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Em alta: turismo no Ceará
cresce acima da média do País
Em março o índice de atividades turísticas apontou expansão de 5,3% frente ao mês imediatamente 

anterior, o que traz otimismo ao setor que é um dos principais geradores de emprego e renda

Estimativa de safra recorde de 
grãos com 261 mi de toneladas

ECONOMIA10

A declaração do presidente do Tribunal Superior Eleitoral foi feita 
em um momento em que o presidente Jair Bolsonaro (PL) amplia 
insinuações golpistas, ataques às urnas e dias após o TSE negar su-
gestões das Forças Armadas ao processo eleitoral.. NACIONAL5

“ELEIÇÃO É ASSUNTO DE CIVIS E DE FORÇAS DESARMADAS”
“A Justiça Eleitoral jamais está aberta a se dobrar a quem quer que seja”, disse Fachin

EDSON FACHIN LULA FAZ CRÍTICAS 
À MENTALIDADE DE 
REFORMA TRABALHISTA
Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) voltou a 
criticar a reforma, afirmando que seus autores têm 
uma “mentalidade escravocrata”. ÚLTIMAS8

CIDADES6 ON-LINE www.oestadoce.com.br
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DA TV O ESTADO

FEIRA AUÊ FOCADA 
EM ADOÇÃO

INTERNACIONAL7
GUERRA: ONU VAI
INVESTIGAR CRIMES
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CAIXA: LUCRO 
DE R$ 3 BILHÕES

ESPORTES11
FUTEBOL: GRANDES 
LIDERAM RECEITAS

POLÍTICA4
MERCADO: PROJETO 
PARA INSERÇÃO

Encontro entre 
AL e CMFor pauta 
ações contra Enel

POLÍTICA3

Estados Unidos 
chegam a 1 milhão de 
mortos por Covid-19

INTERNACIONAL7

Maio Amarelo: 37 
vidas perdidas no 
trânsito em 2021

CIDADES6

Na comparação março de 2022/março de 2021, o índice de atividades turísticas no Ceará apresentou crescimento de 109,6%. Segundo 
a associação brasileira da indústria de hotéis no Ceará, ABIH-CE, em março do ano passado, ainda com muitas medidas restritivas em 

vigor por causa da pandemia, a ocupação dos hotéis no estado não passou dos 16%, já este ano chegou a 64%. ECONOMIA9

A expectativa, agora, é ter uma ocupação superior ao período e antes da pandemia, já que o setor se encontra em plena retomada

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Os ministros tinham a pos-
sibilidade de enviar a Bolso-
naro duas listas tríplices. Em 
vez disso, optaram por eleger 
apenas uma lista quádrupla. 
Messod Azulay Neto (TRF-
2), Ney Bello (TRF-1), Paulo 
Sérgio Domingues (TRF-3) 
e Fernando Quadros da Silva 
(TRF-4) serão as opções de 
Jair Bolsonaro para preencher 
duas vagas de ministro do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ). O desembargador fede-
ral cearense, Cid Marconi, do 
Tribunal Regional Federal da 
5ª Região não entrou nas listas. 
Ele era apontado como candi-
dato do presidente do STJ, mi-

nistro Humberto Martins.
A lista de quatro nomes que 

enviada ao presidente foi for-
mada em votação presencial 
pelo Pleno do STJ na quarta-
-feira (11). A lista visa a preen-
cher as vagas abertas com as 
aposentadorias de Napoleão 
Nunes Maia e Nefi Cordei-
ro. Como ambos chegaram 
ao STJ por vagas destinadas a 
integrantes da Justiça Federal, 
todos os candidatos a sucedê-
-los são membros de Tribunais 
Regionais Federais.Todos os 
integrantes do STJ tiveram di-
reito ao voto — no momento, 
30 ministros (o decano Felix 
Fischer está em licença médi-

ca).Isso acontece porque o STJ 
é composto por 33 membros: 
11 egressos da Justiça Esta-
dual, 11 da Justiça Federal e 
os outros 11 da Advocacia e 
do Ministério Público. Isso faz 
com que o presidente da Re-
pública não tenha a mesma li-
berdade de escolha observada 
no Supremo Tribunal Federal.
Os ministros tinham a pos-
sibilidade de enviar a Bolso-
naro duas listas tríplices. Em 
vez disso, optaram por eleger 
apenas uma lista quádrupla, 
o que reduz ainda mais a dis-
cricionariedade do presidente. 
(Com informações do  Supe-
rior Tribunal de Justiça)

O Senado Federal ao votar 
o Projeto de Lei que altera as 
normas que estipulam quanto 
o Governo Federal pode gas-
tar com publicidade em ano 
eleitoral, cria áreas cntrárias 
na própria Casa.  De acor-
do com a atual legislação, o 
valor gira em torno de R$95 
milhões, o que pode chegar 
a R$142 milhões com as al-
terações. O senador cearense 
Eduardo Girão (Podemos) 
se manifestou contrário ao 
movimento que acontece na 

Casa. “A primeira votação so-
bre essa matéria foi empate: 
30 a 30! E a decisão final sairá 
com todos os Senadores vo-
tando novamente. Que o bom 
senso prevaleça nesta delibe-
ração já que o momento eco-
nômico e social da nação pede 
cautela. Meu voto será NÃO a 
este aumento onde as priori-
dades dos brasileiros são ou-
tras já que a inflação está no 
teto e desemprego alto. Auste-
ridade, Brasil!”, afirmou Girão 
em suas redes sociais.

Vereador Pedro Mato (PL)
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Vereador propõe projeto para facilitar 
inserção de pais e estudantes da rede 
pública no mercado de trabalho
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POLÍTICA
R$1,3 bilhão. “Temos um compromisso fundamental com os nossos servidores, e é com imensa 
satisfação que anunciamos a liberação do pagamento da primeira parcela do 13º salário dos 
servidores estaduais para o dia 17 de junho”. Governadora anunciando metade do 13º.

Girão critica votação no Senado sobre 
aumento de gastos com publicidade

Cid Marconi fica de fora nas listas para 
ministro do Superior Tribunal de Justiça
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MACÁRIO BATISTA

POLÍTICA

Mais informações de Macário Batista: 
e-mail: macariobatista@uol.com.br

macariobatista.blogspot.com

Sem eira, nem beira 
Logo depois de Sobral vem o Piaui. No fim do governo 

Virgílio Távora, aquele que elegeu Gonzaga Mota governa-
dor, um personagem de estado foi, a meu convite à região 
norte do Estado. De Sobral subimos a Serra Grande onde já 
aquecia o pepino de o Piaui querer terras cearenses, como se 
suas fossem. Uma luta antiga, desde quando a bestagem cea-
rense trocou Crateus, que era deles, por Parnaiba que era nos-
sa. Ficaram resquícios de mal estar e uma certa zanga dos vi-
zinhos achando que a Serra Grande lhes pertencia, incluindo 
Granja, por onde se sobe pra Viçosa. Naquela viagem ouvi da 
autoridade que não tinha sentido o engodo até porque o Piauí 
não teria condições de arcar com o desenvolvimento que, já 
àquela época, era infinitamente superior por parte do Ceará. 
As escolas superiores, o ensino de qualidade, a saúde, por fim, 
o que o Ceará mantinha e hoje d&aacute ; qualidade de vida 
e de trabalho e de organização social, o Piauí não tinha, como 
não tem cacife pra tocar. Mas político é assim mesmo. Inventa 
coisas pra dizer pro eleitor que tá cuidando de tudo,inclusive 
do que não lhe pertence.Aí, um deles, acho que o Índio, foi 
ao Supremo dizer pra suas excelências...olhe o Ceará tomou a 
Serra Grande todinha, inclusive Granja e diz que não devolve 
pra gente.O Piaui não cuida do que um dia foi nosso, como o 
Delta do Parnaiba, não cuida de Sete Cidades, patrimônio da 
humanidade, não cuida da Poticabana que o dr.Alberto Silva 
criou, não cuida da Barca do Sal, outra invenção do dr.Alber-
to Silva, que por sinal levou daqui o primeiro sinal de televi-
são pro Piauí e aqui se formou e aqui, junto com seu fiel es-
cudeiro, Murilo Rezende, tiveram seus primeiros empregos.
Ora, ora,ora. Perguntem nos mu nicípios citados se um, un-
zinho só, morador queria ser piauiense. Aliás, tem uma his-
tória engraçada. Um dia,o saudoso desembargador Martônio 
Vasconcelos. foi a Croatá, que fica na esquina com o  Piaui, na 
Serra Grande. Nosso jurisconsulto, um brincalhão, buliu com 
um morador. - Olhe, tão dizendo que isso aqui vai virar Piaui. 
O nativo pensou, olhou pros lados e se defendeu...- Doutor, 
não me dou com o clima do Piaui.

Já é hora?
O entusiasmo do sr.Lauro 
Chaves, sobre o desempenho 
da economia no Ceará, 
na banda do comércio 
varejista,e na indústria, 
acenderam, uma luz verde. 
Economista assessor da Fiec 
diz que os números seriam 
o começo da recuperação da 
economia.

Os números?
O varejo de março, por 
exemplo, em relação ao 
mesmo mês em 2021, 
cresceu 20,4%, segundo 
o IBGE. Já a produção 
industrial, no mesmo 
período cresceu 4,7%. 
Perderíamos só pra São 
Paulo se os números se 
confirmarem. Só que a 
inflação...

Café-viagem
A Secretaria de Turismo 
do Ceara reuniu num café 
da manhã, em São Paulo, 
agentes de viagens, num 
acordo com a Panrotas. 

Arialdo Pinho mostrou 
diversos destinos do 
Ceará, além de Jeri e 
Fortaleza. E os voos 
nacionais e internacionais. 
Entusiasmado.

Acordos e 
desacordos
Tem um moço, vereador 
Consul do Povo, candidato 
a deputado estadual pelo 
PSDB.Conta com votos da 
polícia. Ele e outros, Na 
faixa dele,dizem que 20 
mil votos, está o jornalista 
Ferreira Aragão, buscando 
nova eleição. Hoje é 
suplente.

Jã os acordos...
Namoro do comunista, 
PCdoB, Campelo Costa 
Junior, filho do recém morto 
querido arquiteto Campelo 
Costa,dono de um bom 
e qualificado eleitorado, 
se une ao pedetismo da 
irmã do Cid, a Lia., como 
nos temos antigos,votos 
dançando de rosto colado.

Frase: “O Bolsonaro se tornou criminoso 
ao conceder “graça” ao deputado Daniel 
Silveira, que deveria estar preso por 
sem contra a democracia e pertencer às 
milícias do Rio de Janeiro”. Do senador 
Jornalista Cid Carvalho.

O homem tá mordido. Ciro Gomes, em vídeo nas redes 
sociais, diz que não desistirá da candidatura e chegará ao 
2º turno para ganhar a eleição. Segundo Ciro, sem a sua 
candidatura, a polarização aumentaria no momento em que 
o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) estagnou e 
Jair Bolsonaro (PL) se sustenta nas pesquisas de intenção 
de votos para a Presidência.

O vereador Pedro Mato 
(PL), apresentou na Câmara 
de Fortaleza o Projeto de In-
dicação 0423/22, dispondo 
sobre a criação de um ban-
co de dados para facilitar a 
inserção no mercado de tra-
balho de pais e estudantes 
da rede pública municipal 
de ensino, que não possuem 
experiência, qualificação 
profissional comprovada ou 
estão fora do mercado de 
trabalho formal. Pedro ex-
plica que o banco de dados 
deverá conter informações 
suficientes para a identifi-
cação dos pais e estudantes, 
com nome completo, data de 
nascimento, telefone, e-mail 
para contato, áreas de atua-
ção ou de interesse, aptidões 
e experiências profissionais. 
Para os estudantes, o proje-
to visa o ingresso no mer-
cado na condição de Jovem 
Aprendiz. “Nosso principal 
objetivo é fomentar a ge-
ração de emprego e renda, 
incentivando a participação 
da sociedade no processo 
de formulação de políticas 
e ações de trabalho e renda 
no município. Precisamos 
transformar a realidade so-
cial de estudantes e famílias 
de baixa renda”, defende o 
vereador. Além da geração 
de emprego, outra bandeira 
de Pedro Matos é a inclusão 
de pessoas com transtorno 

do espectro autista (TEA). 
Portanto, no projeto consta 
ainda o desenvolvimento de 
iniciativas visando a capaci-
tação e a qualificação profis-
sional de estudantes e pais 
com TEA, com garantia de 
ampla prioridade na busca 

por enquadramento e inser-
ção profissional no merca-
do de trabalho formal. “As 
crianças e adolescentes que 
se submetem ao trabalho 
infantil vivem, normalmen-
te, em situação de vulne-
rabilidade social, com pais 

desempregados ou em em-
prego informal. A criação 
do Banco de Dados servirá 
não somente para evitar esse 
tipo de situação, como tam-
bém para integrar o Poder 
Público às realidades das fa-
mílias dos estudantes, possi-
bilitando o bom exercício de 
seu múnus social” finaliza.

Senador cearense Eduardo Girão (Podemos) 
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Nosso 
principal 

objetivo é 
fomentar a 
geração de 
emprego e renda, 
incentivando a 
participação da 
sociedade no 
processo de 
formulação de 
políticas e ações 
de trabalho e 
renda no 
município.
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O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Edson Fachin, disse nesta 
quinta-feira (12) que quem 
trata das eleições são as “for-
ças desarmadas”. A declara-
ção foi feita em um momen-
to em que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) vem inten-
sificando os ataques às ur-
nas eletrônicas e dias após 
o TSE negar sugestões das 
Forças Armadas ao proces-
so eleitoral, em meio a uma 
crise institucional.

“A Justiça Eleitoral está 
aberta a ouvir, mas jamais 
está aberta a se dobrar a 
quem quer que seja tomar 
as rédeas do processo elei-
toral”, disse ainda Fachin à 
imprensa durante evento no 
tribunal para testes do sis-
tema eleitoral. Ele afirmou 
que o trabalho das Forças 
Armadas para logística e 
administração das eleições 
é “proveitoso”, mas que o 
processo eleitoral é um 
tema civil.

“Além disso, a contri-
buição [das Forças Arma-
das] que se pode fazer é 
de acompanhamento do 
processo eleitoral. Quem 
trata de eleição são forças 
desarmadas”, disse Fachin, 

que também é ministro do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). “E portanto as elei-
ções dizem respeito à popu-
lação civil que de maneira 
livre e consciente escolhe 
seus representantes”, afir-
mou ainda.

O TSE criou a Comissão 
de Transparência Eleitoral 
(CTE) no fim de 2021, que 
reúne diversas instituições, 
como as Forças Armadas, 
além de especialistas, para 
discutir as regras eleitorais. 
Desde então os militares 
têm feito diversas propostas 
de mudanças no processo 
eleitoral, com algumas delas 
espelhando ideias de Bolso-
naro.

O presidente da Repú-
blica já insinuou que ele 
mesmo foi chamado ao de-
bate sobre as eleições com 
o convite feito pelo TSE aos 
militares. “Eles [TSE] con-
vidaram as Forças Armadas 
a participarem do processo 
eleitoral. Será que esquece-
ram que o chefe supremo 
das Forças Armadas se cha-
ma Bolsonaro?”, disse ele no 
último dia 27, ao promover 
um evento oficial no Planal-
to com ataques ao STF.

Fachin ainda afirmou que 

quem coloca dúvidas sobre 
o processo eleitoral “não 
confia na democracia”. Ele 
negou, no entanto, que a 
frase seja um recado a Bol-
sonaro, que afirma que as 
urnas podem ser fraudadas 
e ameaça não aceitar o re-
sultado do pleito deste ano. 
“Não mando e não recebo 
recados de ninguém”, disse 
o magistrado. “Quem de-
fende ou incita a interven-
ção militar está praticando 
ato de afronta à Constitui-
ção e à democracia. Não se 
trata de recado, é uma cons-
tatação”, completou.

O ministro disse que nada 
interferirá na Justiça Eleito-
ral e no resultado do pleito 
deste ano. “Uma geração 
deu a sua vida durante 21 
anos de ditadura civil e mi-
litar para que pudéssemos, a 
partir de 1988, exercer o di-
reito de escolher”, afirmou. 
Ele também pontuou que há 
muito “barulho no canteiro 
de obras da política”. “Mas 
esse é um tribunal que ope-
ra com racionalidade técni-
ca”, declarou.

Depois de falar com a im-
prensa, a reportagem ouviu 
Fachin dizer a um colega, em 
voz baixa, que subiu o tom 

“um pouco”, mas que “era o 
necessário”. O ministro dei-
xa o comando do TSE em 
agosto, quando Alexandre 
de Moraes assume o cargo.

