
Telegram vai desenvolver uma ferramenta para marcar conteúdos “desinformativos” e disponibilizar um canal para que o TSE realize denúncias na plataforma
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TSE e Telegram: parceria 
contra as fake news

O Tribunal Superior Eleitoral e a plataforma de mensagens instantâneas Telegram assinaram
uma parceria para enfrentar a propagação de desinformação durante as eleições deste ano

ELEIÇÕES 2022

A medida ocorre após a plataforma ter entrado na mira do Judiciário brasileiro e assumido compromissos contra as 
fake news. O Telegram abriga comunidades com milhares de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). O Telegram 
irá criar um canal oficial do TSE dentro da plataforma para divulgar informações sobre as eleições. O aplicativo ainda 

deve prestar suporte técnico para o TSE operar robô que responde a dúvidas sobre as eleições.. ÚLTIMAS8
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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

1ºLEILÃO: 02/06/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 06/02/2022 Às 15h. (caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco 
S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra 
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 
9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: FORTALEZA - CE. BAIRRO MONTE CASTELO. 
Rua Mário Studart, n°90. Apto n° 604(6°andar) do Ed. Bené Vll. Área Priv. 122,46m². Matr.43.237 do RI da 3 Zona Local. Obs: Imóvel Foreiro. Ocupado. 
(AF). 1º Leilão: 02/06/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 716.411,90 e  2º Leilão: 06/06/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 338.934,81  (caso 
não seja arrematado no 1º leilão).  Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá 
efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento.  O Fiduciante será comunicado das datas, horários e 
local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados 
devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O COMPLEXO CONDOMINIAL PÁTIO DOM LUIS, neste ato, representado pelo Síndico, convoca os 
Condôminos para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a se realizar, às 08:30h., do dia 26 de maio de 
2022 (quinta-feira), de forma presencial, na loja 229 (Parque Pakaraka), à Av. Dom Luis, n. 1200, 
Aldeota, Fortaleza, Ceará, em primeira convocação com, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos titulares das 
unidades autônomas ou, às 09:00h., em segunda e última convocação, com qualquer número presente, 
para deliberar e aprovar a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Prestação de Contas do exercício anterior;
2. Orçamento para o presente exercício;
3. Definição dos novos valores da cota proporcional das contribuições condominiais;
4. Nomeação de preposto pelo síndico;
5. Assuntos Gerais de interesse correlato.

Os dados financeiros, para a prévia análise, encontram-se à disposição dos condôminos na 
Administração.

O CONDÔMINO, ESTANDO QUITE, PODERÁ VOTAR E SER VOTADO, E SER REPRESENTADO POR 
PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS EM INSTRUMENTO.
Fortaleza – CE, 16 de maio de 2022.

COMPLEXO CONDOMINIAL PÁTIO DOM LUIS
SÍNDICO

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O CONDOMINIO DE CONSTRUÇÃO DO EMPREENDIMENTO PÁTIO DOM LUÍS neste ato 

representado pelo Presidente da Comissão, convoca os Senhores Condôminos para a ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA, a se realizar, às 10:30h., do dia 26 de maio de 2022 (quinta-feira), na loja 229 

(Parque Pakaraka), à Av. Dom Luis, n. 1200, Aldeota, Fortaleza, Ceará em primeira convocação com, no 

mínimo, 2/3 (dois terços) dos titulares das unidades autônomas, ou às 11:00h., em segunda e última 

convocação, com qualquer número presente, para deliberar e aprovar a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas do exercício anterior;

2. Destinação dos valores depositados na conta de Condomínio de Construção;

3. Assuntos Gerais de interesse coletivo.

Os dados financeiros, para a prévia análise, encontram-se à disposição dos condôminos na Administração.

O CONDÔMINO PODERÁ SER REPRESENTADO POR PROCURADOR COM PODERES ESPECÍFICOS. 

CONDOMINIO DE CONSTRUÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO PÁTIO DOM LUÍS 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 25/2022. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SERVIDORES DE 
PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE JUAZEIRO 
DO NORTE – CE, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES PÚBLICAS MUNICIPAIS, INCLUSIVE DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juazeiro do 
Norte – CE, organização sindical legalmente constituída, com registro junto ao Ministério do Trabalho 
e Emprego, conforme processo nº 24000.004161/90-15, por meio de seu Presidente, no uso de suas 
atribuições estatutárias, em especial, o que disciplina a alínea ‘e’ do parágrafo 1º do art. 26 do Estatuto 
Social do SISEMJUN, CONVOCA todos os Servidores de Provimento Efetivo do Quadro de Pessoal do 
Poder Executivo do Município de Juazeiro do Norte – CE, das Autarquias e das Fundações Públicas 
Municipais, inclusive os Profissionais do Magistério, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a 
ser realizada terça-feira, dia 24 de Maio de 2022, às 09h, em primeira convocação, com a maioria 
absoluta dos sindicalizados da categoria acima qualificada e, às 09:30h, em segunda convocação, com 
qualquer número de sindicalizados da categoria supracitada, na Praça do Ourives, situada no Bairro 
São Miguel, ao lado do antigo SANDU e da Estação de Trem da antiga RFFSA, nesta Cidade, 
para deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes Gerais; 2) Possível Proposta do Governo Municipal 
acerca da Pauta de Reivindicações da Campanha Salarial 2022 dos Servidores Municipais, exceto Agentes 
de Trânsito e Transportes; 3) Deflagração de Greve Geral com Paralisação Parcial das Atividades por 
Prazo Indeterminado em todo o Serviço Público Municipal, exceto nas Atividades de Fiscalização de 
Trânsito, com a respectiva Deliberação sobre a Manutenção de Equipes de Servidores em Atividade com 
o Propósito de Assegurar a Manutenção da Prestação dos Serviços Indispensáveis ao Atendimento das 
Necessidades Inadiáveis da Comunidade, nos termos do art. 11 da Lei Federal nº 7783/89, no caso de 
Deliberação pela Paralisação Coletiva; 4) Encaminhamentos. Juazeiro do Norte – CE, 13 de Maio de 2022
Marcelo Alves de Oliveira -- Presidente do SISEMJUN

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Fortaleza. 4ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 
3492 8264, Fortaleza-CE - E-mail: for04cv@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 
DIAS). Processo nº: 0185511-02.2018.8.06.0001. Classe: Procedimento Comum Cível. Assunto: 
Adjudicação Compulsória. Requerente: Adriana Flávia Peixoto Aragão. Requerido: Construtora 
Caldas S/A e outro. Valor da Causa: R$ 350.000,00. O Dr. Fabiano Damasceno Maia, Juiz de 
Direito da 4ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER 
aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de 
ADRIANAFLÁVIA PEIXOTO ARAGÃO, brasileira, casada, aposentada, RG nº 93002074362 SSP-CE, CPF 
nº 261.592.523-72, residente e domiciliada na Rua Cel. José Aurélio Camara, nº 1400, Casa 04, Bairro 
De Lourdes, Fortaleza-CE, foi proposta uma Ação de Adjudicação Compulsória, em face de HABITEC 
ENGENHARIA S|A e CONSTRUTORA CALDAS LTDA, as quais se encontram em lugar incerto e não 
sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual ficam CITADAS CONSTRUTORA CALDAS 
LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 05.315.882|0001-06, com último 
endereço conhecido como sendo Rua Deputado Osvaldo Studart, nº 848, Fátima, Fortaleza CE, por seu 
representante legal e HABITEC ENGENHARIA S|A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ 
sob o nº 07.276,389|0001-41, com último endereço conhecido como sendo Rua Governado Parsifal 
Barroso, nº 600, Sala 2, Pres. Kennedy, Fortaleza-CE, por seu representante legal, acerca da presente 
ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, por força do despacho a 
seguir transcrito: “Tendo em vista que a parte promovida CONSTRUTORA CALDAS LTDA e HABITEC 
ENGENHARIA S|A, encontram-se em local ignorado ou incerto, determino sua citação por edital, tudo 
emconsonância com o art. 256, II do CPC, com prazo de 20(vinte) dias.”, com a advertência de que, não 
havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, 
assim como será nomeado curador especial em caso de revelia. CUMPRA SE. Fortaleza/CE, em 06 de 
setembro de 2021.. Fabiano Damasceno Maia. Juiz de Direito
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Aliança. PT e PSD se aproximam de um acordo para ter um palanque com Lula e Alexandre Ka-
lil em Minas Gerais. O avanço se deu após os petistas mineiros abrirem mão de lançar Reginaldo 
Lopes ao Senado, para em vez disso indicar um nome para vice-governador na chapa de Kalil.NACIONAL

Vão perdurar muitos anos
Fabio Faria (Comunicações) cita conquistas como 

o 5G e conexão de escolas à internet

A velha guarda do PSDB não quer ape-
nas impedir a candidatura de João 
Doria a presidente; quer fazer isso 
impondo humilhação sem prece-

dente na história política brasileira. O artífice da 
solução final é Aécio Neves (MG), maior inimi-
go de Doria. Ele aderiu à crítica do ex-governa-
dor de São Paulo da escolha de candidato com 
base em pesquisa e aplicou o golpe fatal: fez a 
executiva convocar reunião para “convencer” 
Doria a desistir da candidatura e sair da política, 
a rigor, pela porta dos fundos.

Alegação esperta
Após a reunião da executiva do PSDB, que ele 

controla, Aécio disse que Doria “cria problemas” 
em alguns estados e que ele “precisa ouvir isso”.

‘Problemas’ seletivos
Os “problemas” aos quais se referiu Aécio 

ocorrem em Estados, como Minas Gerais, cujos 
dirigentes tucanos foram derrotados nas pré-
vias.

Prato servido frio
Aécio tem gana em se vingar da tentativa de 

Doria de expulsá-lo do partido, no auge das acu-
sações de corrupção contra o político mineiro.

Vai para a briga?
Tucanos que conhecem Doria acham que ele 

resistirá, judicializando a tentativa da velha guar-
da do PSDB de ignorar sua vitória nas prévias.

Pra lá de suspeito
A empresa que vende produtos à base de ma-

conha recebeu os R$48 milhões antes de assinar 
o contrato, como nunca na história deste País.

Costas Quentes 
Um dos sócios da HempCare, Luiz Henrique 

Ramos Jovino, foi sócio de dois parentes do ve-
reador Eduardo Suplicy (PT-SP) em São Paulo.

Muito estranho
No registro da HempCare, o endereço em 

apartamento em condomínio residencial do Mo-
rumbi com muitos luxos e nenhum comércio.

PIB aplaude Aras
Sempre muito articulado, o empresário João 

PSDB tenta impor a Doria humilhação nunca vista

O PODER SEM PUDOR

Carlos Lacerda fazia mais um demolidor 
discurso, na Câmara dos Deputados, contra 
o “mar de lama” do governo Getúlio Vargas. 
A deputada Ivete Vargas, sobrinha do presi-
dente, pedia – em vão – um aparte. Cansada 

da insistência e muito irritada, Ivete perdeu 
a paciência: “F.D.P!”, xingou ao microfone. 
Lacerda respondeu na bucha, arrancando 
gargalhadas do plenário: “Vossa Excelência 
é muito nova para ser minha mãe!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Não é a mamãe

Camargo reuniu quatro dezenas de represen-
tantes do PIB brasileiro, em São Paulo, para ou-
vir o procurador geral da República. A fala de 
Augusto Aras foi interrompida três vezes com 
aplausos, inclusive de advogados de Lula pre-
sentes.

Lembra filme de Al Capone
Os oficiais de justiça já podem notificar Jan-

ja na festa milionária de hoje, sobre as ações de 
execução dos credores, mas terão de passar pela 
segurança armada até com metralhadoras que 
só o Exército dispõe.

Violência caiu
Em 2017, o Sistema Nacional de Armas da Po-

lícia Federal contabilizava 638 mil registros de ar-
mas ativos. O número dobrou para 1,28 milhão 
até 2021. E os números da violência caíram.

Mercado vital
A Apas Show não serviu só de palanque para 

o presidente Bolsonaro, mas revelou que foram 
abertos mais de 20 mil supermercados e gerados 
590 mil empregos em 2021, apenas no estado de 
São Paulo.

Esperança à mesa
O Boletim Prohort da Conab trouxe boas 

notícias com queda de preço de frutas como 
mamão e melancia, além de uma reversão na 
cotação da cenoura, que caiu mais de 30% em 
algumas praças como Vitória.

Pelegada de bucho cheio
Agentes do Detran do DF divulgaram com 

grande alarde a reunião que aprovou criação do 
sindicato da categoria. Essa turma tem uma das 
maiores médias salariais do País, no setor públi-
co.

Pedala CVM
O número de processos julgados pela Co-

missão de Valores Mobiliários (CVM) segue 
despencando desde 2018, quando foram 109. 
Segundo a FGV, foram apenas 56 em 2021 e a 
fila de espera cresceu 36,7%.

Sob controle
A guerra na Europa não impactou, ainda, a 

importação de fertilizantes da Rússia. Foram 
3,24 milhões de toneladas importadas em abril, 
alta de 81,5% comparada ao mesmo mês de 
2021, segundo dados do governo.

Pensando bem...
...no Brasil, cada um vê a “aventura autoritá-

ria” que lhe parece.

HempCare só tinha 10 meses 
quando levou R$48 mi
A empresa de produtos de ma-
conha HempCare, contratada 
pelo Consórcio Nordeste por 
meio do governo da Bahia para 
fornecer 300 respiradores du-
rante a pandemia, não chegou 
a completar um ano de criação 
quando fechou o negócio de 
R$48 milhões pagos por Rui 
Costa (PT). Tudo sem licitação. 
E sem entregar a mercadoria. A 
empresa e o petista são inves-
tigados pela Polícia Federal. A 
HempCare foi registrada em ju-
nho de 2019 e apenas dez meses 
depois fez o “negócio da China”. 

Arthur Lira decidirá se vai entrar em desacordo com uma decisão judicial do TSE

Aliados do presidente da 
Câmara dos Deputados, Ar-
thur Lira (PP-AL), têm de-
fendido que seja descumpri-
da uma decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) no 
caso envolvendo a tentativa 
de aliados do presidente Jair 
Bolsonaro (PL) de trocar o 
vice-presidente da casa.

Se levado a cabo, um ato 
de Lira em desacordo com 
uma decisão judicial pode-
ria se tornar uma nova fonte 
de atrito com o Judiciário, 
além de implicar em possível 
crime de desobediência por 
parte do presidente da Câma-
ra. Integrantes do Legislativo, 
no entanto, dizem que o TSE 
deveria rever o entendimen-
to porque, segundo eles, não 
é competência do tribunal 
emitir ordens do tipo.

O PL pressionou o pre-
sidente da Câmara a retirar 
o ex-integrante da legenda 
Marcelo Ramos (AM) da vi-
ce-presidência da Casa e ten-
tar emplacar um deputado da 
sigla no posto. A ofensiva co-
meçou há cerca de um mês, 
mas foi intensificada após as 
críticas do amazonense à edi-
ção de decretos que reduzem 
o Imposto sobre Produtos In-
dustrializados (IPI) e afetam 
a zona franca de Manaus.

O próprio presidente Jair 
Bolsonaro disse em sua live 
semanal que pediu ao PL, seu 
partido, que destitua Ramos, 
que é seu opositor e trocou o 
PL pelo PSD de Gilberto Kas-

sab. Ramos recorreu ao TSE 
e conseguiu, no final de abril, 
uma decisão a seu favor, dada 
por Alexandre de Moraes, 
considerado pelo Planalto 
um adversário. Na ocasião, 
Moraes determinou que Lira 
se abstenha de acatar qual-
quer deliberação do PL que 
busque afastar ou substituir o 
deputado da vice-presidência 
da casa legislativa.

