

Tudo em Família
A sociedade foi no badalado restaurante 

Filomena, que levava este nome em home-
nagem a mãe do petista, Filomena Suplicy.

Relações próximas
Ainda vigorando a sociedade com a fa-

mília Suplicy, nomes que hoje figuram no 
escândalo do Consórcio Nordeste já se liga-
vam.

Nomes aos bois
Edinho Silva, outro enrolado no escân-

dalo dos respiradores, presidia o PT-SP, de 
Eduardo Suplicy, que estava no Senado.

Lucro abusivo da Petrobras é de meio bilhão por dia

O PODER SEM PUDOR

Leonel Brizola encontrou Tancredo 
Neves em um evento político e se derra-
mou em elogios, lembrando que ele fora o 
último ministro da Justiça de Getúlio, indo 
ao seu enterro e falando em seu túmulo. 
“Foi também primeiro-ministro de Jango, 

compareceu ao seu enterro e discursou 
junto ao túmulo. O senhor merece o meu 
apreço”, completou. Quando Brizola se 
despediu e foi embora, Tancredo brincou: 
“Aquilo não é elogio, não. Ele está com 
medo que eu o enterre. E discurse”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O medo de Brizola

Consórcio NE: maconhista é 
ligado à família Suplicy
Luiz Henrique Ramos Jovino, 
um dos sócios da HempCare, 
empresa de produtos à base 
de maconha que assinou con-
trato de R$48 milhões com 
o governo petista da Bahia, 
para compra de respiradores 
que jamais foram entregues, 
foi sócio de dois parentes do 
vereador Eduardo Suplicy 
(PT-SP). Os sócios do en-
rolado Luiz Henrique, que é 
investigado na Polícia Fede-
ral, eram Roberto Matarazzo 
Suplicy, irmão do vereador, 
e Roberta Matarazzo Suplicy, 
sobrinha do petista e filha de 
Roberto.

Mandou bem
O novo ministro de Minas e Energia, 

Adolfo Sachsida, teve a atitude responsável 
de fazer sua primeira aparição e anunciar a 
intenção de privatizar a Petrobras quando as 
bolsas de valores já estavam fechadas. 

Grande notícia
Aguarda-se para esta quinta-feira (12) o 

envio de ofício do Ministro Adolfo Sachsida 
ao colega Paulo Guedes (Economia) pedindo 
estudos e iniciativas necessárias à privatiza-
ção de Petrobras. Grande notícia.

Voz do atraso
Em outubro, o dólar disparou e a Bolsa 

caiu quase 3%, num só dia, após Paulo Gue-
des mencionar possível 'puxadinho' no teto 
de gastos para o Auxílio Brasil. Lula, ontem, 
avisou que pretende matar o teto.

Apoio de cara feia
Fernanda Melchionna (Psol-RS) fez 'gi-

nástica' no plenário da Câmara, ontem (11), 
para justificar seu apoio e do seu partido à 
MP de Bolsonaro sobre o plano de saúde da 
PF. Falou mal do governo, mas votou “sim”. 

‘É verdade esse bilete’
A China, que submete sua população à 

mais dura onda de lockdowns para impedir 
o avanço do coronavírus, insiste que regis-
trou apenas 220 mil casos de covid e 5 mil 
mortes desde o início da pandemia.

T de Trilhão
O presidente da Comissão de Orçamento, 

Celso Sabino (União-PA), calcula que o total 
das despesas dos poderes em 2023 deve ul-
trapassar R$ 5 trilhões; R$ 200 bilhões a mais 
que neste ano. Que horror.

Bandidos à solta
Em Brasília, não retornaram à Papuda 27 

dos 1.756 presidiários que desfrutaram do 
“saidão” ou “saidinha” do Dia das Mães, de 5 
a 9 de maio. Devem ter celebrado também a 
leniência da legislação penal.

Triste marca
O presidente Joe Biden tropeça no 

mandato, com rejeição recorde nos EUA, 
superior até a de Donald Trump. Além 
disso, seu governo superou a marca de 
600 mil mortes por covid. Sem alarde nas 
manchetes, claro.

Pensando bem...
...pesquisa é retrato do momento, mas tem 

muita foto com filtro e photoshop.

FOTO JOSÉ CRUZ/AGÊNCIA BRASIL
O ministro da Educação, 

Victor Godoy, declarou nes-
ta quarta-feira (11) que não 
participou das agendas da 
pasta com os pastores evan-
gélicos Gilmar Santos e Aril-
ton Moura, nas quais os reli-
giosos são acusados de terem 
cobrado propina de prefeitos 
em troca de viabilizar de-
mandas dos municípios jun-
to a pasta.

Em audiência pública nas 
comissões de Educação e 
de Fiscalização e Controle 
da Câmara dos Deputados, 
Godoy destacou que as úni-
cas vezes em que participou 
de eventos com as presenças 
dos pastores foi a convite do 
ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, para compor 
a mesa de abertura. “Todos 
os três eventos em que par-
ticipei nessa qualidade fo-
ram realizados no auditório 
do Ministério da Educação. 
Não participei de nenhum 
dos outros seis eventos rea-
lizados com a presença des-
ses pastores. Não participava 
das agendas com os referidos 
pastores. E os assuntos, por-
ventura, tratados por eles e 
o ex-ministro da Educação, 
não eram de meu conheci-
mento”, acrescentou.

Em sua exposição inicial 
aos deputados, Victor Godoy 
também defendeu seu an-
tecessor, que deixou a pasta 
em março, após as denún-
cias terem sido publicadas 
pela imprensa. “Quero aqui 
testemunhar que o ex-mi-
nistro da Educação [Milton 
Ribeiro], durante 1 ano e 8 
meses que trabalhou comigo, 
nunca solicitou ou impôs que 
eu realizasse qualquer ato em 
desacordo com a legislação 
pátria. Sempre mantive com 
o ex-ministro uma relação 

de cordialidade e respeito”, 
disse.

Sobre como a pasta tratou 
as denúncias, o ministro, que 
é servidor de carreira da Con-
troladoria-Geral da União 
(CGU) e chegou a auditar 
diversos órgãos da pasta ao 
longo de quatro anos, antes 
de ir para o MEC, disse que 
assim que tomou conheci-
mento das denúncias sugeriu 
a Milton Ribeiro ações para 
que fossem investigadas pela 
CGU. “Eu, pessoalmente, re-
duzi a termo os relatos a mim 
declarados e encaminhei, 
com autorização do então 
ministro, à CGU para inves-
tigação. Ainda que não hou-
vesse elementos materiais de 
prova, decidi que o caminho 
da prudência era o melhor a 
ser trilhado”, pontuou ele, na 
ocasião.

Confirmado como minis-
tro da pasta no final de mar-
ço, Victor Godoy esclareceu 

ainda que tão logo saiu da se-
cretária-executiva para atuar 
como ministro da Educação 
interino, determinou o le-
vantamento de informações 
a respeito das denúncias e en-
caminhou resultados à CGU 
para auxiliar os trabalhos 
investigativos. “O presidente 
da República, ao me designar 
para assumir a pasta como 
ministro da Educação, deter-
minou que sejam adotadas 
todas as medidas investiga-
tivas necessárias e que, caso 
alguma irregularidade seja 
identificada, sejam tomadas 
as providências necessárias. 
Adotei providências no sen-
tido de orientar o FNDE a 
suspender preventivamente 
os repasses sob investigação”, 
acrescentou.

Durante suas falas nes-
ta quarta-feira, o ministro 
destacou que colabora com 
todas as investigações dos ór-
gãos de controle e trabalhou 

no sentido de fortalecer os 
mecanismos de integridade 
do FNDE. Apesar disso, lem-
brou que a autarquia federal 
goza de autonomia adminis-
trativa, orçamentária e finan-
ceira, “não respondendo ao 
ministro da Educação por 
seus atos praticados”.

Aos deputados das co-
missões, o ministro da 
Educação ressaltou ainda 
que sempre se pautou no 
combate a qualquer prática 
ilícita. “Reforço meu com-
promisso, perante toda a so-
ciedade brasileira, de cola-
borar com as investigações 
para que todas as suspeitas 
sejam esclarecidas. Duran-
te minha gestão a frente do 
MEC, não serei leniente com 
qualquer irregularidade e 
atuarei com correição e inte-
gridade, valores inegociáveis 
que levo comigo em minha 
vida pública”, disse. (Com in-
formações da Agência Brasil)

PT reforça segurança 
de Lula em meio a 
protestos governistas

Preocupados com atos 
agendados por aliados do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), o PT reforçou a segu-
rança e fez ajustes na agen-
da do ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) 
em viagem a Juiz de Fora 
(MG) nesta quarta-feira 
(11), segundo integrantes 
da equipe do petista.

Lula chegou pela manhã 
à cidade. Na via de acesso ao 
aeroporto, ele era esperado 
por cerca de 10 manifestan-
tes bolsonaristas, que esta-
vam ao lado de pelo menos 
40 militantes do Movimento 
dos Trabalhadores Rurais 
Sem Terra (MST). Não hou-
ve atritos no local. O acesso 
ao aeroporto estava fechado 
aos manifestantes.

O petista cumpre uma 
série de compromissos de 
pré-campanha em Minas 
Gerais. Nesta terça (10), 
esteve em Contagem (MG) 
e, na segunda-feira (9), em 
Belo Horizonte. Ele enfren-
tou pequenos protestos de 
apoiadores de Bolsonaro 

nos outros municípios, mas 
sem intercorrências. Para a 
agenda de ontem, no entan-
to, a segurança teve de ser 
redobrada em Juiz de Fora, 
segundo aliados do petista, 
depois de a equipe de Lula 
ser avisada de que protes-
tos foram agendados para 
pontos onde ele cumpre 
compromissos.

A primeira agenda de 
Lula em Juiz de Fora foi 
uma visita ao Memorial 
Itamar Franco. O ex-presi-
dente chegou em um com-
boio com seis batedores de 
motocicletas e entrou no 
prédio, cumprimentando 
apenas um grupo de apoia-
dores que ocupavam uma 
área cercada de grades. A 
rua Benjamin Constant, 
que dá acesso ao edifício, e 
o quarteirão que circunda 
o lugar, foram fechados 
com gradil. O único acesso 
aberto ao local onde Lula 
estava foi pela garagem, 
por onde o petista entrou, 
mas mesmo assim a entra-
da não foi permitida.

Telegram. Um dos principais grupos bolsonaristas no Telegram foi temporariamente suspenso. 
Usuários do grupo, que é público, têm encontrado o aviso de que a empresa deu tempo aos modera-
dores do grupo para removerem mensagens após alguns usuários terem postado “conteúdo ilegal”.

Victor Godoy prestou depoimento a parlamentares na Câmara Federal nesta quarta-feira (11)

Ministro nega ter participado 
de reuniões com pastores
O titular do Ministério da Educação foi ouvido em audiência pública na 
Câmara dos Deputados sobre a cobrança de propina de prefeitos no MEC

Ceará Diesel S.A. 
C.N.P.J. Nº 63.388.441/0001-22 - NIRE: 23300018982

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2022. DATA: 27 de abril 
de 2022, às 19:00 horas. LOCAL: Avenida Aguanambi, nº 2213 a 2269, Bairro Fátima, Fortaleza - CE, CEP 
60055-401. PRESENÇA: Os Acionistas representando a totalidade do Capital Social. MESA DIRETORA: Sra. 
ROSANE FERREIRA BARATA - Presidente; e o Sr. ANTONIO PÁDUA ARANTES – Secretário. CONVOCACÃO 
DOS ACIONISTAS: Dispensada, de acordo com o disposto no Art. 124, §4º da Lei 6.404/76. DOCUMENTOS 
DA ADMINISTRAÇÃO: As demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021 
foram publicadas no dia 27 de abril de 2022 no Jornal O Estado, pág. 08, com divulgação simultânea da íntegra 
dos documentos na página do mesmo jornal na internet, conforme disposto no artigo 289, inciso I, da Lei nº 
6.404, de 15/12/76. DELIBERAÇÕES: Por unanimidade, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram 
aprovadas: a) as contas dos administradores, as Demonstrações Financeiras e o Relatório da Diretoria referente 
ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) os dividendos distribuídos no montante de R$1.090.000,00 (um 
milhão e noventa mil reais) por conta de lucros retidos, ficando o lucro líquido do exercício em conta própria 
do patrimônio, para futura utilização; c) a não eleição do Conselho Fiscal, por não ser permanente e não haver 
pedido para sua instalação; d) foram reeleitos os seguintes membros Diretoria para o mandato 2022/2023: 
DIRETOR-PRESIDENTE - JACOB BARATA (JB1), brasileiro, viúvo, natural de Belém do Pará, empresário, residente 
e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ e com escritório na Avenida Brasil, nº 8255, Ramos, Rio de Janeiro/RJ, CEP 
21030-000, portador da carteira de identidade nº 976.984, expedida pelo IFP/RJ, e do CPF/MF nº 005.805.707-
20; DIRETOR VICE-PRESIDENTE - ANTÔNIO PÁDUA ARANTES, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF/
MF sob o nº 027.206.987-68, portador da carteira de identidade nº 01.887.056-8, expedida pelo DETRAN/
RJ, residente e domiciliado na Rua Mesquitinha nº 11, Condomínio Malibu, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ, 
CEP 22.793-297; e DIRETOR SUPERINTENDENTE - GILSON MANSUR, brasileiro, casado, engenheiro mecânico, 
inscrito no CPF/MF sob o nº 345.416.597-00, portador da cédula de identidade nº 2.734.202 IFP-RJ, residente 
e domiciliado na Rua Isidoro Lopes, nº 470, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ, CEP 22.793-273, todos com 
mandato vigente até a publicação da Assembleia Geral Ordinária (AGO) do ano de 2023. Ficam todos os 
Diretores sem remuneração, por já receberem honorários de outras empresas do grupo. Estando presentes os 
Diretores reeleitos, tomam posse e declaram a inexistência de quaisquer impedimentos legais para o exercício 
de seus mandatos, servindo a presente como termo de posse, inclusive. ESCLARECIMENTO: Como os acionistas 
JACOB BARATA (JB1), inscrito no CPF/MF sob o nº 005.805.707-20, e JACOB BARATA (JB2), inscrito no CPF/
MF sob o nº 058.986.837-39, são homônimos, seus nomes aparecem nesta ata sempre seguidos das siglas JB1 
para um e JB2 para o outro. ENCERRAMENTO: Lavrada e lida, foi a presente Ata aprovada por unanimidade 
e assinada por todos os presentes. JACOB BARATA (JB1), representado por sua procuradora Rosane Ferreira 
Barata; JACOB BARATA FILHO (sem direito a voto); DAVID FERREIRA BARATA; ROSANE FERREIRA BARATA; 
JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S/A, neste ato representado por JACOB BARATA (JB2) e Daniel Ferreira 
Barata (JB2); JACOB BARATA (JB2); DANIEL FERREIRA BARATA, bem como os Diretores reeleitos. A presente 
é cópia fiel da lavratura original efetuada no Livro de Atas de Assembléias Gerais. Fortaleza - CE, 27 de abril de 
2022. ANTÔNIO PÁDUA ARANTES - Secretário. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 
5797353 em 10/05/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.
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Inscrcições. As inscrições para o curso de formação básica em Dança da Vila das Artes seguem 
abertas até a segunda-feira, 16. O curso é destinado para crianças e pré-adolescentes com idades 
entre 8 e 14 anos. Os candidatos podem se inscrever online pelo site do Instituto Cultural Iracema.CIDADES

PSDB do Tauá?
A informação que circulou ontem na Assembleia Legis-

lativa do Estado do Ceará dava conta deve que até o final 
do corrente mês o empresário tauaense Chiquinho Feito-
sa(atual primeiro suplente de senador de Tasso Jereissati), 
deverá assumir a presidência do PSDB, cargo para o qual 
foi convidado pela cúpula tucana após seu ingresso no 
partido.