Testes
Fachin acompanhou a 

nova etapa da edição do 
Teste Público de Segurança 
do Sistema Eletrônico de 
Votação (TPS), que come-
çou em 2021. Nesta análise, 
investigadores voluntários 
executam planos de ataque 
ao sistema eleitoral, em 
ambiente controlado, para 
apontar vulnerabilidades.

Esses exercícios de ata-
ques foram aplicadas em 
novembro de 2021, em fase 
anterior do ciclo de testes. 
Segundo o TSE, cinco pla-
nos foram bem-sucedidos, 
ou seja, geraram sugestões 
de aperfeiçoamento das 
urnas, mas não apresen-
taram brechas que podem 
comprometer o pleito deste 
ano. Estes cinco planos es-
tão sendo repetidos nesta 
semana, após o TSE reali-
zar ajustes no sistema, para 
confirmar que não há bre-
chas para vulnerabilidades. 
Há entre os pesquisadores 
peritos da Polícia Federal.
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Apoio. O senador Reguffe (União-DF) defendeu nesta quarta-feira (11) que o União Brasil apoie 
formalmente o pré-candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) já no primeiro turno. “Eu defendo 
uma alternativa à polarização e, no momento, o Ciro é o mais viável”, disse em entrevista.NACIONAL

Quando dá lucro, é privada, mas quando dá pre-
juízo, é estatal

Deputado Marco Feliciano sobre o que chama de “ma-
landragem” da Petrobras

A Petrobras poderia abandonar a 
política internacional de preços 
e lucros sem ferir seu estatuto e 
atender o Brasil com base nos 

custos reais, e em reais, além de manter uma 
enorme margem de lucro. A Associação Bra-
sileira de Revendedores de Combustíveis 
Independentes e Livres (Abrilivre) garante 
que entre os riscos, explicados no Formu-
lário 20-F, o governo pode criar “políticas 
macroeconômicas e sociais” que “podem ter 
um efeito adverso” nos resultados e condição 
financeira da estatal.

Sugestão
A Abrilivre demonstra que a Petrobras 

pode atender 80% da demanda com sua pro-
dução e importar 20%. Com isso, o barril sai-
ria por US$70.

De dar inveja
Ainda assim, os acionistas da Petrobras ga-

rantiriam uma margem de lucro de 50%, que 
não é vista em nenhuma das grandes petro-
leiras.

Lucro absurdo
Diretor do Abrilivre, Rodrigo Zingales 

cita o lucro atual, quase o dobro do lucro da 
Exxon, maior petroleira do mundo, e 40% aci-
ma da Petrochina.

Alguém ganha
Para Zingales, o Brasil está perdendo 

com essa situação, “mas alguém está ga-
nhando e a população precisa saber quem 
são essas pessoas”.

Velhos conhecidos
Edinho presidiu o PT/SP quando um ir-

mão de Eduardo Suplicy era sócio de Luiz 
Henrique Ramos Jovino, dono da HempCa-
re.

Ficha corrida
O petista já foi alvo da Polícia Federal na 

operação Capitu, braço da Lava Jato. Tam-
bém figurou na famosa “Lista Janot”.

Faltou gás
Edinho Silva e o deputado federal Rui 

Falcão entram no lugar de Franklin Mar-
tins, que não conseguia fazer Lula decolar 
nas redes sociais.

Dá para alterar a política de usura na Petrobras

O PODER SEM PUDOR

Luiz Cláudio Cunha entrevistava ACM, 
então governador da Bahia, para o perfil 
na revista Playboy que ganhou o magnífi-
co título “Deus e o Diabo na terra do Sol”, 
quando, no cafezinho pós-almoço, alguém 
avisou: “Jornalista Clóvis Rossi ao telefone, 

governador”. ACM queria evitar o repór-
ter da Folha. Meteu uma garfada na boca: 
“Aô, bubo bem?”, disse ao telefone, de boca 
cheia. Rossi concluiu que interrompera o 
governador em pleno almoço, desculpou-
-se e desligou. Ele não teve nova chance

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Como fugir de jornalista

Suspeito do Consórcio NE chefia 
campanha de Lula
O prefeito de Araraquara (SP), 
Edinho Silva (PT), está na coor-
denação da comunicação de 
campanha de Lula. Ele teve o 
indiciamento pedido na CPI que 
apurou denúncias de fraude na 
compra 300 respiradores pelo 
Consórcio Nordeste da empresa 
HempCare, que vende produtos à 
base de maconha e nunca entre-
gou nenhum aparelho. O contra-
to foi fechado com o governo de 
Rui Costa (PT), na Bahia, tam-
bém investigado pela Polícia Fe-
deral, com R$48 milhões pagos 
antecipadamente.

Custo Brasil
O gasto do Brasil com eleições, US$789 

milhões (R$4,06 bilhões), que inclui o 
fundão pornográfico, é o maior do mun-
do, segundo estudo Cupomválido. Mais 
que o dobro do México (2º), com US$307 
milhões.

Mensalão, 17
Completa 17 anos, neste sábado (14), o 

início do escândalo do mensalão do go-
verno Lula, em 2005, com a descoberta 
de que o PT implantou um esquema para 
subornar parlamentares e líderes do Con-
gresso.

Só claque entra
O ex-presidente Lula continua evitando 

as ruas, evitando xingamentos de “ladrão” 
e assemelhados. Ele prefere eventos “con-
trolados”, como dizem os seguranças, com 
direito a claque pré-selecionada.

Pesquisa é um perigo
Os pré-candidatos de “terceira via” cor-

rem o risco de receberem um duro recado 
da pesquisa que vai definir o candidato 
do grupo a presidente da República. O re-
cado de que talvez seja mais aconselhável 
abandonar a disputa. 

Um milhão de mortos
Os Estados Unidos chegaram a 1 milhão 

de mortos por covid, expondo o fracasso do 
atual governo no combate à doença e dando 
sentido às pesquisas que mostram Joe Biden 
batendo recordes de reprovação.

Aquecimento de folga
O aquecimento global deve estar em greve: uma 

onda de frio se aproxima do Brasil e vai provocar 
temperaturas próximas de zero grau em algumas 
regiões. À exceção do Nordeste, todos passarão frio. 

Agora vai
Será lançada neste sábado (14) em San-

ta Maria (RS) a pré-candidatura de Ricardo 
Jobim ao governo gaúcho pelo Novo. Felipe 
d’Avila, pré-candidato a presidente do parti-
do, confirmou presença. 

13 do bem
Esta sexta 13 deve trazer boas notícias so-

bre o mercado de trabalho com a Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) 
Contínua do 1º trimestre. A expectativa é de 
uma nova redução no desemprego.  

Pergunta no privilégio
Candidatos contraem covid por que so-

mente agora estão saindo às ruas?

Aprovada MP que 
destina vacinas da 
covid a outros países

O plenário do Senado 
aprovou ontem (12) a me-
dida provisória (MP) que 
autoriza o governo federal 
a doar imunizantes contra a 
covid-19 a outros países em 
caráter de cooperação hu-
manitária internacional. A 
MP 1.081/2021, que segue 
agora para promulgação, 
estabelece que as doações 
não poderão gerar prejuízo 
à vacinação no Brasil.

O texto, que contou com 
parecer favorável do sena-
dor Vanderlan Cardoso 
(PSD-GO), estabelece que 
as doações dependerão de 
termo firmado pelo governo 
federal, por meio do Minis-
tério da Saúde, que é respon-
sável pelo Plano Nacional 
de Operacionalização da 
Vacinação contra a covid-19. 
Ainda conforme a matéria, 
as despesas decorrentes do 
transporte dos imunizantes 
serão bancadas pelo país 
destinatário da doação ou por 
dotações orçamentárias do 
Poder Executivo federal ou de 
outros colaboradores. 

Quanto a definição do 
quantitativo a ser enviado e a 
escolha do destinatário, serão 
de responsabilidade do Mi-
nistério da Saúde após ouvir 
o Ministério das Relações Ex-
teriores. Além disso, o envio 
não poderá acarretar preju-

ízo à vacinação da popu-
lação brasileira, enquanto 
que a doação dependerá da 
manifestação de interesse e 
da anuência de recebimento 
do imunizante pelo país a 
ser beneficiado.

Durante a leitura do voto, 
Vanderlan ressaltou que a 
disponibilidade insuficiente 
de vacinas contra a covid-19 
frente à alta demanda por esse 
produto criou um cenário 
de concorrência desenfreada 
entre praticamente todos os 
países. Ele argumentou que 
essa corrida fez com que os 
países mais ricos assinassem 
acordos de compra muito 
anteriormente à finalização 
do processo de desenvolvi-
mento dos imunizantes, com 
pagamentos adiantados e em 
quantidades muito maiores 
que a necessidade de sua 
população. 

“Para ter uma ideia da 
gravidade da situação, dados 
do Unicef apontam que pa-
íses como Áustria, Hungria, 
Suíça, Espanha e Portugal 
receberam número de doses 
equivalentes a mais de 170% 
de suas respectivas popula-
ções, ao passo que Burundi, 
República Democrática do 
Congo, Haiti, Camarões 
e Iêmen receberem doses 
correspondentes a menos de 
6% de seus habitantes.

Fachin: Eleição é assunto de 
civis e ‘forças desarmadas’
A declaração do presidente do TSE vem em meio a uma escalada de tensão 
entre os Poderes, com envolvimento das Forças Armadas nas discussões

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Herbene Alves de Castro, Titular Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Trairi/CE, na forma da 
lei, FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado 
nesta Serventia em 08/04/2022, o requerimento pelo qual AUDRAN SAMPAIO MOURA, brasileiro, far-
macêutico, nascido no dia 09/10/1968, filho de Joaquim Carlos de Moura e Silva e Maria Ibanez Sampaio 
Moura, portador da carteira de identidade RG nº 2015111873-0 SSPDS/CE, inscrito no CPF/MF sob o nº 
318.065.973-49 e no endereço eletrônico: audransm@gmail.com e seu cônjuge EVA VILMA MOURA 
BAIA SAMPAIO, brasileira, enfermeira, nascida no dia 13/05/1974, filha de José Edmilson Baia e Maria 
Helena Moura Baia, portadora da carteira de identidade RG nº 2015129099-1 SSPDS/CE, inscrita no CPF/
MF sob o nº 799.065.163-72 e no endereço eletrônico: evabaia@hotmail.com, casados no dia 17/08/1995, 
sob o regime da comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Rua Frei Mansueto, nº 505, 
apartamento 1802, Bairro Meireles, Fortaleza/CE, CEP. 60175-070, solicitaram o reconhecimento do 
direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 
6.015/1973, autuado sob protocolo 219/2022, de um terreno urbano, situado às margens da Rua Paulo 
Cazuza, s/n, Flecheiras, município de Trairi - Ceará, com área de 743,45m² (setecentos e quaren-
ta e três metros e quarenta e cinco centímetros quadrados) e perímetro de 122,35m, com as 
seguintes medidas e confrontações: AO NORTE: [P1 ao P4] com 16,60m (dezesseis metros vírgula 
sessenta centímetros), confinando com Rua Paulo Cazuza; A LESTE: [P4 ao P3] com 43,55m (quarenta 
e três metros vírgula cinquenta e cinco centímetros), confinando com imóvel de Joaquim Alves Pinto, 
CPF/MF de nº 499.951.463-04; AO SUL: [P3 ao P2] com 16,90m (dezesseis metros vírgula noventa 
centímetros), confinando com Rua José Fonseca e A OESTE: [P2 ao P1] com 45,30m (quarenta e cinco 
metros vírgula trinta centímetros), confinando com dois seguimentos de reta, 1º) Seguimento com 
26,30m (vinte e seis metros vírgula trinta centímetros), confinando com imóvel de Edvaldo Oliveira 
Paulo, CPF/MF de nº 322.525.013-91 e o 2º) Seguimento com 19m (dezenove metros), confinando com 
imóvel de Peter Stephen Hampton, CPF/MF de nº 671.732.093-15; no qual se encontra edificada uma 
suíte com 14,40m² (quatorze metros e quarenta centímetros quadrados). Inscrição municipal nº 2886.

Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais 
e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Titular 
Interina de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias cor-
ridos a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extra-
judicial, com o competente registro conforme determina a Lei. Trairi - Ceará, 12 de maio de 2022.

ASSOCIAÇÃO DOS COMPRADORES DO LOTEAMENTO FAZENDA IMPE-
RIAL - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDI-
NÁRIA - Carlos Régio Lamboglia Gomes, Diretor Presidente da Associação 
dos Compradores do Loteamento Fazenda Imperial (“Associação”) - CNPJ nº 
12.977.391/0001-88, convoca todos os associados para Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se no dia 21 de maio de 2022 (sábado), que acon-
tecerá pelo APLICATIVO ZOOM (Link para participar da reunião Zoom: ht-
tps://us02web.zoom.us/j/83067621467?pwd=cWpVLzhnWDZpa0U0ZFhydX
Z3aXlKQT09 - ID da reunião: 830 6762 1467 Senha de acesso: 103063 para 
discussões e dúvidas, (LEI Nº 14.010, DE 10 DE JUNHO DE 2020), instalan-
do-se às 09hs em primeira convocação, com a presença mínima de metade 
mais um dos Associados, e às 09h30m em segunda convocação, com a pre-
sença dos Associados representando qualquer número, para deliberar sobre 
a seguinte ordem do dia: 01 - Eleição de Vice-Presidente, Diretor Administra-
tivo, Diretor Financeiro e Diretor de Segurança e Manutenção, para comple-
mento do biênio - 22/05/2022 a 31/05/2023; 02 - Deliberação sobre isenção 
da taxa ordinária do Diretor-Presidente. Cascavel, 12 de maio de 2022. Carlos 
Régio Lamboglia Gomes - Diretor Presidente.

CEARÁ PESCADOS INDUSTRIA LTDA, torna público que requereu a AUTARQUIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BEBERIBE - AMABE, a Regularização de Licença de Operação, 
para as atividade de Fabricação de produtos de padarias e confeitaria com predominância de 
produção própria, Fabricação de conservas de peixes, crustáceos e moluscos, Comércio ata-
cadista de pescados e frutos do mar e Peixaria, no município de Beberibe, no endereço Rua 
Monsenhor Dourado, 540, Bloco B, Parajuru. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMABE.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
Herbene Alves de Castro, Titular Interina do Registro de Imóveis da Comarca de Trairi/CE, na forma da lei, 
FAZ SABER a tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta 
Serventia em 18/04/2022, requerimento pelo qual FRANK PETRUS ALPHONSUS GRAUMANS, holan-
dês, empresário, nascido no dia 22/04/1969, filho de Johannes Cornelis Petrus Graumans e Johanna Maria 
Retiens, portador do passaporte holandês nº NSJ727JHO, inscrito no CPF/MF sob o nº 601.148.813-75 e 
no endereço eletrônico: fpagraumans@gmail.com, casado sob o regime de separação de bens, residente 
e domiciliado em 4855 AJ Galder, município de Alphen-Chaam, Galderseweg 56A - Holanda, com endereço 
no Brasil, no lugar Sítio Água Doce, casa 1, Guajiru, município de Trairi/CE, CEP. 62690-000; GERARDUS 
MARIA DOEDÉE, holandês, empresário, nascido no dia 25/06/1960, filho de Gijsbertus Petrus Doedée 
e Carolina Maria Damen, portador do passaporte holandês nº NXBHJFLP4, inscrito no CPF/MF sob o 
nº 742.483.321-91 e no endereço eletrônico: g.doedee@casema.ni, e seu cônjuge MANJA ROBERTA 
DOLFINA SPORTEL, holandesa, do lar, nascida no dia 13/02/1959, filha de Elzo Herman Sportel e 
Pauline Martine Maria Visser, portadora do passaporte holandês nº NR2R49H16, inscrita no CPF/MF sob 
nº 601.402.093-44 e no endereço eletrônico: g.doedee@casema.ni, casados sob o regime da comunhão 
parcial de bens, residentes e domiciliados em Nonnenveld, nº 162, Breda, 4811 DV - Holanda, com 
endereço no Brasil, no lugar Sítio Água Doce, casa 1, Guajiru, Trairi/CE, CEP. 62690-000, solicitaram o 
reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-
A, da Lei n. 6.015/1973, autuado sob protocolo 238/2022, de um terreno urbano, situado às margens 
da Rodovia CE-346, s/n, Flecheiras, município de Trairi - Ceará, com área de 4.800,00m² (quatro mil 
e oitocentos metros quadrados) e perímetro de 280,00m, com as seguintes medidas e confronta-
ções: A OESTE: [P1 ao P2] com 80m (oitenta metros), confinando com imóvel de Marcelio Monteiro do 
Nascimento, portador do CPF de nº 032.394.173-75; AO SUL: [P2 ao P3] com 60m (sessenta metros), 
confinando com imóvel de Edvaldo Oliveira Paulo, portador do CPF de nº 322.525.013-91; A LESTE: [P3 
ao P4] com 80m (oitenta metros), confinando com imóvel de Sara Silva de Oliveira, portadora do CPF 
de nº 568.002.823-91 e AO NORTE: [P4 a P1] com 60m (sessenta metros), confinando com a Rodovia 
CE-346. Inscrição municipal: 6888.

Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais 
e de outros direitos em relação ao pedido, apresentando impugnação escrita perante a Titular 
Interina de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos 
a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, 
com o competente registro conforme determina a Lei. Trairi - Ceará, 12 de maio de 2022.
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Topinho. O pagamento da 1ª parcela do 13º salário dos servidores públicos municipais de Fortale-
za foi antecipado e ocorrerá no dia 1º de junho. A ação beneficiará 35.645 servidores, 14.251 
aposentados e 3.438 pensionistas. Os servidores do Estado serão pagos no dia 17 de Junho.CIDADES

O Governo do Ceará informa que já foi iniciada a Cam-
panha de Vacinação contra Febre Aftosa em todo o estado. 
Nesta primeira etapa da Campanha, devem ser vacina-
dos os animais de todas as idades. Isso significa cerca de 
2,7 milhões de bovinos e bubalinos em todo o Estado. A 
campanha de vacinação do rebanho contra a febre aftosa é 
executada pela Secretaria do Desenvolvimento Econômico 
e Trabalho, por meio da Agência de Defesa Agropecuária 
(Adagri). Os criadores têm até o dia 31 de maio para adqui-
rir a vacina nas revendas autorizadas e até o dia 15 de junho 
para declarar a vacinação do seu rebanho junto a Adagri.  
O Ceará é reconhecido internacionalmente como zona li-
vre de febre aftosa com vacinação e as duas etapas da cam-
panha de prevenção da doença são necessárias para que 
o estado continue autorizado a vender para fora do país 
produtos de origem animal. O diretor de Sanidade Animal 
da Adagri, Amorim Sobreira, apela para que os produtores 
não percam o período da vacinação e da declaração.

Vacinação aftosa até dia 31

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 13 de maio de 2022  O ESTADO                     

Licitações do governo
O Secretário da Casa Civil do Governo do Estado do 

Ceará, jornalista e radialista Chagas Vieira (Foto), está 
anunciando várias licitações no âmbito de sua pasta, 
todas do mais profundo interesse da população. Através 
do Pregão Eletrônico No. 20220540, de interesse da 
SESA, Secretaria da Saúde, aguarda-se até o dia vinte 
(20) vindouro às inscrições de empresas para futuras e 
eventuais aquisições de nutrição, conforme especifica-
ções contidas no Edital e seus Anexos.

Também pra Sesa
O Pregoeiro Oficial da Procuradoria Geral do Esta-

do, Nelson Antonio Grangeiro Gonçalves, igualmente, 
anuncia para até 20/05, até as 24h30min, o recebimento 
de propostas de interesse da Secretaria da Saúde Esta-
dual com vistas à aquisição de Medicamentos.

Para Seinfra
Conforme ainda a Casa Civil do Governo, até o dia 

19 vindouro estão abertas inscrições para licitação de 
interesse da Secretaria da Infraestrutura para contrata-
ção de serviço de energia. Estamos atentos.

Justiça eleitoral
Na mesma linha das licitações o Tribunal Regional 

Eleitoral (TRE), recebeu até o último dia 09/05, ins-
crições de empresas que se candidatam ao serviço de 
Energia Solar para os Cartórios Eleitorais de Tauá e 
Ibiapina.

PL nas eleições
O presidente estadual do PL, médico e prefeito do 

Eusébio, Acilon Gonçalves Pinto Filho declarou aos 
jornalistas que cobrem o setor político que a tendência 
mais forte do partido, neste momento, é de que tenha 
candidatura própria ao Governo do Ceará.

E mais
Para Acilon o nome ventilado é o do igualmente mé-

dico, ex-prefeito de Maranguape e ex-deputado federal 
Raimundo Gomes de Matos. Outro em quem também 
se fala é o atual Senador da República, Eduardo Girão. 
Ao que se informa, o apoio do PL é disputado pelo 
senador Cid Gomes (PDT) e pelo Capitão Wagner, do 
União Brasil. Aguardemos o desfecho.

  
Feat Acalanto Forta-
leza e Feira Auê
Dias: 14 e 15 de maio, 
das 16h às 22h
Local: Praça Luiza Távora

Feira promove conscientização
sobre a importância da adoção

Nos dias 14 e 15 de maio, 
a Feira Auê, em Fortaleza, 
abre espaço para debater 
sobre a importância de ado-
tar. O mês de maio foi esco-
lhido especialmente porque 
no próximo dia 25, será ce-
lebrado o Dia Nacional da 
Adoção. Neste fim de sema-
na, a Associação Acalanto 
Fortaleza estará presente 
no evento para realizar três 
ações sobre o tema.

A feira contará com um 
estande de tira-dúvidas, 
onde as pessoas poderão 
esclarecer questões sobre 
informações jurídicas e 

psicológicas. Uma lojinha 
com produtos que terão 
a renda convertida para a 
causa também estará dis-
ponível. Além disso, no es-
paço ocorrerá uma troca de 
livros e brinquedos usados e 
em bom estado. Por fim, o 
evento terá uma peça teatral 
que conta a história de dois 
palhaços que se encontram 
pelos caminhos da vida e se 
unem, formando um só co-
ração. 

De acordo com Elia-
ne Oliveira, presidente da 
associação, participar de 
uma feira como a Auê é 

importante por ser uma 
oportunidade de promover 
discussões sobre a adoção. 
“Temos crianças e jovens 
acolhidos sem que suas si-
tuações processuais este-
jam de acordo com o tempo 
exigido por lei, privando-os 
da conquista de seu direito 
de ter uma família é um 
grande problema”, pontua.

A presidente, conhecida 
como “Lilica”, explica ain-
da que, em abril de 2022, a 
fila de adoção em Fortaleza 
avançou 20 posições, po-
rém, o número ainda está 
distante das 55 posições al-

cançadas em 2019. “A ado-
ção é uma causa urgente 
que nos toca profundamen-
te. Sabemos que a infância 
não espera, que o amor não 
tarda e cada dia sem ele faz 
falta no desenvolvimento 
de um ser em crescimento”, 
destaca a vice-presidente da 
Acalanto, Danielle Gondim.

O mês de maio é marca-
do pela campanha de “Maio 
Amarelo”, caracterizada por 
ser um movimento nacional 
de conscientização sobre os 
cuidados necessários para 
que se tenha um trânsito 
cada vez mais seguro. En-
tre os principais objetivos 
da campanha, está chamar a 
atenção da população para o 
alto índice de mortes e feri-
dos no trânsito. “A intenção 
é promover a mudança de 
comportamento e respeito 
ao próximo, com o objetivo 
de diminuir as estatísticas re-
ferentes a mortes e sinistros 
no trânsito, envolvendo ór-
gãos de governos, empresas, 
entidades de classe, associa-
ções, federações e sociedade 
civil organizada”, explica o 
superintendente da Autar-
quia Municipal de Trânsito e 
Cidadania (AMC), Antônio 
Ferreira Silva.

Neste ano, o tema da campa-
nha é “Juntos Salvamos Vidas” 
e a AMC tem desenvolvido 
ações de fiscalização preven-
tiva, engenharia e educação 
para o trânsito na capital. “Es-
tamos nas ruas disponibili-
zando faixas nos cruzamen-
tos, distribuindo panfletos 
e fitas amarelas para serem 
afixadas nos retrovisores. 
Vamos realizar também o 
‘AMC nos Bares’, que consis-
te em abordagens lúdicas em 
restaurantes alertando para 
os riscos de beber e dirigir”, 
detalha o superintendente.

Em Fortaleza, o ano de 
2022 é histórico por ter re-
gistrado o menor índice de 
mortes no trânsito no pri-
meiro quadrimestre desde 
2001. Entre janeiro e abril, 
foram registradas 37 mortes 
na capital, o que represen-
ta uma queda de 62,8% em 
relação à média do mesmo 
período das últimas duas 
décadas e, de 36%, em com-
paração com a média do pri-
meiro quadrimestre de 2021.

De acordo com Antônio 
Ferreira Silva, os fatores de ris-
co estão ligados à postura ado-
tada pelos próprios condutores 
no trânsito, sendo o excesso de 
velocidade a principal causa 
de acidentes. “O motociclista, 
o mais vulnerável no trânsito 
e que corresponde a metade 
dos óbitos registrados nas vias 

de Fortaleza [52%], tem como 
fator, além do excesso de ve-
locidade, a questão do não 
uso de capacete. Com o uso 
do item devidamente preso 
à cabeça, a probabilidade de 
morte diminui em 40% e de 
lesão grave em 70%”, pontua.

A AMC também chama a 
atenção para a importância 
do cinto de segurança, que 
pode reduzir a morte dos 
passageiros em até 50% nos 
bancos da frente e 75% nos 
bancos traseiros. Além disso, 
dados da Organização Mun-
dial da Saúde apontam que 
um condutor que bebe e di-
rige tem 3 vezes mais chances 
de morrer em um acidente do 
que um motorista sóbrio.

Nilton Câmara é uma das 
pessoas que passaram por 
uma situação desagradável no 

trânsito. Após uma peque-
na batida em uma moto na 
Avenida Washington Soares, 
o professor desceu do veícu-
lo para sinalizar o acidente. 
Enquanto aguardava a chega-
da das autoridades, Câmara 
estava no canteiro e repenti-
namente foi atingido por um 
terceiro veículo em alta velo-
cidade. “Eu só não morri por 
um milagre. A perícia forense 
já chegou procurando pelo 
corpo”, conta. “O condutor 
do veículo que bateu admitiu 
que tinha bebido socialmente, 
recusou o bafômetro e estava 
com a carteira e o licencia-
mento vencidos”, afirma.

No acidente, Nilton que-
brou a perna e este foi o iní-
cio de uma longa jornada de 
recuperação. “Eu trabalho 
com pessoas com deficiência 
e eu vivi na pele momenta-
neamente o que eles passam 
durante a vida toda. Foram 
60 fisioterapias, fiz cirurgia, 
andei de muleta e de cadeira 
de rodas”, detalha. O profes-
sor acredita que a campanha 
do Maio Amarelo é impor-
tante não só para falar de 
quem se envolve em aciden-
tes de trânsito, mas também 
para detalhar o contexto das 
outras pessoas que acabam 
dentro da situação, como fa-
miliares e amigos. “Eu jamais 
esperaria passar por isso. 
Hoje existe um outro Nilton, 
mais calmo, desacelerado, foi 
um divisor de águas”, pontua.

Por Yasmim Rodrigues

FOTO  AUTARQUIA MUNICIPAL DE DE TRÂNSITO

O primeiro quadrimestre de 2022 foi o primeiro em que a 
média mensal de mortes ficou abaixo de 10

Maio Amarelo: 37 vidas foram 
perdidas no trânsito em 2021
Excesso de velocidade é a principal causa de acidentes. Motociclistas são 
os mais vulneráveis e representam 52% das mortes nas vias da capital

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 1205.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 26 de maio de 2022, às 
09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças de 
reposição de equipamentos de informatica, reparo de pc's, redes e equipamentos periféricos, 
destinado as diversas Secretarias do Município de São Luís do Curu - CE. Recebimento das 
propostas: Início 16.05.2022 às 17h:30m até 26.05.2022 às 08:00h. Data da sessão: 26.05.2022, às 
09:00h. O Edital poderá ser adquirido pelos Portais: http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. 
São Luís do Curu, 13 de maio de 2022. Susane Silva Castro - À Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna público 

para conhecimento dos interessados que no próximo dia 27 de maio de 2022, às 9h00min (horário de 

Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 033/2022.02, cujo objeto 

é a aquisição de pneus, válvulas (pitos) câmaras de ar e protetores para atendimento a frota oficial das 

Unidades Administrativas 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 Conceção, 

s/n – Centro.(horário comercial). Tururu, 12 de maio de 2022. Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

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 14h00min, (horário de Brasília), estará realizando a Tomada de Preços nº 
005/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa para execução de obras de reforma do 
Hospital Municipal Governador Waldemar de Alcântara no Município de Tururu – CE, de acordo 
com o Convênio N° 851362/2017/MS/CAIXA. 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, 12 de maio de 2022. À Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 27 de maio de 2022, às 9h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, estará 
realizando o Pregão Eletrônico nº 021/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisição de gêneros alimentícios destinados aos Programas da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, Trabalho e Empreendedorismo do Município de Uruburetama, 
conforme especificado no edital o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação e no 
endereço eletrônico: licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 12 de maio de 2022. Elinaldo 
Dutra – Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços. Referente à Tomada de Preços nº  0401.01/2022 – Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: pavimentação 
em pedra tosca no Sítio Algodões no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 5341 da 
Secretaria das Cidades - 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 0401.01/2022. 
Empresa Vencedora: F.J. de Matos Neto-ME, com CNPJ Nº 20.160.697/0001-75, pelo valor 
global de R$ 560.882,48 (Quinhentos e sessenta mil, oitocentos e oitenta e dois reais e quarenta 
e oito 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, 13 de 
maio de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário 
de Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia  27 de Maio de 2022, às 09h00min, estará abrindo licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 11.05.01/2022.05/SRP, para o 
seguinte objeto: Registro de Preços visando futuras e eventuais aquisição de  câmeras de 
segurança para as escolas e diversos setores de responsabilidade da Secretaria de 
Educação e Cultura do Município de Amontada/CE, o qual encontra-se na íntegra na Sede da 
CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, 
no endereço e le t rôn ico :  h t tp : / /mun ic ip ios . t ce .ce .gov.b r / l i c i tacoes ,  a inda , 
www.bllcompras.org.br. Amontada/CE,  12 de Maio de 2022. Jerffson  Bruno Oliveira - 
Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento da Fase de Habilitação - 
Tomada de Preços nº 2022.04.08.1. A Presidente da C.P.L. de Barro/CE no uso de suas funções, 
torna público, que fora concluído o julgamento da fase de habilitação, sendo o seguinte: Empresas 
Habilitadas - Drena Construções e Locações EIRELI, Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, 
Werton Engenharia e Arquitetura LTDA, AR Empreendimentos, Serviços e Locações EIRELI, M 
Minervino Neto Empreendimentos, Venus Serviços e Entretenimentos LTDA, Construtora Pedrosa 
LTDA, PV Engenharia, Serviços e Locações LTDA - ME, José Erinaldo Oliveira Costa, Nordeste 
Construções e Infraestrutura LTDA, Abik Engenharia e Consultoria LTDA, Klebio Landim de França 
EIRELI, Momentum Construtora Limitada, N3 Construtora LTDA, Ecos Edificações Construções e 
Serviços LTDA - ME, Ambiental Soluções e Serviços EIRELI, HMF Empreendimentos Serviços e 
Locacoes, Medeiros Construções e Serviços LTDA, José Urias Filho EIRELI, Dimensão - Serviços de 
Contruções LTDA, Construtora Suassuna & Martins LTDA, E T. C. S. da Silva Construçoes EIRELI, por 
cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas - Vision Construções e Serviços 
LTDA, por descumprimento ao item 3.2.17, Inova Construções e Serviços EIRELI, por descumprimento 
ao o item 3.2.16, Landim Engenharia EIRELI, por descumprimento aos itens 3.2.15, 3.2.16 e 3.2.17, J 
de Fonte Rangel EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.15, Elo Construcoes e Empreendimentos 
EIRELI, por descumprimento ao item 3.2.15, Allexsandro Lima Freire, por descumprimento aos itens 
3.2.16 e 3.2.17, B F Empreendimentos LTDA, por descumprimento aos itens 3.2.14, 3.2.18, 3.2.19 e 
3.2.20 e Construser - Construcao e Servicos de Terraplenagem LTDA por descumprimento ao item 3.2. 
As empresas Roma Construtora LTDA EIRELI, Landim Engenharia EIRELI, Construtora Princesa do 
Vale EIRELI, A.I.L. Construtora LTDA, Real Serviços EIRELI, MR Engenharia, Imobiliaria e Serviços, B 
F Empreendimentos LTDA e Pro Limpeza Serviços e Construções EIRELI, foram impossibilitadas de 
participar do certame por descumprimento ao item 2.1. São todos os itens citados do Edital 
Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaide Feitosa, 
n° 132, Jardim São Francisco, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 10 de maio de 2022. 
Fernanda Alves Fernandes - Presidente da C.P.L.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 
Aviso de Revogação - Processo Administrativo de Licitação: Tomada de Preços Nº. TP-
04.26.1/2022-SEDUB. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço 
de construção do C.E.I – (Centro de Educação Infantil) do Bairro Morro Dourado, na Rua Raimundo 
Jacinto Ferreira, Sede do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto básico, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro. O Secretário da Educação Básica, sob a égide do 
princípio da autotutela, que estabelece que a administração pública possui o poder de controlar os 
seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os quando inconvenientes ou 
inoportunos e, ainda, considerando que o objetivo maior do procedimento licitatório é a persecução 
do interesse público, neste caso, mais especificamente, em relação a necessidade de atualização 
da Tabela SEINFRA que foi referenciada a planilha orçamentária, haja vista que a tabela que foi 
utilizada para eleboração do orçamento foi revogada, para assim melhor atender ao interesse 
público, torna público o presente aviso de Revogação do Processo de Licitação acima numerado, 
com fulcro no art. 49, caput, da Lei nº.8.666/93. Francisco Jucélio dos Santos - Secretário da 
Educação Básica de Brejo Santo-CE.