O ministro ainda terá que 
decidir sobre um recurso 
apresentado por Lira con-
tra a decisão inicial. Caso o 
entendimento seja mantido, 
líderes partidários alinhados 
a Lira apoiam que a medi-
da não seja cumprida e que 
a Câmara resolva a situação 
conforme suas regras inter-
nas. Na avaliação desses lí-
deres, o Judiciário não pode 
intervir em uma situação “in-
terna corporis”, ou seja, que 
deve ser solucionada interna-

mente. Outros parlamentares 
ponderam, porém, que o ob-
jetivo real do discurso é pres-
sionar Moraes ou o plenário 
do TSE a recuar.

Para um deles, a Câmara 
não tem que acatar decisão 
judicial que fira seu regimen-
to interno e é preciso manter 
a separação de Poderes. O 
argumento é parecido com 
o que vem sendo usado no 
episódio do deputado Daniel 
Silveira (PTB-RJ), condena-
do pelo STF: deputados de-
fendem que apenas a Câma-
ra pode cassar seus próprios 
integrantes.

No caso de Ramos, alia-
dos do presidente da Câmara 
argumentam que o PL tem 
direito de reivindicar o car-
go de vice. Eles embasam o 
entendimento no regimento 
interno da casa, que deter-
mina que o membro da Mesa 
Diretora que trocar de parti-

do perde automaticamente o 
cargo que ocupa. A vaga, en-
tão, é preenchida após nova 
eleição. Tal regra é reforçada 
por um artigo da Lei dos Par-
tidos, que também estabe-
lece a perda automática de 
função ou cargo na Câmara 
do parlamentar que deixar o 
partido pelo qual tenha sido 
eleito.

Sob esse prisma, Lira te-
ria que fazer novas eleições 
para preencher não só a vice-
-presidência, mas também a 
segunda secretaria, ocupada 
por Marília Arraes (Solida-
riedade-PE) e a terceira se-
cretaria, que hoje é dirigida 
por Rose Modesto (União-
-MS).

Ramos, no entanto, usa 
dois argumentos para defen-
der a manutenção do cargo. 
O primeiro é que, em 2016, o 
então presidente da Câmara, 
Eduardo Cunha (PTB-SP, na 
época MDB-RJ), em resposta 
a um questionamento sobre 
o tema, decidiu que o termo 
“legenda partidária” poderia 
ser interpretado de modo 
amplo como “partido ou blo-
co parlamentar”. Com isso, 
ele indicou que uma mudan-
ça de partido dentro de um 
mesmo bloco parlamentar 
não alteraria a representação 
proporcional da Mesa Dire-
tora. Ou seja, como o PSD fa-
zia parte do bloco de Lira na 
eleição para a atual Mesa Di-
retora, Ramos não seria afe-
tado pela regra regimental.

Risco de regressão já 
se infiltrou no Brasil, 
diz Edson Fachin

O presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
Edson Fachin, disse nesta 
terça-feira (17) que ataques 
às instituições durante as 
eleições devem servir de 
alerta e que o risco de “re-
gressão” já se infiltrou no 
Brasil. Fachin citou como 
exemplos a invasão do 
Capitólio, em Washington, 
por apoiadores de Donald 
Trump, ex-presidente dos 
Estados Unidos, além 
de “reiterados ataques” a 
autoridades eleitorais no 
México e no Peru.

“São exemplos do cená-
rio externo de agressões 
às instituições democráti-
cas, que não nos pode ser 
alheio”, disse o presidente 
da corte eleitoral, que tam-
bém é ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF). 
“[O ataque] alerta para a 
possibilidade de regressão a 
que estamos sujeitos e que, 
infelizmente, pode infil-
trar-se no nosso ambiente 
nacional, o que, a rigor, 
infelizmente já ocorreu”, 
afirmou. As declarações 
foram feitas na abertura 
da palestra “Democracia e 
eleições na América Latina 

e os desafios das autorida-
des eleitorais”, na sede do 
TSE.

A manifestação de Fa-
chin foi feita no momento 
em que o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) amplia 
ataques às urnas eletrôni-
cas e ao sistema eleitoral 
hoje vigente no país e uma 
semana após o TSE negar 
sugestões das Forças Arma-
das ao processo eleitoral. 
Fachin ainda afirmou, no 
último dia 12, que a eleição 
é um assunto civil e de “for-
ças desarmadas”.

No evento desta terça, 
o presidente do TSE disse 
que o processo eleitoral 
brasileiro será observado 
por todo o mundo. “Somos 
uma vitrine para os analis-
tas internacionais.” “Cabe à 
sociedade brasileira garantir 
que levaremos aos nossos 
vizinhos uma mensagem de 
estabilidade, de paz e segu-
rança, e de que o Brasil não 
mais aquiesce a aventuras 
autoritárias”, disse.

O ministro defendeu o 
voto eletrônico e disse que 
a apuração de cédulas de 
papel pode causar trans-
tornos. 

Aliados pressionam Lira a 
ignorar TSE e derrubar vice
O presidente da Câmara Federal poderá estar no centro de mais um ponto 
de tensão com o Judiciário ao retirar Marcelo Ramos da vice-presidência

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
FP 29 Pacatuba Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, estabelecida na Avenida Dom Luís, 500, Sala 1814, 
Bairro Aldeota, CEP nº 60.160-230, CNPJ(MF) nº 28.954.278/0001-17, vem, NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE 
MARIA GORETTI SOARES DA SILVA, brasileira, do lar, casada, CPF(MF) n° 621.836.483-68, portador do RG n. 
96002521533 SSPDS/CE, para que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, proceda no pagamento das parcelas 16 a 
21  do Contrato Particular de Promessa de Compra e venda n. 111/2020, que tem por objeto o Lote 21 da Quadra 
03, do Loteamento Porto da Serra, celebrado em 10.06.2020, sob pena de RESCISÃO AUTOMÁTICA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
FP 29 Pacatuba Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, estabelecida na Avenida Dom Luís, 500, Sala 1814, Bair-
ro Aldeota, CEP nº 60.160-230, CNPJ(MF)  nº 28.954.278/0001-17, vem, NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE ARIL-
DO NALVO VASCONCELOS DA SILVA, brasileiro, funcionário público, solteiro, CPF(MF) n° 917.692.483-15, portador 
do RG n. 2000015025412 SSPDS/CE, para que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, proceda no pagamento das 
parcelas 06 a 11 dos Contratos Particular de Promessa de Compra e venda n. 335/2021, que tem por objeto o Lote 
34 da Quadra 02, do Loteamento Porto da Serra, celebrado em 28.02.2021, sob pena de RESCISÃO AUTOMÁTICA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
FP 29 Pacatuba Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, estabelecida na Avenida Dom Luís, 500, Sala 1814, 
Bairro Aldeota, CEP nº 60.160-230, CNPJ(MF)  nº 28.954.278/0001-17, vem, NOTIFICAR EXTRAJUDICIALMENTE 
PATRICIA KAROLINE SOUSA E SILVA MONTEIRO, brasileira, contadora, casada, CPF(MF) n° 659.261.883-34, por-
tador do RG n. 99010503764 SSPDS/CE, para que, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, proceda no pagamento das 
parcelas 08 a 13 do Contrato Particular de Promessa de Compra e venda n. 317/2021, que tem por objeto o Lote 
22 da Quadra 05, do Loteamento Porto da Serra, celebrado em 31.01.2021, sob pena de RESCISÃO AUTOMÁTICA.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
21.23.08/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 21.23.08/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca 
interligando a sede do distrito de Assunção à localidade de Sítios Novos no Município de Itapipoca-CE. 
EMPRESA CONTRATADA: FEED EMPRENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
26.956.252/0001-82. VALOR GLOBAL do Contrato: R$ 495.060,26 (Quatrocentos e Noventa e Cinco 
Mil, Sessenta Reais e Vinte e Seis Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA 
ASSINATURA DO CONTRATO: 12 de Maio de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e 
alteraçãões. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, pela Contratada, Gilvan 
da Costa Pereira. Itapipoca-CE, 17 de Maio de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 21.23.09/CP – O Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Infraestrutura, Sr. Antônio Vitor Nobre de Lima, inscrito no CPF nº 006.045.043-65, no uso 
de suas atribuições legais, Resolve: Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e 
posteriores alterações, e a vista do que consta no Processo nº 21.23.09/CP, HOMOLOGAR o 
Procedimento Licitatório na Modalidade Concorrência Pública Nº 21.23.09/CP, Tipo Menor Preço 
Global, cujo OBJETO é a Escolha da Proposta mais Vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica 
para execução de pavimentação de via de acesso à Praia da Baleia no Município de Itapipoca-CE do 
Município de Itapipoca/CE, mediante o Regime Empreitada Por Preço Global, conforme especificações 
constantes no Edital e seus Anexos e ADJUDICAR o Objeto Licitado em Favor da empresa EDMIL  
CONSTRUÇÕES S/A, inscrita no CNPJ sob o número 03.382.356/0001-25, pela proposta Mais 
Vantajosa, com VALOR GLOBAL de R$ 10.590.876,91 (Dez Milhões, Quinhentos e Noventa Mil, 
Oitocentos e Setenta e Seis Reais e Noventa e Um Centavos). Itapipoca-CE, 17 de Maio de 2022. 
Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE CONVOCAÇÃO – 
Considerando a necessidade de cumprimento das diligencias oriundas do Ofício Nº 083/2022 – 
SEPLAG/GP, referente ao Processo nº 34442/2019-7 do Tribunal de Contas do Estado do Ceará – TCE; 
SOLICITAMOS o comparecimento dos servidores públicos efetivos, abaixo relacionados, em caráter 
de URGÊNCIA no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal, no dia 30 de maio a 03 
de junho de 2022, em qualquer horário comercial, para tratar de assuntos de seu interesse, visando a 
apresentação de peças pendentes relacionadas ao ato de admissão. Lista de Servidores Públicos: 
NOME - CARGO - C.P.F - PENDÊNCIA: Francisca Gorete Araújo - Professor I - 795.203.083-34 - 
Regularizar Ato de Nomeação e Termo de Posse; Isabete Gonçalves Lima - Professor II - 496.590.143-
68 - Regularizar Ato de Nomeação e Termo de Posse; Jafia Vital Alves - Professor II - 793.301.773-87 - 
Regularizar Ato de Nomeação e Termo de Posse; Sebastião Carlos de Morais Sousa - Professor I - 
310.296.633-00 - Regularizar Ato de Nomeação e Termo de Posse. Itapipoca-CE, 17 de Maio de 2021. 
Francisca Edilene Marques Pacheco Azevedo – Procuradora Geral do Município de Itapipoca.

COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS LTDA - 
CBSF torna público que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente de 
Baturité - AMAB, a licença de operação nº 030.2022.05 - REG LO, com 
validade de 01 (um) ano, para as atividades de funerária e clínica de 
tanatopraxia na Avenida 7 de Setembro, 1057, Centro - Baturité/CE.
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Vagas. O prefeito de Fortaleza sancionou a lei que cria vagas para realização de concurso público 
para professores na Rede Municipal. O concurso prevê a contratação de 2 mil professores e o edi-
tal deve ser publicado até o final do mês de maio para que as provas sejam realizadas em agosto.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 18 de maio de 2022  O ESTADO                     

Em novembro de 2021, o 
Parque Ecológico do Cocó 
sofreu com um incêndio que 
consumiu uma área de 46 
hectares. O episódio pôde ser 
percebido em diversos bair-
ros da capital que ficaram 
tomados pela fumaça. As 
chamas levaram mais de 24 
horas para serem totalmente 
controladas e os impactos da 
destruição podem ser nota-
dos até hoje.

Um laudo pericial da Pe-
rícia Forense do Estado do 
Ceará (PEFOCE) concluiu  
posteriormente que o fogo 
no Parque do Cocó teria sido 
causado por “ação humana in-
voluntária”, pois uma foguei-
ra, que teria sido usada para 
cozinhar alimentos, poderia 
ter sido o local de origem das 
chamas. Na época, os agentes 
encontraram itens como gre-
lhas, garrafas de bebidas alco-
ólicas e espinhas de peixe.

Nesse contexto, o titular da 
Secretaria do Meio Ambiente 

(SEMA), Artur Bruno, anun-
ciou ontem, terça-feira, 17, 
que há um plano tanto para 
recuperar o parque, quanto 
para implementar medidas 
que evitem possíveis episó-
dios semelhantes no futuro.

De acordo com Artur Bru-
no, atualmente, com a umi-
dade do solo e com as primei-
ras chuvas, boa parte da área 
degradada estará recuperada 
por meio da recuperação 
natural. “É importante res-
saltar que no polígono de 46 
hectares, existem ‘ilhas’ onde 
não houve carbonização, seja 
pela ausência de vegetação, 
seja pela descontinuidade do 
combustível, por ser área ala-
gada ou ainda resguardada 
por materiais não combustí-
veis como resquícios de edi-
ficações de salinas”, detalha.

O secretário afirma tam-
bém que, desde que o in-
cêndio aconteceu, a SEMA 
tem tomado medidas em 
conjunto com parceiros que 

incluem três pontos princi-
pais. “A partir desse segundo 
semestre de 2022, teremos 15 
brigadistas, 24 horas de plan-
tão, para atender  ocorrên-
cias de incêndios, no Parque 
Estadual do Cocó”, pontuou. 
Além disso, o parque conta-
rá com 35 câmeras distribu-
ídas em diversas áreas com 
fiscalização 24 horas dentro 
da Coordenadoria Integrada 
e Operações de Segurança 
(CIOPS), estes equipamentos 
devem ser implementados 
em junho.

A terceira medida, por sua 
vez, é referente ao reflores-
tamento das áreas afetadas. 
Artur Bruno conta que, no 
incêndio, cerca de 300 árvo-
res foram perdidas. “Árvores 
tiveram suas raízes consumi-
das pelo fogo subterrâneo, 
paulatinamente, no decorrer 
dos dias, o que ensejou no 
seu tombamento dias depois, 
mesmo após o incêndio es-
tar controlado”, relembra. No 

entanto, até hoje, já se planta-
ram 445 árvores, e, de acordo 
com o secretário, mais 300 
serão plantadas. “A SEMA vai  
mais do que duplicar as árvo-
res que a Unidade de Conser-
vação (UC) Estadual perdeu 
naquele incêndio”, declara.

O Labomar da Universida-
de Federal do Ceará (UFC) 
ainda está estudando quanto 
tempo será necessário para 
que o Parque do Cocó retor-
ne aos padrões anteriores ao 
incêndio. Porém, de acordo 
com o laudo de constatação 
do ocorrido, a propagação 
do fogo foi superficial e sub-
terrânea. Além dos impactos 
sobre a vegetação da UC, as 
ruínas da antiga salina fo-
ram atingidas pelas chamas 
decorrentes do incêndio 
florestal, mas sem prejuízos 
aparentes, pois ficaram mais 
resguardadas pelo fato de es-
tarem próximas ao local onde 
o incêndio foi controlado.

(Yasmin Rodrigues)

O Governo do Ceará entregou um novo equipamento 
de educação voltado para a Primeira Infância, o Centro 
de Educação Infantil Suziane Silva de Lima para a popu-
lação do município de Tianguá. Assim como uma série 
de melhorias esgotamento sanitário e abastecimento de 
água, também foram entregues.  O CEI de Pindoguaba é 
o quarto implantado em Tianguá, resultado da parceria 
entre governos estadual e municipal. O investimento foi 
superior a R$ 1,38 milhão, com recursos provenientes do 
Tesouro Estadual e de empréstimo com o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
além de contrapartida municipal. A obra foi supervisio-
nada pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).  
O equipamento compõe o pilar Tempo de Aprender do 
Programa Mais Infância Ceará, política pública de Esta-
do executada por meio da Secretaria da Proteção Social, 
Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), 
até recentemente comandada pela ex-secretária Socorro 
França e agora sob o comando da ex-primeira-dama do 
Estado do Ceará, Onélia Leite de Santana (Foto).