Saiba mais
Feitosa era o presidente do DEM que tendo em vista 

decisão nacional se fundiu ao PSL e surgiu o União Brasil 
(UB), com o compromisso de apoiar a pré-candidatura do 
Capitão Wagner ao Governo Estadual. Não concordando 
com a decisão, Chiquinho Feitosa decidiu ingressar no 
PSDB e vai ser aquinhoado com a presidência do partido. 
Tauá tá bem na foto, pois, já tem o ex-vice-governador 
Domingos Filho como presidente de outro partido, no 
caso o PSD.

Casos de sarampo
A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa) está investigan-

do casos de sarampo em vários municípios. Ao que se 
informa, além da capital, estarão na mira os municípios de 
Maranguape, Morada Nova, Cascavel, Itarema, Amonta-
da, São Gonçalo do Amarante e Itaitinga, onde há suspeita 
de alguns casos. Vamos ficar atentos.

Faltando ambulâncias?
Informações nos bastidores mostram a preocupação 

das autoridades governamentais, pois, estariam faltando 
ambulâncias do Samu Ceará, dentre outros, nos municí-
pios do Eusébio, Caucaia e Maracanaú. Comenta-se que 
na vizinha Caucaia, oito equipes estariam se revezando 
nos atendimentos. 

Concurso repercute
Continua rendendo bons elogios à governadora Izolda 

Cela e ao Governo do Estado do Ceará como um todo, a 
notícia de que será feito concurso público para a contrata-
ção de professores para a Universidade Estadual do Ceará 
(UECE) e para Universidade Estadual Vale do Acaraú 
(UVA), com sede em Sobral.

Importante
Ao que foi divulgado, serão no total, 365 vagas dis-

poníveis para docentes da UECE em diversos cursos de 
áreas como saúde, tecnologia e educação, em unidades da 
capital e interior. As vagas previstas nos editais dividem-se 
para provimento imediato de cargos nos cursos já exis-
tentes, bem como ao preenchimento de cargos dos cursos 
novos criados nos campos de Canindé, Quixeramobim, 
Aracati, Crateús e Tauá. Os salários vão de R$ 7 a 11 mil 
reais. Estamos atentos.

O flagrante mostra o empresário Roberto Farias no mo-
mento em que Dr. Luis Sérgio Gadelha Vieira, então presi-
dente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), órgão 
que foi extinto e todas as suas atividades foram passadas ao 
TCE, Tribunal de Contas do Estado do Ceará fazia a leitura 
da lista dos Melhores Prefeitos do Ceará há três décadas. 
Luis Sérgio Gadelha Vieira era um dos membros da Co-
missão de Votação à qual também pertenciam os demais 
membros da histórica foto, no caso, vovô Viana, Dutra 
de Oliveira (de saudosa memória) e tantos outros votan-
tes. O registro é porque a PPE vai lançar nesta quinta-feira 
(12/05) através de entrevista no Política Especial na AM 
Cidade 860-Política Especial sob nosso comando a promo-
ção que corresponde ao ano administrativo 2021/2022. O 
jovem Leonardo Farias confirmou a entrevista.

PPE e os melhores prefeitos

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 12 de maio de 2022  O ESTADO                     

FOTO REPRODUÇÃO/PIXABAY

Após 2 anos de pandemia, 
é possível começar-se a avaliar 
consequências de longo prazo 
do período em áreas como a 
educação. Nesse contexto, a 
Universidade Federal do Rio 
de Janeiro (UFRJ) realizou 
uma pesquisa inédita nas es-
colas públicas de Sobral, no 
interior do Ceará, e desco-
briu que há um aumento das 
desigualdades educacionais 
causado pela interrupção das 
atividades presenciais.

O estudo aponta que, na 
comparação com as crianças 
que tiveram atividades pre-
senciais em 2019, alunos que 
tiveram atividades remotas na 
pré-escola em 2020 e 2021 têm, 
em média, defasagem de até 10 
meses na aprendizagem. Além 
disso, ao avaliar-se o nível de 
aprendizagem em matérias 
como linguagens e matemá-
tica, a pesquisa revelou que o 
desenvolvimento das crianças 
que estavam terminando o se-
gundo ano da pré-escola em 
2021 era semelhante ao gru-
po de crianças que, em 2019, 
estavam iniciando o segundo 
ano da pré-escola. Estatistica-
mente, o impacto da pandemia 
no aprendizado entre os meses 
de março e dezembro de 2020, 
pode representar defasagem de 

6 meses para matemática e 7 
meses para linguagens.

A pesquisa da UFRJ tam-
bém considerou as consequ-
ências socioemocionais para 
os pequenos. Comparando 
crianças que terminaram a 
pré-escola antes da pandemia 
e as que estudaram remota-
mente no período, percebeu-
-se diferenças nas dimensões 
de independência, autocon-
fiança, relacionamento e co-
municação. Além disso, os 
alunos que estavam na pré-
-escola durante a crise sani-
tária apresentaram menor 
desenvolvimento na aptidão 
física, 20% reduziram suas ati-
vidades físicas e 54% aumenta-
ram o tempo diante das telas.

A pesquisa, intitulada 
“Aprendizagem na Educação 
Infantil e Pandemia: um estudo 
em Sobral/CE”, coletou dados 
de 895 crianças, que foram divi-
didas em três grupos: o primei-
ro que frequentou a pré-escola 
presencialmente por 2 anos; o 
segundo, que teve um ano de 
ensino presencial e nove meses 
de ensino remoto e o terceiro 
grupo, que viveu 16 meses de 
aprendizagem remota.

É válido ressaltar que uma 
pesquisa semelhante foi reali-
zada no Rio de Janeiro, onde 

chegou-se a conclusão que há 
defasagem de, pelo menos, 4 
meses na rede privada e 6 me-
ses na rede conveniada. “Nes-
se momento, a implantação 
de programas de busca ativa 
de crianças que perderam 
acesso à creche e pré-escola 
é fundamental. Também será 
necessário um acolhimento 
e diagnóstico individual do 
desenvolvimento infantil de 
cada criança, considerando 
diferentes dimensões do de-
senvolvimento e não apenas 
cognição”, sugere Thiago Bar-
tholo, um dos pesquisadores 
responsáveis pelo estudo.

O pesquisador ressalta ain-
da, que Sobral foi escolhida 
para participar da pesquisa 
porque a rede pública da cida-

de é reconhecida como eficaz 
e tem sistematicamente apre-
sentado elevados indicadores 
educacionais no ensino funda-
mental. “Os resultados ajudam 
a pensar os impactos da pande-
mia em outros municípios no 
Brasil, mas essa extrapolação 
deve ser feita com cuidado con-
siderando as especificidades de 
outras redes de ensino”, afirma.

Mariane Kolinski, também 
pesquisadora do estudo, acredi-
ta que a pandemia de covid-19 
gerou a maior crise da educa-
ção brasileira. “A ampliação das 
desigualdades de aprendizado 
tem sido reportada em diversos 
estudos nacionais e internacio-
nais e deve receber atenção es-
pecial dos gestores”,  aconselha.

Por Yasmim Rodrigues

Crianças que tiveram atividades remotas na pré-escola têm, em 
média, defasagem de até 10 meses na aprendizagem

A Autarquia Municipal de 
Trânsito e Cidadania irá rea-
lizar o primeiro leilão do ano 
de automóveis, motocicletas 
e equipamentos classificados 
como sucata, que foram re-
movidos há mais de 60 dias 
pelo órgão e não foram regu-
larizados pelos proprietários.

De acordo com o assessor 
técnico da AMC, Disraelli 
Brasil, o leilão constitui uma 
providência acessória para 
a medida administrativa de 
remoção de veículos por in-
frações de trânsito. “O veícu-
lo apreendido ou removido e 
não reclamado pelo seu pro-

prietário no prazo, que é con-
tado a partir da data do seu 
recolhimento, deve ser avalia-
do e levado a leilão”, explica.

Neste primeiro momento, a 
AMC leiloará 566 lotes. O as-
sessor técnico da AMC acre-
dita que, entre os principais 
benefícios de adquirir um 
veículo do leilão, está a pos-
sibilidade de comprar a peça 
abaixo do valor de mercado.

Disraelli Brasil informa 
ainda, que o dinheiro arre-
cadado no leilão será utili-
zado tanto para o custeio do 
próprio evento, quanto para 
outras atividades. “O valor 

remanescente segue uma or-
dem. Inicialmente, despesas 
com remoção e estadia, tri-
butos vinculados ao veículo e, 
posteriormente, credores tra-
balhistas, tributários, titulares 
de trânsito, multas de trânsito 
e demais créditos”, detalha.

O evento ocorrerá de ma-
neira virtual, nesta sexta-fei-
ra, a partir das 9h da manhã. 
No dia, os interessados terão 
acesso pelo site Celso Cunha 
Leilões, porém já é possível 
realizar os primeiros lances 
na página oficial do leiloeiro.

O leilão é destinado para 
pessoas físicas maiores de 

idade ou emancipadas, que 
possuem documento de iden-
tidade, CPF e comprovante 
de endereço. A participação 
também é aberta para as em-
presas, desde que estejam 
inscritas no CNPJ e regulares 
junto ao INSS e à Justiça do 
Trabalho.

Também é válido informar 
que, para participar da ação, 
a população deve realizar um 
cadastro prévio no site do lei-
loeiro até as 18h de hoje, quin-
ta-feira, 12. Somente com o 
cadastro será possível realizar 
o login e participar dos lances. 
Por Yasmim Rodrigues

AMC realiza primeiro leilão
de veículos do ano nesta sexta-feira

Pós-pandemia: estudo revela 
defasagem em escolas de Sobral 
A pesquisa foi conduzida pela UFRJ e se refere às desigualdades de 
aprendizagem pelo ensino remoto durante a pandemia

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços nº 1801.01/2022 – Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: pavimentação em 
pedra tosca no Sitio Fidalgo e Bairro Caldeirão no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP 
Nº 1452 da Superintendência de Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, conforme 
Projeto Básico. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE, 
comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta de Preço da 
Tomada de Preços nº 1801.01/2022. Empresa Vencedora: Prime Construções e Locações 
LTDA , com CNPJ 19.967.758/0001-21, pelo valor global de R$ 339.274,40 (Trezentos e trinta e 
nove mil , duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). A ata de julgamento das 
propostas de preços do certame em referência, com as razões que motivaram o 
posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos 
interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no 
sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto 
no artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei de Licitações. Alcântaras/CE, 12 de Maio de 2022. 
Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso do Julgamento da Habilitação – 
Tomada de Preços Nº 05.04.01/2022-07/TP. Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar 
obra de recuperação de estrada vicinal na Localidade de Garças, no Município de Amontada, 
conforme Convênio nº 154/2021-Superintendência de Obras Públicas-SOP – Governo do Estado. 
A Comissão de Licitação do Município de Amontada torna público o resultado da documentação de 
habilitação, sendo observado pela Comissão de Licitação o que se segue, que as empresas que 
atenderam a todas as exigencias editalicias, portanto Habilitadas, foram as seguintes: LS Serviços 
de Construções EIRELI, CNPJ (MF) 21.541.555/0001-10, Completa Serviços e Construções 
EIRELI-ME, CNPJ (ME) 17.411.277/0001-00, CNT Construtora Nova Terra EIRELI, CNPJ (MF) 
12.314.392/0001-42, Limpax Construções e Serviços LTDA, CNPJ (MF) 07.270.402/0001-55 (com 
restrição) - habilitada com ressalva, uma vez que apresentou certidão de regularidade trabalhista 
vencida para o processo, devendo ser apresentada certidão válida para fins de eventual assinatura 
do termo contratual – art. 42, da Lei Complementar 123/2006); Savires Iluminação e Construções 
EIRELI, CNPJ (MF) 22.346.772/0001-12, ECO TEC Construções e Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 
39.925.178/0001-89, Construtora Icone EIRELI, CNPJ (MF) 10.588.971/0001-58, Incorporadora e 
Construtora Nordeste LTDA, CNPJ (MF) 37.012.736/0001-90, VK Construções e 
Empreendimentos LTDA, CNPJ (MF) 09.042.893/0001-02, Construtora e Serviços JRS EIRELI, 
CNPJ (MF) 38.042.979/0001-33, ML Empreendimentos Assessoria e Serviços EIRELI, CNPJ (MF) 
29.326.036/0001-41, Ramilos Construções EIRELI, CNPJ (MF) 09.060.561/0001-50, MV&R 
Locação e Construção EIRELI, CNPJ(MF) 19.732.774/0001-35, Aguia Construções e 
Incorporações LTDA, CNPJ (MF), 12.049.385/0001-60, Abrav Construções Serviços Eventos E 
Locações EIRELI, CNPJ (MF) 12.044.788//0001-17, North Empreendimentos e Serviços EIRELI, 
CNPJ (MF), F Airton Victor, CNPJ (MF) 97.553.390/0001-69, portanto, Habilitadas. Enquanto que 
as empresas seguintes foram Inabilitadas: CENPEL Centro Norte Projetos E Empreendimentos 
LTDA, CNPJ (MF) 05.502.041/0001-08, apresentou o item: 4.2.3.3, vencida para a data do 
processo; F J de Matos Neto, (TECTA), CNPJ (MF) 20.160.697/0001-75, apresentou o item 4.2.3.3  
vencida para a data do processo;  Francisco Tiago Lemos Oliveira, (LT Empreendimentos), CNPJ 
(MF) 40.904.276/0001-19,  não apresentou os itens: 4.2.3.3; 2.2.3; 4.1 "D"; 4.2.2; 4.3.5; 4.2.2.1; 
4.2.2.2; 4.3.7; e O dos Reis Brandão EIRELI, CNPJ (MF) 27.105.515/0001-02, não apresentou os 
itens do edital 4.2.3.3; 2.2.3; 4.1 "D"; 4.2.2; 4.3.5; 4.2.2.1; 4.2.2.2; 4.3.7. Fica Designada a Data da 
Sessão de Abertura e Julgamento das Propostas de Preços, para o Dia 25 de Maio de 2022, ÀS 
09H:30MIN, na Sede CPL de Amontada, salvo em caso de recurso apresentado. Informa, ainda, 
que o prazo para eventual interposição de recurso começa a contar, a partir da data da publicação 
do resultado da habilitação, conforme reza o Art. 109, I, "a", da Lei n° 8.666/93. Amontada-Ce, 10 
de maio de 2022. Nara Lucia Silveira de Pinho - Presidente da CPL de Amontada/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 23.02.01/2022-07 
- Resultado do Julgamento das Propostas de Preços. Objeto: contratação de pessoa jurídica 
para executar reforma de UBS de Garças, no Município de Amontada, com recursos do Ministério da 
Saúde, conforme Proposta nº 11872.4040001/221-007. A Comissão de Licitação torna pública o 
resultado do julgamento das propostas, sendo vencedora a empresa: JJ Locações e Construções 
EIRELI, CNPJ (MF) 18.866.411/0001-20, apresentou proposta no valor global de R$ 145.487,98 
(cento e quarenta e cinco mil quatrocentos e oitenta e sete reais e noventa e oito centavos). Abre-se 
o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea, “b”, Lei n° 8.666/93 a contar da publicação. 
Amontada/CE, 10 de maio de 2022. Nara Lúcia Silveira de Pinho - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 

Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento final do 

Pregão Eletrônico nº 2022.04.26.1, Sendo o seguinte: Empresas Vencedoras – Medmaia 

Comercio de Produtos Medicos LTDA vencedora junto aos lotes 1 e 2 e Cearense Comércio de 

Produtos Hospitalares EIRELI vencedora junto ao lote 3 por apresentarem melhores preços na 

fase de disputa, estando os em conformidade com os praticados no mercado, sendo ainda, 

declaradas habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Maiores 

informações na sede da Prefeitura, sito na Rua Alaíde Feitosa, n° 132, Bairro Jardim São 

Francisco – Barro/CE ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com.br. Barro/CE, 