Um milhão de pessoas já 
morreram por Covid nos Es-
tados Unidos desde o come-
ço da crise, anunciou a Casa 
Branca nesta quinta-feira 
(12). Diante de um cenário 
em que as medidas contra a 
doença têm cada vez menos 
espaço na rotina do país, as 
mortes se-
guem um rit-
mo que lem-
bra o do início 
da pandemia.

Entre feve-
reiro e maio, 
100 mil ame-
ricanos mor-
reram em 
decorrência 
da doença. O 
dado é des-
te ano, mas poderia ser de 
2020: são 100 mil vidas per-
didas pela doença a cada 
três meses nos EUA, em 
média. Trata-se do país com 
o maior número de óbitos 
registrados devido à Covid 
em todo o mundo. O Bra-
sil vem em segundo lugar 
nesse ranking, com 664 mil 
vítimas, seguido pela Índia, 
com 524 mil.

A OMS (Organização 
Mundial da Saúde) contabili-
za um total de 5,4 milhões de 
mortes por Covid-19 em dois 
anos. No entanto, a entidade 
pondera que o número pode 
ser maior, em razão da subno-
tificação, e estima algo entre 
13 milhões e 17 milhões de 
óbitos provocados pelo vírus.

A marca de 1 milhão foi 
divulgada pelo governo ame-
ricano numa declaração na 
qual o presidente Joe Biden 
disse lamentar as perdas. “Um 
milhão de cadeiras vazias na 
mesa de jantar. Cada uma 
delas é uma perda irrepará-
vel. Jill e eu estamos orando 

por cada uma 
delas”, disse o 
democrata no 
comunicado.

Da marca 
atual, cerca de 
600 mil ocor-
reram duran-
te o mandato 
de Biden, que 
fez campa-
nha eleitoral 
prometendo 

vencer a Covid. O presidente 
sempre estimulou a vacina-
ção, mas não conseguiu con-
vencer todos os americanos: 
apesar da ampla oferta de 
imunizantes, apenas 66% da 
população está plenamente 
protegida. Cerca de 100 mi-
lhões de habitantes não aten-
deram ao chamado.

Fármacos
A aplicação dos fármacos, 

iniciada no final de 2020, aju-
dou a refrear a onda de mor-
tes ao longo do ano passado, 
mas elas seguem ocorren-
do, especialmente entre não 
vacinados. De acordo com 
dados do CDC (Centro de 
Prevenção e Controle de Do-
enças dos EUA, na sigla em 

inglês), os casos de mortes 
por Covid em 2021 foram 
dez vezes maiores entre a fa-
tia da população que evitou 
as injeções. Em 2021, Biden 
defendeu exigir a vacinação 
de funcionários públicos e 
de empresas privadas, mas a 
medida foi barrada na Justi-
ça. Depois, o democrata foi 
deixando aos poucos os ape-
los pela imunização, ao mes-
mo tempo em que passou a 
argumentar com mais ênfase 
pela retomada da vida nor-
mal no país.

“É hora de voltar ao tra-
balho e encher nossos gran-
des centros de novo. Nossas 
crianças precisam estar na 
escola”, disse ele, no discurso 
do Estado da União, em mar-
ço. “A Covid já não controla 
nossas vidas.”

Os Estados Unidos vivem 
seu momento mais próximo 
da volta à normalidade des-
de o começo da crise. O uso 
de máscaras é opcional em 
quase todas as situações, não 
há restrições de aglomeração 
e diversas instituições que 
mantinham atividades remo-
tas estão voltando a fazer en-
contros presenciais.

“Este é nosso primeiro 
evento presencial em dois 
anos” foi uma frase comum 
nas últimas semanas, como 
num debate no Center for 
American Progress e no jan-
tar de Correspondentes da 
Casa Branca.

No começo de 2022, uma 

alta de casos levou algumas 
cidades a adotar restrições, 
mas em menor escala, como 
a exigência de comprovante 
de vacinação para acessar lu-
gares públicos. As medidas, 
no entanto, foram abando-
nadas após poucas semanas. 
A obrigatoriedade do uso 
de proteção facial foi des-
cartada mesmo em cidades 
nas quais os cuidados eram 
maiores, como Nova York e 
Washington -uma regra fe-
deral que exigia a utilização 
de máscaras em transportes 
públicos deixou de valer em 
18 de abril, após ser derruba-
da pela Justiça. Apesar disso, 
o CDC segue recomendando 
o item em lugares fechados.

Nesta época do ano, em 
que o calor volta ao país, há 
vários eventos que geram 
aglomerações, como finais 
de torneios esportivos, festi-
vais de música e feiras de rua. 
Junto com a reabertura, há 
também muitos registros de 
contágios. O país vive uma 
nova alta de infecções, com 
média de 84 mil por dia. A 
cifra é 58% maior do que há 
duas semanas, mas ainda dis-
tante do pico de 800 mil diag-
nósticos por dia, em janeiro.

Os casos atingiram inclu-
sive autoridades. Nas últi-
mas semanas, a vice Kamala 
Harris, a presidente da Câ-
mara, Nancy Pelosi, e o se-
cretário de Estado, Antony 
Blinken, tiveram Covid, mas 
sem complicações.
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INTERNACIONAL
Invasão. Mais de 6 milhões de pessoas já fugiram da Ucrânia desde o início da invasão russa 
no país, aponta levantamento das Nações Unidas. Outros 8 milhões de ucranianos se deslocaram 
dentro do país. Antes da guerra, a população ucraniana era estimada em 44 milhões de pessoas.

Entre fevereiro 
e maio, 100 mil 

americanos 
morreram em 
decorrência
da doença

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 13 de maio de 2022

O Conselho de Direitos 
Humanos da ONU aprovou 
nesta quinta-feira (12), em 
Genebra, o início de uma in-
vestigação sobre os possíveis 
crimes de guerra atribuídos 
às tropas russas desde que 
invadiram a Ucrânia, em 24 
de fevereiro. A resolução foi 
aprovada por 33 votos a 2 
e prevê a formação de uma 
comissão internacional de 
inquérito para apurar even-
tos ocorridos nas regiões ao 
redor de Kiev e outras áreas, 
como Sumy, que foram 
temporariamente ocupadas 
pelas tropas russas.

“As áreas que estiveram 
sob ocupação russa no final 
de fevereiro e março expe-
rimentaram as mais terrí-
veis violações dos direitos 
humanos no continente 
europeu em décadas”, disse 
a primeira vice-ministra das 
Relações Exteriores da Ucrâ-
nia, Emine Dzhaparova. Ao 
mesmo tempo, durante uma 

reunião do Conselho de Se-
gurança da ONU em Nova 
York, convocada a pedido da 
França e do México, repre-
sentantes exigiram o fim do 
bombardeio de escolas na 
Ucrânia e denunciaram seu 
uso para fins militares.

Omar Abdi, funcionário 
do Unicef (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância), 
disse que os ataques às escolas 
“devem parar”. “Até a semana 
passada, pelo menos 15 das 89 
escolas apoiadas pelo Unicef 
no leste da Ucrânia foram da-
nificadas ou destruídas desde 
o início da guerra.” A reunião 
em Genebra foi a primeira 
dedicada a essa questão 
desde que a Assembleia 
Geral da ONU suspendeu a 
Rússia do órgão de direitos 
humanos da organização 
internacional, no início de 
abril, por acusações de viola-
ções na Ucrânia. Moscou, no 
entanto, afirma que desistiu 
de participar do colegiado.

Ucrânia: ONU 
decide investigar 
crimes de guerra

EUA contabilizam 1 milhão 
de mortos por Covid-19
Diante de um cenário em que as medidas contra a doença têm cada vez menos espaço 
na rotina do país, as mortes seguem um ritmo que lembra o do início da pandemia

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.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que a partir das 16:00 horas do dia 13/05/2022 estará disponível para o Cadastramento das 
Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SAS-PE004/22-SRP, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de material de expediente, 
processamento de dados, elétrico e eletrônico, material permanente e outros materiais de 
consumo, conforme Anexo I, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho, Juventude e Empreendedorismo do Município de Itaiçaba/CE. Data da Disputa de 
Preços: 26 de maio de 2022 às 09h00m (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido 
nos dias úteis, na Av. Coronel João Correia, 298, Centro, Itaiçaba/CE, ou através do site 
www.bllcompras.com e ainda https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. 
Itaiçaba, 12/05/2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna público 
o  Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a pavimentação asfáltica em 
diversas ruas do Município de Novo Oriente - Ceará, de acordo com PT 1081749-23 / Convênio P+B 
924525, na modalidade Concorrência Pública Nº 05.002/2022, em favor da empresa: Eletrocampo 
Serviços e Construcoes LTDA, inscrita no CNPJ nº 63.551.378/0001-01, vencedora com valor global de 
R$ 4.689.165,27 (quatro milhões, seiscentos e oitenta e nove mil, cento e sessenta e cinco reais e vinte 
e sete centavos). Novo Oriente – Ceará, 12 de maio de 2022. José Maury Coelho 
Oliveira–Secretaria de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Município de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município de Novo Oriente 
torna público que a partir das 16:00h do dia 13 de maio de 2022 estará disponível o Cadastramento das 
Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 07.008/2022, cujo objeto versa sobre Registro 
de Preços visando a contratação de empresa para assessoria e acompanhamento escolar destinados 
ao Ensino Básico, com locação de sistema de informática (software), com implantação, instalação e 
treinamento de sistema de gestão educacional e de planejamento pedagógico, integrado via web, para 
fins de gerir e acompanhar todo o processo educacional, compreendendo os docentes, discentes, 
administrativos, com suporte online e presencial junto as Unidades Escolares do Município de Novo 
Oriente-CE,  para atender as necessidades da Secretaria de Educação do Município de Novo Oriente - 
Ce. Data de Abertura das Propostas: 26 de maio de 2022 das 08:30 às 09:00h. Data da Disputa de 
Preços: 26 de maio de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos 
dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas (Horário local), na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo 
Oriente/CE, através do site <https://bll.org.br/> (local de realização do Pregão), 
<http://licitacoes.tce.ce.gov.br> ou <https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php>. Novo Oriente, 
13 de maio de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 
que no próximo dia 31 de Maio de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade 
Tomada de Preços Nº 10.001/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para prestação de serviço 
de Assessoria Ambiental a fim de orientar e melhorar a gestão de resíduos sólidos e cumprimento das 
Legislações Ambientais melhorando a qualidade do meio ambiente, assim, a qualidade de vida dos 
munícipes de Novo Oriente, para atender as necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Rural e 
Meio Ambiente do Município de Novo Oriente CE. O edital completo poderá ser adquirido na Sala de 
Licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público das 08:00 às 
12:00 horas. Novo Oriente/CE, 13/05/2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Torna público que requereu da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo — SEMAT/ Bela Cruz-
CE a Licença de Operação - LO, atividade 04.05 (Fabricação de Produtos e Artefatos 
Aerâmicos) disposta na resolução COEMA n° 07, de 12 de Setembro de 2019. Logradouro, 
Rodovia CE 179, KM 25, Lagoa Seca, Zona Rural, Bela Cruz/CE, 62.570-000. Foi determinado 
o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