Educação infantil em Tianguá

Conciliação
Está programada para o período de 23 a 27 do 

corrente mês, a Semana Nacional de Conciliação. 
Durante os dias anunciados a Justiça do Trabalho fará 
um grande trabalho nas capitais e interior dos estados 
visando fechar acordos entre patrões e empregados. 
Uma curiosidade: em 2021 foram realizadas 14 mil 
audiências.

Palanque familiar
O prefeito Bismark Maia, de Aracati, que já foi depu-

tado estadual e federal, tem em Brasília o filho Eduardo 
Bismark como deputado federal e já anunciada a sua pré-
-candidatura a reeleição. Como se não bastasse, Bismarck 
acaba de anunciar o filho Guilherme como postulante ao 
Legislativo Estadual Cearense. Os nomes mencionados 
devem disputar as eleições pelo PDT.

Servidores
Uma importante notícia divulgada desde a semana 

passada vem repercutindo positivamente junto aos 
servidores estaduais que estão no exercício na capital e 
nos municípios. Diz respeito ao pagamento da primeira 
parcela do 13o salário a partir de 17 de junho vindouro.

Injeção de recursos
Ao que informou a própria governadora Izolda 

Cela, vão ser injetados na economia cearense cerca de 
R$ 500 milhões de reais. Segundo a governadora Izol-
da Cela" É importante para as pessoas poderem se pla-
nejar, organizar seus orçamentos. É muito importante 
para a economia, porque é dinheiro circulando, com 
repercussão nos serviços, nos comércios, e tudo isso 
é um circuito que precisa ser bem ativo para que nós 
tenhamos esse vigor que tanto desejamos", enfatizou a 
Chefe do Executivo Cearense.

Bom saber também
Durante a solenidade em Tianguá foram ainda inaugu-

radas a ampliação do sistema de esgotamento sanitário 
do bairro Palmeira Comprida, assim como houve a im-
plantação do sistema de esgotamento sanitário do bairro 
Flecheiras e a melhoria no abastecimento de água do 
bairro Santo Antônio e adjacências. 

E mais
A governadora Izolda Cela assinou, também, a ordem 

de serviço para a construção de uma areninha no Distrito 
de Tabainha.  Ela destacou a importância da parceria com 
o município para levar obras em benefício da população.

  
Exposição Quem So-
mos no Ceará 
De 17 de maio a 05 de 
junho na Galeria BenficArte 
Shopping Benfica (Av. 
Carapinima, 2200)
Acesso gratuito

Prevenção: Parque do Cocó 
passará a ser vigiado 24h
O secretário do Meio Ambiente, Artur Bruno, anunciou medidas que
devem ser implementadas para recuperar o parque e evitar novos problemas

Para marcar o seu lan-
çamento, a  Associação de 
Ceramistas do Ceará (ACC) 
criou uma exposição, intitu-
lada “Quem Somos no Ce-
ará”, que objetiva divulgar 
e promover a arte em cerâ-
mica do estado. A visitação 
é gratuita e estará disponível 
até o próximo dia 5 de Ju-
nho, na Galeria BenficArte, 
no Shopping Benfica. Os vi-
sitantes poderão encontrar 
cerca de 40 peças de cerâmi-
ca utilitária, decorativa, arte-
sanal e artística, produzidas 
por 20 ceramistas do Ceará. 
De acordo com Jeová Siebra, 
presidente da ACC, a cerâ-
mica está presente na vida 
do cearense de uma maneira 
muito forte. “Cada pessoa, 

cada família acaba tendo 
uma memória afetiva dessa 
relação com a cerâmica. Nas 
pessoas mais do interior, ou 
mais antigas, é comum beber 
em um filtro, ter um pote 
para guardar inúmeras pos-
sibilidades de alimento e etc. 
Além disso, o artesanato de 
maneira geral é muito forte 
no Nordeste. Então, a im-
portância da preservação da 
cerâmica é a preservação da 
nossa história”, explica.

De acordo com ele, nessas 
exposições é possível perceber 
de forma marcante o regiona-
lismo do Nordeste, mesmo 
que tenha havido evoluções 
de técnicas. “Fundamos a 
ACC recentemente e um dos 
principais objetivos, além de 

trocar experiências, é a pos-
sibilidade de mostrar para a 
nossa sociedade o que nós 
estamos fazendo. Nesse mo-
mento, queremos dizer ‘Olá, 
sociedade cearense, esses 
são os ceramistas que estão 
fazendo cerâmica artística 
no Ceará’”, detalha.

O pequeno grupo que fun-
dou a ACC vem se reunindo 
desde 2021 e, além das ex-
posições, pretende realizar 
congressos e oficinas para fo-
mentar o desenvolvimento da 
cerâmica artística local, além de 
incentivar a produção e a pro-
fissionalização de artistas e ate-
liês. A ideia também visa me-
lhor posicionar a cerâmica do 
Ceará no mercado nacional.

Siebra defende que a expo-

sição é formada por trabalhos 
diversos que apresentam dife-
rentes técnicas, desde as tradi-
cionais, até as mais modernas. 
“O visitante pode ter certeza 
que terá uma bela surpresa. 
Mesmo para mim, que já vivo 
no meio da cerâmica artísti-
ca, foi uma surpresa muito 
grande ver a diversidade e a 
riqueza das obras”, pontua.

(Yasmin Rodrigues)

Exposição celebra identidade 
cearense com arte em cerâmica

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 1304.005/2022 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: OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA´´FORRÓ REAL`` A SER REALIZADO NO DIA 
25 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: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00 (Cin-
quenta 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) Ordena-
dor(a) de Despesas da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Juventude do município de 
SANTANA DO ACARAÚ. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 18 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 1304.003/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
SANTANA DO ACARAÚ, em cumprimento à ratificação procedida pelo Ordenador 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: CON-
TRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA´´LAGOSTA BRONZEADA`` A SER REALIZADO NO DIA 
21 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: CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE EIRELI VALOR GLOBAL: R$ 
60.000,00(Sessenta 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) Or-
denador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Juventude do município de 
SANTANA DO ACARAÚ. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 18 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 1304.004/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de 
SANTANA DO ACARAÚ, em cumprimento à ratificação procedida pelo Ordenador 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: CONTRATA-
ÇÃO DE SHOW DA BANDA´´NODA DE CAJU`` A SER REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 
2022, COM DURAÇÃO 02:00 HORAS (duas horas), PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DA PA-
DROEIRA NOSSA SENHORA SANT’ANA, EM SANTANA DO ACARAÚ-CE. FAVORECIDO: CLS 
PRODUTORA DE EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI VALOR GLOBAL: R$ 50.000,00(Cinquenta 
Mil Reais) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Decla-
ração 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, 18 de maio de 2022. Daniel Márcio Camilo do Nascimento 
Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - EXTRATO 
DO AVISO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial na forma do Sistema de Registro de Preços Nº 
1805.02/2022. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú-Ce - torna público, 
para conhecimento dos interessados que no próximo dia 31 de Maio de 2022, às 08:30hs, na 
Sede da Prefeitura, localizada à Av. São João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú - CE, estará 
realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial na forma do Sistema de Registro de Preços, 
tombado sob o nº 1805.02/2022, com o seguinte objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE POSTES 
CIRCULARES 10/200 PARA A MANUTENÇÃO E MELHORIA DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO 
PUBLICA DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CONFORME TERMO DE REFERENCIA, 
o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. São João, 75 - 
Bairro Centro, Santana do Acaraú – CE. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. São João,75, centro, torna público o EDITAL DE TO-
MADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO RIO DAS GARÇAS NO MUNICIPIO DE SANTANA 
DO ACARAÚ-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA, que realizar-se-á no dia 
03.06.2022, às 08:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário 
de expediente ao público, das 08:00 as 12:00 horas. Santana do Acaraú-Ce, 18 de Maio de 2022. 
Daniel Marcio Camilo do Nascimento – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA 
FASE DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - TP. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que 
após análise dos documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - TP, com 
fins à CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 
APOIO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTO DAS RE-
CEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTOS DAS COBRANÇAS DA DIVIDA 
ATÍVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA (OFICIAL E JUDICIAL) DE RESPONSABILIDADE 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 
CHORÓ/CE., Foi Considerada INABILITADA a seguinte empresa 2. MENDONÇA & MORAIS 
SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ Nº 39.886.131/0001-53, não apresentou ter-
mos de Abertura e de Encerramento do Livro Diário do Balanço Patrimonial, em desacordo com o 
subitem 3.3.1 das exigências contida no edital, bem como não apresentou o Certificado de Regis-
tro Cadastral (CRC) ou comprovante que atendem a todas as condições exigidas de Habilitação 
nas formas do item 3.1.3 descumprindo assim o instrumento convocatório. Foram consideradas 
HABILITADAS as seguintes empresas1. R & A ASSESSORIA CONTÁBIL, SERVIÇOS E IN-
FORMÁTICA S/S, inscrita no CNPJ Nº 13.075.241/0001-41 e 3. HERBSTHER BEZERRA SO-
CIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, inscrito no CNPJ Nº 33.644.335/0001-00, por apre-
sentarem documentos de Habilitação exigidos de acordo com os ditames do Edital. Assim, fica 
aberto o prazo recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. Maiores informações na sede da 
Comissão, localizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410, Alto do Cruzeiro, Choró/
CE, no horário de 8h às 12h. Choró, 16 de Maio de 2022. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE 
PREÇOS Nº 009/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE – torna público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 02 de Junho de 2022 às 09:30hs, na sede 
da Comissão de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410 – 
Alto do Cruzeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRA-
DAS MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 
DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., o qual encontra-se disponível no endereço acima, no horário de 
08h00min às 12h00min. Ana Paula Estevão Silva - Presidente da Comissão de Licitação. Choró-Ce.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16.05.02/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 20 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, MELHORIAS E ADAPTAÇÕES DA ESCOLA E.I.E.F. GUTENBERG BARBO-
SA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARI-
BE/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, 17 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 16.05.03/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 03 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: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA QUA-
DRA ESCOLAR NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, 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, 17 de maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 027/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.05.12.01 AVISO DE LICI-
TAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 2022.05.12.01, do tipo Menor Preço, para contratação de empresa especia-
lizada para a prestação de serviços técnicos de assessoria e consultoria junto ao departamento 
de pessoal do município de Icapuí - CE, com data de abertura para o dia 30 de maio de 2022, às 
09h:00, na Avenida 22 de Janeiro, 5183, Centro, Icapuí-CE – CEP: 62.810-000 – na sala da Comis-
são Permanente de Licitação. Mais Informações através do e-mail: licitação_licita@hotmail.com. 
Icapuí-CE, 17 de maio de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa - Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARATUBA - EDITAL DE LICITAÇÃO CRE-
DENCIAMENTO Nº 001/2022-CRED - CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO DE LEILOEI-
RO(A)S A Prefeitura Municipal de ARATUBA - CE, Estado do Ceará, torna público que estará rece-
bendo na Prefeitura Municipal, com sede a Rua Júlio Pereira, 304 - CEP 62.762-000 – Setor de Lici-
tações, no período de 18/05/2022 a 03/06/2022, no horário de 08:30 às 17:00, documentação para 
credenciamento de Leiloeiros(as) Públicos Oficiais, matriculados na Junta Comercial do Estado do 
Ceará, para realização de alienação em leilão público dos bens móveis inservíveis pertencentes a 
esta Prefeitura, em conformidade com a lei Orgânica do Município, e a Lei 8.666/93, consolidada. 
Aratuba/CE. em 17 de Maio de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Presidente da Comissão de Licitação.



Suécia e Finlândia 
declararam 
intenção de 

entrar na Otan e 
abandonar décadas 

de neutralidade 
dedicada a 

apaziguar a Rússia 
após Vladimir Putin 
invadir a Ucrânia, 

em fevereiro 

INTERNACIONAL
Atirador. O homem que matou dez pessoas a tiros em um ataque a um supermercado em Buffalo, 
no estado de Nova York, detalhou seus planos em posts numa plataforma online nos últimos cinco 
meses. O jornal The Washington Post teve acesso a mensagens escritas por Payton Gendron.
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Zelenski discursa
no Festival de Cannes 
e glorifica Ucrânia

Numa aparição-surpresa, 
o presidente da Ucrânia, 
Volodimir Zelenski falou ao 
vivo de Kiev na abertura do 
Festival de Cannes, na noite 
de terça (17). O vídeo foi 
transmitido antes da estreia 
mundial de “Coupez!”, de 
Michel Hazanavicius, numa 
sessão de gala que contou 
com a presença de celebri-
dades como os atores Édgar 
Ramírez, Julianne Moore, 
Rossy de Palma, Nicolaj Cos-
ter Waldau e Valeria Golino.

“No dia 24 de fevereiro a 
Rússia começou uma guerra 
de grandes proporções contra 
a Ucrânia”, disse Zelenski. 
“O cinema não deve se calar. 
Todos os dias, nós encon-
tramos valas comuns. Eles 
só matam, matam, matam. 
Vocês viram Butcha, vocês vi-
ram Mariupol. O inferno não 

é o inferno, a guerra é pior. A 
responsabilidade é de uma só 
pessoa”, disse, sem citar Vladi-
mir Putin. “Glória à Ucrânia”, 
pediu ele. Citando “O Gran-
de Ditador”, clássico feito 
no calor da Segunda Guerra 
e que desanca a figuras de 
Hitler, Zelenski afirmou que 
“precisamos de um novo 
Chaplin, que mostre que o 
cinema não está mudo”.

A fala-surpresa do líder 
ucraniano coroou aquilo 
que deve dar o mote da 75ª 
edição do mais importan-
te mostra de cinema do 
mundo e um dos principais 
eventos de cultura da Eu-
ropa - a sombra da invasão 
russa ao país vizinho, que 
mergulhou o continente num 
conflito de escalas que por 
aqui não eram vistas desde a 
Segunda Guerra Mundial.

Os Estados Unidos au-
mentaram nesta terça (17) 
a pressão política sobre a 
Turquia para que a Otan, 
aliança militar ocidental da 
qual Ancara faz parte, acei-
te rapidamente a adesão da 
Suécia e da Finlândia.

Ambos os países nórdicos 
declararam a intenção de 
entrar na Otan e abandonar 
décadas de neutralidade de-
dicada a apaziguar a Rússia 
após Vladimir Putin invadir 
a Ucrânia, em fevereiro. O 
pedido será entregue nesta 
quarta (18). Os turcos, que 
mantêm uma relação próxi-
ma tanto de Kiev quanto de 
Moscou, são contra.

Solução 
O presidente americano, 

Joe Biden, irá receber seu 
colega finlandês, Sauli Nii-
nistö, e a premiê Magdale-
na Andersson, nesta quinta 
(19) em Washington. Se-
gundo a Casa Branca, os 
EUA estão “confiantes” em 
uma solução rápida para o 
entrave turco.

Ele foi colocado com to-
das as letras pelo presiden-
te do país, Recep Tayyip 
Erdogan, em falas na sexta 

(13) e na segunda (16). O 
turco afirmou que não se-
ria possível para seu país 
aceitar a entrada das duas 
nações nórdicas na aliança 
porque elas protegem “or-
ganizações terroristas”.

No caso, ele se refere a 
opositores de seu governo, 
como os curdos do parti-
do PKK e os seguidores do 
clérigo Fethullah Gülen, 
exilado nos EUA e acusado 
por Erdogan de arquitetar 
a tentativa de golpe militar 
que sofreu em 2016.