10 de maio de 2022. Heitor Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial. Estado do Ceará – Câmara Municipal de Itapajé – Resultado de Julgamento de Habilitação 
– Tomada de Preços Nº 2022.04.18.01CMI. A Presidente da Comissão de Licitação, comunica 
aos interessados o resultado do julgamento de habilitação referente ao Edital de Tomada de 
Preços nº 2022.04.18.01CMI, cujo objeto é a prestação de serviços de assessoria em 
contabilidade pública junto à Câmara Municipal de Itapajé. Licitantes inabilitados: JP Lopes de 
Alcântara ME; M J de Paiva Neto ME; G M da Silva Rosa Serviços e Eventos ME; J P de Sousa 
Nascimento ME. Licitante habilitado: Paiva Centro de Serv. Contab. Pública e Empresarial 
EIRELI. Fica aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea "A" da Lei n° 8.666/93. 
Itapajé/CE, 11 de maio de 2022. À Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio. A Prefeitura Municipal de Eusébio - CE, por 
meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da habilitação 
da Concorrência Pública nº 05.004/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para a execução das obras de pavimentação em concreto asfáltico usinado à quente em diversas 
ruas no Município de Eusébio/CE, com o seguinte resultado: Inabilitar as seguintes empresas: 03 – 
CLPT Construtora EIRELI – CNPJ Nº 25.165.699/0001-70; 04 – AXE Capital Engenharia e 
Distribuidora de Asfalto LTDA – CNPJ Nº 17.083.678/0001-88; Habilitar as seguintes empresas: 01 
– Construtora Impacto Comercio e Serviços EIRELI – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28; 02 – Coral 
Construtora Rodovalho Alencar LTDA – CNPJ Nº 07.195.191/0001-33; 05 – Copa Engenharia 
LTDA – CNPJ Nº 02.200.917/0001-65. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal 
previsto na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei nº 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão 
encontra-se a disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio, 11 de 
maio de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio. A Prefeitura Municipal de Eusébio - CE, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o resultado de julgamento da 
habilitação da Concorrência Pública nº 05.003/2022, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para a execução das obras de pavimentação em pedra tosca em diversas Ruas 
no Município de Eusébio/CE, com o seguinte resultado: Inabilitar as seguintes empresas: 04 – 
VAP Construções LTDA – CNPJ Nº 00.565.011/0001-19; 05 – CENPEL – Centro Norte Projetos e 
Empreendimentos LTDA – CNPJ Nº 05.502.041/0001-08; 07 – Ferreira Construtora LTDA – 
CNPJ Nº 28.149.744/0001-91; 09 – Construtora Nova Hidrolandia EIRELI – CNPJ Nº 
22.675.190/0001-80. Habilitar as seguintes empresas: 01 – Siga Locações e Construções 
EIRELI – CNPJ Nº 11.107.890/0001-51; 02 – Concórdia Construções EIRELI – CNPJ Nº 
00.578.619/0001-88; 03 – Athos Construções LTDA – CNPJ Nº 08.237.585/0001-70; 06 – Copa 
Engenharia LTDA – CNPJ Nº 02.200.917/0001-65; 08 – Construtora Impacto Comercio e 
Serviços EIRELI – CNPJ Nº 00.611.868/0001-28. Fica a partir desta publicação aberto o prazo 
recursal previsto na Alínea “a”, Inciso I, Art. 109, da Lei n° 8.666/93. O relatório de julgamento da 
Comissão encontra-se a disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. 
Eusébio, 11 de maio de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 13 de Maio de 2022 a 24 de Maio de 2022 até às 08h. (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
0501.22.05.04.001PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 
visando a aquisição de material de expediente destinado a atender s secretaria de finanças do 
município de Itaitinga/Ce, no Endereço Eletrônico “Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de 
Mercadorias - BBMNET, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas 
acontecerá no dia 24 de Maio de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de 
disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 24 de Maio de 2022 (Horário de Brasília). 
Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 
12h horas), e poderão ser solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. À Pregoeira.
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Aviação. Os controladores da Gol e da colombiana Avianca anunciaram a formação de uma holding, 
sob a qual os dois grupos de aviação vão compartilhar a mesma plataforma de negócios. O novo 
grupo, que tem expectativa de que o negócio seja concluído no segundo semestre, se chama Abra.INTERNACIONAL

ONU afirma que guerra 
na Ucrânia gera temor 
com fome global

O secretário-geral da Or-
ganização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, 
disse nesta quarta-feira (11) 
que está profundamente 
preocupado com o risco de 
generalização da fome, uma 
vez que a guerra na Ucrânia 
ameaça a segurança alimen-
tar em diferentes partes do 
mundo. Falando ao lado 
do chanceler e do ministro 
das Relações Exteriores da 
Áustria em Viena, Guterres 
também disse que as conver-
sações estão em andamento 
para a retirada de mais civis 
das zonas de conflito na 
Ucrânia, e expressou con-
fiança de que mais saídas 
irão acontecer no futuro. 
Entretanto, ele minimizou a 
perspectiva de que conversa-
ções de paz sobre a Ucrânia 
aconteçam em breve. A guer-
ra na Ucrânia fez subir os 

preços globais de grãos, óleos 
de cozinha, combustíveis e 
fertilizantes, e agências da 
ONU alertaram que as altas 
de preços agravarão a crise 
alimentar na África.

Invasão
A invasão russa da Ucrâ-

nia, iniciada em fevereiro, 
perturbou a navegação no 
Mar Negro, uma rota im-
portante para grãos e outras 
commodities, estrangulando 
as exportações da Ucrânia 
e da Rússia. “Devo dizer 
que estou profundamente 
preocupado, ou seja, com 
os riscos de que a fome se 
generalize em diferentes 
partes do mundo devido à 
dramática situação de segu-
rança alimentar que estamos 
enfrentando por causa da 
guerra na Ucrânia”, disse 
Guterres. (Agência Brasil)

A Ucrânia restringiu pela 
primeira vez desde que foi 
invadida pela Rússia, há 77 
dias, o fluxo de gás natural 
que o país de Vladimir Pu-
tin vende para a Europa e 
passa por dutos em seu ter-
ritório.

A medida pegou de sur-
presa analistas ocidentais, 
que buscam amplificar ao 
máximo notícias que pare-
çam favoráveis ao governo 
de Kiev em sua luta contra 
os russos, como uma ofen-
siva no nordeste do país que 
recapturou algumas vilas 
nesta quarta (11).

O corte tem dois signifi-
cados básicos: primeiro, que 
o presidente Volodimir Ze-
lenski quer pressionar ain-
da mais os membros da UE 
(União Europeia) reticentes 
a suspender a compra de gás 
e petróleo russos, que res-
pondem por cerca de 40% 
das demandas energéticas 
do bloco. A UE tem discu-
tido tais cortes e já pediu o 
fim da importação de pe-
tróleo e derivados, mas há 
resistência, particularmente 
da Hungria do aliado de Pu-
tin Viktor Orbán.

Corte
O corte parcial do gás foi 

feito no ponto de trânsito 
Sokhranovka, da Gazprom, 
a gigante estatal russa do se-
tor. A operadora ucraniana 
TSO disse que não havia se-
gurança naquele ramal por 
passar pelas áreas rebeldes 
russas de Lugansk, embora 
o fluxo tenha sido constan-
te desde o começo a guerra. 

Ela sugeriu o desvio do flu-
xo para o ramal que sai da 
cidade russa de Sudja, mais 
ao norte.

Com a medida, houve 
uma queda de 25% do en-
vio de gás para a Europa, o 
que fez o preço do produto 
flutuar um pouco. Mas terá 
impactos mais severos se 
continuar –as outras rotas 
de hidrocarbonetos passam 
pela Belarus e sob o mar 
Báltico, pelo gasoduto Nord 
Stream 1, que liga Rússia à 
Alemanha.

O segundo ramal do 
Nord Stream, inaugurado 
no ano passado, nunca foi 
usado devido às tensões 
crescentes entre Rússia e 
Ucrânia e, depois, à guerra. 
Ele é considerado o maior 
erro estratégico dos anos de 
Angela Merkel no poder na 
Alemanha, por amarrar o 
futuro energético da maior 
economia europeia a um 
aliado inconfiável.

Rublo
Moscou diz tratar do as-

sunto profissionalmente, 
dizendo que vai manter sua 
venda de hidrocarbonetos 
em contratos, tendo apenas 
obrigado os países a pagar 
em rublo para valorizar sua 
moeda na crise –só que já 
cortou o fluxo para Polônia 
e Bulgária, adversárias que 
se recusaram a fazer isso. 
As sanções duras a que os 
russos foram impostos não 
impedem que cerca de EUR 
1 bilhão (R$ 5,4 bilhões) se-
jam pagos diariamente ao 
Kremlin em troca dos pro-

dutos pelos europeus.
Zelenski já disse mais de 

uma vez que o Ocidente 
precisa parar de bancar o 
esforço de guerra russo de 
forma indireta, enquanto 
recebeu a promessa de US$ 
40 bilhões (R$ 200 bilhões) 
em ajuda militar e econômi-
ca só dos Estados Unidos.

Desta forma, a medida 
pode ser apenas um alerta 
ou um sinal de desespero 
por parte de Kiev. A ofen-
siva russa no leste do país, 
visando abocanhar os talvez 
20% restantes da região rus-
sófona do Donbass e o sul 
do país, tem avançado com 
dificuldade -mas avançado.

Vilarejos
Os ucranianos divulga-

ram com grande estarda-
lhaço nesta quarta terem 
tomados vilarejos em torno 
de Kharkiv, segunda maior 
cidade do país, a noroeste 
do Donbass. Só que o movi-
mento não interfere na ação 
russa que visa encurralar o 
grosso das forças de Kiev no 
centro da região remanes-
cente sob domínio da Ucrâ-
nia.

Se as forças de Vladimir 
Putin terão energia e recur-
sos humanos para a emprei-
tada, isso é tema de debate 
até na Rússia. O constante 
fluxo de armas ocidentais 
mais adequadas para esse 
tipo de combate, em oposi-
ção à movimentação de in-
fantaria leve e bem armada 
contra colunas fixas de blin-
dados russos da primeira 
etapa do conflito, também 

pode ter seu peso.
Isso se reflete na retórica 

de Zelenski, que celebrou os 
avanços em um vídeo, mas 
disse que “nós não devemos 
criar uma pressão moral ex-
cessiva [sobre a tropa], em 
que vitórias são esperadas 
todas as semanas ou até to-
dos os dias”.

Calendário
Os russos parecem agir 

de acordo com um calen-
dário próprio, que é elusivo. 
Nesta quarta, por exemplo, 
um dos interventores apon-
tado por Moscou para a re-
gião de Kherson, tomada 
dos ucranianos no sul do 
país, anunciou que pretende 
fazer um pedido formal de 
anexação ao Kremlin.

Casa para 1 milhão de 
pessoas antes da guerra, 
Kherson foi um dos primei-
ros alvos de Putin. Forças 
russas oriundas da Crimeia, 
anexada em 2014 e imedia-
tamente ao sul da província, 
tomaram fizeram da capital 
homônima a primeira cida-
de importante ocupada por 
Moscou na invasão.

Federação
Até o fim do ano, disse o 

chefe adjunto da adminis-
tração civil-militar Kirill 
Stemousov, a região será 
parte da Federação Russa. 
Isso ocorrerá provavel-
mente com a realização de 
um plebiscito. O porta-voz 
do Kremlin, Dmitri Pes-
kov, deu a senha ao dizer 
que se “houver base legal”, 
a anexação ocorrerá.

Ucrânia corta gás russo para 
a Europa pela primeira vez
A Ucrânia restringiu pela primeira vez desde que foi invadida pela Rússia 
o fluxo de gás natural que o país de Vladimir Putin vende para a Europa

