
Fortaleza, Ceará, Quinta-feira, 19 de maio de 2022 • Edição No 24.314 • Fundado em 24 de setembro de 1936                                                                                                                                 R$ 2,00

 
 

 

97 71809  304002   51

ISSN 1809-3043

 

NESTA EDIÇÃO
12 páginas

ELETROBRAS: maioria do 
TCU aprova a privatização

ECONOMIA9 ON-LINE www.oestadoce.com.br
ASSISTA AOS VÍDEOS
DA TV O ESTADO

PREÇOS: PROCON 
FAZ PESQUISA

CIDADES6
NOVA BEIRA MAR 
É ENTREGUE

ÚLTIMAS8
CAPITAL: TIROTEIO 
DEIXA 3 MORTOS

POLÍTICA3
LIRA DEFENDE 
SAÍDA EQUILIBRADA

INTERNACIONAL7
RÚSSIA EXPULSA 
85 DIPLOMATAS

ECONOMIA

ENERGIA
CÂMARA PODE VOTAR 
PARA SUSPENDER 
REAJUSTE NA TARIFA

10

A decisão da maioria dos ministros do Tribunal de Contas da União dá passe livre para
o governo abrir mão do controle da maior empresa de energia da América Latina

DIA LIVRE DE 
IMPOSTOS TERÁ 
DESCONTOS
Lojas participam do dia D sem impostos para 
conscientizar consumidor sobre impacto dos impostos 
sobre o preço dos produtos. ECONOMIA9

O TCU (Tribunal de Contas da União) aprovou o processo de privatização da Eletrobras, conforme indicação de voto dos ministros em julgamento na 
tarde desta quarta-feira (18). “Esta foi uma sessão histórica”, afirmou o relator Aroldo Cedraz. “Não tenho qualquer dúvida que as próximas geração vão 

reconhecer os esforços do TCU para proteger o Estado e a sociedade com a possibilidade de modernizar o setor elétrico brasileiro.”. ÚLTIMAS8

Como costuma ocorrer em momentos decisivos nos processos de privatização, as horas que precederam o julgamento foram tensas

Dois policiais rodoviários federais foram mortos, ontem, próximo ao 
viaduto da Avenida Oliveira Paiva, na Cidade dos Funcionários. Os agen-
tes foram mortos por Antônio Wagner Quirino da Silva, que também foi 
morto por um policial militar que passava no local. CIDADES6

Pefoce identifica homem que 
matou policiais rodoviários

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Os pronunciamentos 
dos parlamentares 
pautaram ações da 
governadora antes e 
depois de assumir o 
mandato. Um deles 
chegou a declarar 
apoio explícito a seu 
nome como candidata 
do PDT para a 
eleição deste ano. 
POLÍTICA3

Toffoli rejeita ação 
de Bolsonaro contra 
Moraes e presidente 
aciona PGR

Deputados na AL 
saem em defesa 
da gestão de Izolda 
na educação

Local ficou repleto de agentes de várias corporações ligadas à segurança pública

Jair Bolsonaro 
apresentou ao STF 
uma ação sob a 
alegação de abuso de 
autoridade do ministro 
Alexandre de Moraes, 
ele próprio integrante 
da corte. Após Toffoli 
rejeitá-la, ele levou 
ação semelhante 
para Augusto Aras. 
NACIONAL5
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NACIONAL

Para que saia das amarras que a legislação 
impõe ao setor público

Ministro Jorge Oliveira (TCU) ao votar a favor da aber-
tura de capital da Eletrobras

O
tucano João Doria deixou claro 
aos mais próximos, nesta quar-
ta (18), a intenção de resistir à 
mais séria investida contra sua 

pré-candidatura à presidência, protagoniza-
da por dirigentes do próprio PSDB que ele 
derrotou junto com Eduardo Leite, nas pré-
vias. Doria ficou animado com pesquisa do 
Quaest, divulgada na rede CNN, e decidiu 
enfrentar a instabilidade da sua candidatura 
com “diálogo” e muita, muita paciência.