Além disso, desde 2019, 
quando a Turquia ampliou 
sua ação na guerra civil da 
Síria ao lado da já presente 
Rússia de Vladimir Putin, 
há um embargo de armas 
decretado contra Ancara 
decretado por Estocolmo e 
Helsinque.

São problemas bem me-
nores do que a rivalidade 
turca com outro país da 
Otan, a Grécia, com quem 
vive em constante tensão 
em torno da dividida ilha 
de Chipre. Mas, neste caso, 
ambos os países entraram 
juntos na Otan, em 1952. 
Agora, a Turquia tem, como 
os outros 29 membros do 

clube, poder de vetar novos 
integrantes.

A expectativa entre ana-
listas é de que a Turquia vá 
vender o apoio aos nórdi-
cos caro, exigindo talvez 
deportação de ativistas 
exilados ou declarações 
mais incisi-
vas. Nesta 
terça, Niinis-
tö disse es-
tar confiante 
na resolução 
da crise. “As 
de c laraçõ es 
da Turquia 
mudaram ra-
pidamente e 
ficaram mais 
duras nos 
últimos dias. 
Mas estou 
certo de que, 
com a ajuda 
de discussões 
construtivas, 
nós vamos 
resolver a si-
tuação”, afirmou.

O Legislativo finlandês 
aprovou, por 188 votos a 
favor, 8 contra e nenhuma 
abstenção, o pedido de en-
trada. Em visita a Estocol-
mo nesta terça, Niinistö 
disse ao lado de Andersson 
que a requisição de ambos 
os países será entregue nes-
ta quarta na sede da Otan, 
em Bruxelas. A formaliza-
ção do processamento do 
pedido deverá ocorrer até 
a cúpula da aliança, no fim 
de junho em Madri.

A Rússia tem mantido 
um tom comedido, após 
ameaças iniciais que incluí-
am a sugestão de posicionar 
armas nucleares próxima 
dos dois vizinhos nórdi-
cos –no caso finlandês, há 
uma fronteira de 1.300 km 

entre os paí-
ses, enquan-
to no sueco, 
o domínio de 
atrito é o mar 
Báltico.

Putin afir-
mou que ha-
veria reação 
contra os pa-
íses, que não 
são perce-
bidos como 
uma amea-
ça à Rússia, 
mas que ela 
seria pro-
porcional à 
militarização 
que a even-
tual adesão 

à Otan traria. Andersson 
adiantou-se sobre isso e 
disse que não permitiria 
bases multinacionais ou ar-
mas nucleares da aliança na 
Suécia.

Em meio aos riscos de 
uma Terceira Guerra Mun-
dial, que não é desejada 
nem em Moscou nem em 
Bruxelas ou Washington 
apesar do apoio forte da 
Otan à Ucrânia, é uma se-
nha de acomodação em uma 
escalada diplomática grande 
por parte do Ocidente.

Otan: Estados Unidos aumentam 
pressão contra a Turquia
Americanos aumentaram a pressão política sobre a Turquia para que a 
Otan aceite rapidamente a adesão da Suécia e da Finlândia

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. O Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 31 de maio de 2022, às 9h00min, 
(horário de Brasília), no endereço: www.bll.org.br, estará realizando o Pregão Eletrônico nº 
032/2022.02, cujo objeto é Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de gás liquefeito 
de petróleo (GLP) em botijão de 13 kg, para atender as necessidades das diversas Secretarias do 
Município de Tururu – Ce. O edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico 
https://municipios.tce.ce.gov.br/e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceção, s/n 
– Centro. (horário comercial). Tururu, 17 de maio de 2022.Vinicius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio 
AMMA de Eusébio. A Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio-
CE, por meio do Pregoeiro Oficial, torna público que às 09:00 horas do dia 30 de Maio de 2022 
na sala da Comissão Permanente  de Licitação desta Autarquia, situada à Av. Eduardo Sá, 51, 
Bairro: Centro, Eusébio-Ce, fará realizar Sessão Pública para recebimento dos envelopes de 
Proposta Comercial e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Presencial Nº 
2022.05.06.001/AMMA, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é o Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de  água adicionada de sais garrafões de 20LT, para atender as 
necessidades desta Autarquia. O edital poderá ser lido e obtido junto a Comissão de Licitação, 
situada no endereço acima, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou através do site: 
www.tce.ce.gov.br. Reny Sousa Leitão -  Pregoeira.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pacajus - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 
2022.05.16.1-TP. Abertura: 02 de junho de 2022 às 09h00min. Julgamento: menor preço global. 
Objeto: Contratação de serviços especializados em Assessoria de Comunicação, Marketing e 
Assessoria de Imprensa, junto ao Poder Legislativo Municipal de Pacajus, conforme especificações 
contidas no projeto básico e Edital.  Informações: Rua Raimundo Costa, nº 553, Centro, Pacajus/CE 
ou (85) 3348-0205 de 08h00min às 14h00min. Léo Queiroz de Lima – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
CPSMJN - Aviso - Pregão Eletrônico N° 02/2022 – CPSMJN. Pelo presente aviso e em 
cumprimento às Leis nº. 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e o Decretos nº. 5.450/05 e 
suas alterações, o Pregoeiro Oficial do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro 
do Norte comunica aos interessados que realizará o Pregão Eletrônico Nº 02/2022 - CPSMJN 
cujo objeto é o Registro de Preços visando eventuais e futuras contratações para aquisição de 
material médico hospitalar destinados a manutenção das atividades da Policlínica João Pereira 
dos Santos, através do Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte/CE. 
Entrega das propostas: a partir do dia 18/05/2022 e abertura das propostas: 30/05/2022 às 
10h00mm (horário de Brasília) no sítio www.licitacoes-e.com.br e no portal de licitações do 
Banco do Brasil https://www.licitacoes-e.com.br, bem como poderá ser obtido junto ao 
Pregoeiro na Comissão de Licitação, sito à Av. Leão Sampaio, S/Nº - Bairro Rodovia 
Juazeiro/Barbalha. Barbalha/CE, 17 de maio de 2022. Cicero Igor Lima Alves - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Concorrência Pública Nº 05.003/2021 - 
Extrato do Instrumento do Contrato Nº 0500302. Partes:  Contratante: Município de 
Eusébio/Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Contratada: Quatro I Construções LTDA - CNPJ 
Nº. 18.020.126/0001-93. Objeto: Serviços de Engenharia de reforma e execução de drenagem e 
pavimentação e demais serviços de manutenção e melhoria da malha viária no Município de 
Eusébio/CE. Vigência: 11/05/2022 à 04/08/2023. Valor Global: R$ 5.856.618,25 (cinco milhões 
oitocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e dezoito reais e vinte e cinco centavos). Assinam 
pelas Partes: José Valber Barros Mota, CPF Nº. 620.368.583-68 pela Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos e pela empresa Contratada, Sr. José Ilas Pereira do Nascimento, CPF Nº. 
356.071.143-68. Eusébio, CE, 17 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 10.006/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na 
Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados que dia 18 de maio de 2022, estará recebendo as Propostas de Preços e 
Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 10.006/2022, tipo menor preço 
global, tendo como objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de serviço de 
coleta e laudo conclusivo de exame toxicológico – por cabelo, com tempo de detecção mínima 
da droga de 06 meses, todos os exames serão realizados com supervisão da Secretaria 
Municipal de Segurança Pública de Eusébio que designarão um supervisor para 
acompanhamento das coletas, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas 
acontecerá no dia 30 de maio de 2022 às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de 
disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 30 de maio de 2022 (Horário de Brasília). O 
edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante 
o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, através da Comissão de Licitação, torna público, que o prazo para apresentação 
de recurso administrativo expirou e que não foram apresentados recursos nos autos do 
Processo de Concorrência Pública Nº 2022.03.17.02-CPRP. Assim posto, fica marcado para o 
dia 20 de maio de 2022, às 08:30h a abertura das propostas de preços das licitantes habilitadas. 
Jaguaruana, 17 de maio de 2022. À Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – Ce, torna público, que até o dia 31 de maio de 2022 até às 08:30h. 
(horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico 
nº 2022.05.03.02-PERP, tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto o "Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de materiais de consumo para atender as necessidades 
das diversas Secretarias da Prefeitura de Jaguaruana/CE", no endereço eletrônico 
"www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso público". A abertura das 
propostas acontecerá no dia 31 de maio de 2022, às 08:45h. (horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 31 de maio de 2022 (horário de 
Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 17 de maio de 
2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico. A 
Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 17 de maio de 2022 às 09h00min 
estará disponível o cadastramento das propostas de preços no site: www.bll.org.br,  referentes ao 
Pregão Eletrônico nº. 1005.01/22- PE, cujo objeto é a aquisição de material de expediente, para 
atender as novas turmas de educação infantil junto a Secretaria de Educação do Município de 
Milhã/CE. Início da sessão de disputa de lances: dia 01 de junho de 2022 às 09h00min. (horário de 
Brasília - DF). Referido Edital poderá ser adquirido no Site: www.bll.org.br ou 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min às 14h00min na Sala da Comissão 
de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, Centro. Milhã - Ceará, 17 de maio de 
2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Licitação. O Município 
de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 03 de junho de 2022 às 09:00 horas, estará 
abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 05.015/2022, cujo objeto versa sobre a 
pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - Ceará, conforme Convênio Nº 
116/2022 - Processo Nº 03060659/2022 - MAPP Nº 1853 SOP. O edital completo poderá ser 
adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento 
ao públ ico das 07:30h às 13:00h e ainda nos seguintes sít ios eletrônicos: 
<https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php> e <https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 18 de maio de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós - Extrato de Rescisão Contratual. A 
Prefeitura Municipal de Orós, através da Secretaria de Saúde, torna Público o Extrato da 
Rescisão Contratual resultante do referente ao Contrato Nº 2019.08.30.01-01, da 
Concorrência nº 2019.08.30.01, Processo nº 2019.08.30.01, cujo objeto é a contratação da 
prestação de serviços de ampliação do Hospital e Maternidade Luzia Teodoro da Costa no 
Município de Orós/CE, Plano de Trabalho Nº 1021210-66, conforme especificações em 
anexos. Empresa: Dinamica Empreendimentos e Servicos EIRELI com endereço à Rua 
Capitao Gutemberg, N° 967, Letra A - Cidade dos Funcionarios - Fortaleza/CE (Estado do 
Ceará) - CEP: 60.823-050, inscrito no CNPJ sob o nº 25.025.604/0001-13, representada por 
Rafael de Sá Cruz, portador(a) do CPF nº 014.815.983-41. Assina Pelo Contratante: Zuila 
Maria Maciel de Melo Peixoto - Secretária/Ordenadora de Despesas da Secretaria de 
Saúde.Fundamentação Legal: A presente Rescisão Contratual fundamenta-se no inciso II do 
art. 79, da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores, e a Cláusula Décima-T erceira - das 
Rescisões Contratuais, item: 13.3- Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente, reduzida a termo no processo licitatório, 
desde que haja conveniência da Administração, do contrato acima mencionado. Orós (CE), 17 
de maio de 2022. Zuila Maria Maciel de Melo Peixoto - Secretária/Ordenadora de 
Despesas da Secretaria de Saúde.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, Referente “Licença para coleta e 
transportes de Classe II – Não Perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Avenida 
Santana Júnior nº 3000 – Salas 203 e 204, Cocó – Fortaleza - Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

TF LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES PINHEIRO LTDA 
CNPJ: 18.010.834/0001 - 43

Sumitomo Chemical Brasil 
Indústria Química S.A.

CNPJ/ME nº 07.467.822/0001-26 – NIRE 23.300.010.868
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de abril de 2022