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal Senador Sá - A Prefeitura Municipal de Senador 
Sá torna a público o Extrato do Contrato N 001.03/2022 A Prefeitura Municipal de Senador Sá 
torna público o Extrato do Contrato N°001.03/2022, através do Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Administração e Finanças, Sr. Antonia de Oliveira de Morais, no uso de atribui-
ção legais. Comodante N° Zetrofst Ltda Cnpj:03.881.239/0001-06, cujo objeto é: cessão do 
direito de uso DP Licenciamento E- Consig – Sistema Eletrônico, via internet, de reserva de 
margem e controle de consignações, com desconto em folha de pagamento, e outras avenças 
e módulo do Servidor. Antonia de Oliveira de Morais Ordenadora de Despesas da Secretaria 
de Administração e Finanças 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E ABERTURA DOS EN-
VELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 0902.01/2022. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA DE COLETA MANUAL 
E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. Após avaliação do recurso interposto pela empresa BRASLIMP TRANSPORTE ESPE-
CIALIZADOS LTDA contra a fase de habilitação, a CPL decidiu manter a HABILITAÇÃO da empre-
sa AMBIENTALLIX SOLUÇÕES EM RESÍDUOS LTDA, por apresentar documentação conforme 
as exigências editalícias e manter a INABILITAÇÃO da empresa TRANS SERVICE TRANSPORTE 
LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por apresentar documentação em desconformidade com o edi-
tal, posição acompanhada por ato da Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde. Dossiês 
franqueados para vistas no endereço Av. São João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú. Abertura 
das Propostas de Preço será dia 17 de maio de 2022, às 14:00h, no endereço retromencionado. 
Santana do Acaraú-Ceará, 12 de Maio de 2022. Á COMISSÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - ERRATA DE PUBLICA-
ÇÃO. TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.01/2022 Objetos: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SE-
CRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. REFERENTE A 
TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.01/2022. ONDE SE LÊ: objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO 
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBE/CE.. LEIA-SE CORRETO: objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRU-
ÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE 
ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Jaguaribe/CE, 11 de maio de 
2022. Francisco José Soares Mourão - SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04.05.03/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de Junho 
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA 
DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.O edi-
tal e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou 
através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 11 de maio de 2022. Michelle Maria Martins de 
Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 18.03.01/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento das 
propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRU-
ÇÃO DE UM MATADOURO PÚBLICO DE JAGUARIBE/CE. Conforme segue: INABILITADAS: 1. 
ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 2. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDI-
MENTOS EIRELI; 3. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 4. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS 
E LOCACOES EIRELI; 5. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 6. N3 CONSTRUTORA 
LTDA; 7. CONSTRUSERVS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 8. H B SERVICOS DE CONS-
TRUCAO EIRELI; 9. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 10. AOS CONSTRU-
COES LTDA; 11. PLATAFORMA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; 12. CONSTRUTORA 
VIPON EIRELI, 13. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 14. J DE FONTE RANGEL 
EIRELI; 15. ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 16. LARGEM CONSTRUCOES LOCA-
COES E EVENTOS EIRELI; 17. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 18. PRIME TRANS-
PORTES LTDA; 19. C V TOME SERVICOS; 20. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 21. 
ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 22. MATOS & ALMEIDA LTDA, 23. T 
D DA COSTA; e HABILITADAS: 24. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; 25. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 26. C R P COSTA 
CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 27. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 28. 
CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 29. ROMA CONSTRUTORA EIRE-
LI; 30. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 31. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 32. FLAY 
ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 33. ABRAV CONSTRUCOES SERVI-
COS EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 34. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E 
CONSTRUCOES LTDA; 35. VAP CONSTRUCOES LTDA; 36. WU CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI. Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, 
alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de 
Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 
11 de Maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA – AVISO DE ADIAMENTO - O 
Município de Aratuba, por meio da Pregoeira Oficial desta Municipalidade, comunica aos interessa-
dos que o PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022 – PE, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MOTO CUL-
TIVADORES PARA ATENDER NA ARAÇÃO DE TERRAS DOS PRODUTORES RURAIS ATRAVÉS 
DA SECRETARIA DE DES. RURAL, RECURSOS HÍDRICOS E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO 
DE ARATUBA, fica adiado para as 15h00min do dia 25/05/2022. Prefeitura Municipal de Aratuba - 
CE, em 11 de Maio de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
Ref contrato nº: 369/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.06.15.01 - OBJETO: locação de veí-
culos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do Município de Icapuí. 
CONTRATANTE: Município de Icapuí, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida à 
Praça Adauto Róseo n° 1229 - Centro, Icapuí- CE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.393.593/0001-57. 
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Educação. CONTRATADA: MARTINS LOCAÇÕES 
E TRANSPORTE ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.854.245/0001-32, com o valor global de 
R$ 108.915,84 (Cento e oito mil, novecentos e quinze reais e oitenta e quatro centavos). 
ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das do-
tações orçamentárias nº 05.01.12.361.0602.2.026; 05.01.12.362.0602.2.028, elemento de despesa 
nº 3.3.90.39.00. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de agosto de 2021. VALIDADE DO 
CONTRATO: 18 de agosto de 2022. Icapuí-CE, 18 de agosto de 2021. Diumberto de Freitas Cruz 
Secretário de Educação CONTRATANTE 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
Ref contrato nº: 370/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.06.15.01 - OBJETO: locação de veí-
culos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do Município de Icapuí. 
CONTRATANTE: Município de Icapuí, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida à 
Praça Adauto Róseo n° 1229 - Centro, Icapuí- CE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.393.593/0001-57. 
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Educação. CONTRATADA: PRA JÁ COMÉRCIO DE 
VEÍCULOS LTDA ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.753.601/0001-75, com o valor global de R$ 
2.178.124,56 (Dois milhões cento e setenta e oito mil, cento e vinte e quatro reais e cinquenta 
e seis centavos). ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da contratação corre-
rão por conta das dotações orçamentárias nº 05.01.12.361.0602.2.026; 05.01.12.362.0602.2.028, 
elemento de despesa nº 3.3.90.39.00. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de agosto 
de 2021. VALIDADE DO CONTRATO: 18 de agosto de 2022. Icapuí-CE, 18 de agosto de 2021. 
Diumberto de Freitas Cruz Secretário de Educação CONTRATANTE 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
Ref contrato nº:371/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.06.15.01 - OBJETO: locação de 
veículos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do Município 
de Icapuí. CONTRATANTE: Município de Icapuí, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecida à Praça Adauto Róseo n° 1229 - Centro, Icapuí- CE, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.393.593/0001-57. UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Educação. CONTRATADA: F.B. 
BORGES LOCAÇÃO DE VEÍCULO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 24.980.392/0001-60, com o valor 
global de R$ 143.899,14 (cento e quarenta e três mil, oitocentos e noventa e nove reais e 
catorze centavos). ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da contratação correrão 
por conta das dotações orçamentárias nº 05.01.12.361.0602.2.026; 05.01.12.362.0602.2.028, 
elemento de despesa nº 3.3.90.39.00. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de agosto 
de 2021. VALIDADE DO CONTRATO: 18 de agosto de 2022. Icapuí-CE, 18 de agosto de 2021. 
Diumberto de Freitas Cruz Secretário de Educação CONTRATANTE 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
Ref contrato nº: 367/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.06.15.01 - OBJETO: locação de 
veículos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do Município de 
Icapuí. CONTRATANTE: Município de Icapuí, pessoa jurídica de direito público interno, estabeleci-
da à Praça Adauto Róseo n° 1229 - Centro, Icapuí- CE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.393.593/0001-
57. UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Educação. CONTRATADA: AD LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS EIRELI ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.032.930/0001-60, com o valor global de 
R$ 146.918,40 (cento e quarenta e seis mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos). 
ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da contratação correrão por conta das do-
tações orçamentárias nº 05.01.12.361.0602.2.026; 05.01.12.362.0602.2.028, elemento de despesa 
nº 3.3.90.39.00. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de agosto de 2021. VALIDADE DO 
CONTRATO: 18 de agosto de 2022. Icapuí-CE, 18 de agosto de 2021. Diumberto de Freitas Cruz 
Secretário de Educação CONTRATANTE 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
Ref contrato nº: 366/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.06.15.01 - OBJETO: locação de 
veículos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do Município 
de Icapuí. CONTRATANTE: Município de Icapuí, pessoa jurídica de direito público interno, 
estabelecida à Praça Adauto Róseo n° 1229 - Centro, Icapuí- CE, inscrito no CNPJ sob o nº 
10.393.593/0001-57. UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Educação. CONTRATADA: S2 
TRANSPORTES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.896.694/0001-00, com o 
valor global de R$ 244.107,36 (Duzentos e quarenta e quatro mil, cento e sete reais e trinta e 
seis centavos). ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da contratação correrão 
por conta das dotações orçamentárias nº 05.01.12.361.0602.2.026; 05.01.12.362.0602.2.028, 
elemento de despesa nº 3.3.90.39.00. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de agosto 
de 2021. VALIDADE DO CONTRATO: 18 de agosto de 2022. Icapuí-CE, 18 de agosto de 2021. 
Diumberto de Freitas Cruz Secretário de Educação CONTRATANTE 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
Ref contrato nº: 368/2021 PREGÃO ELETRÔNICO N.º 2021.06.15.01 - OBJETO: locação de 
veículos destinados ao transporte escolar dos alunos da rede pública de ensino do Município de 
Icapuí. CONTRATANTE: Município de Icapuí, pessoa jurídica de direito público interno, estabelecida 
à Praça Adauto Róseo n° 1229 - Centro, Icapuí- CE, inscrito no CNPJ sob o nº 10.393.593/0001-
57. UNIDADE ADMINISTRATIVA: Secretaria de Educação. CONTRATADA: RANGEL ITALO 
PEREIRA SOARES ME, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.303.944/0001-10, com o valor global 
de R$ 587.380,56 (quinhentos e oitenta e sete mil, trezentos e oitenta reais e cinquenta e 
seis centavos). ORIGEM DOS RECURSOS: As despesas decorrentes da contratação correrão 
por conta das dotações orçamentárias nº 05.01.12.361.0602.2.026; 05.01.12.362.0602.2.028, 
elemento de despesa nº 3.3.90.39.00. DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 18 de agosto 
de 2021. VALIDADE DO CONTRATO: 18 de agosto de 2022. Icapuí-CE, 18 de agosto de 2021. 
Diumberto de Freitas Cruz Secretário de Educação CONTRATANTE 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ Comarca de Caucaia. 3ª Vara Cível da Comarca de Caucaia Run Sorvelo Braga 
Moreira, s/n, Novo Pabusse - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8985, Caucaia-CE - E-mail caucaia_3civel@tjce jus.br Caucaia. 
EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0004828-24.2008.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto: 
Usucapião Extraordinária. Requerente:  Salvador Magalhães Cunha e outro. Confinante: João Carlos Gomes de Oliveira. 
Valor da Causa: R$ 50,00. EDITAL DE CITAÇÃO COM PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. O DOUTOR WILLER SOSTENES DE SOUSA E 
SILVA, Juiz de Direito titular da 3a Vara Civel da Comarca de Caucaia, Estado do Ceará, por nomeação, no uso de suas atribuições 
legais, etc. FAZ SABER que o presente Edital de Citação com prazo de 30 (trinta) dias tem por finalidade a CITAÇÃO de João Carlos 
Gomes de Oliveira, e seu cônjuge, se houver, confinante de “um terreno rural de forma irregular, situado na Fazenda Várzea 
Grande - Sítios Novos, deste Município de Caucaia-CE, que inicia-se a descrição deste perímetro no, vértice EZW M 0314, de 
coordenadas N 9.574.633,12m e E 501.228,07m; linha seca; deste, segue confrontando com SALVADOR MAGALHÃES CUNHA, com 
os seguintes azimutes e distâncias: 359°51’45” e 511,23 m até o vértice EZW M 0307, de coordenadas N 9.575.144,35m e E 
501.226,84m; linha seca; deste, segue confrontando com PROJETO DE ASSENTAMENTO FEDERAL - PA LAGOA DA SERRA - INCRA, 
com os seguintes azimutes e distâncias: 94°23’41” e 1.631,33m até o vértice EZW M 0316, de coordenadas N 9.575,019,35m e E 
502.853,37m; 163°52’13” e 347,43m até o vértice EZWM 0319, de coordenadas N 9.574.685,59m e E 502.949,89m, linha seca 
deste, segue confrontando com ESPOLIO DE GERALDO ALVES DA SILVA, com os seguintes azimutes e distâncias: 148°37’12” e 
197,81m até o vértice EZW M 0315, de coordenadas N 9.574.516,71m E 503.052,90m; linha seca; deste, segue confrontando com 
PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE SÍTIOS NOVOS - ÁREA DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ, com os seguintes 
azimutes e distâncias: 273°39’00” e 1.828,54m até o vértice EZW M 0314, ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as 
coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro, a partir. De coordenadas N me Em, e 
encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano Central no 39°00’, fuso -24, tendo como datum o 
SIRGAS2000, Todos os azimutes e distâncias, área e perimetro foram calculados no plano de projeção UTM. Seguido de outra parte 
que “inicia-se a descrição deste perímetro no vértice EZW M 0309, de coordenadas N 9.576.872,97m e E 502.254,49m; linha seca; 
deste, segue confrontando com PROJETO DE ASSENTAMENTO FEDERAL - PA LAGOA DA SERRA - INCRA, com os seguintes azimutes 
e distâncias: 121°36’07” e 681,48m até o vértice EZWM 0322, de coordenadas N 9.576,515,87m E 502.834,91 m; 97°56’49” e 
433,16 m até o vértice EZW M 0321, de coordenadas N 9.576.455,98m e E 503.263,91m; 118°29’14” e 533,70 m até o vértice 
EZWM 0308, de coordenadas N 9.576.201,43m e E 503.732,99m; 204°35’14” e 163,09 m até o vértice EZW M 0320, de 
coordenadas N 9.576.053,13m e E 503.665,14m; 220°37’53” e 763,01 m até o vértice EZW M 0329, de coordenadas N 
9.575.474,07m e E 503.168,27m; 214°42’11” e 553,11 m até o vértice EZW M0312, de coordenadas N 9.575,019,35m e E 
502.853,37m; linha seca; deste, segue confrontando com SALVADOR MAGALHÃES CUNHA, com os seguintes azimutes e 
distâncias: 274°23’41” c 1.631,33 m até o vértice EZW M 0307, de coordenadas N 9.575.144,35m e E 501.226,84m; linha seca;, 
deste, segue confrontando com PROJETO EXECUTIVO DA BARRAGEM DO AÇUDE SITIOS NOVOS - ÁREA DO GOVERNO DO ESTADO 
DO CEARA, com os seguintes azimutes e distancias: 10°20’41” e 1.308,79 m até o vértice EZW M 0328, de coordenadas N 
9.576.431,86m e E 501.461,86m; 2°51’58” e 149,79m até o vértice EZW M 0327, de coordenadas N 9.576,581,46m e E 
501.469,35m; 49°38’24” e 186,08m até o vértice EZW M 0311, de coordenadas N 9.576,701,96m e E 501.611,14m; 121°49’05” 
e 707,02m até o vértice EZW M 0310, de coordenadas N 9.576.329,20m e E 502.211,92m: 4928’36” e 545,43m até o vértice EZW 
M 0309. ponto inicial da descrição deste perímetro. Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas ao Sistema 
Geodésico Brasileiro, a partir coordenadas N me Em, c encontram-se representadas no Sistema UTM, referenciadas ao Meridiano 
Central n 39°00 fuso -24, tendo como datum o SIRGAS2000. Todos os azimutes e distâncias, área e perímetro foram calculados no 
plano de projeção UTM. Advertindo-o(s) de que, não sendo contestada a ação, no prazo de 15 dias, presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados na inicial. Maria Valdileny Sombra Franklin -- Juíza de Direito.

EDITAL Procedimento administrativo – Prenotação nº 118.104 RUBÊNIA MARIA MOURA FERNANDES, 
na qualidade de Oficiala Interina do Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ PUBLICAR 
o presente edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei n° 6.015/73, com redação dada pelo art. 
59 da Lei 10.931/2004, para tornar público que tramita neste Registro de Imóveis, um pedido de 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL requerido por LARA L AGUIAR SOUZA CONSTRUTORA, 
CNPJ nº 23.589.977/0001-91, referente a um terreno constituído por parte dos lotes 07 e 08 da 
quadra 60, Loteamento Parque Potira, Jurema, com área total de 462,00m², neste Município de Caucaia-
CE, objeto da Matrícula n° 54.348, deste Ofício Imobiliário, o qual após a retificação passará a ser 
constituído por uma área de 524,42m², e NOTIFICAR do inteiro teor do processo de retificação de área 
extrajudicial as pessoas indicadas como confinantes, a saber: AUTARQUIA DA REGIÃO METROPOLITANA 
DE FORTALEZA – AUMEF, FRANCISCO DE ASSIS VIDAL e LUIZA DE MARILLAC LACERDA VIDAL, bem 
como TERCEIROS INTERESSADOS, ficando Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADO (S) do inteiro teor do 
procedimento de retificação de área extrajudicial, para, se houver interesse, apresentar impugnações 
fundamentadas, pessoalmente ou através de seu(s) representante(s) legal(is) devidamente constituído(s), 
no prazo de 15 (quinze) dias, quando ao fim deste, caso não venha a manifestar-se presumir-se-á 
a sua anuência nos termos do Art. 213, II § 4° da Lei 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 
10.931/2004, considerando-se assim verdadeiros os dados informados no pedido inicial. Tudo conforme 
memorial descritivo e planta, assinados por Ítalo Lacerda Rodrigues, engenheiro civil, RNP: 0618797220, 
que fazem parte do presente processo de retificação de área - prenotação nº 118.104, estando os mesmos 
arquivados nesta Serventia. O presente edital deverá ser publicado por duas vezes em jornal local 
de grande circulação, nos termos do Art. 213, § 3° da Lei 6.015/73. Cumpra-se o determinado na 
legislação em vigor. Caucaia, 10 de maio de 2022. A Oficiala Interina,  Rubênia Maria Moura Fernandes.

Antônio Cesar Teles da Silva, CPF: 034.513.843-02. Torna público que requereu à Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental Única – LAU, para co-
mercialização de carnes e verduras. Localizado a Rua Frederico Coutinho, nº 308, Salviano 
Carlos, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão: 07/06/2022, às 10:00 hs / 2º Público Leilão: 09/06/2022, às 10:00 hs  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matrículas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  com 
escritório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., 
autorizado por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público 
Extrajudicial, nos termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Finan-
ciamento Imobiliário, o seguinte: Apartamento residencial nº 402, tipo B, do EDIFÍCIO PLACE LILAC, integrante 
da Torre I do empreendimento denominado LA PLACE CONDOMINIUM, situado em Fortaleza/CE, na Rua Bento 
Albuquerque, nº 2300, bairro Cocó, com uma área total privativa de 111,97m², área comum de 103,190m², área 
total de construção de 215,160m² e fração ideal de terreno e coisas comuns de 0,00553659428884189 do 
terreno. Cabem ao apartamento as vagas de garagem nº s 417, 432 e 507, localizadas no estacionamento -2. 
Imóvel objeto da Matrícula nº 21998 do Registro de Imóveis da 5ª Zona Fortaleza/CE. Dispensa-se a descrição 
completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto nº 93.240/86, estando o 
mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 1º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$1º 
Leilão: R$ 1.524.890,26 (Um milhão, quinhentos e vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais e vinte e 
seis centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$762.445,13 (Setecentos e sessenta e dois mil, quatro-
centos e quarenta e cinco reais e treze centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% 
de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de 
escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no 
estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos ter-
mos do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: CAMILA MAGALHÃES FERREIRA, brasileira, contadora, 
solteira, nascida em 12/10/1994, RG 2007002116470 SSP/CE, CPF 612.611.693-36, residente e domiciliada a 
Rua Barão de Aracati, nº 1020, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP: 60.115-80, intimado(s) da data dos leilões 
pelo presente edital. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 
27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, po-
dendo o(s) fiduciante(s) readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despe-
sas e comissão de 5% do Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda 
que outros interessados já tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessa-
dos deverão obrigatoriamente, tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.



O Presidente do Conselho Estadual de 
Distribuição de Cadáveres Para Fins de Ensino  
- Cedice, torna público, por meio deste edital, a 
existência de cadáver não reclamado 
conhecido pelo nome de MILTON VIANA 
PINHO, brasileiro, solteiro, nascido em 
02/05/1959, falecido em 10/06/2021 no hospital 
HGF, natural de Fortaleza-CE, filho de 
Francisco Andrade Pinho e Tereza Viana 
Pinho, masculino, negro, cabelos grisalhos 
ondulados curtos, barba branca, idade 62 anos, 
com aproximadamente 1,67m de altura. 
Endereço: Rua 206 s/n, Bairro Jangurussu, 
Fortaleza-CE. O corpo encontra-se nas 
dependências da Perícia Forense do Estado do 
Ceará - Pefoce. Caso algum parente queira 
reclamar o corpo para sepultamento, contatar 
a Pefoce, Av. Presidente Castelo Branco, 901 - 
Moura Brasil, Fortaleza - CE, ou pelo telefone 
(85) 3101-4840 (85) 3101-5049 no prazo de 10 
(dez) dias corridos da data desta publicação. 
Caso não haja reclamação, informamos que o 
referido corpo será utilizado para fins de 
estudo e pesquisa científica, em conformidade 
ao disposto na Lei Nº 8.501/92.