CERAMICA ROCHA E LIMA LTDA – ME 

CNP]: 40.913.145/0001-06

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO ADIAMENTO – A 
Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, torna público que fica adiada a para o dia 26 de maio de 2022, 
ás 08h, a abertura da TP Nº 2022.04.28.001F, cujo objeto e a Contratação da Execução das obras 
de construção da praça esportiva localizada na rodovia CE-375 – Estádio Mangueirão, no Município 
de Tarrafas – CE, conforme Contrato de Repasse Nº 904983/2020/MCIDADANIA/CAIXA, PT Nº 
1072816-40/2020, sob a responsabilidade da Secretaria de Obras Serviços Urbanos, antes marca-
da para o dia 24/05/2022 às 08hs. Maiores informações na sala da CPL na Prefeitura Municipal de 
Tarrafas/CE, Localizada na Av. Maria Luiza Leite Santos S/N, Bulandeira, Tarrafas/CE. Tarrafas/CE, 
12 de maio de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE DECISÃO RE-
CURSO ADMINISTRATIVO - TOMADA DE PREÇOS N° 2022022802-TP. A Presidente da Comissão 
de Licitação Municipal, torna público para conhecimento dos interessados o resultado dos RECUR-
SOS, Licitação de Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2022022802-TP. A Sra. Presidente comuni-
ca que, em consonância aos argumentos aqui trazidos e em atendimento às normas estipuladas pelo 
instrumento convocatório e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993, aceita o Recurso Administrativo 
da empresa: REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI-ME sendo 
que o DEFERIMENTO foi em defesa do interesse público, respeitando-se as formalidades de caráter 
essencial, sem submissão ao rigor formal exacerbado, mas com integral respeito aos princípios basi-
lares dos procedimentos licitatórios e que pelas as justificativas apontado neste processo administra-
tivo, a fim de possibilitar o maior número possível de concorrentes decido rever minha decisão, as em-
presas terá sua habilitação e assim dará a mesma a continuidade ao demais procedimento adminis-
trativo. Sendo assim esta Presidente ao rever os atos, decide que a empresa terá a habilitação aceita. 
Sobre o recurso apresentado pela empresa ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, re-
solvo não acatar o recurso apresentado, pois o balanço patrimonial deveria ter sido apresentado na 
forma da lei, com a presença da DRE completa com a receita ocorrida no exercício, e em nenhum 
momento no recurso apresentado a empresa apresentou justificativa pela ausência das receitas no 
Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE), conforme exigido ou apresentar no balanço nota 
explicativa que justifica-se tal ausência no período ficando ausente no balanço patrimonial. Portanto, 
resolvo manter INABILITADA a empresa. Assim, considerando um novo resultado para o certame, 
comunico aos participantes sobre o resultado e a retomada ao andamento do Concorrência Pública 
em epígrafes. Ficaram HABILITADAS as empresas: 1. WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI 
EPP inscrita no CNPJ: 10.932.123/0001-14; 2. C.R. P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA 
DE SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 02.567.157/0001-29; 3. CLEZINALDO S DE ALMEIDA 
CONSTRUÇÕES inscrita no CNPJ: 22.575.652/0001-97; 4. G 7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E 
TRANSPORTES EIRELI – ME inscrita no CNPJ: 10.572.609/0001-99; 5. S & T CONSTRUÇÕES 
E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 18.413.043/0001-64; 6. P H FER-
NANDES GUEDES EIRELI-ME inscrita no CNPJ: 10.206.387/0001-90; 7. ABRAV CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 12.044.788/0001-17; 8. VI-
DAL ENGENHARIA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 44.353.101/0001-11; 9. CONSTRUTORA EXITO 
EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 03.147.269/0001-93; 10. A.I. L CONSTRUTORA LTDA – ME inscrita 
no CNPJ: 15.621.138/001-85; 11. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUÇÕES 
– ME inscrita no CNPJ: 44.159.038/0001-87; 12. D & P CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 
72.121.809/0001-82; 13. ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 
63.551.378/0001-01; 14. SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME inscrita 
no CNPJ: 21.181.254/0001-23; 15. C V TOME SERVIÇOS – ME inscrita no CNPJ: 23.834.673/0001-
42; 16. EDIFICA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 38.160.389/0001-05; 17. 
CMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 05.930.208/0001-23; 18. ELLEVUS 
ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 27.895.716/0001-50; 19. MAIS PROJETOS – CONSTRU-
ÇÕES E IMOVEIS LTDA inscrita no CNPJ: 22.579.920/0001-49; 20. MELIUZ CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA-ME inscrita no CNPJ: 44.460.479/0001-14; 21. ITAPAJE CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 10.933.035/0001-37, 22. CONSTRUTORA VIPON EIRELI ins-
crita no CNPJ: 34.631.462/0001-29; 23. FERNANDES CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita 
no CNPJ: 08.427.381/0001-00 e 24. REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME 
inscrita no CNPJ: 25.078.864/0001-57. Ficaram INABILITADAS as empresas: 1. IDEAL CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 22.336.279/0001-11; descumprindo o item 4.2.1.1 do 
edital; 2. ARCTURO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 03.077.025/0001-
81; descumprindo o item 4.2.5.1 do edital; 3. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCORPORADORA 
E SERVIÇOS LTDA inscrita no CNPJ: 13.997.118/0001-88; descumprindo o item 4.2.3.2; 4. MV2 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 38.284.700/0001-28; descumprindo o item 
4.2.1.1 do edital; 5. LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA inscrita no CNPJ: 07.191.777/0001-20; 
apresentou a proposta no envelope de habilitação; 6. REAL SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 
37.452.665/0001-46; descumprindo o item 4.2.3.2; 7. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA ins-
crita no CNPJ: 26.754.240/00001-75; descumprindo o item 4.2.1.1 do edital; 8. PILARTEX CONS-
TRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 41.211.559/0001-48; descumprindo os itens 4.2.3.2, 4.2.3.3 e 
4.2.5.3 do edital. A Sra. Presidente comunica a todos que será publicado no próximo dia útil a decisão 
do recurso adiministrativo, nos mesmos meios de comunicação usados para publicação da presente 
licitação e que ficará a nova data para abertura das Proposta de Preço para o dia 16 de maio de 2022 
às 08h00min. Mais informações encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs 
às 13:00hs e no Site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Jaguaribara – CE, 12 
de maio de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
CREDENCIAMENTO N° 2022051101-CP. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribara – CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 31 de maio 
de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação da Prefeitura de Jaguaribara, localizada na 
Rua Bezerra de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, estará realizando Licitação na Modalidade 
CREDENCIAMENTO, cujo Objeto é a Credenciamento de Leiloeiros Oficiais, para proceder 
leilão público de bens móveis e imóveis considerados obsoletos, sucateados, irrecuperáveis, 
inservíveis, ociosos, de recuperação antieconômica de propriedade da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribara, o qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:30hs 
e no Site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. Jaguaribara – CE, 12 DE MAIO 
DE 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - A 
Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022051001PE, tipo menor preço por lote, cujo 
objeto é o Registro de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE URNAS E CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS PARA O PROGRAMA DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS DA 
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O início da 
sessão será às 09 horas do dia 26 de maio de 2022, no site compras.m2atecnologia.com.br. O 
Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site acima mencionado, no 
site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 
350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 12 de maio de 
2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.05.01/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do 
Município de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 14 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 
E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO 
ENTRE A BR-116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou 
através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 12 de maio de 2022. Michelle Maria Martins de 
Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.05.03/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 15 de Junho 
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ESCOLA MARIA ENEIDA PEIXOTO SOARES NO DIS-
TRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 
07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 12 de maio de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.05.04/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do 
Município de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 15 
de Junho de 2022 às 11h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe 
localizada na Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando 
sessão para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas 
de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO ANEXO DA ESCOLA MARIA ENEIDA 
PEIXOTO SOARES NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E 
CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/
CE, 12 de maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 09.05.02/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 30 de Maio de 
2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua 
Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA 
FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O 
edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou 
através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 12 de maio de 2022. Michelle Maria Martins de 
Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - AVISO DE LICITAÇÃO 
- A Prefeitura Municipal de Aratuba, por meio da Presidente da Comissão de Licitação, 
torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 004/2022 - TP, cujo objeto: Contratação da prestação de serviços de publicação 
de matérias legais das diversas Unidades Administrativas do Município de Aratuba/CE, com 
data de abertura marcada para o dia 30 de Maio de 2022 às 9h, na sala da Comissão de 
Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, N° 304, Centro, Aratuba/CE. Informações neste 
endereço eletrônico do Setor de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com. Raquel Ferreira de 
Paiva - Presidente, em 12 de Maio de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 2704.001/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
SANTANA DO ACARAÚ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Ordenador(a) de Despesas 
da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Juventude do município de SANTANA DO ACARAÚ, faz 
publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE SHOW DA BANDA´´TOCA DO VALE`` A SER REALIZADO NO DIA 19 DE JULHO DE 2022, COM 
DURAÇÃO 02:00 HORAS (duas horas), PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA 
SENHORA SANT’ANA, EM SANTANA DO ACARAÚ-CE. FAVORECIDO: MZX ENTRETENIMENTO 
VALOR GLOBAL: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso 
III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Dispensa emitida pela Comissão de Licitação 
e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e 
Juventude do município de SANTANA DO ACARAÚ. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 13 de maio de 2022. 
Daniel Márcio Camilo do Nascimento Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 2704.002/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de SAN-
TANA DO ACARAÚ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da 
Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Juventude do município de SANTANA DO ACARAÚ, faz pu-
blicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
SHOW DA BANDA´´CALCINHA PRETA`` A SER REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2022, COM 
DURAÇÃO 02:00 HORAS (duas horas), PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA NOSSA 
SENHORA SANT’ANA, EM SANTANA DO ACARAÚ-CE. FAVORECIDO: FAZMIDIA PUBLICIDADE 
E EVENTOS EIRELI VALOR GLOBAL: R$ 140.000,00 (Cento e Quarenta Mil Reais) FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Dispensa emitida pela 
Comissão de Licitação e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura, 
Desporto, Turismo e Juventude do município de SANTANA DO ACARAÚ. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 
13 de maio de 2022. Daniel Márcio Camilo do Nascimento Presidente da Comissão de Licitação

SINDICATO DAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS
E DE MATERIAL ELÉTRICO NO ESTADO DO CEARÁ – SIMEC

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital, nos termos do artigo 524, “e” c/c o artigo 612, da 
CLT, ficam convocadas todas as empresas integrantes das categorias 
econômicas representadas pelo SIMEC, associadas ou não, localizadas 
na base territorial do Estado do Ceará, para comparecerem à Assem-
bleia Geral Extraordinária (AGE) a ser realizada no dia 17 de maio 
de 2022, na Av. Barão de Studart, 1980, Edifício Casa da Indústria, 
Auditório José Flávio Costa Lima - Térreo, Fortaleza/CE, às 17h em 
primeira convocação e 17h30min em segunda convocação para deli-
berarem a seguinte ordem do dia:

1) Exame, discussão e deliberações sobre a proposta apresentada 
pelas respectivas representações laborais com vistas à celebração da 
Convenção Coletiva 2022/2023, estabelecendo parâmetros negociais;

2) Autorização para a Diretoria do SIMEC, através de comissão 
designada, proceder as negociações, instaurar processo de dissídio 
coletivo de trabalho, formular pedido de declaração de abusivida-
de de greve - caso haja paralisação ou anormalidade no setor, bem 
como instauração de procedimentos criminais, interdito proibitório ou 
quaisquer ações relacionadas ou oriundas da negociação coletiva, se 
necessário;

3) Deliberar sobre as contribuições assistencial e confederativa pa-
tronais para o exercício 2022;
Obs: A ausência ou omissão de empresas na AGE importará na concor-
dância com todas as deliberações a serem tomadas pelos presentes.

Fortaleza, 10 de maio de 2022

José Sampaio Filho
Presidente



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

SINDICATO RURAL DE CEDRO - AVISO DE REGISTRO DE CHAPAS. Em cumprimento ao dis-
posto no art, 48, inciso III, do Estatuto da entidade, torno público que foi registrada uma chapa 
única para o triênio 2022/2025, como concorrente à eleição a que se refere o aviso resumido do 
Edital de Convocação, datado do dia 18 de abril de 2022. CHAPA ÚNICA - DIRETORIA EFETIVA: 
PRESIDENTE: José Ferreira Lima, CPF: 005.703.463-04, VICE-PRESIDENTE: José Bezerra 
Viana, CPF: 005.712.023-49, SECRETÁRIO: Joaquim Henrique de Matos, CPF: 156.949.503-
30, TESOUREIRO: Raimundo Laurindo Neto, CPF: 699.960.838-53;  SUPLENTES: Nidney Di-
niz Ferreira, CPF: 532.135.133-34, Joaquim Machado de Matos Neto, CPF: 056.675.423-15, 
Antônio Marcos dos Santos Cortez, CPF: 049.846.173-49; CONSELHO FISCAL EFETIVOS: 
José Campos de Oliveira, CPF: 067.617.123-00, Francisco Alberto Fernandes de Souza, CPF: 
101.518.263-15, Niger Diniz Ferreira, CPF: 425.598.803-00;  SUPLENTES: José Hercio Diniz 
Bezerra, CPF: 046.110.393-15, José Romão Araújo, CPF: 067.751.793-91, Volga Juca Diniz 
Cortez, CPF: 058.339.653-49; DELEGADO REPRESENTANTE EFETIVO: José Ferreira Lima, 
CPF: 005.703.463-04. SUPLENTE: João Batista Moura, CPF: 258.629.103-44. Nos termos do art. 
80 e seu parágrafo, o prazo de impugnação de candidaturas é de cinco (05) dias, a contar da publi-
cação da chapa registrada. Cedro, 05 de maio de 2022. NIDNEY DINIZ FERREIRA, Presidente da 
Junta Governativa, CPF: 532.135.133-34.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Licitação - O município de 
Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0012604.2022. OBJETO:  CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI DONA CLARICE, REFORMA DA 
QUADRA POLIESPORTIVA DO CEI DONA CLARICE E CRAS ANA GARCEZ ROCHA NO 
MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura dia 30 de maio de 2022, às 09:00 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, 
Anexo I, localizada na Rua Pessoa Anta, 410, Centro, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@
hotmail.com. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Licitação - O município de 
Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0023103.2022. OBJETO:  CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E DO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura dia 
30 de maio de 2022, às 14:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, 
situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na Rua Pessoa 
Anta, 410, Centro, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - PRESIDENTE DA CPL

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 0031003-2022- SRP - A Prefeitura Municipal de Uruoca-CE, torna público 
para conhecimento dos interessados, que o Processo Licitatório na modalidade PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 0031003-2022- SRP , com objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS 
E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E 
AMBULATORIAL, MATERIAL ODONTOLÓGICO, MATERIAL DE LABORATÓRIO E FÓRMULAS 
ESPECIAIS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE 
URUOCA-CE, ficará ADIADO para o dia 25 de maio de 2022 ás 08:00h,  para adequação de 
especificação. Esclarecimentos através do e-mail: pmulicitacao@hotmail.com.com. Uruoca-CE, 
12 de maio de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Julgamento de Resultado 
de Habilitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, torna público o resultado 
de habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 0022401.2022. Objeto: CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA REFORMA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS, DO MERCADO PUBLICO DE CAMPANARIO, 
REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA ANTONIO CAVALCANTE DIAS E 
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE COCÓ NO MUNICIPIO DE URUOCA-
CE. Empresas HABILITADAS:  SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI-CNPJ: 
22.346.772/0001-12; CENPEL – CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREEDIMENTOS- CNPJ: 
05.502.041/0001-08; FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI- CNPJ: 11.049.440/0001-50;  
MASTER SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- CNPJ: 26.991.913/0001-00;  COMPLETA 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ: 17.411.277/00014-00;  R S M PESSOA 
EIRELI- CNPJ: 33.159.524/0001-89; L B CONSTRUÇÕES EIRELI- CNPJ: 40.454.732/0001-
76; VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA- CNPJ: 01.992.393/0001-20; SANTA 
TEREZINHA E SERVIÇOS EIRELI-CNPJ: 27.004.063/0001-72;  VM CONSTRUÇÕES 
LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA-CNPJ: 13.752.986/0001-06; F J DE MATOS NETO ME- CNPJ: 
20.160.697/0001-75;  DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI- CNPJ: 17.803.489/0001-32; SERFI 
CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI- CNPJ: 35.764.462/0001-60; R7 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI- CNPJ: 22.791.178/0001-30; CSA ENGENHARIA 
LTDA- CNPJ: 39.629.277/0001-13. Empresas INABILITADAS: VK CONSTRUÇÕES E 
EMPREENDIMENTOS LTDA- CNPJ: 09.042.893/0001-02; ELLUS SERVIÇOS LTDA- CNPJ: 
26.723.179/0001-07; C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA-CNPJ: 02.110.202/0001-11. 
Em conformidade com o disposto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, fica 
aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso para as empresas 
que desejarem interpor recurso. Inexistindo interposição de recurso a CPL procederá com a 
continuidade aos atos administrativos com a abertura do envelope “Proposta de Preços” das 
empresas habilitadas em sessão pública a ser realizada às 09:00h do dia 23 de maio de 2022.
Uruoca-CE, 11 de maio de 2022. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

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:
Nº9607-FRANCISCO ANDERSON DE SOUSA QUEIROZ E TATIANE CRUZ PAIVA
Nº9608-MARCOS EMMANUEL SANTOS DE SOUSA E ALLYSTER MARQUES OLIVEIRA COSTA
Nº9609-RODRIGO CALDAS DOS SANTOS E GABRIELA MENDES MADEIRO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 13 de Maio de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

Prefeitura Municipal de Quixadá - Publicação do Edital de Credenciamento Nº 2022.05.12.01 - Se-
cretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos - Chamada Pública, pessoa 
jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF sob o no. 10.652.262/0001-94, através da 
Comissão de Licitação, torna público, para conhecimento dos interessados a data sessão para o 
recebimento dos documentos e abertura das propostas no dia 20/05/2022 às 09:30 horas, os pedidos 
para o Credenciamento de proposta mais vantajosa para, exploração de espaço público, para o fim 
exclusivo e inalterável da instalação de 10(dez) camarotes, localizado na Praça José de Barros no 
Bairro Centro, com aproximadamente 210 m² de área construída, conforme especificações contidas 
no Projeto Básico, através de autorização de uso a título precário e oneroso de espaço público no 
evento Quixadá-Junino, que ocorrerá nos dias 25, 26, 27, e 28 de maio de 2022, no município, tudo 
nos termos e condições constantes do Edital, que obedece a critérios estabelecidos nos termos da 
Lei Federal nº 8.666/1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 8.883/1994 e 9.648/1998, 
e demais dispositivos aplicáveis à espécie, sem prejuízo das demais normas pertinentes. Pedro Pe-
queno Teixeira Neto - Secretário de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos.
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ECONOMIA

Apesar de ser acionista majoritário, e quem mais se 
beneficiou do lucro abissal da Petrobras nesses primeiros 
meses de 2022, o Governo está acuado e tem voto vencido 
no conselho da estatal. Tanto é que esse mesmo conselho 
já cogita novo aumento da gasolina nos próximos dias, 
mais uma prova de que a ladainha tacanha semanal de 
Bolsonaro, como a da última semana, não vale nada para 
a estatal. Quem manda nos preços é o mercado, e o Go-
verno não dá pitaco. A solução milagreira, com perfume 
eleitoral? Privatização da Petrobras. Eleitoral, claro, por-
que não há tempo hábil para definir e executar esse plano 
até dezembro deste ano.

Inclusive, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, 
afirmou, ontem, que o momento atual "é muito ruim" para 
a privatização da Petrobras e que essa não será uma medi-
da rápida de se implementar. O senador mineiro questio-
nou se a privatização da empresa seria a solução, mesmo 
a médio e longo prazo, para a redução ou estabilização 
do preço dos combustíveis. As declarações acontecem um 
dia após o novo ministro das Minas e Energia, Adolfo Sa-
chsida, afirmar que vai pedir o início de estudos para a 
privatização da empresa. Vamos nós com nossos botões: o 
preço não vai baixar no curto prazo. Então, esse horizonte 
não se vislumbra. Melhor reprogramar o seu consumo e 
se preparar para novos aumentos.

Privatização, a solução milagreira?

Alta de 2022 em relação a 2021 decorre da expansão esperada de algodão, trigo e milho

Caixa tem lucro de R$ 3 bilhões no primeiro trimestre
A Caixa obteve lucro líqui-

do gerencial de R$ 3 bilhões 
no primeiro trimestre de 2022, 
uma queda de 3,8% na com-
paração com igual período do 
ano passado, segundo balanço.