A AGE da Cia., instalada com a presença da acionista representando a totalidade do capital social, 
independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Luiz Gomes Lara e secretariada pela Sra. 
Maria Izabel Araújo dos Reis, realizou-se às 09:00 horas do dia 01/04/2022, na sede social, na Av. 
Parque Sul, 2.138, I Distrito Industrial, Maracanaú-CE. Na conformidade da Ordem do Dia e estando 
presentes à assembleia os diretores da Cia. e os representantes da empresa especializada abaixo 
mencionada, as seguintes deliberações foram tomadas, pela única acionista: (a) aprovar, em todos 
os seus termos e condições, o “Protocolo e Justificação de Incorporação da Sumitomo Chemical 
do Brasil Representações Ltda. pela Sumitomo Chemical Brasil Indústria Química S.A.”, datado 
de 28/03/2022 (“Protocolo e Justificação de Incorporação”), que é o Documento I da presente ata, 
autenticado pela Mesa e que será arquivado na sede da Cia.; (b) ratificar a contratação, anteriormente 
feita pela administração da Cia., da empresa especializada KPMG Auditores Independentes Ltda., 
com estabelecimento na Avenida Desembargador Moreira, 1300, SC 1001, 10º andar, Torre Sul, 
Aldeota, em Fortaleza-CE, CNPJ/ME nº 57.755.217/0001-29 e no CRC-SP nº 2SP014428/O-6 
(“KPMG”), para avaliar o acervo líquido da Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. 
(“Incorporada”); (c) aprovar o Laudo Pericial de Avaliação do acervo líquido da Incorporada, preparado 
pela KPMG, Laudo esse que é o Documento II da presente ata, autenticado pela Mesa e que será 
arquivado na sede da Cia., o qual indica que o valor do acervo líquido da Incorporada é, em 31/12/2021, 
de R$ 2.601.284.648,39, dos quais R$ 1.532.472.400,59 correspondem à parcela do acervo líquido 
da Incorporada que excede o valor do investimento da Incorporada nesta Cia.; (d) consignar, nos 
termos do Protocolo e Justificação de Incorporação, que a venda do imóvel de propriedade da Incor-
porada matriculado sob o nº 42.876 junto ao Cartório de Registro de Imóveis de Mogi Mirim/SP para 
a SCB Mogi Terras S.A. (CNPJ/ME nº44.928.210/0001-10), firmada em 11/02/2022, não gera redução 
do acervo líquido a ser absorvido por esta Cia.; (e) consignar que o acervo líquido da Incorporada é 
recebido por esta Cia. pelo citado valor, que foi aceito pela sócia da Incorporada, conforme Resolução 
da Sócia Única da Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. realizada nesta data, com 
aumento do capital social, conforme deliberado no item (g) abaixo, e atribuindo-se à sócia da Incor-
porada, em substituição às 2.320.989.349 quotas que detinha no capital da Incorporada, as ações do 
capital social da Cia. detidas pela Incorporada; (f) concretizar, dessa forma, a incorporação da 
Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. pela Sumitomo Chemical Brasil Indústria 
Química S.A., segundo os termos e condições previstos no Protocolo e Justificação de Incorporação 
acima aprovado; (g) consignar que, em decorrência da referida incorporação, o capital social da Cia., 
atualmente de R$ 793.289.360,25, é aumentado para R$ 2.325.761.760,84, um aumento, portanto, 
de R$ 1.532.472.400,59, mediante a emissão de 16.140.609 novas ações ordinárias, nominativas e 
sem valor nominal, subscritas e integralizadas pela Sumitomo Chemical do Brasil Representações 
Ltda., em nome de sua sócia, Sumitomo Chemical Company LTD., e integralizadas, neste ato, 
mediante versão à Cia. do acervo líquido da Incorporada que excedeu o valor do investimento da 
Incorporada na Cia., conforme o Laudo Pericial de Avaliação e seus anexos aprovado no item “c” 
acima; (h) aprovar o Boletim de Subscrição, que é o Documento III da presente ata, autenticado pela 
Mesa e que será arquivado na sede da Cia., constatando-se que a Sumitomo Chemical Company 
Ltd. subscreveu a totalidade das 16.140.609 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, 
nas condições expressas no Boletim de Subscrição, o qual é expressamente aprovado, de forma que 
fica formalmente concretizado o aumento de capital da Cia. mediante a emissão das referidas novas 
ações; (i) consignar que, em decorrência da incorporação acima mencionada: (i) o estabelecimento 
sede da Incorporada, localizado na cidade de São Paulo-SP, na Av. Paulista, 1.106, Edifício Elijass 
Gliks-Manis, 9º andar, Lado A, Bela Vista, inscrito no Registro de Empresas nº 35.200.709.878 e no 
CNPJ/ME nº 42.462.952/0001-77, será extinto; (ii) o estabelecimento filial da Incorporada localizado 
em Ipojuca-PE, na Rodovia PE 060, km 14,5, s/n, Gleba G, Galpão, Região Suape, inscrito no Regis-
tro de Empresas nº 26900727456 e no CNPJ/ME nº 42.462.952/0005-09, será absorvido pela Cia. e 
passará a ser operado pelo estabelecimento filial da Cia., localizado em Ipojuca-PE, na Rodovia PE 
060, km 14,5, s/n, Gleba G, Galpão Parte, Região Suape, inscrito no Registro de Empresas nº 
26902009054 e no CNPJ/ME nº 07.467.822/0016-02; (iii) o estabelecimento filial da Incorporada 
localizado em Itajaí-SC, na Rua Doutor Reinaldo Schmithausen, 407, sala 32, Bairro Cordeiros, inscrito 
no Registro de Empresas nº 42901186486 e no CNPJ/ME nº 42.462.952/0006-81, será absorvido 
pela Cia. e passará a ser operado pelo estabelecimento filial da Cia. localizado em Itajaí-SC, na Rua 
Doutor Reinaldo Schmithausen, 407, sala 32, Bairro Cordeiros, inscrito no Registro de Empresas nº 
42902034230 e no CNPJ/ME nº 07.467.822/0015-21; (iv) o estabelecimento filial da sociedade incor-
porada localizado em Mogi Mirim-SP, na Rodovia Mogi Mirim a Conchal, s/n, km 06, área rural, inscrito 
no Registro de Empresas nº 35905167979 e no CNPJ/ME nº 42.462.952/0004-10, será absorvido 
pela Cia. e passará a ser operado pelo estabelecimento filial da Cia. localizado em Mogi Mirim-SP, na 
Rodovia Mogi Mirim a Conchal, s/n, km 06, área rural, inscrito no Registro de Empresas nº 35920062945 
e no CNPJ/ME nº 07.467.822/0017-93; e (v) o estabelecimento filial da Incorporada localizado em 
São José dos Pinhais-PR, na Alameda Bom Pastor, 91, sala C, Campina, inscrito no Registro de 
Empresas nº 41900978477 e no CNPJ/ME nº 42.462.952/0002-58, será extinto; (j) excluir o parágrafo 
segundo do Art. 2 do Estatuto Social da Cia.; (k) alterar a composição do Conselho de Administração 
da Cia. para 5 membros, com a consequente alteração do Art. 15 do seu Estatuto Social, permanecendo 
2 cargos vagos até a eleição por Assembleia Geral; (l) alterar o parágrafo segundo do Art. 21 do 
Estatuto Social para constar que, especificamente no caso de vacância do cargo de Diretor Presidente 
da América Latina, os atos elencados no item III do Art. 24 do Estatuto Social poderão ser praticados 
pelo Diretor de Planejamento da América Latina em conjunto com qualquer outro diretor da Cia.; (m) 
excluir o subitem “(k)” do item “II” do Art. 24 do Estatuto Social da Cia.; (n) alterar a denominação do 
cargo de Diretor Presidente do Brasil para Diretor Vice-Presidente Sênior da América Latina, mantendo-
-se lhe as mesmas atribuições; (o) excluir os cargos de Diretor de Soluções de Portfólio da América 
Latina e Diretor de Marketing da América Latina do Estatuto Social da Cia.; (p) criar o cargo de 
Diretor de Planejamento da América Latina da Cia., ao qual competirá (1) assegurar a organização 
das informações para planejamento dos negócios da Cia.; (2) assegurar o acompanhamento dos 
resultados financeiros e apoiar estrategicamente a Cia. no processo de tomada de decisão, fornecendo 
análises, oportunidades e riscos relacionados aos negócios; e (3) gerenciar os indicadores-chave de 
desempenho (“KPIs”) financeiros de todas as unidades de negócios da América Latina; (q) consignar 
que as procurações outorgadas pela Cia. deverão: (i) especificar no respectivo instrumento os atos e 
as operações que poderão ser praticados, bem como o prazo de duração do mandato, salvo no caso 
de mandado judicial, que poderá ser outorgado por prazo indeterminado, e (ii) ser assinadas (I) indi-
vidualmente pelo Diretor Presidente da América Latina; ou (II) de forma conjunta, por quaisquer 2 dos 
demais diretores; (r) em vista das deliberações acima, alterar os Arts. 2º, 5º, 15, 21, 22 e 24 do 
Estatuto Social, os quais passam a vigorar com a redação prevista no Estatuto Social da Cia. conso-
lidado, constituído no Documento IV da presente ata, autenticado pela Mesa e que será arquivado 
na sede da Cia.; (s) autorizar os diretores e/ou os procuradores da Cia. a procederem a todos os atos 
complementares à incorporação, inclusive os registros, arquivamentos, averbações e transferências 
necessários à completa regularização da incorporação; e (t) aprovados os atos da incorporação acima, 
declarar extinta a Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda., tendo sido observadas 
todas as formalidades legais para tanto. Os termos desta ata foram aprovados pela acionista presente, 
que a subscreve. Maracanaú, 01/04/2022. Luiz Gomes Lara, Presidente da Mesa; Maria Izabel Araújo 
dos Reis, Secretária da Mesa. p. Sumitomo Chemical do Brasil Representações Ltda. José de 
Paulo Fabretti. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5782960 em 13/04/2022. 
Protocolo 220475164 de 04/04/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

Sumitomo Chemical Brasil 
Indústria Química S.A.

CNPJ/ME nº 07.467.822/0001-26 – NIRE 23.300.010.868
Ata de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 01 de abril de 2022

A AGE da Companhia, instalada com a presença da acionista representando a totalidade do capital 
social, independentemente de convocação, presidida pelo Sr. Luiz Gomes Lara e secretariada pela Sra. 
Maria Izabel Araújo dos Reis, realizou-se às 14h00 do dia 01/04/2022, na sede social, na Av. Parque 
Sul, 2.138, I Distrito Industrial, Maracanaú-CE. Na conformidade da Ordem do Dia, as seguintes delibe-
rações foram tomadas, pela única acionista: (a) eleger para o Conselho de Administração da Companhia 
os Srs. Nobuaki Mito, portador do passaporte nº TR3706181, para o cargo de Presidente do Conselho 
de Administração; e José de Paulo Fabretti, RG 8.052.294-4 SSP/SP, CPF/ME nº 704.700.578-15, 
para o cargo de membro do Conselho de Administração; e reeleger os Srs. Shinsuke Shojima, por-
tador do passaporte nº TS2966978, para o cargo de membro do Conselho de Administração; Juan 
Agustin Ferreira Espinosa, portador do passaporte de nº 561918659,  para o cargo de membro do 
Conselho de Administração; e Tadashi Katayama, portador do passaporte de nº TL0099632, para o 
cargo de membro do Conselho de Administração; todos com mandato de 2 anos, que se estenderá até 
01/04/2024; e (b) ratificar a atual composição do Conselho de Administração da Companhia, conforme 
segue: (i) Sr. Nobuaki Mito, acima qualificado, como Presidente do Conselho de Administração; (ii) 
Sr. José de Paulo Fabretti, acima qualificado, como membro do Conselho de Administração; (iii) Sr. 
Shinsuke Shojima, acima qualificado, como membro do Conselho de Administração; (iv) Sr. Juan 
Agustin Ferreira Espinosa, acima qualificado, como membro do Conselho de Administração; e (v) 
Sr. Tadashi Katayama, acima qualificado, como membro do Conselho de Administração; todos com 
mandato até 01/04/2024. Maracanaú, 01/04/2022. Ass.: Luiz Gomes Lara, Presidente da Mesa; Maria 
Izabel Araújo dos Reis, Secretária da Mesa. p.p. Sumitomo Chemical Company Ltd., José de Paulo 
Fabretti. Junta Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5788443 em 26/04/2022. 
Protocolo 220565201 de 25/04/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária Geral.

2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - FORTALEZA - CE. Rua Dr. José Lourenço 870, 1° andar - 
Aldeota Fone: (085) 3052.1900 / Fax: (085) 3052.1911. Ana Teresa Araújo Mello Fiúza -- titular. 
Andrea Mello Fiúza, Margarete Moreira Maciel Marcos Klein Antunes, Cláudia Mesquita Rocha, Amanda 
Modesto Praciano -- substitutos. EDITAL. Solicitação nº 01/200938. Natureza da solicitação: Retificação 
Imobiliária Administrativa. Parte interessada: José Ruberval Aguiar da Silveira Objeto da Retificação: O 
imóvel situado nesta capital, na Avenida Aguanambi, registrado nos termos da Transcrição 43.062 do 2o 
Ofício de Imóveis de Fortaleza - Ceará. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM 
RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA. O OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 2ª ZONA 
DE FORTALEZA, por sua titular, ANA TERESA ARAÚJO MELLO FIÚZA, em cumprimento ao disposto no art. 
213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, faz saber a ODETE SARQUIS KALLIL NAJJAR, proprietária do imóvel situado 
nesta capital, na Rua Juvenal de Carvalho, nº 735, objeto da Matrícula nº 13 do 2º Ofício de Registro 
de Imóveis desta Capital, na qualidade de confinante do imóvel objeto desta solicitação, através do 
presente edital, que por esta serventia está se processando a retificação imobiliária administrativa 
requerida por José Ruberval Aguiar da Silveira, nos termos da Solicitação nº 01/200938. O imóvel objeto 
desta solicitação de retificação faz frente para a Avenida Aguanambi, sem número, nesta Capital, com 
as características constantes no memorial descritivo e na planta de situação, apresentados a esta serventia. 
A impugnação do confrontante, caso se julgue prejudicado, deverá ser apresentada dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, por escrito, perante a oficiala que este 
subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a retificação, presumir-se-ão aceitos pelo 
confrontante como verdadeiros os fatos articulados no processo aqui mencionado, entendendo-se, assim, 
sua anuência pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível nesta serventia para 
análise da confinante ora notificada. Dado e passado nesta cidade e comarca de Fortaleza/CE, aos 05 de 
maio de 2022. Eu, Amanda Modesto Praciano, substituta da oficiala, o fiz digitar e subscrevi.

COMUNICADO DE LEILÃO BEM IMÓVEL. MF MARCELO FREITAS AUTOPEÇAS LTDA. Processo nº 0364416-
59.2000.8.06.0001. IMÓVEL: Av. Aguanambi, nº 636, Bairro: José Bonifácio,Fortaleza-Ce. O Dr. Cláudio de 
Paula Pessoa, Juiz de Direito, da 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS, Capital do Estado 
do Ceará, por nomeação legal, FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que, nos autos da Ação de falência acima mencionada, nos termos do artigo 142, §1º da Lei de Falências, será 
vendido, por meio de propostas, o imóvel abaixo descrito, nos termos do art. 118 do Decreto-Lei nº 7.661/45. 
O lance mínimo deverá ser o valor da avaliação constante às fls. 4.318/4.356, qual seja, R$ 9.200.000,00 
(nove milhões e duzentos mil reais). Ficam INTIMADOS OS INTERESSADOS a comparecerem à sala de 
audiências da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências, na Rua Des. Floriano Benevides, 220, Bairro 
Água Fria, Fortaleza-Ce, CEP 60.811-690, no dia 15 de junho de 2022, às 10 horas, para abertura de propostas 
que deverão ser elaboradas de forma legível, sem rasuras ou emendas e entregues em envelopes lacrados, 
mediante recibo, na Secretaria de Vara, no dia anterior à abertura das mesmas, ou seja, dia 14 de junho 
de 2022, das 11:00 às 18:00 horas, condicionada a participação na audiência à entrega da proposta no prazo 
aqui referido. (…) *Para obter o edital na íntegra para conhecimento das demais condições e descrição do 
imóvel, solicitar no e-mail larabarrosoadv@gmail.com

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
 do INSTITUTO BENJAMIM DIAS – IBD

INSTITUTO BENJAMIM DIAS – IBD, associação civil de direito privado sem fins 
lucrativos, situado na Rua Eurico Medina 1260, Bairro Henrique Jorge, Fortaleza/
CE, através de seu presidente Josberto dos Santos Garcez convoca todos os(as) 
associados(as) em suas obrigações estatutárias para participar da ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA  a ser realizada no dia 28 de maio de 2022, em sua sede, 
endereço acima, as 8h30 em sua primeira convocação, e as 9h00 em segunda e última 
convocação, a fim de serem deliberados os seguintes itens, conforme ordem do dia: 
a) deliberação sobre as contas da administração, relativas ao exercício de 2021; b) 
apresentação do planejamento estratégico, desenvolvido pela diretoria,  para o ano de 
2022 e seguintes. O deliberado na mesma, obrigará a todos os associados(as), ainda 
que ausentes ou discordantes, a cumprirem o que for aprovado.

Fortaleza, 16 de maio de 2022

Instituto Benjamim Dias 
Josberto dos Santos Garcez

Presidente 

Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária
 do INSTITUTO BENJAMIM DIAS – IBD

INSTITUTO BENJAMIM DIAS – IBD, associação civil de direito privado sem fins 
lucrativos, situado na Rua Eurico Medina 1260, Bairro Henrique Jorge, Fortaleza/
CE, através de seu presidente Josberto dos Santos Garcez convoca todos os(as) 
associados(as) em suas obrigações estatutárias para participar da ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINARIA   a ser realizada no dia 28 de maio de 2022, em sua sede, 
endereço acima, as 9h30 em sua primeira convocação, e as 10h00 em segunda e última 
convocação, a fim de ser deliberado o seguinte iten, conforme ordem do dia: a)  eleição 
para composição de cargos vagos  da diretoria  eleita em setembro de 2020 para o 
triênio 2020/2023.  O deliberado na mesma, obrigará a todos os associados(as), ainda 
que ausentes ou discordantes, a cumprirem o que for aprovado.

Fortaleza, 16 de maio de 2022

Instituto Benjamim Dias 
Josberto dos Santos Garcez

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

CPFL ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A.
(CNPJ n° 08.439.659/0007-46)

Torna público que recebeu em 09/05/2022 da SEMACE, a Renovação da 
Licença de Operação - REN. LO Nº 168/2021 DICOP-SEMACE, válida até 
5/4/2027, para operacionalização da USINA EÓLIO-ELÉTRICA UEE TAÍBA 
ALBATROZ, situada na EST PR Maceió da Taíba, s/nº, Taíba, município de São 
Gonçalo do Amarante/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Com os preços congelados pela Petrobras há mais de dois 
meses (o último reajuste foi em 11 de março), a gasolina se 
tornou o novo ponto de tensão entre a diretoria da estatal e o 
Governo. De um lado, Bolsonaro tem recorrido a demissões 
para marcar seu descontentamento com o preço dos combus-
tíveis. Isso e nada tem funcionado muito bem para conter o 
avanço dos preços. De outro, acionistas se sentem lesados pela 
demora dos reajustes pela empresa, o que tem impacto nos 
resultados. Segundo cálculos da Abicom, associação que re-
úne pequenos e médios importadores de combustíveis, a de-
fasagem entre os preços da gasolina no mercado interno em 
relação ao mercado internacional chega a 20%. Então, já sabe: 
forte cheiro de aumento no ar.