EDITAL DE CADÁVER 
NÃO RECLAMADO

NISSI ROCHAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Torna público que recebeu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a Licença 
Ambiental (LO) para comercio atacadista de mármores e granitos, com validade até 
18/04/2024, localizada na Avenida Manoel Mavignier, 4806 galpao 02, Precabura, 
Eusébio – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO DE SAÚDE NO ES-
TADO DO CEARÁ - SINDSAÚDE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRA-
ORDINÁRIA. O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇO 
DE SAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ - SINDSAÚDE, entidade sindical, inscrita no CNPJ (MF)sob Nº 
07.346.638/0001-28, com sede na Rua Padre Mororó, 670, Centro, CEP: 60.015-220, por seu representante 
legal e com fundamento em seu estatuto, convoca todos associados componentes de sua base de represen-
tação, servidores de nível médio, integrantes das Equipes de Saúde da Família do Município de Fortaleza  
para Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá no auditório do SINDFORT, localizado na Rua 24 
de maio, 1888, Centro, Fortaleza, Estado do Ceará,  no dia 14 de maio de 2022, às 8h30min, em primeira 
convocação, com a presença de 50% mais um dos associados ou às 9h30min, com qualquer número de 
associados, para discutir e deliberar sobre  a seguinte ordem do dia: 1)  Educação Permanente no âmbito da  
Secretária Municipal de Saúde de Fortaleza; 2) Calendário de mobilização e assembleias permanentes. For-
taleza, 12 de maio de 2022. MARTA BRANDÃO DA SILVA - Presidente do SINDSAUDE.

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO CEARÁ - SENECE. EDITAL DE 
CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. Considerando a necessi-
dade de um amplo debate sobre a pauta; Considerando a necessidade de deliberação por 
parte dos profissionais enfermeiros servidores do MUNICÍPIO DE FORTALEZA sobre as 
alterações propostas a execução da EDUCAÇÃO PERMANENTE convoca todos os seus 
associados a comparecerem, de forma presencial à Assembleia Geral Extraordinária 
Unificada, a realizar-se no dia 14 DE MAIO DE 2022, às 09:00 horas, em primeira convo-
cação e, em segunda convocação, às 09:30 horas caso necessário, á fim de discutirem e 
deliberarem sobre a seguinte pauta: Outros assuntos de interesse da categoria bem como 
a Educação Permanente. A Assembleia será realizada de forma presencial, no horário 
acima citado e na forma presencial, na sede do Sindicato dos Servidores e Empregados 
Públicos do Município de Fortaleza/CE - SINDFORT, à Rua 24 de Maio, nº 1188, Centro, 
Fortaleza/CE. Fortaleza/CE 12 de maio de 2022. SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO 
ESTADO DO CEARÁ - SENECE. ANÍSIA FERREIRA DE LIMA - Presidente.

DROGARIA EUSEBIO LTDA
Torna público que recebeu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LO) para ATIVIDADE DE COMÉRCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACÊU-
TICOS, SEM MANIPULAÇÃO DE FÓRMULAS, 12/04/2026, localizada na AVENIDA CÍCE-
RO SÁ, 450, LOJA C, CENTRO, Eusébio – CE. Foi determinado o cumprimento das exi-
gências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta 
publicação é parte integrante.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 18.519.733/0001-00 

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E  IMOBILIÁRIO LTDA., torna público que reque-
reu a  Licença de Instalação Ambiental junto a Secretaria  de Agricultura, Meio Ambien-
te, Recursos Hídricos e  Pesca – SEAMP, para a construção de Hub a seguir:  Loteamen-
to situado na CE 040 – km 25 – Patacas  – Aquiraz/CE, Quadra UM3. Declaramos que 
foram  cumpridas todas as exigências da referida secretaria.

COMPANHIA DE GESTÃO DOS
RECURSOS HÍDRICOS – COGERH

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do 
Meio Ambiente - SEMACE a Renovação da sua Licença Am-
biental de Operação – LO nº 143/2022, em 28 de abril de 
2022, com validade até 26/04/2028, referente à operação da 
adutora de água bruta no qual abastece a Companhia Side-
rúrgica do Pecém - CSP, situado na rodovia CE-155, no Com-
plexo Industrial e Portuário do Pecém – CIPP, no município de 
São Gonçalo do Amarante, no estado do Ceará. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTU-
LOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE HORIZONTE/CE - RUA MARIA CONRADO DE LMA, 
135 – HORIZONTE/CE – CEP: 62.880-135 – FONE: (85) 3336-2728 - CNPJ: 02.601.428/0001-15 - EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo 
de 15 (quinze) dias - PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Nº: 0082-19.678/2022. TIPO: USUCAPIÃO EXTRA-
JUDICIAL. MODALIDADE: EXTRAORDINÁRIA. REQUERENTE: FRANCISCO CÉSAR DE SOUSA, brasileiro, engenheiro civil, CPF/
MF nº 071.396.083-34, portador da carteira de identidade RG nº 96002262538 – 2º via, emitida em 16/01/2009 pela SSPDS/CE, 
data de nascimento 23/09/1952, filho de Horário Domingos de Sousa e Maria José de Sousa, casado aos 16/08/1979 sob o regime 
da comunhão universal de bens, em data posterior a Lei Federal nº 6.515 de 26 de dezembro de 1977, conforme escritura pública 
de pacto antenupcial lavrada no 6º ofício de notas de Fortaleza/CE, Cartório Melo Júnior, às folhas 388/389, do livro 28, datada de 
15/08/1979; registrada em 19/11/2015, no livro 3 auxiliar nas notas deste ofício, sob o nº 180, com VANIA MARIA DUTRA DE 
MELO SOUSA, brasileira, professora, CPF/MF nº 121.708.363-49, portadora da carteira de identidade RG nº 2000002163013 – 
2ª via, emitida em 26/09/2007 pela SSPDS/CE, data de nascimento 18/06/1958, filha de Vicente Estevão de Melo e Terezinha Dutra 
de Melo, residentes e domiciliados na Rua José da Mata Pereira, nº 90, bairro Centro, Horizonte/CE. APARECIDA ILKA FREITAS 
RAMOS, Tabeliã Titular, por nomeação legal, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que se processa por este 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Horizonte/CE, os termos do Proce-
dimento de Reconhecimento de Usucapião em epígrafe, sendo mais de 26 (vinte e seis) anos o tempo de posse alegado sobre: O 
IMÓVEL urbano localizado na Rua Rafael Santos, s/n, Buenos Aires, Horizonte/CE. Com as seguintes medidas e confrontações: 
AO NORTE - (Frente) – com 223,00m, limitando-se com a Rua Rafael Santos. AO LESTE - (Lado Direito) – com 105,00m, 
limitando-se com a Rua Gervásio de Freitas. AO SUL - (Fundos) – com 238,00m limitando-se com o imóvel de posse/ocupado 
pelo Cemitério Parque Amor e Paz. AO OESTE - (Lado Esquerdo) – com 107,00m, limitando-se com a Rua Luiz Domingos de 
Sousa. Perfazendo uma área territorial de 24.336,67m². É o presente para CITAR desde já os possíveis interessados, ausentes, 
incertos e desconhecidos, bem como os cônjuges dos mesmos, se casados forem, para impugnarem o Procedimento, no prazo de 15 
(quinze) dias, ficando desde logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e advertidos de que não sendo ele impugna-
do, presumir-se-ão aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos articulados pelos requerentes na inicial. E para que não alegue 
ignorância, mandou expedir este, que será publicado e afixado na forma do Provimento nº 08/2014-CGJ/CE. Dado e passado nesta 
cidade de Horizonte, Estado do Ceará, aos onze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (11/05/2022). Eu, Tiago 
Ferreira, escrevente autorizado, digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, OFÍ-
CIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMAR-
CA DE HORIZONTE/CE - RUA MARIA CONRADO DE LMA, 135 – HORIZONTE/CE – CEP: 62.880-135 
– FONE: (85) 3336-2728 - CNPJ: 02.601.428/0001-15 - EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 15 (quinze) 
dias PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Nº: 0080-19.660/2022. TIPO: USUCA-
PIÃO EXTRAJUDICIAL. MODALIDADE: EXTRAORDINÁRIA. REQUERENTE: NOVOLAR CONSTRUTORA 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45.386.432/0001-10, com sede a 
Rua 105, nº 138, bairro Novo Mondubim, Fortaleza/CE. APARECIDA ILKA FREITAS RAMOS, Tabeliã Ti-
tular, por nomeação legal, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que se processa por este 2º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de 
Horizonte/CE, os termos do Procedimento de Reconhecimento de Usucapião em epígrafe, sendo mais de 
30 (trinta) anos o tempo de posse alegado sobre: O IMÓVEL urbano localizado na Rua 06 de Março, 
s/n, Bairro Planalto Horizonte, Horizonte/CE. Com as seguintes medidas e confrontações: AO SUL 
- (Frente) – com 60,00m, limitando-se com a Rua 06 de Março. AO OESTE - (Lado Direito) – com 
29,50m, limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Maria do Socorro Lima Silva. AO NORTE 
- (Fundos) – com 60,00m limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Espólio de José Rabelo de 
Lima. AO LESTE - (Lado Esquerdo) – com 29,50m, limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por 
Dimensão Empreendimentos Imobiliários Ltda. Perfazendo uma área territorial de 1.768,37m².  
É o presente para CITAR desde já os possíveis interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem 
como os cônjuges dos mesmos, se casados forem, para impugnarem o Procedimento, no prazo de 15 
(quinze) dias, ficando desde logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e advertidos de 
que não sendo ele impugnado, presumir-se-ão aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos articula-
dos pelos requerentes na inicial. E para que não alegue ignorância, mandou expedir este, que será publi-
cado e afixado na forma do Provimento nº 08/2014-CGJ/CE. Dado e passado nesta cidade de Horizonte, 
Estado do Ceará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (10/05/2022). Eu, 
Tiago Ferreira, escrevente autorizado, digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, 
OFÍCIO DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA 
COMARCA DE HORIZONTE/CE - RUA MARIA CONRADO DE LMA, 135 – HORIZONTE/CE – CEP: 
62.880-135 – FONE: (85) 3336-2728 - CNPJ: 02.601.428/0001-15 EDITAL DE CITAÇÃO - Prazo de 
15 (quinze) dias - PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Nº: 0081-19.659/2022. 
TIPO: USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. MODALIDADE: EXTRAORDINÁRIA. REQUERENTE: NOVOLAR 
CONSTRUTORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 45.386.432/0001-
10, com sede a Rua 105, nº 138, bairro Novo Mondubim, Fortaleza/CE. APARECIDA ILKA FREITAS 
RAMOS, Tabeliã Titular, por nomeação legal, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto o 
presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este 2º Ofício de Registro 
de Imóveis da Comarca de Horizonte/CE, os termos do Procedimento de Reconhecimento de Usuca-
pião em epígrafe, sendo mais de 28 (vinte e oito) anos o tempo de posse alegado sobre: O IMÓVEL 
urbano localizado na Rua Antônio Rodrigues Pitombeira Filho, s/n, Bairro Planalto Horizonte, 
Horizonte/CE. Com as seguintes medidas e confrontações: AO NORTE - (Frente) – com 51,00m, 
limitando-se com a Rua Antônio Rodrigues Pitombeira Filho. AO LESTE - (Lado Direito) – com 
30,00m, limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por N. S. Investimentos e Participações 
Ltda. AO SUL - (Fundos) – com 49,00m limitando-se com o imóvel de posse/ocupado por Espólio 
de José Rabelo de Lima. AO OESTE - (Lado Esquerdo) – com 30,00m, limitando-se com o imóvel 
de posse/ocupado por Luiz Lopes da Silva. Perfazendo uma área territorial de 1.498,85m².  É o pre-
sente para CITAR desde já os possíveis interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como os 
cônjuges dos mesmos, se casados forem, para impugnarem o Procedimento, no prazo de 15 (quinze) 
dias, ficando desde logo, citados para todos os demais atos do procedimento, e advertidos de que não 
sendo ele impugnado, presumir-se-ão aceitos pelos mesmos como verdadeiros os fatos articulados pelos 
requerentes na inicial. E para que não alegue ignorância, mandou expedir este, que será publicado e 
afixado na forma do Provimento nº 08/2014-CGJ/CE. Dado e passado nesta cidade de Horizonte, Estado 
do Ceará, aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e dois (10/05/2022). Eu, Tiago 
Ferreira, escrevente autorizado, digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

A inflação medida pelo IPCA acelerou para 1,06% em 
abril, que registrou nada menos que a maior variação para 
o mês desde 1996 – ou seja, a maior inflação em 26 anos. 
Em 12 meses até abril, a inflação bateu em 12,13%, maior 
patamar desde outubro de 2003 (13,98%). Em março de 
2022, o IPCA já havia pesado no bolso dos brasileiros, 
atingindo o maior patamar em 28 anos e subindo 1,62%. 
Em abril, os principais impactos vieram de alimentação e 
bebidas (2,06%) e dos transportes (1,91%). Juntos, os dois 
grupos contribuíram com cerca de 80% do IPCA de abril. 
Cada dia é uma batalha que as famílias enfrentam, já que o 
salário cada vez mais perde seu valor.

Em alimentos e bebidas – verdadeiros malabarismos 
para as famílias manter, mas nem sempre, na mesa -, a alta 
foi puxada pela elevação dos alimentos para consumo no 
domicílio (2,59%). O leite longa vida teve alta de mais de 
10%. Também houve aumento em itens, como a batata-in-
glesa (18,28%), o tomate (10,18%), o óleo de soja (8,24%), 
o pão francês (4,52%) e as carnes (1,02%). No caso dos 
transportes, a elevação foi puxada, sobretudo, pelo aumen-
to nos preços dos combustíveis que continuaram subindo 
(3,2%). Assim como no mês anterior, o destaque foi a gaso-
lina (2,48%), produto com maior impacto positivo (0,17%) 
no índice do mês. A expectativa é de novos impactos nos 
próximos meses, com os aumentos dos combustíveis. O 
descontrole da situação está escancarado, mas em Brasília 
o que se sabe é apenas fazer dança das cadeiras.

Inflação: Descontrole generalizado

Custo. O Índice Nacional da Construção Civil (Sinapi), medido pelo Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), registrou inflação de 1,21% em abril deste ano. A taxa é superior ao 
0,99% de março, mas inferior ao 1,87% de abril do ano passado.

A inflação brasileira segue 
em alta e avança 1,06% em 
abril, após ter alcançado 1,62% 
no mês anterior (março). Esse 
foi o maior resultado para o 
mês  desde 1996, quando re-
gistrou 1,26%. No ano, o indi-
cador acumula alta de 4,29%. 
Já nos últimos 12 meses regis-
tra acúmulo de 12,13%, acima 
dos 11,30% observados nos 12 
meses imediatamente anterio-
res. Em abril de 2021, a varia-
ção havia sido de 0,31%.

Em Fortaleza, a situação 
não é diferente. Na capi-
tal, também houve aumento 
(0,98%) no mesmo período. 
No acumulado do ano, a cida-
de registra aumento de 4,23%. 
Já nos últimos dois meses, o 
aumento é de 11,56%. Os da-
dos são do Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA), divulgado nessa quar-
ta-feira (11/05), pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE).

Os principais segmentos 
que impactam a inflação são 
alimentos e bebidas (2,06%) e 
transportes (1,91%). Especifi-
camente por causa dos trans-
portes, o aumento foi puxado 
pelo avanço nos preços dos 
combustíveis que continuaram 
subindo (3,20% e 0,25 p.p.), 
assim como no mês anterior, 
com destaque para gasolina 
(2,48%), produto com maior 
impacto positivo (0,17 p.p.) no 
índice do mês, disse o IBGE. 