Segundo o banco, a queda 
foi influenciada pelo provisio-
namento de 100% das ope-
rações realizadas nas linhas 
de crédito vinculadas ao Pro-
nampe (Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte) 
e ao FGI (Fundo Garantidor 
de Investimentos). A carteira 

de crédito do banco cresceu 
11,2% no período, para R$ 889 
bilhões. Já a inadimplência da 
carteira de crédito fechou mar-
ço em 2,33%, contra 1,95% ao 
final do ano passado.

A concessão de crédito 
imobiliário pelo banco públi-
co totalizou R$ 34,4 bilhões 
de janeiro a março, aumento 
de 17,8% na comparação com 
o primeiro trimestre de 2021. 
Com o desempenho, o saldo 
da carteira de crédito imobi-
liário da Caixa alcançou R$ 
570,5 bilhões, crescimento de 

10,1% em bases anuais. No 
agronegócio, o banco apre-
sentou um crescimento de 
204,6%, para R$ 6,7 bilhões.

Do total de recursos contra-
tados no trimestre, o crédito 
para o agronegócio destinado 
à pessoa física foi de R$ 3,6 
bilhões e para pessoa jurídica 
totalizou R$ 3,1 bilhões, cres-
cimentos de 233,2% e 177,5%, 
respectivamente. A receita de 
prestação de serviços chegou 
a R$ 6 bilhões nos três primei-
ros meses do ano, aumento de 
5,8% em comparação com o 

mesmo período do ano ante-
rior, com destaque para o au-
mento de 97,5% em receitas 
com produtos de seguridade, 
16,1% com fundos de inves-
timento e 33,7% em loterias. 
Já a margem financeira (dife-
rença entre os juros cobrados 
e os juros pagos aos clientes) 
reduziu-se em 3,3%, para R$ 
10,7 bilhões, “valor decorrente 
de bons desempenhos no resul-
tado com operações de títulos e 
valores mobiliários e nas receitas 
com operações de crédito, princi-
palmente”, diz a Caixa, em nota.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Serviços crescem
Em março de 2022, o 

volume de serviços no 
Ceará cresceu 4% frente 
a fevereiro, na série com 
ajuste sazonal. Sobre março 
de 2021, foram 17,2%, a 12ª 
taxa positiva consecutiva. 
No ano, o volume de servi-
ços acumulou 15,2%. Já nos 
últimos doze meses, passou 
de 17,6% em fevereiro para 
19,4% em março de 2022. 
Sobre março de 2021, 
os serviços, ao avançar 
17,2% em março de 2022, 
trouxe expansão em 
todas as cinco atividades, 
como serviços prestados 
às famílias, que registrou 
maior alta (107,4%).

Queda de braço
O Ministério da Justiça 

orientou, às mais de 900 
unidades de Procons de 
todo o País, a entrarem 
com processo adminis-
trativo contra a Apple e a 
Samsung, por deixarem 
de incluir carregadores 
de bateria na venda de 
seus celulares. Em nota, a 
Senacon, órgão do minis-
tério, identificou possíveis 
irregularidades na exclusão 
dos carregadores e pede aos 
Procons que investiguem 
e cobrem explicações das 
empresas. Ou até tomem 
medidas necessárias para 
garantir a satisfação dos 
consumidores nacionais.

Greve do BC passa longe dos caminhoneiros
O Banco Central 
apresentou, entre 
outras propostas, 
ao Governo, um 
reajuste salarial 
para analistas e 
técnicos de 22% 
a partir de ju-
nho. Criação de 

retribuição por produtividade, taxa de supervisão e nova 
tabela salarial para trabalhadores celetistas reintegrados, 
bem como exigência de nível superior para ingressar 
no cargo de técnico. A proposta não foi suficiente para 
aplacar o movimento paredista. A greve continua.

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

FOTO DIVULGAÇÃO
O Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística 
(IBGE) estima uma safra 
recorde de cereais, legumi-
nosas e oleaginosas para este 
ano: 261,5 milhões de tone-
ladas. A previsão é do Le-
vantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA), 
realizado em abril, o que au-
mentou em 1% o cálculo fei-
to na pesquisa de março.

Caso a previsão se confir-
me, o Brasil encerrará o ano 
com uma expansão de 3,3% 
(ou 8,3 milhões de toneladas 
a mais) na safra, em relação 
à produção do ano passado. 
A área colhida deve ser 4,9% 
maior do que a de 2021.

A alta de 2022 em relação 

a 2021 decorre da expansão 
esperada de 11,6% no algo-
dão herbáceo em caroço (com 
safra de 6,5 milhões de tone-

ladas), de 1,4% para o trigo 
(safra de 7,9 milhões) e de 
27,5% para o milho (safra de 
111,9 milhões). Paralelamen-

te, há projeção de queda de 
12,2% para a soja (com safra 
estimada de 118,5 milhões) e 
de 8,5% para o arroz em casca 
(safra de 10,6 milhões).

Outras lavouras
Além dos cereais, legumi-

nosas e oleaginosas, a pesquisa 
também faz estimativas para 
outros produtos importantes. 
São esperados aumentos para 
as safras de cana-de-açúcar 
(19%), café arábica (16,7%), 
café canephora (3,3%), laran-
ja (2%) e banana (1,5%). Se-
gundo o IBGE, são estimadas 
quedas nas safras de mandio-
ca (-2,7%), tomate (-7,8%), 
uva (-12,2%) e batata-inglesa 
(-5,5%). (Agência Brasil) 

Petrobras, privatização e tolerância zero
O ministro da Economia, Paulo Guedes, se 

irritou com críticas à privatização da Petro-
bras durante um pronunciamento à imprensa 
nesta ontem e deixou o local sem responder 
perguntas. Ele deu uma breve declaração 
a jornalistas após se encontrar com o novo 
ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, 
e receber um pedido para iniciar estudos de 
desestatização da petroleira. Ao fundo, era 
possível ouvir um grupo protestando, "vocês 
vão destruir o patrimônio do povo brasileiro". 
Não foi possível identificar quem disse isso.

Motocicletas
O Brasil vendeu 94.654 

motocicletas novas no 
varejo, em abril. No ano, as 
vendas totalizaram 382.380 
unidades, 27,4% a mais do 
que igual período de 2021, 
segundo dados da Abraci-
clo. O resultado é 2,1% me-
nor do que o registrado em 
março, mas 13,8% superior 
ao total comercializado 
em abril do ano passado. 
Para a entidade, a alta 
nas vendas começou com 
a pandemia. Mais recen-
temente, a motocicleta é 
vista como forma de driblar 
a alta constante nos preços 
dos combustíveis.

Isenção de IPI
A Receita Federal 

retomará as análises dos 
pedidos de isenção de IPI 
(Imposto sobre Produtos 
Industrializados) para a 
compra de veículos por 
pessoas com deficiência fí-
sica, auditiva, mental, visual 
ou transtorno do espectro 
autista. Com a retomada, 
os pedidos que estavam 
parados voltarão a andar. 
A medida ocorre após a 
publicação de instrução 
normativa no DOU, ontem, 
regulamentando a aplicação 
das isenções. As regras 
antigas deixaram de valer 
no final do ano passado.

Privatização. O ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, entregou, nesta quinta-feira (12), ao minis-
tro da Economia, Paulo Guedes, pedido para iniciar os estudos de privatização da Petrobras e da Pré-Sal 
Petróleo S.A. (PPSA), a estatal responsável por comercializar o óleo e o gás extraídos da camada pré-sal.

IBGE estima safra recorde de 
grãos com 261 mi de toneladas
Caso a previsão se confirme, o Brasil encerrará o ano com uma 
expansão de 3,3% na safra, em relação à produção do ano passado

NAARA SILVA QUEIROZ MENEZES
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LP, LI, LU) para Construção de uma Residência Unifamiliar localizada no 
Lot. Terras Alphaville Ceará 3, Quadra EA3, Lote 24, S/N Cidade Nova, Eusébio – CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Gabinete do Prefeito. Contrata-
da: Pitombeira & Braga Advogados Associados. Pelo valor global de R$ 144.000,00 (cento e quarenta 
e quatro mil reais). Objeto: Contratação de empresa de advocacia especializada na prestação de 
serviços de assessoria e consultoria jurídica ao município nas áreas de direito financeiro, adminis-
trativo e civil, atuando nas instâncias administrativa e judicial, dando suporte consultivo ao gabinete 
do prefeito e à geral do município, podendo, ainda, executar os serviços em caráter complementar à 
procuradoria jurídica, notadamente com o fito de sanar ou prevenir inadimplência do município rela-
cionada à transferência de recursos voluntários, que se dão mediante convênio, contratos de repasse 
ou outros instrumentos congêneres, através de ações jurídicas específicas nos tribunais superiores 
e intervenções junto aos tribunais de contas da união e do estado do Ceará. Procedimento Licitató-
rio: Inexigibilidade de Licitação Nº 2022.05.05.001-GAB. Vigência dos Contratos: 12 (dose) meses. 
Dotações Orçamentárias: 02.02.04.122.0402.2.002. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Assina pela 
Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas do Gabinete. Assina pela Contratada: 
Ricardo Gomes de Souza Pitombeira. Data da Assinatura: 09/05/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Cultura. Contra-
tada: Taty Girl Gravações, Edições Musicais e Eventos Ltda. Pelo valor global de R$ 70.000,00 (se-
tenta mil reais). Objeto: Contratação da apresentação de show musical da banda TATY GIRL, no dia 
14/09/2022, durante o evento FEST MEL, no município. Procedimento Licitatório: Inexigibilidade de 
Licitação Nº 2022.04.29.001-SECULT. Vigência do Contrato: até 30 (trinta) dias após a realização do 
evento marcado para 14/09/2022. Dotações Orçamentárias: 01.13.13.13.392.1303.2.081. Elemento de 
Despesa: 33.90.39.00. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas 
da Secretaria. Assina pela Contratada: Rosemberg da Silva Pedrosa. Data da Assinatura: 03/05/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratantes: Secretaria de Cultura. Con-
tratada: Nattan Produções Artísticas Ltda. Pelo valor global de R$ 250.000,00 (duzentos e cinqüenta 
mil reais). Objeto: Contratação da prestação de show musical do cantor NATTAN, no dia 14/09/2022, 
durante o evento FEST MEL, no município. Procedimento Licitatório: Inexigibilidade de Licitação Nº 
2022.04.28.001-SECULT. Vigência do Contrato: até 30 (trinta) dias após a realização do evento mar-
cado para 14/09/2022. Dotações Orçamentárias: 01.13.13.13.392.1303.2.081. Elemento de Despesa: 
33.90.39.00. Assina pela Contratante: Wanderley Pereira Diniz – Ordenador de Despesas da Secretaria. 
Assina pela Contratada: Armando de Jesus Carneiro Fernandes. Data da Assinatura: 06/05/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - Aviso de Prosseguimento de Licitação de Tomada de Pre-
ços Nº 2021.11.10.001-TP-SASC. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento de todos os interessados o prosseguimento de licitação, cujo objeto: 
Contratação de empresa especializada em serviços de Regularização Fundiária Urbana de Inte-
resse Social (REURB-S) do município, ficando agora a abertura das Propostas marcada para o 
dia 23/05/2022 às 09h. O prosseguimento é devido a sentença judicial que extingue o mandado 
de segurança de suspensão da Tomada de Preços em epígrafe, relativo ao Processo n°: 0200026-
53.2022.8.06.0049. Informamos que a sentença e o edital na íntegra encontram-se à disposição 
dos interessados para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João 
Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Maiores infor-
mações pelos fones: (85) 3338-1234/3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Remarcação Pregão Eletrônico Nº 13.03.04.01.22-
PE. O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados que, o certame em epígrafe 
cujo objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando a estruturação dos es-
tabelecimentos de saúde, conforme Portaria Nº 1.945, de 03/08/2020, de interesse da Secretaria 
Municipal da Saúde,  originariamente previsto para ocorrer no dia 31/03/2022, foi remarcado para o 
dia 30/05/2022, às 09:30h. Motivo: cancelamento do Item 04 do Anexo I - Termo de Referência do 
edital, conforme solicitação do Secretário Municipal de Saúde.  Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Licitação. O Presidente da Comissão de Licitação 
torna público que no próximo dia 14/06/2022 às 09h, estará abrindo licitação de Concorrência Pública 
Nº SI-CP002/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica 
em TSS da estrada que liga a rodovia federal BR-226 ao Distrito de São Joaquim, através da Secre-
taria de Infraestrutura, deste município, conforme Projeto Básico, parte integrante deste processo. O 
edital poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de 
atendimento ao público das 08h às 12h ou pelos sites do TCE-CE:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, e 
no site do município: https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Remarcação Pregão Eletrônico Nº 13.03.04.01.22-
PE. O Pregoeiro torna público para conhecimento dos interessados que, o certame em epígrafe 
cujo objeto: Aquisição de equipamentos e materiais permanentes visando a estruturação dos es-
tabelecimentos de saúde, conforme Portaria Nº 1.945, de 03/08/2020, de interesse da Secretaria 
Municipal da Saúde,  originariamente previsto para ocorrer no dia 31/03/2022, foi remarcado para o 
dia 30/05/2022, às 09:30h. Motivo: cancelamento do Item 04 do Anexo I - Termo de Referência do 
edital, conforme solicitação do Secretário Municipal de Saúde.  Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resul-
tado do Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços N° 2022.01.28.001-SEIN-
FRA(Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), cujo objeto: é a execução dos 
serviços de modernização do sistema de iluminação pública (IP), com instalação de luminárias de 
LED no município, conforme MAPP Nº 652 e projeto em anexo, parte integrante deste processo., a 
saber:. CLASSIFICADAS: Energy Serviços Eireli – EPP R$ 2.744.386,43 (dois milhões setecentos 
e quarenta e quatro mil trezentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) MS Engenharia 
Projetos e Consultoria Eireli R$ 2.746.238,13 (dois milhões setecentos e quarenta e seis mil du-
zentos e trinta e oito reais e treze centavos.) ATL Construções e Serviços Eireli, R$ 2.697.651,67 
(dois milhões seiscentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete 
centavos) Techluxx do Brasil Iluminação e Materiais Elétricos – EIRELI R$ 2.782.553,87 (dois mi-
lhões setecentos e oitenta e dois mil quinhentos e cinquenta e três reais e oitenta e sete centavos) 
LC Projetos e Construções Ltda R$ 2.728.194,06 (dois milhões setecentos e vinte e oito mil cento e 
noventa e quatro reais e seis centavos). Apla Comercio, Serviços, Projetos e Construções Eireli-ME 
R$ 2.766.351,65 (dois milhões setecentos e sessenta e seis mil trezentos e cinquenta e um reais e 
sessenta e cinco centavos). Nordeste Construções e Infraestrutura Ltda-ME R$ 2.758.814,86 (dois 
milhões setecentos e cinquenta e oito mil oitocentos e quatorze reais e oitenta e seis centavos). 
Marfhys Construções e Serviços de Edificações Eireli R$ 2.744.240,86 (dois milhões setecentos 
e quarenta e quatro mil duzentos e quarenta reais e oitenta e seis centavos). Real Serviços Eireli 
R$ 2.758.710,88 (dois milhões setecentos e cinquenta e oito mil setecentos e dez reais e oitenta 
e oito centavos). Eletroport Serviços Projetos E Construções Eireli R$ 2.744.392,75 (dois milhões 
setecentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos). 
Duvalle Projetos e Construções Eireli R$ 2.729.873,24 (dois milhões setecentos e vinte e nove mil 
oitocentos e setenta e três reais e vinte e quatro centavos). Pilar Construções e Serviços Ltda R$ 
2.736.664,41 (dois milhões setecentos e trinta e seis mil seiscentos e sessenta e quatro reais e 
quarenta e um centavos). Caldas Empreendimentos e Construções Eireli R$ 2.722.502,90 (dois mi-
lhões setecentos e vinte e dois mil quinhentos e dois reais e noventa centavos). Conjasf Construtora 
de Açudagem Ltda R$ 2.746.981,26 (dois milhões setecentos e quarenta e seis mil novecentos e oi-
tenta e um reais e vinte e seis centavos). FEED Empreendimentos e Serviços Ltda R$ 2.752.720,65 
(dois milhões setecentos e cinquenta e dois mil setecentos e vinte reais e sessenta e cinco centa-
vos). Savires Iluminação e Construções Eireli R$ 2.767.023,78 (dois milhões setecentos e sessenta 
e sete mil e vinte e três reais e setenta e oito centavos) Fica aberto a partir da data desta publicação, 
o prazo recursal previsto no artigo 109 inciso I Alinea `b` da lei de licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Parambu – O Presidente da Comissão de licitação torna público o Re-
sultado do Julgamento das Propostas de Preços da Concorrência Pública N° 2022.02.18.001 – 
SEINFRA(Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico), Contratação de empresa 
para execução dos serviços de recapeamento asfáltico em concreto betuminoso usinado a quente 
(CBUQ) em diversas ruas da sede do município, projeto em anexo, parte integrante do processo, 
a saber: DESCLASSIFICADA: Martins e Carneiro Construção Civil Ltda. CLASSIFICADAS: ARN 
Construções Ltda R$ 6.685.911,41 (seis milhões seiscentos e oitenta e cinco mil novecentos e onze 
reais e quarenta e um centavos). Impacto Comercio e Serviços Eireli R$ 6.629.854,53 (seis milhões 
seiscentos e vinte e nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e três centavos.) ATL 
Construções e Serviços Eireli, R$ 6.550.696,08 (seis milhões quinhentos e cinquenta mil seiscentos 
e noventa e seis reais e oito centavos) RG2 Terraplanagem Ltda R$ 6.650.318,73 (seis milhões 
seiscentos e cinquenta mil trezentos e dezoito reais e setenta e três centavos). Copa Engenharia 
Ltda R$ 6.635.755,03 (seis milhões seiscentos e trinta e cinco mil setecentos e cinquenta e cinco 
reais e três centavos). Pilar Construções e Serviços Ltda R$ 6.662.087,31 (seis milhões seiscentos 
e sessenta e dois mil e oitenta e sete reais e trinta e um centavos). Eletrocampo Serviços e Cons-
truções Ltda R$ 6.691.184,25 (seis milhões seiscentos e noventa e um mil cento e oitenta e quatro 
reais e vinte e cinco centavos) NR Construções e Serviços Eireli R$ 6.556.967,86 (seis milhões 
quinhentos e cinquenta e seis mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta e seis centavos). 
Fica aberto a partir da data desta publicação, o prazo recursal previsto no artigo 109 inciso I Alinea 
`b` da lei de licitações. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Chamada Pública Nº 08.001/2022 - CHP - O Presidente da Co-
missão Permanente de Licitações vem informar que no dia 06/05/2022 às 09h, reuniram-se na 
sala de licitações para recebimento de documentos referentes a habilitação e em seguida análise 
dos projetos de vendas do Processo Chamada Pública Nº 08.001/2022 CHP com o seguinte ob-
jeto: Aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, 
para o atendimento aos alunos da rede municipal da educação básica, de responsabilidade da 
Secretaria de Educação do município; COOPERATIVAS:  1 - Cooperativa Agropecuária União dos 
Indígenas - COOAGUIN - CNPJ nº 36.017.644/0001-30, 2 - Cooperativa de Produtores Agroeco-
lógicos da Agroindústria e da Agricultura Familiar - COOPAICE - CNPJ nº 34.44.062/0001-36 (Au-
sente); 3  - Cooperativa Agropecuária Nossa Senhora dos Prazeres - COONSPRAZERES - CNPJ 
nº 22.738.550/0001-45 (Ausente); 4 - Cooperativa Agroindustrial Zé Lourenço LTDA - COPAZEL 
- CNPJ nº 10.254805/0001-15, 5 - Cooperativa dos Agricultores Familiares do vale do Forquilha 
- COOPVALE - CNPJ n° 22.717.179/0001-35, 6 - Cooperativa de Agricultura Familiar e Sustenta-
bilidade do Sertão Central - COOPAF - CNPJ n° 44.998.208/0001-17, após a etapa de análise da 
habilitação, deu-se prosseguimento com abertura dos projetos de vendas e sua classificação de 
acordo com item 5.1 do edital, sagrou-se habilitados os seguinte projetos de venda: Cooperativa de 
Agricultura Familiar e Sustentabilidade do Sertão Central - COOPAF,  Cooperativa dos Agricultores 
Familiares do vale do Forquilha - COOPVALE , Cooperativa Agroindustrial Zé Lourenço LTDA - CO-
PAZEL. Restaram condicionadas na mesma sessão apresentarem as AMOSTRAS, até 11/05/2022 
em conformidade com item 6.1 do edital.  Departamento de Licitação, localizado na Trav. José Jorge 
Matias, S/N, Campo velho, Quixadá/CE. Mais informações: Endereço acima, nos dias úteis das 08h 
às 12h, no site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, ou pelo e-mail: centraldecontratos.quixadá@gmail.
com. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Tomada de Preços N°. 07.001/2022 - TP - Objeto: Contratação de 
empresa especializada em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação 
em pedra tosca, com extensão de 594,3m na Rua principal da localidade Boa Água, Distrito do Cipó 
dos Anjos, Município de Quixadá conforme Projeto Básico de responsabilidade da Secretaria de 
Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. A Comissão de Licitações, comunica 
que recebeu Recurso Administrativo sobre o julgamento dos documentos de habilitação, impetrado 
pela empresa CS Serviços & Locações Ltda, inscrita no CNPJ: 03.888.573/0001-91; Zenedine Zi-
dane Sampaio Cavalcante Construções - ME, inscrita no CNPJ: 44.159.038/0001-87. Com fulcro no 
§3° do art. 109 da lei Federal Nº. 8666/93, e suas alterações, abrem-se às empresas interessadas, 
prazo para a apresentação das CONTRARRAZÕES. O inteiro teor dos termos recursais encon-
tra-se disponíveis na Comissão de Licitações e no Portal do TCE - Tribunal de Contas do Estado. 
Edmilson Mota Neto – Presidente da CPL/PMQ.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Prosseguimento de Licitação.  Modalidade: Tomada 
de Preços N.º 07.002/2022-TP - Objeto: Contratação de empresa especializada em construção 
civil para executar projeto de construção de uma caixa d’água com capacidade de 25m³, na sede 
do Distrito de São Bernardo, município de Quixadá/CE, conforme Projeto Básico de responsabili-
dade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Tipo: menor 
preço global, empreitada no regime de execução indireta. A comissão de licitação comunica aos 
interessados que a abertura dos envelopes das propostas do processo acima citado dar-se-á no 
dia 17/05/2022, às 14h, na sala da comissão de licitação, localizada na Trav. José Jorge Matias, 
s/n - Campo Velho - Quixadá/CE. Edmilson Mota Neto - Presidente da CPL/PMQ.