No caso do diesel, o aumento de 8,9% no dia 9 de maio 
passado atenuou a defasagem em relação aos preços inter-
nacionais e reduziu o risco de desabastecimento do pro-
duto no mercado brasileiro, que depende de cerca de 25% 
das importações. Se os preços internos não acompanharem 
o mercado internacional, os importadores não trazem o 
combustível, e pode faltar diesel no País. Já na gasolina, há 
menos dependência das importações, já que as refinarias 
nacionais abastecem 97% do mercado. Mas se a Petrobras 
decidisse repassar toda a defasagem em relação ao mercado 
externo, o aumento seria da ordem de R$ 1 por litro, segun-
do a Abicom. Criticar, por si só, não adianta.

‘Defasagem’: tudo pela cara gasolina

Alteração. Medida Provisória publicada nessa terça-feira (17/05) alterou regra para a elaboração da tabela de preço do piso 
mínimo de frete rodoviário de carga. A MP reduz de 10% para 5% o percentual de variação no preço do diesel para a corre-
ção dos valores da tabela. A medida ocorre após o anúncio de mais uma alta no preço do óleo diesel na semana passada.

FOTO FOLHAPRESS

Afago
Enquanto isso, foi 

publicada, ontem, a MP 
que altera uma regra para 
a elaboração da tabela de 
preço do piso mínimo de 
frete rodoviário de carga. O 
texto reduz de 10% para 5% 
o percentual de variação 
no preço do diesel para a 
correção dos valores da 
tabela. Vale lembrar que a 
medida ocorre após o au-
mento do diesel na semana 
passada pela Petrobras. O 
preço do litro para as dis-
tribuidoras passou de R$ 
4,51 para R$ 4,91 (reajuste 
de 8,87%), alta de R$ 0,40 
desde o dia 10 de maio.

‘Cortina’
Algumas entidades 

de uma categoria que se 
dizem insatisfeitas, veem a 
medida como positiva, mas 
dizem que ela não ataca o 
real problema, servindo 
apenas como uma "cortina 
de fumaça" para "iludir 
os caminhoneiros". Essas 
entidades afirmam que a 
lei do frete não está sendo 
cumprida porque há uma 
ação sobre o tema parada 
no STF, que discute a cons-
titucionalidade da tabela. 
Por isso, avaliam que não 
haverá impacto imediato 
no bolso do consumidor - 
já que a lei não é cumprida.

Eletrobras
Entidades de servidores 

da Eletrobras apresentaram, 
ontem, à SEC (órgão regula-
dor do mercado de capitais 
dos Estados Unidos) uma 
denúncia contra a compa-
nhia. Segundo o documento, 
a Eletrobras omite de seus 
acionistas a dimensão dos 
riscos financeiros que sofre 
com a hidrelétrica de 
Santo Antônio. A usina, 
que enfrenta dificuldades 
para pagar uma senten-
ça, tem Furnas, subsi-
diária da estatal, entre 
os seus acionistas, com 
43,06% de participação. 

Eletrobras II
Em comunicado ao mer-

cado em 18 de março de 
2022, a Eletrobras demons-
trou preocupação com a 
arbitragem. Mas no balanço 
apresentado à assembleia 
geral ordinária, em 22 de 
abril, não divulgou o mon-
tante total. Segundo a de-
núncia, a Eletrobras preferiu 
apresentar que a provisão 
para a dívida era de cerca 
de R$ 706 milhões, ou US$ 
141 milhões, subestimando 
perdas com a arbitragem 
em cerca de 50%, além do 
risco de inadimplência total 
da Madeira Energia.

FGV: Alta do PIB é normalização pré-covid
O PIB brasileiro subiu 1,5% no primeiro trimestre 
deste ano ante o quarto trimestre de 2021. Na 
comparação com o primeiro trimestre de 2021, 
houve expansão de 2,4% no primeiro trimestre de 
2022, segundo o Monitor do PIB divulgado, ontem, 
pela FGV. O avanço, porém, deve ser considerado 
mais como uma normalização da atividade eco-
nômica em relação ao nível pré-pandemia do que 
como um momento de pujança de fato. Ou seja, é 
como ganhar o mesmo de antes, segundo a FGV, 
para quem o Brasil, há meses, anda de lado.

Projeto de R$ 300 milhões no Pecém é assinado 
Com investi-
mento de R$ 
300 milhões, foi 
assinado, ontem, 
um pré-contrato, 
entre o Comple-
xo do Pecém e a 
empresa Dislub 
Equador, para a 
implantação de 

um parque de armazenamento de combustíveis líquidos. 
Serão 350 empregos na construção do empreendimento 
e mais 100 durante a operação, e as empresas interessa-
das poderão comercializar combustíveis no Estado atra-
vés do novo parque de tancagem, cuja capacidade inicial 
de armazenamento será de 60 milhões de litros.

O governo federal editou 
uma Medida Provisória nes-
sa terça-feira (17) efetuando 
mudança no cálculo da co-
brança no tabelamento de 
frete. A medida representa 
um aceno aos caminhonei-
ros, insatisfeitos em razão do 
aumento dos combustíveis. 
A medida trata da revisão 
extraordinária da Tabela de 
Frete do Transporte Rodo-
viário de Cargas, e reduz de 
10% para 5% de oscilação do 

preço do diesel que determi-
na a revisão da tabela. “Com 
isso, pretende-se dar susten-
tabilidade ao setor do trans-
porte rodoviário de cargas, e, 
em especial, do caminhonei-
ro autônomo, de modo a pro-
porcionar uma remuneração 
justa e compatível com os 
custos da atividade”, disse o 
Palácio do Planalto por meio 
de nota. A legislação já deter-
mina que a Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 

(ANTT) faça, semestralmen-
te, revisão da tabela do frete. 
E prevê também que haja re-
visão extraordinária sempre 
que a variação do preço do 
diesel no mercado nacional 
for superior a 10% em rela-
ção ao preço que consta na 
planilha de cálculos.

De acordo com o Planalto, 
o combustível amplamente 
utilizado por caminhoneiros 
acumula alta de 52% nos últi-
mos 12 meses. Além disso, o 

governo destaca que o preço 
do diesel acompanha a cota-
ção internacional do petró-
leo, que tem sofrido impactos 
da guerra na Ucrânia. A me-
dida provisória possui efei-
to imediato, porém, precisa 
ser validade pelo Congresso 
no prazo de seis meses, sob 
pena de perder a validade. 
Na semana passada, a Petro-
bras anunciou novo aumento 
do preço médio do diesel de 
8,87% nas refinarias.

Medida Provisória muda cálculo de frete 
para conter crise com caminhoneiros

O Monitor do Produto 
Interno Bruto (PIB), a soma 
de todos os bens e serviços 
produzidos no país, revelou 
aumento de 1,5% na ativi-
dade econômica brasileira 
no primeiro trimestre de 
2022, na comparação com 
o quarto trimestre do ano 
anterior. De fevereiro para 
março deste ano, o cresci-
mento foi de 1,8%. Na com-
paração anual, o aumento 
do PIB ficou em 2,4% no 
trimestre e em 4,2% no mês. 
Os dados são da Fundação 
Getulio Vargas (FGV) e fo-
ram divulgados nessa terça-
-feira (17/05).

Juliana Trece, coordena-
dora da pesquisa, disse que 
o avanço se deve ao desem-
penho positivo dos servi-
ços, que apresentam boa 
recuperação após a crise 
vivenciada durante os pio-
res momentos da pande-
mia de covid-19. “Dentre 
as atividades que compõem 
o setor, apenas as de outros 
serviços e de administração, 
educação e saúde pública 
ainda não haviam recupera-
do, no quarto trimestre de 
2021, o nível de atividade 
pré-pandemia da covid-19. 
Com o resultado do pri-
meiro trimestre deste ano, a 
atividade de outros serviços 
ultrapassou o nível pré-pan-
dêmico”.

A coordenadora chama 
a atenção para o desempe-

nho do PIB que tem sido 
estimulado pela normaliza-
ção da atividade econômica 
em patamares próximos aos 
registrados antes da pande-
mia, mas que este efeito está 
se esgotando e deve impac-
tar na sustentabilidade do 
crescimento.

De acordo com os dados 
da FGV, puxado pelo consu-
mo de serviços, o consumo 
das famílias cresceu 3,4% 
no primeiro trimestre, na 
comparação interanual. As 
principais influências para 
o desempenho positivo fo-
ram os serviços de aloja-

mento, alimentação e do-
mésticos. Já o consumo de 
bens duráveis caiu 6,7%, o 
único com queda.

Já a Formação Bruta de Capi-
tal Fixo (FBCF) registrou cres-
cimento de 1,5% no primeiro 
trimestre, em comparação ao 
mesmo trimestre do ano passa-
do. Desde o quarto trimestre do 
ano passado, a análise da taxa 
trimestral móvel apresenta que-
da no componente de máquinas 
e equipamentos, encerrando o 
período com retração de 4,8%. 
As quedas continuam dissemi-
nadas entre os segmentos de 
automóveis, máquinas e equi-

pamentos elétricos e mecânicos.

Exportações
Outro segmento que regis-

trou avanço, segundo a FGV, foi 
a exportação de bens e serviços 
que subiu 9,6% no primeiro 
trimestre, em comparação ao 
mesmo período do ano passa-
do, com destaque para a expor-
tação de serviços (14,7%), bens 
intermediários (14,3%) e pro-
dutos agropecuários (29,5%). 
As importações, no entanto, 
recuaram 1,8%. O resultado ne-
gativo foi puxado pela queda na 
importação de produtos agro-
pecuários e industrializados.

A exportação de bens e serviços que subiu 9,6% no primeiro trimestre, em comparação ao mesmo período do ano passado

Monitor do PIB revela avanço 
de 1,5% no 1o trimestre do ano 
A estimativa da Fundação Getulio Vargas (FGV) é que o acumulado 
do PIB no primeiro trimestre deste ano some R$ 2,46 trilhões

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação, através da Secretaria da Saúde, torna público que se encontra a disposição dos in-
teressados, Edital de Tomada de Preços nº 05.16.01/2022 que será realizado dia 03/06/2022, ás 
09h, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de 
Saúde Tipo I (UBS), no Distrito de Pratiús no município. Outras informações e aquisição do Edital 
os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, 
Pindoretama/CE, no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICITAÇÃO 
- PREGÃO PRESENCIAL Nº 03/2022-PP. A Comissão de Licitações do município de Araripe 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 03/2022-PP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto é aContratação de Serviços 
de Locação de equipamentos de informática, incluída a manutenção preventiva, corretiva 
e assistência técnica com fornecimento de insumos básicos inerentes a estes serviços 
destinados a atender as necessidades das diversas secretarias do municipio de Araripe/CE. O 
recebimento e abertura dos envelopes será no dia 31 de maio de 2022, às 08h00min, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Avenida José Loiola de Alencar, 
440, Centro, Araripe/CE, das 08:00 às 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site:www.
tce.ce.gov.br. Araripe/CE, 17 de maio de 2022. José Feitoza de França- Pregoeiro Oficial.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE ARARIPE – AVISO DE ADIAMENTO - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 01/2022-TP. A Comissão de Licitações comunica aos interessados, o Adiamento 
da licitação na modalidade tomada de preços nº 01/2022-TP, cujo objeto contração de empresa 
de assessoria e consultoria especializada na área de projetos - captação de recursos através de 
transferências voluntárias e na elaboração de prestação de contas dos recursos decorrentes de 
convênios, termos de ajustes, termo de compromisso, termo de responsabilidade, programas de 
ação continuada e instrumentos congêneres similares, de interesse do município de Araripe-CE. 
Fica adiado a data de abertura do certame do dia 25 de maio de 2022, para o dia 27 de maio de 
2022, às 08:00 horas. Maiores informações junto a Comissão de Licitação, das 08:00 ás 12:00 
ou pelo telefone (88) 9.9200-4123 e no site:www.tce.ce.gov.br. Araripe/CE, 17 de maio de 2022, 
Claudio Ferreira dos Santos – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE ARARIPE – AVISO DE ADIAMENTO - PREGÃO PRE-
SENCIAL Nº 03.01/2022-PP. A Comissão de Licitações comunica aos interessados, o Adiamento a 
licitação na modalidade Pregão Presencial nº 03.01/2022-PP, cujo objeto é a Contratação dos ser-
viços de locação de veiculos e máquinas pesadas para demandas da secretaria de infraestrutura de 
Araripe-CE. Fica ADIADO a data de abertura do certame do dia 26 de maio de 2022, para o dia 30 
de maio de 2022, às 08hs00min,por alterações no Edital. Maiores informações junto a Comissão de 
Licitação, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-1245 e no site:www.tce.ce.gov.br. Araripe/
CE, 17 de Maio de 2022, José Feitoza de França – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE CHAMAMENTO 
PÚBLICO N° 01/2022-CHP. As Secretarias de Saúde; de Educação, Cultura e Tecnologia da 
Informação e Trabalho e Desenvolvimento Social do município de Araripe torna público que 
se encontra à disposição dos interessados, a licitação na modalidade credenciamento de 
organizações da sociedade civil (OSC) regularmente constituídas, para eventual celebração 
de termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, através de dispensa de 
chamamento público, para parcerias relativas as áreas de saúde, assistência social e educação 
no município de Araripe/CE. Os interessados deverão apresentar a documentação no período de 
19/05/2022 à 02/06/2022,no horário das 08h30min às 11h30min na sede da Prefeitura Municipal 
de Araripesituada à Avenida José Loiola de Alencar, 440 – Centro - Araripe - Ceará.Maiores 
informações na Prefeitura Municipal de Araripe, das 08:00 ás 12:00 ou pelo telefone (88) 3530-
1245 e no (site:www.tce.ce.gov.br) e (https://www.araripe.ce.gov.br). Araripe/CE. 17 de Maio de 
2022, Clara Saionara de Brito Francelino Neri – Secretária Municipal de Saúde; Aurélio 
Ribeiro Da Silva Lira – Secretário de Educação, Cultura e Tecnologia da Informação Eric 
Paulino Rocha – Secretária do Trabalho e Desenvolvimento Social.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Presidente da  Comissão Permanente 
de Licitação, através da Secretaria da Administração e Finanças, torna público que se encontra a 
disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços nº 05.17.01/2022 que será realizado dia 
20/06/2022, ás 09h, cujo objeto: Contratação de serviços de capacitação profissional com desenvol-
vimento institucional, análise de contingencias passiveis de redução e diagnostico de contribuições, 
nos temas de despesas de pessoal e encargos e repasses constitucionais. Outras informações e 
aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Prefeitura, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 
221. Bairro: Centro, Pindoretama/CE, no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.

Maria Regilânia Oliveira Igue, CPF: 120.857.998-33. Toma público que requereu à Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a Licença Ambiental Única - LAU, para a construção de 
uma residência unifamiliar térreo localizada na Rua: Maria Honaga Igue n° 229, Bairro: Edmilson 
Correia de Vasconcelos - Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências conti-
das nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão de Licita-
ção localizada na Av. Francisco França Cambraia, n° 265, Centro, comunica aos interessados que 
no dia 20/06/2022, às 09h, abrirá licitação de Concorrência Pública nº SE-CP001/2022, cujo objeto: 
Contratação de empresa especializada para construção do espaço educativo rural com 06 salas 
de aula e quadra esportiva, localizada no Distrito de Codiá no município, através da Secretaria de 
Educação, Cultura e Desporto, deste município, conforme Projeto Básico, parte integrante deste 
processo. O edital poderá ser retirado na Comissão de Licitação, no endereço acima, no horário de 
atendimento ao público das 08h às 12h ou pelo portal 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.