“Alimentos e transportes, que 
já haviam subido no mês ante-
rior, continuaram em alta em 
abril. Em alimentos e bebidas, 
a alta foi puxada pela eleva-
ção dos preços dos alimentos 
para consumo no domicílio 
(2,59%). Houve alta de mais de 
10% no leite longa vida, maior 
contribuição (0,07 p.p.), e em 
componentes importantes da 
cesta do consumidor como a 

batata-inglesa (18,28%), o to-
mate (10,18%), o óleo de soja 
(8,24%), o pão francês (4,52%) 
e as carnes (1,02%)”, elenca o 
analista da pesquisa, André 
Almeida.

Famílias renda baixa
A inflação para as famílias 

de renda baixa ficou ainda 
mais acentuada ao registrar 
avanço de 1,04% em abril. Esta 

é a maior variação para um 
mês de abril desde 2003, quan-
do registou 1,38%. Em março 
deste ano, a taxa havia ficado 
em 1,71%. No acumulado de 
12 meses, a inflação chegou 
a 12,47%, acima dos 12,13% 
apurados pelo IPCA. Em abril, 
os produtos alimentícios ti-
veram inflação de 2,26%, en-
quanto os não alimentícios 
registraram taxa de 0,66%. 
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Com inflação em alta, a tendência é que o consumidor final sinta mais dificuldade na hora de fazer compras para o larRMF na esteira
Aqui na Região Metro-

politana de Fortaleza, a 
inflação de abril foi 0,98%, 
menor em 0,71% do que 
março (1,69%), acumulan-
do, no ano, alta de 4,23% 
e, em 12 meses, 11,56%, 
acima dos 11,31% dos 
12 meses imediatamente 
anteriores. Em abril de 2021, 
a alta havia sido de 0,75%. 
Sete dos nove grupos de pro-
dutos e serviços pesquisados 
tiveram alta em abril. Com 
variação (1,25%) e impacto 
(0,3%) temos o grupo de 
alimentação e bebidas; se-
guido de transportes (2,17% 
e 0,44% de impacto).

Cara construção
No Ceará, os preços da 

construção subiram 0,32% 
em abril, alta de 0,26% 
sobre março (0,06%). O 
acumulado nos últimos 12 
meses ficou em 12,64%, 
abaixo dos 14,81% registra-
dos sobre igual período an-
terior. No ano, o indicador 
atinge 2,28%. Em abril de 
2021, o índice geral foi de 
2,25%, diz o IBGE. O custo 
da construção no Ceará, 
por metro quadrado, foi de 
R$ 1.427,27 em abril, sendo 
R$ 903,16 relativos aos ma-
teriais e R$ 524,11 à mão 
de obra. Em março, fechou 
em R$ 1.422,67.

Vai fazer o quê?
Em conversa com apoia-

dores, Bolsonaro voltou a 
culpar as medidas sani-
tárias contra a covid-19 de-
cretadas por governadores 
e prefeitos pela situação 
da economia do País e 
evitou comentar a troca de 
ministros. Após a demissão 
de Bento Albuquerque da 
chefia do MME, Bolsonaro 
afirmou que o preço do 
combustível e de outros 
itens no geral estão altos no 
mundo inteiro. Sim, mas “e 
daí?”, como dito pelo pró-
prio. Problemas apresenta-
dos há meses, repetidas 
vezes. E a solução?

Quem aguenta?
Com um cenário 

econômico altamente 
controverso, rebocado pela 
inflação generalizada, nem 
os grandes aguentam. Com 
a desculpa de (in)viabili-
dade econômica, o Grupo 
Pão de Açúcar anunciou 
fechamento de suas lojas 
na Capital, uma no Dionísio 
Torres e outra no Edson 
Queiroz. A empresa diz que 
remanejará funcionários 
para outras lojas, mas se 
vai fechar por corte de 
custos, é bom não confiar 
nessa bandeira. Se tá difícil 
pra gigantes do ramo, ima-
gine para os pequenos...

Só para ganhar tempo, ‘dizem’ caminhoneiros  
Na tentativa de dar alguma satisfação a quem não 
se sabe ao certo, a categoria dos caminhonei-
ros, apoiadores de Bolsonaro, veio se ‘manifestar’ 
acerca da troca de cadeiras do Ministério de Minas 
e Energia. A mudança, para alguns da categoria, é 
gesto do Governo para encenar tentativa de mudança 
diante da crise dos preços dos combustíveis em ano 
eleitoral – um aceno da categoria para atenuar o dis-
curso eleitoral. Na prática, uma espuma ao vento, em 
outras palavras – não as deles, claro. Enquanto isso, 
cresce a evasão do árduo ofício. Talvez porque está 
difícil manter a posição e pagar pra trabalhar.

Confiança da indústria cai em maio, aponta CNI
A confiança da 
indústria recuou 
0,3 ponto em maio, 
de 56,8 pontos para 
56,5 pontos, segun-
do dados da CNI. 
Apesar da queda, a 
entidade informou 
que os empresários 

industriais seguem confiantes, pois o índice permanece aci-
ma da linha divisória dos 50 pontos, que separa a confiança 
da falta de confiança. Ninguém sabe é até quando.

Inflação segue em alta e avança 
a 1,06% em abril, diz IBGE
Entre os subgrupos que mais se destacam para o aumento da inflação estão 
os alimentos e bebidas e os transportes por causa do preço dos combustíveis

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jardim 
de Queiroz, Secretária. Extrato do Contrato resultante da Dispensa de Licitação nº 10.001/2022-DL: 
nº 10.001/2022 - DL - Valor global: R$ 51.600,00 - Contratada: Topserv Soluções e Serviços EIRELI, 
através de seu representante legal, o Sr. Diliano Alves de Sousa. Objeto: Contratação de empresa 
para prestação de serviço de locação de veículo tipo ônibus destinado ao transporte de alunos de 
ensino técnico e universitário da rede Federal de ensino - Campus Quixadá. Prazo de vigência: 03 
meses, a partir da data da assinatura. Data da assinatura do contrato: 13/04/2022.

Sindicato dos Odontologistas do Estado do Ceará - SINDIODONTO-CE - Edital de 
Convocação de Assembleia Geral Extraordinária da Categoria dos Cirurgiões-Dentistas 
do Estado do Ceará. Pelo presente edital de convocação, o Sindicato dos Odontologistas do 
Estado do Ceará - SINDIODONTO-CE, no uso de suas atribuições legais, convoca a categoria 
para a Assembleia que realizar-se-á, em 1ª chamada, às 9:00 hs, e, com qualquer número 
presente, em 2ª chamada, às 9:30hs, do dia 14mai22, na sede do Sindicato dos Servidores da 
Fortaleza (SINDIFORT), situado à Rua 24 de Maio, nº 1188, Centro, CEP 60.020-001, com a 
seguinte pauta deliberativa : 1) Ingresso de ações judicias para cumprimento da Lei n° 3999/61 
no âmbito territorial do Estado do Ceará,  2) Apreciação da proposta da Prefeitura Municipal de 
Fortaleza sobre a carga horária destinada a educação permanente, 3) Parâmetros para 
celebração da CCT 2022-2023 com SEASEC e outros informes. Fortaleza, 11 de maio 2022. 
Raquel Cristina Praxedes. Coordenadora Geral do SINDIODONTO.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público, que fará realizar licitação de Concorrência Pública nº 22.01/2022-CP, Constitui 
objeto do presente edital: Menor Preço Global, contratação de empresa para construção de galpões 
industriais no município, conforme projeto em anexo,  tipo menor preço global, com data de abertura 
marcada para o dia 13/06/2022, às 08:30h, na sala da comissão de licitação, situada na Rua Fran-
cisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixada - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jardim 
de Queiroz, secretária. Extrato do 1º Termo Aditivo dos contratos resultante do Pregão Eletrônico nº 
08.008/2021 - PERP: nº 08.008/2021-05SME - Contratada: Rafael Soares Melo - ME, através de seu 
representante legal, o Sr. Rafael Soares Melo. nº 08.008/2021-06SME - Contratada: CACTUS - locação, 
Serviços e Comércio LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Hélio Pessoa de Carvalho Filho; nº 
00.008/2021-02SME - Contratada: DX Computadores LTDA - EPP, através de seu representante legal, 
o Sr. João Renato Pereira Freire. Objeto: Aquisição de equipamento de informática e mobiliários destina-
dos à implantação de 15 laboratórios de informática. O presente Termo Aditivo tem por objetivo o acrés-
cimo de 25% de quantitativo dos Contrato; nº 08.008/2021-05SME itens 1, 2, 5, 9 e 10; nº 08.008/2021-
06SME item 11; nº 08.008/2021-02SME item 8. Data da assinatura: 05, 27 e 28 de abril de 2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Aviso de Republicação Pregão Eletrônico Nº 2022.04.20.001- Secre-
taria de Saúde - O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, localizada na Travessa Tiradentes, 
Nº 30, Centro, torna público, para conhecimento dos interessados o aviso de republicação da data de 
abertura da licitação, cujo objeto: é registro de preços para futura e eventual aquisição de 01(um) Raio-
-X, móvel digital, que realizar-se-á no dia 19/05/2022, às 09h. O Referido EDITAL poderá ser adquirido 
no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às  
12h e no site http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e ou http://www.bll.org.br. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato das Atas de Re-
gistro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 00.008/2021-PERP: ATA Nº 00.008/2021-A SRP 
- Valor Global: R$ 500.879,40. ATA Nº 00.008/2021-J SRP - Valor Global: R$ 539.279,64. Contratada: 
F. M. Locações e Serviços EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Fabiano Lemos Cabral. 
ATA Nº 00.008/2021-B SRP - Valor Global: R$ 616.876,80. ATA Nº 00.008/2021-I SRP - Valor Global: 
R$ 22.450,00. Contratada: Gonçalves - Locação Construção e Eletrificação EIRELI - ME, através 
de seu representante legal, o Sr. Arquelau Gonçalves Lira Filho. ATA Nº 00.008/2021-C SRP - Valor 
Global: R$ 1.783.104,00. Contratada: WAR Comercio e Serviços LTDA, através de seu representante 
legal, o Sr. Werison Oliveira dos Santos. ATA Nº 00.008/2021-F SRP - Valor Global: R$ 144.000,00. 
Contratada: Wanderson Gonçalves Arruda - ME, através de seu representante legal, o Sr. Wanderson 
Gonçalves Arruda. ATA Nº 00.008/2021-H SRP - Valor Global: R$ 142.475,64. Contratada: LOCA-
MEDI Locação de Equipamentos e Assistência Médica LTDA, através de seu representante legal, o 
Sr. Bernardo Pavan Mamed. ATA Nº 00.008/2021-K SRP - Valor Global: R$ 68.484,00. Contratada: 
J. J. Locações e Construções EIRELI - ME, através de seu representante legal, o Sr. Francisco do 
Vale Pinto Júnior. Unidade Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e 
Serviços Públicos. Objeto: Registro de preços visando futura e eventual contratação de serviço de 
locação de veículos diversos para suprir as demandas das diversas secretarias do município. Prazo 
de vigência: 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Data das assinaturas das Atas: 24, 
25, 28 de março de 2022, 22 de abril de 2022 e 10 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna público 
Resultado da Fase de Proposta de Preços referente à Licitação de Tomada de Preços Nº SE-
-TP002/2022, Contratação de empresa especializada para construção do espaço educativo rural 
com 06 salas de aula, localizada no Distrito de São Joaquim no município, através da Secreta-
ria de Educação, Cultura e Desporto, deste município, conforme Projeto Básico, parte integrante 
deste processo. A empresa DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, é declara-
da vencedora da presente licitação, tendo apresentado menor preço global na importância de R$ 
2.495.268,56 (dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais 
e cinquenta e seis centavos). Íntegra dos documentos na Sala de Licitações à Avenida Francisco 
França Cambraia, n° 265, Centro, Senador Pompeu/CE. Fica a partir desta publicação, aberto pra-
zo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico Nº 00.05.10.01.22 
- PERP - O Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
25/05/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de pre-
ços visando futuras e eventuais contratações de empresa para o gerenciamento do fornecimento 
de combustíveis, por meio de cartão micro processado (com chip ou magnético), para atender as 
necessidades das diversas unidades gestoras do município, tudo conforme especificações contidas 
no Termo de Referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da 
comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; 
no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de 
licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 
08h às 12h. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Adendo Pregão Eletrônico Nº 2022.04.27.01-PERP, 
O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados a alteração/adendo do aviso de 
licitação, 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 agen-
tes que atendam a Atenção Primária, campanha de vacinação, de responsabilidade da Secretaria 
da Saúde de Quixadá-Ce.  Onde se lê na publicação do Jornal o Estado 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. Leia-se: 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 24/05/2022; 3. Abertura e 
Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 24/05/2022; 4. Início da sessão de disputa 
de preços: às 09h do dia 24/05/2022. José Ivan de Paiva Junior.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Adendo Pregão Eletrônico Nº 2022.05.03.01-PERP - O 
Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados a alteração/adendo do aviso de licita-
ção cujo objeto: Aquisição de brinquedos para atender as necessidades da Secretaria de Desenvol-
vimento Social do município. Onde se lê na publicação do Jornal o Estado 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. Leia-se: 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. José Ivan de Paiva Junior.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso 
de suas atribuições, resolve proceder com a Suspensão do recebimento do credenciamento e os 
envelopes de Habilitação e Propostas do Pregão Presencial Nº 2022.04.28.001-GM, cujo objeto: 
Registro de preços para aquisição futura de pneus, câmara de ar e protetores, destinados a manu-
tenção da frota de veículos das unidades administrativas do município, conforme especificações em 
anexo. Motivo: O motivo da presente suspensão dar-se-á em função dos membros da comissão de 
licitação não poderem estar presentes (por motivo de saúde), para realização do certame, impossi-
bilitando que o processo ocorra na data e hora estabelecida. Para realização do processo licitatório 
na modalidade pregão presencial se faz necessário a presença do Pregoeiro e da equipe de apoio 
para o recebimento do credenciamento e os envelopes de Habilitação e Propostas do referido pro-
cesso, a impossibilidade destes membros da equipe estarem presente, inviabiliza a realização do 
certame. Nova Data: Com efeito, a abertura do certame, a qual seria dia 11/05/2022 às 09h, passará 
para uma nova data, a qual posteriormente será publicado nos jornais/diario oficiais e de grande 
circulação, bem como no portal do TCE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ademais, informações 
permanecerão inalteráveis. Por fim, estamos cientes de que o presente ato em nada prejudicará a 
Administração Municipal, que visa apenas à transparência e seriedade em seus próprios atos, nem 
a terceiros interessados nesta licitação. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu da Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente de Quixeramobim a Regularização da Licença de Operação com licença vencida, REG 
- LO, para o Aterro Sanitário Público Municipal, localizado no Distrito Sede no município de Quixe-
ramobim/Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de 
licenciamento da AMAQUI.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE - AVISO DE ABERTU-
RA DE ENVELOPES DE PROPOSTAS DA TOMADA DE PREÇOS Nº 03.01/2022-TP. O 
Município de Araripe, Estado do Ceará, por meio da Comissão Permanente de Licitação, 
comunica que, após prazo recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmen-
te os que participam do procedimento licitatório TOMADA DE PREÇOS Nº 03.01/2022-TP, 
cujo objeto é a contratação dos serviços de revitalização dos canteiros na Avenida José 
Loiola de Alencar no município de Araripe/CE, para abertura do envelope N° 02 (proposta 
de preços) que será realizada no dia 13/05/2022, às 08:00 horas na sala de Reunião loca-
lizada na Av. José Loiola Alencar, 440, Araripe/CE, 11 de maio de 2022. Claudio Ferreira 
dos Santos – Presidente da CPL.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EM PRIMEIRA E SEGUNDA CONVOCAÇÃO 
DO SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE 

ASSESSORAMENTO, PERÍCIAS, INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO CEARÁ -  SESCAP-CE.

3.1 - 1ª Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30  - Data da Assembleia:31/05/2022.