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.
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Contratação. O Aston Villa anunciou ontem (12) a contratação definitiva do meia-atacante Philippe 
Coutinho junto ao Barcelona -a quantia não foi revelada. Na nota publicada pelo clube, Steven Ger-
rard - técnico do Villa e principal responsável pela chegada do brasileiro -celebrou a contratação.ESPORTES

FOTO  MARCELO CORTES / FLAMENGO

No Flórida      
O professor Freire Neto reapareceu no Flórida Bar no 

final de semana, ele que comanda no Pacoti, o Rapadura 
Culturual, sucesso em produtos regionais e de natureza.

Cláudio Pinho
A última edição do jornal do Comércio do Ceará vi em 

página inteira a obra espetacular que meu amigo Cláudio 
Pinho vem realizando em São Gonçalo do Amarante. Eu fui 
um dos primeiros a postar no seu sucesso. E eu estava certo.

Maranguape
Meu amigo Bechara não se cansa de ressaltar a beleza 

de sua cidade Maranguape. O que revela seu sentimento 
de amor por aquela simpática cidade.

Amigo
A única maneira de ter amigo é ser amigo (Emerson).

Cel Hamilton Holanda
Na década de 60 o Círculo Militar promovia um tor-

neio interno e deu o nome mde vários militares para os 
times que iriam participar deste torneio.

Loteria
Motos, carros e dinheiro. Tudo isto a Loteria dos So-

nhos tem toda semana.

Bons programas
Tanto a TV Assembleia como a TVC nos tem propor-

cionado bons programas pois os homens que ali estão 
sendo preparados e honestos em suas aparições.

Saudades

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Em 1980, em ônibus especial segue para Recife a 
delegação do Círculo Militar que ali participaram da 
fase liminatória da Taça Brasil. Eis a composição da 
embaixada. Chefe, Edmilson Feóla, convidado especial, 
Paulo Roberto Teófilo, jornalista Vicente Alencar (O 
Povo) árbitro Neídes Nobre, massageista Suruibita e 
os jogadores eram Renato Chaves, Régis Soares, José 
Cartel Branco, Lúcio de Castro, Flávio Urqiza, Pedro 
henrique, Sidrião Neto, Loche, Oriel e Renato Gindim. 
Os dados foram tirados do livro do cel Julião.

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

Patrocínio de camisa, por 
si só, não enche os cofres. Em 
um ambiente que vai além da 
exposição estática das mar-
cas parceiras, Flamengo, Pal-
meiras e Corinthians lidera-
ram, com distância, a lista de 
maiores arrecadações com as 
chamadas receitas comerciais 
em 2021. O trio embolsou, ao 
todo, R$ 570 milhões. Con-
siderando o montante total 
de R$ 1,074 
bilhão conta-
bilizado pe-
los balanços 
f i n a n c e i ro s 
dos principais 
clubes do Bra-
sil, isso repre-
senta 53% do 
bolo.

O l h a n d o 
para o volu-
me de recur-
sos gerados, 
as receitas 
c o m e r c i a i s 
representam 
15% de R$ 
7 bilhões arrecadados pe-
los clubes no ano passado 
-o Red Bull Bragantino não 
entra na conta porque não 
detalha a origem do dinhei-
ro. Essa linha é formada pela 
verba oriunda de patrocí-
nios, royalties de produtos 
licenciados, lojas, mídias 
digitais, vendas de camisas, 
publicidade, entre outros.

Os dados compilados pela 
consultoria Ernst & Young 
(EY) apontam uma tempo-
rada na qual o Flamengo, 

por uma diferença pequena, 
ultrapassou o Palmeiras, ao 
mesmo tempo em que hou-
ve crescimento significativo 
do Corinthians em relação a 
2020. O rubro-negro fechou 
o ano com R$ 202 milhões de 
receita nesse item, enquanto o 
Palmeiras teve em R$ 200 mi-
lhões. Já o Corinthians atingiu 
R$ 168 milhões, superando 
com folgas os R$ 89 milhões 

do ano ante-
rior.

“ T a l v e z 
esse seja o lu-
gar correto do 
Corinthians, 
próximo a 
Flamengo e 
P a l m e i r a s , 
se você olhar 
a b r a n g ê n -
cia, tamanho 
de torcida e, 
principalmen-
te, onde está 
localizado. O 
Corinthians 
já deveria es-

tar ali em termos de receitas 
comerciais há algum tempo. 
A diferença é que o Corin-
thians, quando se olha para 
a performance esportiva, não 
teve títulos”, comentou Gusta-
vo Hazan, gerente da área de 
esportes da EY no Brasil.

O crescimento do Corin-
thians não é um fato isolado. 
O clube conseguiu ir bem 
numa onda de recupera-
ção posterior ao colapso da 
pandemia, quando o futebol 
parou e vários clubes tive-

ram contratos de patrocínios 
suspensos. Os integrantes do 
relatório da EY arrecadaram 
R$ 677 milhões com receitas 
comerciais em 2020, contras-
tando com o bilhão de 2021.

No balanço, o Corinthians 
separa o valor que arrecadou 
em R$ 126,3 milhões com 
patrocínios e publicidades, 
enquanto R$ 41,6 milhões ti-
veram como origem licencia-
mento e explorações comer-
ciais. Em janeiro, a diretoria já 
tinha ressaltado o desempe-
nho no âmbito comercial na 
temporada passada.

“Geramos uma receita 
nova muito grande de pa-
trocínio e licenciamento, 
em um ano de pandemia e 
recessão econômica. Mesmo 
assim, conseguimos trazer 
receita nova. Uma das gran-
des realizações foi uma mu-
dança cultural, deixar de ver 
a empresa como uma ocupa-
dora de espaço e ver como 
parceiro, que viabiliza o pla-
nejamento do clube”, disse 
na ocasião o superintenden-
te de marketing do Corin-
thians, José Colagrossi.

Esse espírito de fugir da 
mera exposição da marca 
tem sido uma tendência com-
preendida pelos clubes e uma 
necessidade muito bem aceita 
pelas marcas, por mais que 
isso demande um investimen-
to maior por parte delas. “Os 
clubes estão estruturando o 
chamado data lake (lago de 
dados). Eles sabem se uma 
pessoa x consome camisa tal, 

bilhete tal. Então os clubes co-
meçam a monetizar esse tor-
cedor de forma correta. O que 
adianta ter tantos milhões de 
torcedores se o clube não sabe 
quem ele é? Isso tudo é muito 
mais do que apenas colocar a 
publicidade na camisa”, acres-
centou Gustavo Hazan.

O novo universo que co-
meçou a ser explorado en-
volve, por exemplo, a entrada 
no mercado de fan tokens e 
ativos digitais. Esses contra-
tos geram um valor mínimo 
pago aos clubes. Palmeiras e 
Flamengo ressaltaram esses 
movimentos nas notas expli-
cativas dos balanços.

O Palmeiras, especifica-
mente, tem uma parceria de 
longa data com a Crefisa, em 
uma relação que catapultou 
Leila Pereira à presidência do 
clube neste ano. Mas o clube 
paulista ainda registrou na 
rubrica de publicidade e pa-
trocínios o valor referente à 
rescisão unilateral do contra-
to com a Turner pelos direi-
tos de transmissão do Brasi-
leirão em TV fechada.

A EY contabiliza que os 
clubes da elite nacional ge-
raram R$ 3,9 bilhões em re-
ceitas comerciais nos últimos 
cinco anos - 47% delas fica-
ram com Palmeiras (18%), 
Flamengo (16%) e Corin-
thians (13%). Em 2021, os 
perseguidores mais próximos 
do trio foram Grêmio e São 
Paulo. Campeão brasileiro, o 
Atlético-MG também tenta 
crescer nesse item.

ÍDOLOS Eles são destaques nacionais. Falcão jogando e 
Fagner cantando. Toda vez que falo no Fagner me lembro de seu 
irmão Fares que tão cedo nos deixou. Era um homem de bem.

DOS MEUS ARQUIVOS Identifiquei dois, no caso 
Benigno Junior e Roberto do Vale.

UM CRAQUE Bom de bola merece ser destacado. Andi-
nho é craque do nosso futsal.

O Mengo fechou 
o ano com R$ 202 
milhões de recei-
ta nesse item, en-
quanto o Palmei-
ras teve em R$ 

200 milhões. Já o 
Timão atingiu

R$ 168 milhões

Fla, Palmeiras e Corinthians  
lideram receitas comerciais 
Os três times do eixo Rio-São Paulo  atualmente são líderes em arrecadações 
no último ano, embolsando um montante total de R$ 1,074 bilhão 

JOÃO PAULO QUEIROZ DE CARTELES e JAMILLE TABOSA DE SOUZA CARTELES
Torna público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Turismo - SEMATUR a Licença Ambiental 
Única para desmembramento de um terreno, localizado na Rua Francisca Coelho Moita, Bairro Cândido 
Xavier de Sá, matrícula 9786, com uma área total de 486,45 m², desmembrado de um terreno de área 
de 805,58 m², no município de Tianguá, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMATUR.

IMOBILIÁRIA ESAM LTDA / CNPJ/MF Nº 11.159.083/0001-82
Torna público que requereu A Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Des. Agrário e Recurso 
Hídricos do Município de Aquiraz/CE a LICENÇA DE INSTALAÇÃO – L I, para a construção de 
empreendimento tipo Supermercado, localizado no loteamento Porto Das Dunas IV, Parte B, 
Lotes 17 e 18 da quadra 56, lado par Via Arterial I, esquina com a via local nº 42, Município 
de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução da CONAMA 237/97. Foi determinado o cum-
primento das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na SEAMP.

CONSTRUTORA DEL BEATO LTDA - CNPJ: 03.019.146/0001-77
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Re-
cursos Hídricos a Licença Prévia para Construção do Flat (Hotelaria), localizado no endereço Rua Barracu-
da, S/N (Via Coletora VII), Lote 01 – Quadra 42 – Loteamento Porto das Dunas IIIa Etapa, no Município 
de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das 
exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na referida Secretaria.

A TPS COMÉRCIO DE GÁS LTDA, torna público que requereu a Autarquia Muni-
cipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio – AMMA, a Regularização de 
Licença de Operação, para a atividade de Comércio Varejista de Gás Liquefeito de 
Petróleo (GLP), no município de Eusébio, no endereço Rua Minas Gerais, 162, Par-
que Hawai, CEP 61.761-360. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMMA no qual está 
publicação é parte integrante.