Chances maiores
A pesquisa compara chances eleitorais na 

3ª via: 51% dos entrevistados conhecem e 
admitem votar em João Doria, contra 44% 
de Simone Tebet. 

Resultado oposto
O problema de Doria é que tucanos hos-

tis à sua candidatura preferem dar atenção a 
outra pesquisa em que Tebet teria melhores 
condições.

Pesquisa eleitora
Aécio Neves, inimigo nº 1 de Doria no 

PSDB, afirmou na terça (17) que a escolha do 
candidato não pode ser “indireta”, por meio 
de pesquisa.

Tucano no paredão
Doria quer adiar a decisão até as vésperas da 

convenção do PSDB, mas Aécio e demais inimi-
gos insistem na humilhação da desistência já.

Comparação
Foram abertas mais empresas no primeiro 

trimestre do ano do que os 615.173 empre-
gos formais criados.

Enorme
No total, existem 21,2 milhões de empre-

sas em atividade no Brasil, de um universo 
de mais de 53 milhões já criadas.

Não é fácil
Das mais de 835 mil novas empresas aber-

tas em 2022, mais de 20 mil já encerraram 
suas atividades, revela a plataforma XTR.

Ops
Citação de Luiz Fux, presidente do STF, 

ouriçou juristas: “Todo poder emana do 
povo e em seu nome ele é exercido”. Mas o 
parágrafo único, do artigo 1º diz: “Todo o 
poder emana do povo, que o exerce por meio 

Doria usa pesquisa, paciência e diálogo como armas

O PODER SEM PUDOR

Locutor da rádio Tabajara, do governo da 
Paraíba, Pascoal Carrilho transmitia a chega-
da do presidente Ernesto Geisel a João Pessoa. 
Ao anunciar o desembarque do general com 
sua voz marcante, ouviu-se uma sonora vaia. 
Enquanto a comitiva descia do avião, ele ata-
cou: “Acaba de desembarcar o Presidente... e 

esses moleques...” A ênfase em “moleques” fez 
parecer um xingamento a ministros e asses-
sores que desembarcavam. Pascoal não pôde 
concluir a frase: a transmissão foi interrompi-
da. E ele passou boa parte dos anos seguintes 
tentando explicar que sua bronca era contra a 
multidão, e não contra o ditador.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Bronca mal compreendida

Brasil abriu 835 mil empresas no 
1º trimestre
O Brasil tem motivos para 
comemorar: foram abertas 
835.037 empresas no País, 
entre 1º de janeiro e 31 de 
março, segundo dados atua-
lizados da plataforma XTR 
Brasil. Só o estado de São 
Paulo, a “locomotiva” da eco-
nomia brasileira, é responsá-
vel por 29,9% (243,7 mil) das 
novas empresas em ativida-
de, seguido por Minas Gerais, 
com 87.523 (10,7%), e o Rio 
de Janeiro, onde foram aber-
tas 70 mil empresas (8,6%).

representantes eleitos ou diretamente, nos 
termos desta Constituição”.

Propaganda disfarçada
Tem plataforma de checagem que rasgou a 

máscara: dedicadas a desmentir governistas, 
agora, a pretexto de desmentir posts irrele-
vantes, destacam “feitos” do governo Lula. 
Parece até propaganda eleitoral.

Vontade política
O presidente da Câmara dos Deputados, 

Arthur Lira (PP-AL), garantiu ontem que 
apesar de o aumento da tarifa de energia elé-
trica estar previsto nos contratos das distri-
buidoras, “pode ser minimizado”.

Para melhor
O primeiro trimestre do ano contabilizou 

1,7 milhão de desligamentos voluntários, 
alta de 70% em relação ao mesmo período 
do ano passado e, segundo especialistas, tra-
ta-se de uma ascensão profissional ou de rea-
ção negativa à volta ao trabalho após longo 
período de isolamento.