2. Autorização para negociar e celebrar SESCAP X SINTRATEL Convenção Coletiva de Trabalho  2022.

A Entidade Sindical SINDICATO DAS EMPRESAS DE SERVIÇOS CONTÁBEIS E DAS EMPRESAS DE 
ASSESSORAMENTO,PERÍCIAS,INFORMAÇÕES E PESQUISAS DO CEARÁ – SESCAP-CE, 
CONVOCA todos os membros das categorias das empresas de serviços contábeis e das empresas 
de assessoramento, perícias, informações e pesquisas do Estado do Ceará, a participarem das 
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIAS que serão realizadas na sede deste sindicato, 
localizada na Rua Eduardo Sabóia, 399 – Papicu - Fortaleza-CE, para tratar dos seguintes assuntos: 

4.1 - 1ª Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30  - Data da Assembleia: 02/06/2022.
5. Autorização para negociar e celebrar SESCAP X HOLDINGS Convenção Coletiva de Trabalho 2022.
5.1 - 1ª Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30 - Data da Assembleia: 07/06/2022.
Fortaleza/CE, 12 de maio de 2022.

2.1 - 1ª Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30 - Data da Assembleia: 26/05/2022

1.1 - 1ª - Convocação 14h e 2ª Convocação 14h30 - Data da Assembleia:22/05/2022 
1. Autorização para negociar e celebrar Convenção Coletiva de Trabalho 2022 - SESCAP x CONTABILIDADE.

4.Autorização para negociar e celebrar SESCAP X DEMAIS CATEGORIAS Convenção Coletiva 2022 

3. Autorização para negociar e celebrar SESCAP X OS’s para Convenção Coletiva de Trabalho  2022 

GILSON SILVA DE CASTRO - PRESIDENTE.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Revogação – Tomada de 
Preços Nº 01.001/2022 TP. O Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba no uso de suas atribuições 
legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 e justificativa que consta nos 
autos, determinou a REVOGAÇÃO do Processo Licitatório de TOMADA DE PREÇOS 01.001/2022 
TP, que tem por objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços Técnicos 
Profissionais especializados no Assessoramento dos Procedimentos Administrativos de 
Aquisições e Serviços, Assessoria e Consultoria Contábil, Consultoria Técnica especializada 
na Área de Recursos Humanos e Prestação de Serviços de Consultoria Técnica na Área 
de Controle Interno, a fim de atender as necessidades do Consórcio Público de Saúde da 
Ibiapaba-CPSI,  publique-se. Ibiapina, 12 de Maio de 2022. Anna Eugênia Freire Lima - Presidente 
da Comissão de Licitação do Público de Saúde da Ibiapaba- CPSI.

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Aviso de Chamada Pública - A 
Secretaria da Assistência Social comunica aos interessados que no período de 11 de maio 
de 2022 a 10 de junho de 2022, nos horários 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, estará abrindo 
seleção na modalidade CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022 - SAS, cujo objeto é a SELEÇÃO DE 
PROPOSTAS DE AGRICULTORES FAMILIARES INDIVIDUAIS, OBJETIVANDO A EXECUÇÃO 
DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS – PAA. O edital completo estará à disposição 
dos interessados nos dias úteis após esta publicação nos horários de 07h às 11h e 13h às 17h, 
no endereço da Secretaria Municipal de Assistência Social - SAS, situada à Rua Pedro Paulo, 
141 - Centro. São João do Jaguaribe/CE, 11 de maio de 2022. Mila Lopes da Silva – Secretária 
da Assistência Social.

Estado do Ceará – Prefeitura de São João do Jaguaribe - Aviso de Licitação – A CPL 
comunica aos interessados que próximo dia 25 de maio de 2022, às 09hs, estará abrindo licitação 
na modalidade PREGÃO PRESENCIAL 11.05.01/2022, tipo menor preço por lote, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PROMOÇÃO, OPERACIONALIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS PARA REALIZAÇÃO 
DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE 64 ANOS DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO 
JAGUARIBE. O edital completo estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta 
publicação nos horários de 07h às 13h, no endereço da Prefeitura na Rua Cônego Climério Chaves, 
307 – Centro – Sala de Licitações. São João do Jaguaribe - CE, 11 de maio de 2022. José Carlos 
Chaves Monteiro – Presidente da CPL
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Estreia. O Brasil começou com pé direito no Mundial de Boxe Feminino na categoria até 57 quilos 
em Istambul (Turquia) ontem (11).  A paulista Jucielen Cerqueira e a pernambucana Caroline Almei-
da avançaram às oitavas de final, após vencerem as lutas de estreia por unanimidade (5 a 0).ESPORTES

FOTO  LUCAS FIGUEIREDO/ CBF 

Mais nomes       
Tribunal de Justiça, Drs. Vasco Damasceno Weyne, Ager-

son Tabosa Pinto, Valdo barbosa, Luiz Antonio de Queiroz 
Pinto (todos efetivos). Os suplentes são os drs. Aderbal 
Aguiar, Armando Saboia, Rubens Abtbou, Haroldo Guima-
rães e o conselho fiscal é formado por Carlos Alberto Farias, 
Jopsé Saraiva de Sousa e o jornaista Magalhães Neto.

1969
Todos os nomes citados na composição da FCB 

faziam parte do novo comando do basquetebol cearen-
se. Tudo isto aconteceu no dia 11 de janeiro de 1969. 
Os dados estão no livro que resgata a história do nosso 
basquetebol, notável obra do cel Julião.

Corrigindo
Minha mãe e não minha mão. Dr. Braveza e não o Braveza.

Deputado estadual
Eu não entendo muito de política, mas tenho certeza de 

que se o presidente Marcelo Paz se candidatasse a deputado 
estadual em outubro próximo seria eleito e com uma enorme 
votação.

Seria tão diferente
Se quando a gente chorasse, chorasse só de contente. Se os 

ricos fosse mais generosos. Se a gente repartisse o pão, como 
pede o Senhor.

Juan Pablo de Castro
este jovem de pouco mais de 16 anos conquistou recente-

mente  medalha de ouro no Sul americano de karatê o que é 
um orgulho para todos nós cearenses. Ele deu entrevista a TV 
Fortaleza  tendo ao lado o presidente da FCK.

Sonhos
Acredite, pois seu dia chegará. Loteria dos Sonhos é uma 

aposta certa.

UM CRAQUE Hoje é dia de se destacar os nossos valores. 
E com vocês meu amigo Gil, leitor desta coluna e amigo também 
do Múcio Roberto, médico de valor e um sumoveano de verdade.

BICICLETA Tem muita gente deixando o carro em casa e o 
uso da bicicleta ganha dia a dia mais adeptos. O ex-vereador 
Evaldo Lima tem sido o grande líder deste movimento.

LIDERANÇA Sua gestão continua tendo boa repercussão 
entre os fortalezeses. Meu bom dia ao ex-preeito Roberto Cláu-
dio, uma jovem liderança em nossa política.

O primeiro amistoso será no dia 2 de junho, contra a Coreia do Sul, em Seul. Quatro dias a seleção encara o Japão em Tóquio

Julião presidente

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Diretoria da FCB, Adelson Leite Julião presidente. Nos 
demais cargos estão Miguel Maciel vice-presidente 
administrativo. Luiz Gonzaga de Pontes Medeiros, vice 
do interior. Eduardo Lima, tesoureiro. Tenente Augusto 
Cesar Barros Moura, secretário. Capitão José Eymard 
Bonfim Borges, diretor técnico e Capitao Francisco 
Farias Soares, diretor de oficiais.

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

Danilo Forte 

E
le já está se recuperando e em 
breve volta ao nosso convívio. Um 
bom dia ao deputado Danilo Forte, 
político de mãos limpas.

O técnico Tite convocou 
a seleção masculina brasi-
leira para os próximos jogos 
preparatórios para a Copa 
do Mundo do Catar, contra 
a Coreia do Sul e Japão em 
junho. A principal novidade 
na lista de 27 atletas, anun-
ciada nesta quarta-feira( 11) 
é a presença do meia-cam-
pista Danilo (Palmeiras). O 
primeiro amistoso será em 2 
de junho, contra a Coreia do 
Sul, na capital Seul, e quatro 
dias depois o Brasil encara o 
Japão, em Tóquio.

Além de Danilo, a relação 
tem somente outros dois jo-
gadores que atuam no país: 
o goleiro Weverton (Pal-
meiras) e Guilherme Arena 
(Atlético-MG). A Copa do 
Catar começa no dia 21 de 
novembro, e o Brasil estreia 
três dias depois contra a Sér-
via (Grupo G).

Durante a coletiva, Tite 
ressaltou o objetivo dos pró-
ximos jogos. “Ela [a seleção} 
precisa ser mais criativa e 
ofensiva e nós colocamos isso 
há algum tempo atrás. Nesses 
cinco últimos jogos ela atin-
giu esse nível e a gente quer 
consolidar esse aspecto para 
que ela seja equilibrada. Para 
você vencer, que é o objetivo 
final, você tem que ser sólido, 
criativo e fazer gol, transfor-
mar em gol, ser efetivo, con-
solidar isso com os diferentes 
adversários. Eu disse adver-

sário, não inimigo”.
Os dois amistosos serão 

os penúltimos da seleção 
sob o comando de Tite an-
tes da convocação final para 
a Copa do Catar. Em se-
tembro a seleção tem jogo 
preparatório agendado con-
tra o México. O Brasil tem 
ainda pela frente um con-
fronto contra a Argentina, 
válido pelas Eliminatórias 
da Copa, interrompido em 
setembro após intervenção 
da Anvisa, em meio à pan-
demia de covid-19.  Na úl-
tima segunda (9), o Comitê 
de Apelação da Fifa decidiu 
que a partida deverá ser 
reagendada, depois de con-
siderar os recursos apre-
sentados pelas federações 
de ambos os países. Líder 
no ranking da Fifa, o Brasil 

está no Grupo G da Copa 
do Mundo, junto com Sér-
via, Suíça e Camarões. 

Cancelamento 
 A CBF (Confederação 

Brasileira de Futebol) anun-
ciou que o amistoso contra 
a Argentina, originalmente 
marcado para 11 de junho, 
foi cancelado. Esta definição 
sai dois dias após a Fifa de-
cidir que aquela partida vá-
lida pelas Eliminatórias deve, 
sim, ser jogada.

“Ontem (10), recebemos 
um comunicado da Pitch, a 
empresa que detém os direi-
tos dos amistosos da seleção 
brasileira. Neste comunica-
do, dizia que o jogo contra 
a Argentina foi cancelado”, 
afirmou Juninho Paulis-
ta, coordenador da seleção 

brasileira. “Veio um comu-
nicado da AFA [a confede-
ração argentina], oficial-
mente, e nos comunicaram 
desta decisão. Nós estáva-
mos preparados e com toda 
a logística pronta para este 
jogo porque entendíamos 
que deveríamos cumprir o 
contrato”, completou.

Brasil e Argentina jo-
gariam em Melbourne, na 
Austrália, na terceira parti-
da da data-Fifa de junho. Os 
amistosos contra Coreia do 
Sul e Japão, respectivamen-
te em Seul e Tóquio, estão 
mantidos nos dias 2 e 6 de 
junho (veja acima a convoca-
ção para estes jogos). Ambos 
valem como preparação para 
a Copa do Mundo no Qatar, 
mas a CBF ainda busca um 
terceiro adversário.

Tite convoca seleção brasileira 
para amistosos de junho 
Na penúltima convocação antes da Copa do Mundo, o técnico da seleção 
masculina anunciou os selecionados para três partidas no próximo mês

EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA.
CNPJ: 12.194.903/0006-44

Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente – AMMA, Licença  Ambien-
tal por Adesão e Compromisso- LAC, referente à Minigeração Distribuída de  Energia Elétrica a 
partir de fontes renováveis (fotovoltaicas) contemplando uma área  construída de 50.000 m² 
(5 hectares), situado no Rancho irmãos Nogueira, S/Nº, Zona  Rural, no município de Quixadá 
– CE. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

JACAUNA GERACAO DE ENERGIA 35 LTDA
CNPJ: 37.467.086/0001-77 

Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente – AMMA, Licença  Ambien-
tal por Adesão e Compromisso- LAC, referente à Minigeração Distribuída de  Energia Elétrica a 
partir de fontes renováveis (fotovoltaicas) contemplando uma área  construída de 50.000 m² 
(5 hectares), situado no Rancho irmãos Nogueira, S/Nº, Zona  Rural, no município de Quixadá 
– CE. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

POUTRINHA GERACAO DE ENERGIA 37 LTDA.
CNPJ: 37.454.561/0001-70

Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente – AMMA, Licença  Ambien-
tal por Adesão e Compromisso- LAC, referente à Minigeração Distribuída de  Energia Elétrica a 
partir de fontes renováveis (fotovoltaicas) contemplando uma área  construída de 50.000 m² 
(5 hectares), situado no Rancho irmãos Nogueira, S/Nº, Zona  Rural, no município de Quixadá 
– CE. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

TRES AMORES GERACAO DE ENERGIA 36 LTDA.
CNPJ: 37.455.338/0001-48

Torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente – AMMA, Licença  Ambien-
tal por Adesão e Compromisso- LAC, referente à Minigeração Distribuída de  Energia Elétrica a 
partir de fontes renováveis (fotovoltaicas) contemplando uma área  construída de 50.000 m² 
(5 hectares), situado no Rancho irmãos Nogueira, S/Nº, Zona  Rural, no município de Quixadá 
– CE. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

CARLOS BRAGA DE LIMA FILHO
Torna publico que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente - AMMA a licen-
ça Ambiental (LP, LI, LU) para construção de uma residência localizada na Avenida 
Atlântica, S/N, Caicara do Norte, Terras Alphaville Residencial 1, Quadra AA2, Lote 
06. Terras Alphaville, Cidade nova, Eusébio – CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas na Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta 
publicação é parte integrante.

BRISA PETRÓLEO LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE 
a  Licença Ambiental por Adesão e Compromisso, sob nº 98/2022 para Transpor-
te de Cargas  Perigosas, Produtos Perigosos ou inflamáveis, localizada no município 
de Fortaleza-CE, na Avenida Waldir Diogo, nº 200 – Mondubim, com validade de 
10/05/2025. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.  

MADRESILVA INDUSTRIA DE MOVEIS, inscrita no CNPJ (MF) Nº 
73.584.245/0001-87. Torna público que requereu a Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Agricultura, Tecnologia e Meio ambiente de Marco, Licença de Operação 
referente a atividade de Fabricação de Moveis com Predominância de Madeira, contem-
plando uma área construída de 21.013,10 m², situada na BR 402 KM 14,1, Baixa do 
Meio, Zona Rural, Marco – CE, CEP: 62.560-000. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.