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41662 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DIASSIS DE SOUZA JUNIOR e TALITA SILVA PEREIRA;
Edital n° 41663 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO JOSE JULIO SAMPAIO e STEFANIA MORAES DOS SANTOS;
Edital n° 41665 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO GENILSON GIRÃO NOBRE e ANTONIA MARIA DE SOUSA;
Edital n° 41667 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JAMES DA FONSECA LOBO e SILVIA HELENA SILVA PINTO;
Edital n° 41669 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELISANDRO DIAS MARTINS e PATRICIA CORRÊA COSTA DA SILVA;
Edital n° 41670 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO JOAB SOUSA DOS SANTOS e LUZILENE DOS SANTOS MONTEIRO;
Edital n° 41671 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALAELSON BORGES e VANDERLEIA ANACLETO CABRAL;
Edital n° 41654 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO FERREIRA MAIA DE BRITO e ANANDA LARA MOREIRA E SILVA;
Edital n° 41672 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JONAS FERREIRA DO NASCIMENTO e FRANCISCA MARIANA MATEUS GOMES;
Edital n° 41673 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL SOARES FREITAS e LEILIANE FLORENÇO DOS SANTOS;
Edital n° 41655 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR PINHEIRO DA SILVA e VITORIA GABRIELA CAETANO DE LIMA;
Edital n° 41657 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO IGOR DE PAULA BARROSO e VITORIA NASCIMENTO COSTA;
Edital n° 41658 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ANTENOR TEIXEIRA e MARIA DEOCLECINA ALENCAR DE MELO;
Edital n° 41659 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIO RODRIGO DAS CHAGAS REBOUÇAS e GABRIELA CHAVES FALCÃO;
Edital n° 41656 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO FREIRE VICTOR e RAFAELA DA SILVA FELIX;
Edital n° 41668 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO FERNANDES RODRIGUES e PATRICIA DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 41666 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ÉMERSON VIEIRA DOS SANTOS e LETICIA LIMA DE VASCONCELOS;
Edital n° 41652 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO FELIPE MIRANDA DA SILVA e JULIANA PIRES DE CASTRO;
Edital n° 41660 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX BRITO SILVA e CICERA JACKELINE SOARES RIBEIRO;
Edital n° 41664 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BENJAMIN PIETRO DE SOUZA HOLT e ISA JADE LEMOS LEITE;
Edital n° 41653 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
APARECIDO FERREIRA VIDAL e JAQUELINE DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 41661 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVID DA SILVA MOURA e BEATRIZ DA COSTA MARQUES.
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, 12 de maio de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial 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° 75984 - GABRIEL SILVA RIBEIRO e MARIA ALANE DE SOUSA SILVA; 
Edital n° 75985 - JOÃO ALMEIDA NETO e TEREZA NEUMA FAUSTINO DA SILVA; 
Edital n° 75986 - DOUGLAS MATEUS MENESES DE OLIVEIRA CUNHA e BRUNA 
VIANA MATIAS; Edital n° 75987 - LUCAS GABRIEL LOPES DA SILVA e NICOLE 
JENIFE VIANA MARQUES.
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, 12 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27590 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO CÉSAR PEREIRA FAÇANHA e GRAZIA GABRIELLA ALEXANDRINO LIMA;
Edital n° 27591 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO GOMES RODRIGUES DOS SANTOS e MARINA GONÇALVES DE SANTANA;
Edital n° 27592 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS RABELO NUNES e INDIRA LIMA GUEDES;
Edital n° 27593 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LEILSON PAIVA DE ANDRADE e SARA DA COSTA SOUSA;
Edital n° 27594 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MÁRCIO DIEGO DE OLIVEIRA MORALES e ALEXANDRA TEIXEIRA DE OLIVEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 12/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

AV. ABOLIÇÃO, 320 - MEIRELES
TELEFONES: 085 3085-9379

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30915 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO GADELHA PAULA e LIVIA DE CARVALHO FREITAS ALVES;
Edital n° 30916 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO HITALO DO NASCIMENTO MIRANDA e VIVIAN NASLY DANTAS AMED;
Edital n° 30917 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SÉRGIO ANTÔNIO MARTINS DA SILVA e MARTA KEYLA FERREIRA ALENCAR;
Edital n° 30918 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WEVERTON SOUSA FREITAS e ANTONIA DARLANE PAULA SENA;
Edital n° 30919 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PABLO PONTES TORRES e ISABEL BARROS DE OLIVEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339515- Marcio Regis Barroso de Freitas e Valéria da Silva Cesario;
339516- Matthew Russell Hill e Francisco Germano Garcia da Silva;
339517- Leonnardo Miléo da Rocha e Luana Felix Bie;
339518- Rodrigo Oliveira Caetano e Louise de Araujo Farias; 
339519- Vilmar Gurgel da Costa e Ana Ubara;
339520- Geovane Raulino da Silva e Rayane Menezes Alves
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, 12 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

C A R T Ó R I O DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Santa Rosalia, 27 - Messejana

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:

Edital n° 30504 -  ANTONIO IVIGH JANSSEN BRASIL DE OLIVEIRA e SASHA LAYSA COSTA SILVA;
Edital n° 30509 - ANTONIO WELLINGTON DOS SANTOS COSTA e JORDANIA GOMES FERREIRA;
Edital n° 30505 - CAIO MOREIRA DE SENA e LUCIANA XIMENES ARAUJO;
Edital n° 30507 - ELVIS MILLHER LUCENA GONÇALVES e LARA NAYANE DOS SANTOS MESQUITA;
Edital n° 30508 - FRANCISCO ALISSON MERUOCA DA SILVA e IARA LIMA MARQUES;
Edital n° 30506 - RANYER DE PAULA GUEDES e RAIANA BASTOS NERES;
Edital n° 30516 - ALEFF DOS SANTOS e JOYCE BRITO DE BARROS;
Edital n° 30518 - ANTONIO MAURO QUINTINO DE CARVALHO e ELIZETE BARROS DE CARVALHO;
Edital n° 30514 - DIEGO ALVES MENEZES e MANUELA PAIVA DE SOUSA MARTINS;
Edital n° 30515 - FRANCISCO DAS CHAGAS SOUSA e ELIANE GADELHA SERPA;
Edital n° 30512 - GABRIEL KAUER CARNEIRO ALVES e SABRINA DOS SANTOS CASTRO;
Edital n° 30510 -JOCICLEUDO DE SOUSA FONSECA e MARIA VILANI MOURA DOS SANTOS;
Edital n° 30511 - JOSE MARIA DA SILVA JUNIOR e NAYANA LOPES DE CARVALHO;
Edital n° 30513 - JOSÉ ORCLEUDO VALERE NASCIMENTO e SELMA DA SILVA SOUSA;
Edital n° 30517 - NARCELIO MARTINS DA SILVA e CICERA BATISTA DA SILVA;
Edital n° 30519 - JOÃO PAULO ROCHA DOS SANTOS e NATALY SENA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 12 de Maio de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

       OFICIALA
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Estação das Artes. Feira gastronômica, grupo de palhaçaria, conversa sobre design de joias e música são 
os destaques da edição desta semana do Domingo no Complexo Cultural Estação das Artes. O público está 
convidado a curtir as atrações que se reúnem no centro de Fortaleza com portas abertas de 9h às 12h.

Aniversário de Priscila

Fortaleza recebe primeira edição da Ceará Crypto, uma imersão sobre o mercado 
de criptomoedas. No dia 28 de maio, das 9h às 17h, acontecerá a Ceará Crypto, uma 
imersão que tratará sobre as criptomoedas e a revolução financeira ocasionada por essas 
inovações. Um momento para apresentar as oportunidades do mercado de criptomoedas 
aos que entendem e aos que desejam saber mais. O objetivo principal é disseminar conhe-
cimento sobre esse universo financeiro. O evento será realizado no Hotel Praia Centro, com 
inscrições limitadas que podem ser feitas por meio do site https://cearacrypto.com.br/

O G17 é um programa es-
tudantil internacional desen-
volvido em 2019 por Ashan 
Perera, um líder estudantil do 
Sri Lanka. Sua criação surgiu 
do desejo de conectar univer-
sitários de todo o mundo em 
prol do meio ambiente e dos 
direitos humanos. 

Dessa forma, tem como 
objetivo guiar estudantes para 
desenvolverem projetos volta-
dos para os Objetivos de De-
senvolvimento (ODS), uma 
série de medidas estabelecidas 
pela Organização das Nações 
Unidas (ONU), em 2015. 

Já presente em dez países 
asiáticos e em três países afri-
canos, o G17 chegou ao Bra-
sil no ano passado e já recru-
tou estudantes voluntários, 
chamados de Embaixadores, 
em 11 estados espalhados pe-
las cinco regiões do país. 

A chegada do programa 
ao Ceará ocorreu por meio 
da estudante Fernanda Luisa 
Martins Vasconcelos Filiú, de 
18 anos. A jovem, que con-
quistou o cargo de Vice-Pre-
sidente de operações do G17 
Brasil, é originária do Mato 
Grosso do Sul, mas mudou-
-se para a capital cearense 
para realizar sua graduação 
em Jornalismo na Universi-
dade Federal do Ceará (UFC) 
e decidiu administrar o pro-
jeto em seu novo estado. 

“Os jovens cearenses mos-
traram muito interesse em 

participar do G17. Eu acredito 
que isso ocorreu pela sede de 
mudança tanto no estado de-
les como no país e, por eles já 
serem engajados com causas 
sociais e ambientais. O pro-
grama chamou atenção para 
tópicos que eles se interessam 
de estudar ou trabalhar em 
prol”, complementa Fernanda.

As atividades do G17 fo-
ram oficialmente iniciadas 
no dia 30 de abril, no entan-
to, os projetos desenvolvidos 
pelos universitários só serão 
divulgados em junho. Até lá, 
os estudantes estão receben-

do aulas e participando de 
workshops para aprenderem 
a administrar os requisitos de 
divulgação do programa.

Para Mariana Nascimento 
Bezerra, 26, Presidente do G17 
UAC Brasil, esse momento 
de interação é essencial para 
explicar aos jovens sobre os 
ODS, os quais acredita serem 
pouco divulgados no país. 

“Durante as seletivas en-
contrei muitos estudantes 
que nunca tinham ouvido fa-
lar sobre os ODS, alguns pro-
curaram saber após verem a 
divulgação do G17. Acredito 

que ações mundiais devem 
ser mais divulgadas nas es-
colas e Universidades, e essas 
instituições devem propor 
atividades para incentivar a 
atuação de crianças e jovens 
nos ODS e outras iniciativas 
para melhorar o Brasil e o 
mundo”, esclarece. 

Os ODS são divididos em 
17 categorias e em 169 medi-
das que servem como guias 
para a criação de políticas 
públicas destinadas à preser-
vação do meio ambiente e à 
diminuição das desigualda-
des sociais dos 193 Estados-

-membros que compõem a 
Assembleia Geral das Nações 
Unidas (AGNU). 

Ao todo, o G17 tem du-
ração de um ano e pretende 
apoiar projetos que trans-
formem positivamente o 
ambiente acadêmico e as co-
munidades e realizar ações 
de conscientização sobre os 
problemas locais. 

Um dos primeiros projetos 
que serão apresentados está 
sendo desenvolvido por Ma-
ria Estela Assis, 22, estudan-
te de Jornalismo da Unifor. 
Designada a representar o 

ODS 15, “Vida sobre a terra”, 
a jovem pretende realizar um 
documentário sobre o incên-
dio ocorrido no Parque do 
Cocó, em novembro de 2021.  

A estudante afirma que 
pretende transformar a visão 
da população sobre o caso por 
meio de informações sobre o 
processo de recuperação da 
fauna e da flora do parque e 
de entrevistas com especialis-
tas para ensinarem à popula-
ção as formas mais efetivas de 
ajudar nesse processo. 

Para ela, unir-se ao progra-
ma foi essencial para ampliar 
seus conhecimentos sobre os 
ODS e descobrir oportuni-
dades não oferecidas por sua 
instituição de ensino, além de 
fazê-la compreender melhor 
como fugir dos “hábitos de 
melhoria seletivos” que per-
cebe em sua comunidade.

O G17 continua em ex-
pansão pelo estado e preten-
de alcançar os universitá-
rios das cidades do interior, 
porém, atualmente, seus 
realizadores buscam con-
seguir o apoio das univer-
sidades para potencializar 
a realização de ações mais 
grandiosas que demandem 
investimento financeiro. 

Por Gabriela Guasti sob su-
pervisão dos editores de Geral

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Discreto e eficiente 
o coronel  Mauro 

Albuquerque à frente da 
Secretaria da Administração 
Penitenciária do Estado do 
Ceará. Governadora Izolda 
Cela não mexe em time que 
está ganhando. Certíssima.

2Em alta o médico 
urologista Rommel 

Regadas.

30 grupo PosHospital, a 
Convatec e a Sociedade 

Brasileira de Urologia-Sec-
ção Ceará, realizaram recen-
temente importante encontro 
para discutir a saúde da 
bexiga nos pacientes com 
trauma raquimedular.

4Na organização deste 
importante evento,  o 

dr Rommel em cujo vito-
rioso currículo soma-se 
a de professor da cadeira 
de Urologia da Universida-
de Federal do Ceará (UFC).

5Como faz falta numa 
importante operadora 

de telefonia de celular 
Joana D’Arc Rodrigues.

6A mais categorizada 
psicóloga brasiliense,  

cearense Hiderlene da 
Ponte Montenegro já 
programando seu aniver-
sário próximo dia 2. Não 
quero ninguém parado, 
sentenciou a psicóloga. 
Então que seja cumprida 
sua determinação.

7A agridoce dos eventos 
Brunna Maia, tem 

como leitura diária a Bíblia 
Sagrada. Mas não descar-
tou o cérebro com foco e 
disciplina do Renato Alves.  
Excelente gosto.

NUMERADAS
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Projeto internacional incentiva universitários de 
Fortaleza a se engajarem pelo meio ambiente
O G17 busca voluntários para criarem atividades ligadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU

Niana e Zaqueu Esme-
raldo desembarcam em 
Fortaleza no próximo do-
mingo, 15, para dar início 
a mais uma temporada de 
atendimentos.

O Centro de Ciências da 
Saúde (CCS) da Universi-
dade de Fortaleza promove 
uma campanha educativa 
sobre os malefícios do uso 
de cigarros eletrônicos.

As intervenções serão 
realizadas por alunos e 

professores do CCS em 
vários lugares do campus 
da Unifor durante as 
próximas quartas-feiras do 
mês de maio, nos dias 18 e 
25 de maio.

A ação tem como objetivo 
central conscientizar os 
estudantes sobre os prejuízos 
do cigarro eletrônico, visto 
um aumento significativo 
do uso do dispositivo pelos 
jovens.

Muita gente foi prestigiar 

a querida cerimonialista 
Priscila Cavalcanti que tro-
cou de idade e escolheu o 
Restaurante Dom Antunes 
para reunir as amizades.

Esse ano a festa da Priscila 
teve como tema a terra do 
tio Sam, os Estados Unidos. 
No quesito musical, o DJ 
Flávio Moura   encantou a 
todos tocando muita música 
country norte americana.

A aniversariante recebeu 
o carinho em depoimentos 

dos vários amigos que fala-
ram, destaque para o afeto 
que ela recebeu dos netos 
André e Maria Priscila.

A decoradora Monali-
sa Bezerra da Bora Festar 
deixou o local ainda mais 
belo, com suas lindas peças 
e arranjos, inspirados nas 
cores da bandeira dos EUA. 

Por lá Selma Cabral, 
Marco e Stelinha Frota 
Salles, Fátima Duarte, 
Silvana Frota com o filho 

Edson, Marta Peixe e José 
Valdo Silva, Theo Cordeiro, 
Catarina Marino, Valéria 
Albuquerque.

E também por lá Marilza 
Pessoa, Claudio Ary, 
Virginia Canito,   Luciano 
Rocha, Salete Araújo, 
Erivan Aguiar, Arilo 
Junior com Luiza, Ricardo 
Cavalcanti com Gabriela e 
jornalista Eduardo Galdino 
que ficou encantado com a 
caipirinha do local.

Um pouco de muita gente

Epitácio Vasconcelos, Priscila Cavalcanti e A chef do 
Dom Antunes Luisa Silveira Gildo e Claudia Carvalho com Salete Araújo e Erivan Aguiar Priscila Cavalcanti e Selma Cabral

Claudio Ary, Stelinha e Marco Salles Marta Peixe e José Valdo Silva Bia Jordão e Fátima Duarte

Parque Urbano Lagoa da Viúva, em Fortaleza
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