Lorota ideológica
Elon Musk chamou de lorota a ESG (“po-

lítica” social, ambiental e de governança) e 

cita absurdo: a gigante do petróleo Exxon no 
Top10 ESG da bolsa americana. E a Tesla, de 
carros elétrico, sequer está na lista.

Velha política
A CCJ da Câmara aprovou mais um pro-

jeto de zero importância ontem e que deixa 
o cidadão indignado com a perda de tempo. 
Um viaduto de Guaratinguetá (SP) será cha-
mado agora de “São Frei Galvão”.

Vai-e-vem
Na Paraíba, políticos trabalham com a 

informação de que o deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP) avalia disputar novo mandato 
e desistir do Senado, em razão do avanço da 
candidatura de Efraim Moraes (União).

Tempo político é outro
O acidente com o voo da Chapecoense 

completa seis anos em 2022, teve ao menos 
dois documentários e uma minissérie docu-
mental. Já a CPI no Senado diz ter relatório, 
mas ainda se reunirá com seguradoras.

Pensando bem...
...em países sérios, descobertas de amea-

ças terroristas resultam em prisões e conde-
nações. No Brasil, viram discurso.

FOTO NELSON JR./SCO/STF
O ministro Dias Toffoli, 

do Supremo Tribunal Federal 
(STF), negou nesta quarta-fei-
ra (18) dar prosseguimento à 
ação do presidente Jair Bolso-
naro (PL) contra o ministro 
Alexandre de Moraes, tam-
bém do Supremo. No mesmo 
dia, Bolsonaro enviou ação si-
milar ao procurador-geral da 
República, Augusto Aras. O 
episódio representa mais um 
passo da tensão institucional 
entre os Poderes, em meio a 
investidas do chefe do Execu-
tivo contra o Judiciário – em 
especial o Supremo e o Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE).

“Os fatos descritos na ‘no-
tícia-crime’ não trazem indí-
cios, ainda que mínimos, de 
materialidade delitiva, não 
havendo nenhuma possibili-
dade de enquadrar as condu-
tas imputadas em qualquer 
das figuras típicas aponta-
das”, disse Toffoli na decisão. 
O simples fato de o ministro 
ser relator do inquérito, afir-
mou o magistrado, “não é 
motivo para se concluir que 
teria algum interesse especí-
fico, tratando-se de regular 
exercício da jurisdição”.

Um dia antes, em mais uma 
ofensiva contra o Poder Judi-
ciário, Bolsonaro apresentou 
ao STF uma ação sob a alega-
ção de abuso de autoridade de 
Moraes. Em mensagem envia-
da a aliados por um aplicativo, 
o chefe do Executivo afirma 
que adotou a medida devido 

à postura do magistrado de 
“desrespeito à Constituição 
e ao desprezo aos direitos e 
garantias fundamentais”. Ter-
cio Arnaud, assessor especial 
do presidente, compartilhou 
conteúdo em que é citado o 
ajuizamento da ação. A ação 
corre em segredo de Justiça e é re-
latada pelo ministro Dias Toffoli.

Moraes, que é relator de 
investigações contra o pre-
sidente, é um dos alvos pre-
feridos de Bolsonaro. Para 
embasar as críticas ao minis-
tro, o presidente cita, no texto 
que enviou a correligionários, 
a “injustificada investigação 
no inquérito das fake news, 
quer pelo seu exagerado pra-
zo quer pela ausência de fato 
ilícito”. “Mesmo após a PF ter 
concluído que o presidente da 
República não cometeu crime 

em sua live, sobre as urnas 
eletrônicas, o ministro insiste 
em mantê-lo como investiga-
do”, diz o texto.

O presidente também diz 
que Moraes decretou “contra 
investigados medidas não pre-
vistas no Código de Processo 
Penal, contrariando o Marco 
Civil da Internet”. Afirma ainda 
que o inquérito das fake news 
“não respeita o contraditório” 

e não permite que advogados 
tenham acesso aos autos.