AVISO DE LICITAÇÃO
Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama-CE - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 029/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MÁQUINA 
UTENS. E EQUIP. DIVERSOS, MOBILIÁRIO EM GERAL, APARELHOS E UTENS. 
DOMÉSTICOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) E 
SEC. DE AGRICULTURA DE JAGUARETAMA – CE. O mesmo ocorrerá no site 
www.bbmnet.com.br.com início do acolhimento das propostas: 18/05/2022 as 08h00mim, fim 
do acolhimento das propostas: 30/05/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 
30/05/2022, às 08h05; início de disputa de preços: 30/05/2022, às 09h00min, horário de Brasília, 
o edital se encontra na sede da licitação, nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; 
http://www.jaguaretama.ce.gov.br,

Jaguaretama-CE, 17 de Maio de 2022
SEBASTIÃO ALEXANDRE LUCAS DE ARAUJO

Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSELHO DE REPRE-
SENTANTES - O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Ceará – FAEC, 
pelo presente Edital e, na forma do art. 29, incisos I e XI, combinado com o art. 18, inciso I, do seu Es-
tatuto, convoca os Delegados Representantes dos Sindicatos Rurais, filiados a esta Federação, para 
participarem da Assembleia Geral Ordinária do Conselho de Representantes da referida entida-
de, a instalar-se às nove horas (09h00min), do dia vinte e quatro (24) de maio de 2022, por meio 
de videoconferência, através do link: http://meet.google.com/rsb-cjpb-gpa, para fins de: Discussão e 
aprovação do Relatório de Atividades do exercício de 2021; Discussão e aprovação da Prestação de 
Contas da sua Diretoria, referente ao exercício de 2021; Outros assuntos de interesse da entidade 
e da categoria. Não se verificando “quorum” na 1ª convocação, a Assembleia realizar-se-á em 2ª 
convocação, com qualquer número, no mesmo dia e local, ás dez horas (10h00min).  Fortaleza, 12 
de maio de 2022. JOSÉ AMILCAR DE ARAÚJO SILVEIRA, Presidente.

Sindicato dos Médicos do Ceará - Convocação para Paralisação. O Sindicato dos 
Médicos do Ceará, por meio de sua presidência, convoca todos os profissionais Médicos 
Servidores da Atenção Primária do Município de Fortaleza, para paralisação das atividades 
no dia 19 de maio de 2022 (quinta-feira), que terá duração de 24 horas. Convoca também os 
servidores para se fazerem presentes no ato que se dará no Paço Municipal, na manhã do 
referido dia. A motivação do ato é a sinalização pela prefeitura de retirada do direito a 32 
horas dos servidores da atenção básica. Fortaleza /CE, 17 de maio de 2022. 
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Com o resultado neutro, o Grêmio deixa poisção no G4 pela 
primeira vez desde o início do torneio nacional
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Convocação. O zagueiro Léo Ortiz, 26, foi chamado por Tite, nesta terça-feira (17), para integrar a seleção brasileira 
nos jogos preparatórios para a Copa do Catar, que passa a ter 27 atletas. O quinto defensor do país pode ser escalado 
para os dois jogos de junho: no dia 2 (quinta-feira) contra a Coreia do Sul, e quatro dias depois contra o Japão.ESPORTES

Ituano e Grêmio empata-
ram por 1 a 1, nesta segun-
da-feira (16), em Itu, em jogo 
válido pela sétima rodada da 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro. O time da casa domi-
nou o primeiro tempo, teve 
duas bolas na trave, mas foi 
a equipe gremista que abriu 
o placar. Na pressão, nos 
acréscimos, o placar foi igua-
lado. O resultado tira o clube 
gaúcho do G4 pela primeira 
vez, depois de início ruim e 
escalada ao topo nas partidas 
mais recentes.

Diego Souza marcou para 
o Grêmio, no início do se-
gundo tempo. Lucas Nathan 
empatou aos 47 da etapa fi-
nal. O Grêmio começou a 
Série B fora do topo, mas ao 
vencer três partidas seguidas 
entrou no G4 e fincou posi-
ção.

Agora, o time gaúcho tem 
11 pontos e termina a rodada 
em sexto. O Ituano chega a 9 
pontos. Na próxima rodada, 
o Grêmio recebe o Criciúma 
e o Ituano visita o Operário-
-PR. O jogo em Porto Alegre 
acontece na quinta-feira (19), 
enquanto a partida no Paraná 

ocorre no sábado.
“Ainda bem que não leva-

mos gol”. A frase de Nicolas, 
lateral esquerdo do Grêmio, 
na saída para o intervalo re-
sume a atuação no primeiro 
tempo. A estratégia de jo-
gar com meio-campo mais 
leve, criativo, não deu certo. 
Primeiro, deixou a defesa 
mais exposta. E no ataque, 
as chances simplesmente 

não apareceram. Espaçado, o 
time gaúcho entrou em espi-
ral ao longo da primeira eta-
pa e chegou a acumular erros 
individuais e coletivos. De 
posicionamento e técnicos.

Rafael Elias e Gerson Ma-
grão fizeram o Ituano criar 
quatro grandes chances antes 
do intervalo. Com pivô, força 
e pressão, o time da casa en-
curralou o Grêmio em boa 

parte da etapa inicial. Foi 
vertical e só não abriu o pla-
car por causa de Brenno e 
da trave. O goleiro fez gran-
de defesa aos 18 e depois, 
duas conclusões pararam 
no poste.

A atuação ruim do Grê-
mio era tamanha, tão ób-
via, que Roger Machado 
fez duas alterações para o 
segundo tempo. Elias deu 
lugar a Campaz e Elkeson 
entrou na vaga de Gabriel 
Silva. Com dois centroavan-
tes, o time passou a forçar 
a bola na área. A nova for-
mação também adicionou 
atitude e rendeu o gol da 
vitória.

O centroavante Diego Sou-
za marcou o gol da partida 
em jogada de imposição físi-
ca dentro da área. No restan-
te do segundo tempo, até ser 
sacado, Diego Souza ajudou a 
manter a bola no ataque.

O Grêmio, a partir dos 30 
minutos, fechou e passou a 
administrar o resultado. Aos 
47 minutos, em bola aérea 
lançada na área, o time da 
casa conseguiu o gol do em-
pate e selou o resultado.

UMA GRANDE MULHER Neste mês de Maria e das 
mães, meu apreço e meu carinho por uma grande mulher no 
caso minha amiga Liliane, e que saudades do seu grande 
amor que foi o Gláucio de Castro.

DOIS NOMES Duas figuras do meu maior respeito, no caso 
Nill e Oriel Mota Filho.

As novidades do Náutico

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Dentre as novidades que o novo Náutico vai tra-
zer está o buteco Náutico que vai funcionar onde se 
encontram a diretoria e o conselho. Será todo climati-
zado com capacidade para até 300 pessoas e vai atrair 
um público que o Náutico nunca teve.

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

Perda no futsal
O futsal cearense sofreu nessa terça-feira a perda de um 

dos maiores nomes da atualidade na categoria. Salmito 
Ferreira Neto sofreu um infarto fulminante, não resistindo 
e morrendo. Salmito passou pelos dois maiores clubes da 
capital cearense, Fortaleza e Ceará, que emitiram nota de 
pesar pela perda do grande profissional que foi.

Sempre apostando
Fique certo de que seu dia chegará, ou pela Loteria dos 

Sonhos ou pelo Totolec.

Não avance
Este recado serve para tudo na vida. Na dúvida não 

ultrapasse.

Cel. Benone Pompeu
Ele já foi prefeito de Belém do Pará mas tem hoje ne-

gócios aqui e no Rio de Janeiro. E continue a frequentar o 
Flórida Bar a cada dia mais frequentado.

Bolsonaro
Toda crítica permanente é cheia de ódio e logo conde-

nada pelos verdadeiros cidadãos. Se o nosso presidente 
disser que é saudável beber águas a oposição vai dizer 
que é perigoso a ingestão de água.

Oto de Sá Cavalcante
De um grande líder entre empresarial sobre Oto de Sá. 

Um homem criativo, moderno e empreendedor.

Pergunta
Qual dos dois o melhor, Rogério Ceni ou Juan Pablo 

Voldjova? Eu respondo os dois.

Geraldo Luciano

Recentemente quando foi provocado 
por um radialista de que não tinha 
um time para ajudá-lo em caso 

de ser governador, o deputado federal 
Capitão Wagner retrucou afirmando 
que não um time mas sim uma seleção 
e nesta seleção de nomes ele citou Ger-
aldo Luciano, figura das mais queridas na 
sociedade e no esporte e hoje mostrando 
sua competência como vice do vitorioso 
Fortaleza Esporte Clube.

Grêmio empata com Ituano 
pela Série B do Brasileirão 
Em partida válida pela sétima rodada da Segundona do Campeonato 
Brasileiro, o clube gaúcho empatou em 1 a 1 com o time paulista fora de casa

PAULINO NEVES AGUIAR
Torna público que requereu à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Marco, Licença Prévia, referente à uso alternativo do solo para implantação de projeto de 
silvicultura, por meio do plantio de eucalipto contemplando uma área de 340,21 hectares, situado na 
Fazenda Furnas, S/N°, Localidade de Forno Velho, no município de Marco – CE. Foi determinado o cum-
primento da legislação ambiental em vigor.

ALECIO TORQUATO DE PAULO

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE a 
Renovação da Licença de Instalação e Operação nº 14/2022 - DICOP, com validade até 
10/04/2027, para carcinicultura, situada no Porto José Alves, S/N, Zona Rural, no mu-
nicípio de Aracati/Ce CEP: 62.800-000. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

VITOR RUFINO VERISSIMO torna público que recebeu da AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE 
DE BATURITÉ– AMAB a Licença Ambiental Única Nº 29.2022.04, com validade até 30 de abril 
de 2023, para o projeto de reforma para uma residência, no município de Baturité, no endereço 
Condominio Guaraville, Casa 12 - Brejo - Baturité. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento LAU.

ACQUAMARINE BRASIL AQUICULTURA LTDA

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE a 
Renovação da Licença de Operação nº 141/2022 - DICOP, com validade até 15/05/2027, 
para carcinicultura, situada na Lagoa dos Patos, S/N, Zona Rural, no município de Aca-
rau/Ce CEP: 62.580-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A EMPRESA RODOLFO G MORAES & CIA LTDA, INSCRITO NO CNPJ SOB O NÚMERO 
N°07.202.021/0001-39 SITUADO A ROD BR 222 KM 12,5 - NOVO TRACADO S/N BAIR-
RO CAMPO GRANDE - CAUCAIA/CE, REQUEREU JUNTO AO IMAC - INSTITUTO DE MEIO 
AMBIENTE DE CAUCAIA, A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA ATIVIDADE 
DE FABRICAÇÃO DE ÓLEOS VEGETAIS REFINADOS, EXCETO ÓLEO DE MILHO, A EM-
PRESA CUMPRIU TODOS OS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ÓRGÃO AMBIENTAL.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 18/04/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N° 30755 LUIZ XAVIER NOGUEIRA JUNIOR E SANDRA TAVARES DA SILVA

17 DE MAIO DE 2022
Maria Valsicleide de Moura

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9617-FRANCISCO HELIO FEITOSA ALVES E MARIA ALDENICE COSTA PINTO
Nº9618-JANILE BARBOSA DA SILVA E DIVA MICAELEN SILVA DE MOURA
Nº9619-ANTONIO MARCOS MATIAS DE MEDEIROS E KAROLINE DA SILVA PINHEIRO
Nº9620-MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO COSTA E MARIA APARECIDA DE BRITO DUARTE
Nº9621-FRANCISCO CARLOS BERNARDINO FILHO E KATIANNE DOS ANGELOS FREITAS
Nº9622-ALEXSANDRO MELO DE SOUSA JUNIOR E ALINE CANDIDO DE OLIVEIRA
Nº9623-ROBSON AQUINO DE SOUZA E MARISA PAIVA CHAVES LOPES
Nº9624-VANESSA NORONHA DE OLIVEIRA E EDINEUDA SOARES BARBOSA
Nº9625-GERÔNIMO RAFHAELL BATISTA VERAS E DENISE DE PINHO MANO

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza, 18 de Maio de 2022
Fernanda Maria Alves Gomes

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:
339532 - Renato Cesar Vieira da Silva e Vanderline Ferreira de Lima;
339533 - Vilson Braga dos santos e Katiana Santos da Silva; 
339534 - José Neuton Rodrigues Alves e Joelma Soares;
339535 - João Carvalho Souza e Ana Maria França de Barros;
339536 - José Mário Carneiro e Maria das Graças de Souza Braga;
339537 - Gesaias Bezerra Lima e Francisca Alexandra da Silva;
339538 - Lucas Cavalcanti de Lima e Dayseanne Ferreira de Freitas; 
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, 16 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66753-NAZARENO DA ROCHA SOUSA E LUZIANE CANDIDO SOUSA
66754-LUAN IURI LOPES MACIEL E MARIA DANIELE FONTELES COSTA

Fortaleza, 17 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27601 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ SIDNEY VALENTE LIMA e VALERIA SANTANA TEIXEIRA;
Edital n° 27602 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAIMUNDO CHARLES RIBEIRO ALVES e MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOUSA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 17 de Maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339539- Alderlan Pereira de Menezes e Jessica Xenofonte Bezerra;
339540- Stefano Mecenero e Newton Malveira Freire;
339541- Kedson dos Anjos Lima e Carolaine da Silva Ribeiro;
339541- Washington Alves Moreira e Sandra Suêrda Távora Loureiro;
339542- Lucas maia Lopes e Ana Cristina Ferreira de Souza; 
339543- José David da Silva Bessa e Maria Karen do Nascimento Torres;
339544- Leandro Viana de Oliveira e Stefani Cunha Paiva 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, 17 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30726 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAILTON DE ARAÚJO ROSENDO FREIRE e LUCIANA MARIA PIMENTEL FERNANDES;
Edital n° 30733 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO BRUNO VIANA LOPES e CRISLÂNIA NASCIMENTO ANTUNES.