A L S OLIVEIRA SOUSA EIRELI - ME, CNPJ: 36.456.662/0001-18, 
torna público que está solicitando do Instituto de Meio Ambiente do Mu-
nicípio de Caucaia - IMAC, a Licença de Operação para incorporação do 
empreendimento da Clínica ODONTOCOMPANY, situado na Rua Coronel 
Correia, 2089 - Centro - CEP: 61.600-004. De acordo com a determinação 
das exigências das Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

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:
Nº9605-SAMUEL CHAVES IBIAPINA E EMMILY VICTÓRIA OLIVEIRA DA SILVA
Nº9606-YURI JEFFERSON PEREIRA DA SILVA GOMES E BRUNA MARIA ROCHA DE GOES.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 12 de Maio de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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° 27550 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS TEIXEIRA SOUSA RODRIGUES e MARYAN CRISTINA GONÇALVES DOS 
SANTOS; (REPUBLICAR POR INCORREÇÃO)
Edital n° 27587 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO CALIXTO DA SILVA e NIELE EDUARDO JERONIMO;
Edital n° 27588 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CICERO ANTONIO CARLOS PEREIRA e GLAUDENIA MARTINS DE ARAUJO LIMA;
Edital n° 27589 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO CESAR CAMPOS SÁ e PRISCYLA CIRÍACO CORTÊZ.
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, 11 de Maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75975 - FRANCISCO MARCOS RODRIGUES e MÁRCIA PEREIRA DA 
SILVA; Edital n° 75976 - JOSÉ JONATAS DA SILVA MARQUES e FLAVIANA 
HOLANDA DE SOUSA; Edital n° 75977 - IRANILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA 
JÚNIOR e MARIA NICIANE DA COSTA SOUZA; Edital n° 75978 - JOÃO PAULO 
BARROS PEREIRA e JÉSSICA KARYNE MENDONÇA DA SILVA; Edital n° 75979 
- PEDRO ANCELMO ARAÚJO DE SOUSA e MARIA SELINA DA SILVA; Edital n° 
75980 - ISACK RODRIGUES BRAGA e ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA MARTINS; 
Edital n° 75981 - ROGÉRIO PEREIRA DANTAS e IZABEL CRISTINA DE ABREU; 
Edital n° 75982 - LEVI LOPES FÉLIX e LARISSA BIANCA SOUTO ALCÂNTARA; 
Edital n° 75983 - ESDRAS VIANA ALMEIDA e BRUNA VERISSIMO.
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, 11 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

ENIO PONTE MOURÃO
CPF 730.499.303-06

Torna público que requereu à AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE 
AMONTADA – AMAMA, a Licença Prévia Ambiental, de construção do empreendimento 
de casa residencial, localizado na Rua Luiz Alves Parente, S/N, Sítio Icaraí, Icaraizinho, 
Amontada – CE – CEP: 62.540-000. Declara ainda que cumpriu com as exigências con-
tidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339508 - Doorgeshsing  Mathoora e Elana Lima Saraiva; 
339509 - Antonio Ricardo dos Santos e Ivanira da Silva Monteiro; 
339510 - Edilson de Albuquerque Moreira e Patricia Benicio Ferreira; 
339511 - João Pedro Feitosa da Silva e Ticiana Pereira da Silva; 
339512 - Mario Martins de Sousa e Erisvalda Alves de Araujo; 
339513 - Yuri Raonny da Silva de Paiva e Adriely Simões Castro;
339514 - Arnaldo Albuquerque Lopes e Leidiane Felicio Raquel
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, 11 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 12/05/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO, 705 CENTRO - FORTALEZA - CE
TELEFONE - (85) 3226-8330

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N°30742 FRANCISCO JONAS ALVES E MARIA VANDERLANIA LOPES DE ARAÚJO
N°30743 MOACIR FRANCISCO DE SOUSA JÚNIOR E KARLA KELLY BEZERRA DE SOUZA

11 DE MAIO DE 2022 
Maria Valsicleide de Moura

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° 30910 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO BARREIRA MONTE e CAROLINA SOBREIRA CAVALCANTE;
Edital n° 30911 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAM SILVA RIBEIRO e SÂMELA FREITAS PEREIRA;
Edital n° 30912 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAQUIM GABRIEL ALMEIDA CISNE e DEBORAH FROTA CARNEIRO;
Edital n° 30913 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LAERCIO DE LAVOR ALMEIDA e ALINA ALBUQUERQUE BORGES;
Edital n° 30914 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ THALES BARROS DE ANDRADE e IZAMARE DE MOURA 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, 
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° 18353 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO RICARDO ANDRADE DOS SANTOS e SUELY DOS SANTOS COSTA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 11/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente
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Bento Gonçalves, 31 anos, foi atendido no Centro e pediu auxílio para retificar seu nome

Víctor Costa (@victorcostaoficial), influenciador e empresário cearense, comemora 44 anos ao lado de amigos e familiares em Fernando de Noro-
nha. “Quem me conhece sabe que sou apaixonado por Fernando de Noronha e há algum tempo eu já pensava em comemorar meu aniversário no ar-
quipélago. Então, decidi que 2022 seria o ano”, comenta o influenciador. Víctor embarcou para Pernambuco ontem e já inicia as comemorações com 
jantar festivo: “Amo celebrar ao lado dos que me querem bem. Levo na mala e no coração parceiros que me acompanham em todos os eventos que 
realizo. Como é o caso do Sabores do Mar Boutique, Vinhos Rio Sol e La Carmona, patrocinadores master do meu aniversário”, explana Víctor Costa. O 
evento, que ocorre até o dia 15 de maio, também conta com o apoio e patrocínio do restaurante Cacimba Noronha, da pousada Beco de Noronha, da 
Artes em Bolo, Original Gráfica, Taty Sandálias, Meg Banhos Estúdio, Cartonagem NSF, Casal Gourmet Fortal e Célia Bezerra Bem Casados.

FOTO DIVULGAÇÃO

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Faz aniversário ama-
nhã dia consagrado 

a Nossa Senhora de 
Fátima, Jamilla Pinho 
Gomes, a agridoce da 
contabilidade.

2Ninguém supera Jô 
Carvalho na assistên-

cia educacional.

3Na segurança das 
operadoras de  tele-

fonia celular o troféu vai 
para Eliandro Cézar.

40 sermão do padre 
Marcelo Manoel da 

Silva no Dia das Mães 
foi empolgante. Igreja 
da Piedade.

50 dia do aniversário 
de Ana Maria Santos 

é hoje. Parabéns!

6A festa de São João 
será aberta ao público. 

E também será disponibili-
zado um ônibus para levar 
e trazer os participantes 
de volta para casa. Na 
programção banda de 
forró, comidas típicas, 
trajes a caráter e muita 
animação. Seja solidário e 
participe. Informação pelo 
99981.5033.

7A médica Socorro 
Magalhães convida 

para o São João no 
Mosteiro de Santa Cruz, 
na Serra do Estevam, o 
primeiro realizado depois 
da pandemia. O encontro 
anual, muito prestigiado 
e animado, será realizado 
com o objetivo de ajudar 
as freiras do Mosteiro 
da Serra do Estevão, que 
passam por sérias difi-
culdades financeiras.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Governadora Izolda Cela celebrou nos ultimos dias o dia das mães 
e mais um ano de vida. Na foto ela aparece com os filhos Pedro, 
Luisa, Hilda e Clara, reunidos no domingo em homenagem as mães

O prefeito José Sarto anunciou no últi-
mo dia 10 que vai investir 60 milhões de 
reais na recuperação dos asfaltos da cidade. 
A meta é que em 100 dias, as ruas da nossa 
bela cap estejam ok. 

O vice-prefeito Élcio Batista encontra-se 
em Londres participando do curso Urban95 
Academy, representando a Prefeitura Muni-
cipal de Fortaleza. O curso segue até o dia 14 
e acontece na London School of Economics 
and Political Science.

O Urban95 curso de liderança está sendo 
realizado para governos locais dedicados 
ao desenvolvimento de cidades melhores 
para bebês, crianças de até 95 cm e seus 
cuidadores. É uma iniciativa global, que 
busca compreender a perspectiva destas 
crianças, o planejamento de estratégias de 
mobilidade além de programas que promo-
vem a inclusão.

Mundo da política com muitos positiva-
dos para a COVID 19. Geraldo Alckmin, 
Presidenciável Ciro Gomes, ex-governador 
e candidato ao senado Camilo Santana e 
Eduardo Rocha marido de Simone Tebet. 

O Vendedor de Sonhos”, espetáculo 
teatral baseado no best-seller homônimo 
do escritor Augusto Cury e já assistido por 
uma plateia superior a 120 mil pessoas, 
será apresentado no próximo sábado, 14, 
no Cineteatro São Luiz. Liége Xavier pro-
move esta programação, imperdível.

O escritor Geraldo Amâncio Pereira foi 
eleito para ocupar a cadeira de número 14 da 
Academia Cearense de Letras, cujo patrono 
é João Brígido. Geraldo Amâncio ocupará a 
vaga deixada em virtude do falecimento do 
acadêmico Ernando Uchoa Lima.

Para os amantes de Carnaval vem aí a 
Edição Especial do LIV (54°) Carnaval da 
Saudade, que acontecerá excepcionalmente 
no próximo dia 11 de junho.

A novidade deste ano, é que os sócios 
do BNB Clube, do Clube dos Diários, do 
Iate Clube Fortaleza, da AABB, do Círculo 
Militar de Fortaleza e do Clube dos Empre-
gados da Petrobras podem adquirir seus 
ingressos com o mesmo preço dos sócios 
do Náutico Atlético Cearense. Informações 
3242-4310 ou 3242-9300.

Ainda em referência ao dia das mães, as integrantes do grupo 
Elos por Elas reuniram-se para um almoço que aconteceu no Res-
taurante Marcel, para mim o melhor francês da cidade.

Por lá Carol Mello, Kika Gurgel, Erika Queiroz, Leda Maria, 
Cristiane Fraga, Lea Lopes, Soraya Pinheiro, Marcia Andreia e  
Liliany Gomes. Somente para citar.

A criação de cores para cabelos é uma tendência que aportou em 
terras cearenses. E quem está fazendo sucesso na personalização 
para as clientes é o especialista em cortes e cores Leonardo Novaiis.

“As clientes achavam uma cor bonita e recorriam a São Paulo. 
Viajavam para buscar o tom específico. O que fizemos foi criar uma 
técnica de personalização e patenteamos. Cada cor é única”, destaca.

Antes de desenvolver a cor, a cliente passar por uma avaliação. “Explica-
ções a cartela de cores e fazemos o agendamento para um teste de mecha. 
Busco entender suas queixas, necessidades a fim de entregar o tom de 
forma mais natural”, pontua Leonardo. As cores mais buscadas atualmente 
são avelã, doce de leite, cappuccino, loiro vanilla e loiro dourado.

O profissional explica que atua com quatro tratamentos para 
deixar o cabelo bonito e resistente. “Começamos com o pré-
-mecha e encerramos com a nano-regeneração. Ainda fazemos 
o pós-mecha para avaliarmos se a cliente está satisfeita com o 
resultado”, explica. O ticket médio para realizar a personaliza-
ção varia de R$ 800 a R$ 1.100.

Leonardo começou sua carreira no mundo dos cabelos e 
das cores há quatro anos. Antes, realizou cursos em Paris e na 
London School. Tem como referências os cabeleireiros, Anderson 
Coach, Romeu Felipe, Gisele Quintino e Maria Rick. É proprietário 
do LN Beauty Spa, conceituadíssimo salão de beleza localizado 
na Aldeota inaugurado em janeiro, sendo expert em micropig-
mentação, unhas, penteados, depilação e spa dos pés.

A comunidade LGBT+ que 
busca orientações tanto para 
retificar nome e gênero na 
documentação, quanto para 
denunciar as violações de 
seus direitos têm encontrado 
apoio no Centro Estadual de 
Referência LGBT+, Coorde-
nado pela Secretaria da Prote-
ção Social, Justiça, Cidadania, 
Mulheres e Direitos Humanos 
(SPS), o espaço oferta atendi-
mentos com assistente social, 
psicólogo e advogada.

Mulher trans, Iris Alencar, 
65 anos, frequenta o Centro 
há dois meses e conta que 
tem encontrado neste espaço 
o suporte para enfrentar to-
das as dificuldades decorren-
tes do divórcio e da falta de 
oportunidades no mercado 
de trabalho. “Eu tenho tido 
um acompanhamento sema-
nal com o psicólogo do Cen-
tro, o que tem me feito muito 
bem. Sempre saio das sessões 
com outra perspectiva dos 
meus problemas e sou muito 
grata por ter acesso gratuito 
a todos estes serviços”, conta 
a cabeleireira, que também é 
artesã e costureira. Ela lem-
bra que no início precisou da 
assessoria jurídica e foi muito 
bem atendida também neste 
setor. “Na assessoria jurídica 
recebi todos os encaminha-
mentos necessários e a total 
atenção que precisava naque-
le momento”, desabafa Iris.

“A nossa equipe estava 
ciente dos desafios quando 
começamos este trabalho e 
todos se comprometeram in-
tegralmente com a causa. O 
resultado é que conseguimos 
conquistar neste pouco espa-
ço de tempo a confiança do 
nosso público, e isto, nos en-
che de orgulho, pois sabemos 
que aqui estamos atuando 
nas políticas públicas para 
corpos que são ainda alvos 
de uma sociedade LGBT-
fóbica, machista e sexista. 
Nossa missão é construir 
pontes para que a nossa co-
munidade também acesse 
seus direitos com dignidade 
e respeito”, frisa a coordena-
dora do Centro Thina Ro-
drigues, Silvinha Cavalleire.

A coordenadora destaca 
ainda que um dos serviços 
mais procurados é o da reti-
ficação de nome e gênero nos 
documentos de pessoas trans 
e que o equipamento está 
disponível para auxiliar pes-
soas que sofrerem lgbtfobia, 
orientando e direcionando 
para quais órgãos reclamar 
e intermediando o diálogo 
com as delegacias.

Bento Gonçalves, 31 anos, 
foi atendido no Centro em 
novembro do ano passado, 
quando pediu auxílio para 
retificar seu nome. “Eu fui 
acolhido pela equipe do Cen-
tro logo que cheguei buscan-

do ajuda e isso me deu ainda 
mais segurança para seguir 
na busca pela retificação dos 
meus documentos. Recebi to-
das as orientações e encami-
nhamentos necessários, além 
do cuidado e atenção antes 
de fazer minha mastectomia”, 
conta Bento, que hoje mostra 
com orgulho seu documento 
de identidade retificado.

Narciso Júnior, coorde-
nador Especial de Políticas 
Públicas para LGBT da SPS, 

ressalta que o Centro é re-
sultado de uma luta histó-
rica da população LGBT+ 
para conquistar seus direi-
tos. “Se hoje nós temos este 
espaço é porque vieram ou-
tres antes de nós abrindo 
estes caminhos, e a nossa 
maior missão é seguir cons-
truindo e fortalecendo estas 
políticas para que a comuni-
dade LGBT + tenha seus direi-
tos respeitados e possa amar e 
expressar seus afetos sem me-

dos”, pontua o coordenador.

Parcerias
O Centro tem firmado par-

cerias com instituições e pes-
soas ligadas à causa LGBT+. A 
ideia é ampliar tanto o acesso 
desta população aos serviços 
de cidadania quanto ao mer-
cado de trabalho. “Uma das 
primeiras parcerias do Cen-
tro foi com o SENAI, que nos 
disponibilizou 140 vagas para 
pessoas LGBT+ nos cursos de 

Beach Wear, Corte e Costura 
em Lingerie Feminina e Cozi-
nheiro Industrial. A maioria 
das pessoas já foram certifica-
das e algumas delas, inclusive 
pessoas trans, já conseguiram 
emprego após os cursos”, lem-
bra Silvinha Cavalleire.

A parceria mais recente é 
com o Programa de Educação 
Tutorial (PET) de Psicologia, 
da Universidade Federal do 
Ceará. Estudantes do curso 
conduzirão cinco rodas de 
conversa entre os meses de 
maio e julho, com o objetivo 
de formar um grupo de con-
vivência que discuta temas 
de relevância para quem se 
identifica entre os segmentos 
LGBT+. Os encontros serão 
gratuitos e abertos ao público.

Os atendimentos são agen-
dados e podem ser de forma 
presencial, de segunda a sex-
ta-feira, das 8h às 17h, ou por 
meio eletrônico. A população 
pode buscar mais informações 
no e-mail cerlgbt@sps.ce.gov.
br e no telefone (85) 98993-
3884. O Centro pode orien-
tar sobre direitos, denúncias 
de LGBTfobia, de violências 
doméstica, familiar e institu-
cional; discriminação em am-
bientes públicos ou privados, 
negação de atendimentos, en-
tre outras violações de direitos.

Centro Thina Rodrigues já se consolida como ponto de apoio para toda a comunidade LGBT+

Centro de Referência LGBT+ realizou 
500 atendimentos em seis meses

GERAL
Maio Amarelo. Como parte da programação do Maio Amarelo, a Autarquia Municipal de Trânsito e Cida-
dania (AMC) intensifica a Operação Lei Seca para conscientizar a população sobre os riscos de beber e 
dirigir. A ação acontece em parceria com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e Guarda Municipal.

Margarida Borges aniversariante da ultima terça feira, passou 
o dia celebrando na Praia de Parajuru, com a irmãs Raquel de 
Carvalho Chaves e o sobrinho Nestor Chaves

Rosele Pinheiro recebeu 
o carinho das filhas Marli, 
Norma, Solange e Sandra que 
aparece com ela na foto