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, 17 de maio de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30947 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANA FLÁVIA RAMOS DA SILVA e ANA KAROLINA DE SOUSA SILVA;
Edital n° 30948 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BEATRIZ DA SILVA LIMA e TEREZA CRISTINA REBOUÇAS MAZZA;
Edital n° 30949 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAQUELINE CLÍCIA ARAÚJO SILVA e PAULA DE ANDREA MACHADO;
Edital n° 30950 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CLIDENOR DE LUCENA FILHO e ANGELICA ARAUJO MOREIRA FREIRE;
Edital n° 30951 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO HENRIQUE GIRÃO e LÍVIA FONSECA DE PAULA ALMEIDA;
Edital n° 30952 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LETÍCIA NACLE ESTEFAN SOBRAL e ROZIANE PAULA BATISTA;
Edital n° 30953 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SHAYNE MICHAEL SIMPSON e ÉRICA XAVIER CRUZ;
Edital n° 30954 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO HENRIQUE DE MELO FRANÇA e GABRIELA DE ALMEIDA 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, 17 de maio de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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 Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41685 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ GLAUCIO GUIMARAES PINHEIRO e KATIA REJANE AUGUSTO PEIXOTO;
Edital n° 41674 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAMONES RIBEIRO SILVA e JANAINA DE SOUSA FERREIRA;
Edital n° 41683 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EVANILDO FERREIRA DE ALMEIDA e SIMONE MARIA DA CONCEIÇÃO ARAÚJO;
Edital n° 41686 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GIOVANNI ALVES DE ARAUJO e MARIA JOSE MARQUES GOMES;
Edital n° 41684 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JESIEL LUCAS RODRIGUES DA SILVA e ALEXSANDRA COSTA PEREIRA;
Edital n° 41677 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO REGINALDO CARNEIRO e MARIA ROSIMAR DA SILVA;
Edital n° 41687 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO DE SOUSA TREVIA e MARIA DO SOCORRO LINO DA COSTA;
Edital n° 41688 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS DUARTE DO NASCIMENTO e MARIANE LEAL DE SOUZA;
Edital n° 41690 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENAN GURGEL CAVALCANTE MAGALHÃES e MARIANA BEZERRA DUARTE;
Edital n° 41691 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO VALDIR DA COSTA LIMA e MARIA DE FATIMA ANDRADE DA SILVEIRA;
Edital n° 41678 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO EVENILTON DA SILVA e MARIA VÂNIA FAUSTINO;
Edital n° 41679 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EVANDRO DA SILVA FILHO e ANA KAROLINE FREIRE DE ANDRADE;
Edital n° 41680 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBSON HERMENEGILDO RODRIGUES FERREIRA e TIFANNE MENDES ALENCAR;
Edital n° 41681 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL GOMES MACIEL e VICTORIA PETRI FEITOSA ESTEVES;
Edital n° 41675 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURO BENEVIDES PAZ e FABIANA CARNEIRO FEIJÓ;
Edital n° 41689 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WENDEL SILVEIRA RODRIGUES e RODOLFO IGOR FERNANDES DE OLIVEIRA;
Edital n° 41676 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL SILVA SANTOS e MARIA EDUARDA DE SÁ MIRANDA;
Edital n° 41682 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE ANDRADE FEITOZA e RAIMUNDA CORREIA DE CASTRO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 17/05/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular
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Nesta sexta-feira (20), a rainha da música da Amazônia, Oneide Bastos, lança o segundo disco de sua carreira de quase 50 anos. O álbum, 
que será disponibilizado nas plataformas de streaming, teve produção, direção artística e arranjos de Dante Ozzetti, além de ter sido selecio-
nado pelo Rumos Itaú Cultural. O repertório leva o ouvinte a viajar pela cultura da região e pela sua história de sua vida, que entra pelos rios, 
florestas, magia, pelo imaginário. Ainda, o projeto une músicos do Amapá e São Paulo. No disco, Oneide está acompanhada por Dante Ozzetti 
no violão e guitarra elétrica; Fi Maróstica no baixo; Guilherme Held na guitarra elétrica; Guilherme Kastrup e Nena Silva na percussão; Hian Mo-
reira, bateria; Luiz Amato, César Miranda, Soraya Landim, Andreas Uhlemann, Amanda Martins, Caio Santos, Alex Braga e Guilherme Peres nos 
violinos; Emerson De Biaggi, Elisa Monteiro e Fábio Tagliaferri nas violas; Adriana Holtz e Jin Joo Doh nos cellos; e Marco Delestre, contrabaixo.

Nos primeiros dois meses de 2022, o turismo no Ceará cresceu 29,2%

Um pouco de muita gente

1Saindo-se muito bem no mestrado da 
USP, o jovem brasiliense Saulo Barros 

de Melo, 22 anos.

2Cumpre carga horária na cadeira Finanças 
Comportamentais.

3Dia 16 passado, dois anos do faleci-
mento de Renato Bonfim. Grande e 

inesquecível figura.

4Em pleno dia consagrado ao meio ambiente 
e a ecologia, 5 de junho o brilhante advoga-

do Chagas Lacerda aniversaria.

5Amanhã 19 de maio o homem forte do 
Detran Sidrião Freitas Neto recebe a lista 

afetiva no seu aniversário.

6Entre os dias 24 a 26 de maio, milhares de 
pessoas poderão participar gratuitamente 

de mais uma edição da Feira Virtual de Está-
gios e Empregos realizada em parceria pela 
Estácio e Wyden. Durante 72 horas de evento 
serão ofertadas mais de 150 mil vagas em 
grandes empresas de todo o Brasil, em opor-
tunidades presenciais, hibridas ou remotas e 
ainda oportunidades com e sem exigência de 
diploma. Além de alunos e ex-alunos, poderão 
se inscrever estudantes de outras instituições, 

profissionais que buscam recolocação ou 
quem deseja estar antenado com às tendên-
cias do mercado de trabalho. Para acessar 
o conteúdo, os interessados devem fazer o 
pré-cadastro por meio do link https://www.
carreirasedu.com.br/feiradeestagios

7A programação ainda conta com temas 
relevantes em todas as áreas do conhe-

cimento como: o impacto das tecnologias 
nas carreiras, autodesenvolvimento, diver-
sidade e inclusão, e empreendedorismo, 
dentre outros. Ainda será possível ficar por 
dentro das tendências em processo seletivo 
on-line e conhecer as carreiras que estão 
em evidência em 2022.  Participarão dos 
painéis empresas como Microsoft, TIM, 
Delloite, Sony, DASA, Ambev, Rock in Rio.

8Durante 72 horas os participantes po-
derão se candidatar às vagas em uma pla-

taforma de oportunidades profissionais que já 
conta com mais de 50 empresas confirmadas 
como Infojobs, Pepsico, IBM, Gerdau, 
Americanas, Banco Santander, Mc Donald’s, 
UnitedHealth Group, Unimed, Amazon, Sony 
Music, Ambev, entre outras.

NUMERADAS

Tendo como palco a linda mansão da família Dias Bran-
co, Marcelo Dias Branco, Mateus Soares e João Jaime Jereis-
sati promoveram a primeira edição do New In Experience.

O trio já vem promovendo há alguns anos o Natal New IN, 
já virou tradição em Fortaleza. A festa tem como objetivo pro-
porcionar uma experiência premium para um público seleto.

A governadora Izolda Cela puxou a lista de convidados 
da solenidade de outorga da Medalha Boticário Ferreira ao 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, 
deputado Evandro Leitão.

Vereadora Kátia Rodrigues foi a autora da proposição que 
agraciou e reconheceu o trabalho do dep Evandro no coman-
do da Assembleia Legislativa.

Bastante emocionante o casamento da cearense Joana 
Laprovitera e do empresário e publicitário Rafael Urenha, que 
aconteceu na Paróquia de São José, na capital paulistana.

Joana é filha da querida Elusa e do talentoso arquiteto e 
artista plástico Totonho Laprovitera.

Marilena Campos, presidente da Sociedade Amigas do 
Livro, SAL, proporcionou a algumas sócias efetivas uma 
tarde de lazer e cultura. Foi uma visita guiada à Biblioteca 
Pública Estadual  que após a reforma, tornou-se um espaço 
cultural moderníssimo. Entre as presentes: Cláudia Aldi-
gueri, Edyr Rolim, Regina Fiuza, Bernadete Bezerra, Ester 
Weyne, Vládia Limaverde, Cláudia Queiroz e Marilena.

Jurandir Picanço Júnior, consultor de energia da Fiec, está 
na lista das 100 personalidades mais influentes da Energia 
no país, prêmio promovido pelo Grupo Mídia desde 2017 e 
que homenageia importantes nomes do setor energético do 
Brasil. Os eleitos foram escolhidos através de pesquisa de 
mercado, realizada pelo Conselho Editorial do Grupo Mídia, 
e de votação aberta que se encerrou no dia 30 de abril.

Mais um produto de 
sucesso. A BSPAR Urba-
nismo iniciou a pré-ven-
da do BS Parc Pacatuba, 
loteamento fechado, 
localizado na CE 060. O 
BS Parc Pacatuba como 
é chamado o empreen-
dimento, foi apresen-
tado oficialmente em 
evento para corretores 
no BS Tower, onde os 
parceiros conheceram 
de forma detalhada o 
conceito do projeto.

Segundo a superinten-
dente comercial da BSPAR, 
Renata Santos, o resultado 
tem superado às expectati-
vas iniciais. O coordenador 
comercial da BSPar Urba-
nismo, Guto Mota, destaca 
que o sucesso pode ser 
medido pela quantidade 
de reservas que viraram 
vendas em pouquíssimos 
dias. O BS Parc Pacatuba 
oferece 861 lotes.

O BS PARC URBANIS-
MO tem Club House com 
controle de acesso e 
lazer completo, áreas de 
convivência distribuídas 
por todo o terreno, múlti-
plas metragens de lotes 
para atender diversas 
necessidades, além do 
padrão BSPAR na qua-
lidade de acabamento, 
arquitetura e paisagismo.

A Avenida Beira Mar será 
oficialmente entregue aos 
fortalezenses no próximo 
dia 20 de maio, a partir 
das 17 horas, a obra será 
inaugurada, em evento mar-
cado por shows artísticos e 
iluminação especial.

Curtinhas

Quando falamos sobre o tu-
rismo na capital cearense logo 
vem à mente o litoral, as belas 
praias e os cenários paradisíacos. 
Mas já imaginou vir a Fortaleza 
conhecer uma rota diferente? 
Sim, isso é possível. Atualmente, 
vários empresários investem na 
criatividade para atrair turistas 
e conterrâneos para explorar de 
uma maneira diferente a terra da 
luz. A gastronomia e a cultura 
local, são fatores predominan-

tes. Hoje em dia, podemos citar 
o Centro das Tapioqueiras no 
bairro Messejana e escolher dias 
específicos para conhecer uma 
especialidade na cidade. Na ca-
pital, a quarta-feira é caracteriza-
da como a quarta da cachaça e a 
quinta-feira é mencionada como 
a quinta do caranguejo.  

Pedro Freitas é digital in-
fluencer e trabalha com o tu-
rismo regional através de suas 
redes sociais alimentando a 

curiosidade de seus 60 mil se-
guidores. Ele mostra a curiosi-
dade da cidade que tem atraído 
diversos públicos e aumentan-
do a visitação nos estabeleci-
mentos.  Pedro comenta sobre 
o avanço  do turismo e o que 
mudou em relação há 10 anos 
atrás na capital. “Fortaleza hoje 
em dia é uma cidade onde o tu-
rismo artístico obteve um gran-
de espaço no dia a dia. Muitas 
pessoas saem de outras cidades 
para assistir shows aqui e apro-
veitam para conhecer os locais. 
O comércio também cresceu 
muito nessa modalidade turís-
tica. Existem pessoas que vêm a 
Fortaleza para comprar roupas e 
levarem para vender em outras 
cidades. O que já existia, ficou 
mais evidente. A feirinha da ma-
drugada em torno da catedral é 
um exemplo clássico. O fortale-
zense hoje em dia, passa a intera-
gir mais com os próprios lugares 
da capital. O calçadão revitaliza-
do da Barra do Ceará, a região da 
Sabiaguaba e outros pontos da 
cidade se tornam ambientes de 
lazer e isso é uma forma de tu-
ristar dentro da cidade”, conclui.

Com sua vocação natural 
para esse destaque, o Ceará é 
rico em história, cultura, artesa-
nato, gastronomia, atrativos na-
turais e localização. Hoje possui 
estradas bem estruturadas, ho-
telarias em todos os pontos da 
região, restaurantes para todos 
os gostos e de fácil acesso para 
voos internacionais. Incluída 
nesse perfil, a capital cearense é 
destacada como uma cidade di-
versificada e completa, em 2019, 
foi a quarta capital selecionada 

ao título de Cidade Criativa pela 
Organização das Nações Unidas 
para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (Unesco). 

Nos primeiros dois meses de 
2022, o turismo no Ceará cres-
ceu 29,2%. De acordo com a 
Secretaria de Turismo (SETUR), 
o Ceará é o grande destaque do 
turismo brasileiro nos últimos 
anos. As atividades em Fortale-
za representa 12% do Produto 
Interno Bruto (PIB) e segundo a 
Associação Brasileira de Desen-
volvimento (ABDE), o Banco do 
Nordeste (BNB) atualmente está 
disponibilizando R$ 580 mi-
lhões com o objetivo de apoiar a 
retomada da atividade turística, 
pois é o setor que está apresen-
tando maior crescimento. No 
Ceará, serão destinados para o 
estado R$ 165 milhões. 

Atualmente os tipos de tu-
rismo destacado no estado são: 
Turismo cultural, turismo por 
aventura, turismo de sol e praia, 

turismo religioso e turismo de 
café, onde as cafeterias passa-
ram a ser pontos de encontros 
dos fortalezenses. 

Levando em conta o potencial 
e o grande avanço do turismo na 
região, empresas cearenses de tu-
rismo montam programas e pa-
cotes específicos para o público 
da própria cidade. 

Em entrevista em uma agên-
cia de turismo, em Fortaleza, a 
Wee Travel percebendo esse po-
tencial de destinos e observando 
o que se faz no mundo, criou a 
modalidade “Wee Receptivo”, 
onde oferece o próprio turismo 
local. Dessa forma, adaptou al-
gumas rotas já criadas em um 
roteiro mais personalizado, 
como a rota do café verde, das 
emoções, das falésias e a rota 
Jeri Off Road, que tem passeio 
de Fortaleza até Jericoacoara 
pela praia. Além dos pólos gas-
tronômicos e a visita na casa de 
artesãos e conviver com a cultu-

ra local como o turismo criativo 
de pesca e artesanato.

“No Ceará tem muitas ex-
periências no setor turístico. A 
gente pode destacar na capital, 
por exemplo, a rota da cachaça, 
turismo náutico, tours de equi-
pamentos culturais, tours de 
compras, artesanato e gastrono-
mia, são tours de experiências e 
sensoriais que te conectam com 
a cidade. Fortaleza já é um des-
tino maravilhoso para o turismo 
é reconhecido nacionalmente”, 
afirma Bárbara Redes, gestora 
da wee receptivo no Ceará

Bruno Sobreira, 41, turista de 
Minas Gerais, relata sobre sua 
experiência em Fortaleza. “Ve-
nho a Fortaleza sempre que pos-
so, gosto muito dessa cidade e 
da cultura, o cearense é bastante 
receptivo e me cativa a cada dia 
que visito esse lugar.”

GERAL
Combate à violência contra crianças. A Fundação da Criança e da Família Cidadã (Funci), realiza hoje um ato em alusão ao Dia Nacional de Combate ao 
Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A ação será no anfiteatro da Avenida Beira-Mar, a partir de 16h, e contará com distribuição de mate-
rial informativo alertando sobre os riscos e sinais desse tipo de violência e também com a peça teatral A Chave. O ato faz parte da campanha Maio Laranja.

Capital cearense inova em rotas
turísticas aquecendo a cultura local
Os pontos de encontro na cultura, religião, gastronomia e aventura na cidade atraem residentes e visitantes

FOTO ISMAEL AZEVEDO

Presidente da ALCE deputado Evandro Leitão recebe a medalha 
Boticário Ferreira das mãos da governadora Izolda Cela, 
vereadora Kátia Rodrigues e de sua esposa Cristiane Leitão

Seridião Montenegro e Luiziana Esteves, 
ele festejado aniversariante do dia 
16 de maio. Parabéns!

Ana Sampaio e Mônica Arruda com
a muito querida Margarida Borges, 
aniversariante do último dia 10

SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO CEARÁ - SENECE, considerando 
o que foi deliberado e decidido em assembleia geral dos servidores médicos, enfer-
meiros, técnicos de enfermagem, cirurgiões dentistas, técnicos e auxiliares em saúde 
bucal ocorrida no último dia 14 de maio de 2022 na sede do SINDFORT, ocorrerá 
uma PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DESTAS CATEGORIAS POR 24 HORAS NO 
PRÓXIMO DIA 19 DE MAIO DE 2022. Desta feita convocamos a presença de todos os 
profissionais enfermeiros servidores da ATS (Atenção Básica de Saúde) do município 
de Fortaleza a se fazerem presentes no Paço Municipal (Rua São José, Nº 01, Centro, 
Fortaleza/CE) a partir das 09:00hs. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
PARALIZAÇÃO SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE 

ANÍSIA FERREIRA DE LIMA
Presidente

Fortaleza - CE, 17 de maio de 2022 