PGR
Após Toffoli ter recusado 

a ação, Bolsonaro apresentou 
ontem outra semelhante para 
a Procuradoria-Geral da Re-
pública (PGR). Com a nova 
investida, Bolsonaro obrigará 
o órgão comando pelo pro-
curador-geral da República, 
Augusto Aras, a se manifestar 
sobre o assunto. A PGR não 
foi consultada previamente 
por Toffoli sobre as alegações 
do presidente.

Impeachment
Bolsonaro já havia apresen-

tado um pedido de impeach-
ment contra Moraes no Senado. 
O presidente da casa legislativa, 
senador Rodrigo Pacheco (PS-
D-MG), arquivou o pedido de 
impeachment sem submetê-lo 
ao plenário. Na ocasião, o che-
fe do Executivo também havia 
solicitado o afastamento de 
Moraes de qualquer função pú-
blica por oito anos.

Palanque de Lula em 
PE estremece com 
rompimentos do PSB

O rompimento de par-
tidos aliados ao PSB em 
Pernambuco estremeceu o 
palanque oficial do ex-pre-
sidente Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) no estado. O 
partido é um dos principais 
aliados do petista no plano 
nacional. Na segunda (16), 
o PSD deixou a base aliada 
do PSB e oficializou o 
apoio à pré-candidatura de 
Marília Arraes (Solidarieda-
de) ao Governo de Pernam-
buco. PP e Avante deverão 
seguir o mesmo caminho 
nas próximas semanas. O 
próprio Solidariedade estava 
no palanque do PSB antes 
da chegada da ex-petista. 
Para o novo palanque, o 

PSD lançou o deputado 
federal André de Paula como 
pré-candidato ao Senado na 
chapa de Marília Arraes. O 
mais cotado para a vice é o 
deputado federal Sebastião 
Oliveira (Avante). Para ade-
rir ao grupo, o PP requisitou 
a Marília espaços em secreta-
rias em um eventual governo 
dela, além da presidência da 
Assembleia de Pernambuco 
e uma vaga do Senado nas 
eleições de 2026. A pré-can-
didata também é apoiada por 
Pros e Agir 36. O desembar-
que do PSD e as iminentes 
saídas de PP e Avante da base 
aliada do PSB fortalecem 
outra coligação que votará 
em Lula, a de Marília.

Fies. A Câmara dos Deputados aprovou a Medida Provisória (MP) 1.090/21, que permite a rene-
gociação de dívidas do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) relativas a contratos fechados 
até o segundo semestre de 2017. A MP ainda precisa ser aprovada pelo Senado Federal.

Para Toffoli, a notícia-crime de Jair Bolsonaro não traz qual-
quer indício de materialidade delitiva

STF: Toffoli rejeita ação de 
Bolsonaro contra Moraes
No mesmo dia, o presidente da República enviou uma ação semelhante 
para a PGR, de modo que Augusta Aras deve se manifestar sobre o tema

SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 
REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022

Data, Horário e Local: Realizada em 29 de abril de 2022, às 16:00 horas, na sede social da Siderúrgica 
Latino-Americana S.A. – SILAT (“Companhia”), na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia BR-
222, s/n, km 32, AGC Primavera, Parque das Nações (Jurema), CEP 61642-000. Convocação e Presença: 
Foram dispensadas as formalidades de convocação, diante da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração. Composição da Mesa: Rafael Dorneles Japur – Presidente; Shara Lim – 
Secretária. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição dos membros da Diretoria da Companhia. 
Deliberações: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os membros do Conselho de 
Administração aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, a seguinte deliberação: Eleger os 
seguintes membros para compor a Diretoria da Companhia, para um mandato unificado de 1 (um) ano, 
sendo permitida a reeleição: (i) Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, brasileiro, natural de Curitiba, PR, 
casado, em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 05/05/1972, engenheiro mecânico, RG nº 
4.490.869-7 SSP/PR e CPF/ME nº 003.680.689-78, para o cargo de Diretor Presidente; (ii) Cesar Obino 
da Rosa Peres, brasileiro, natural de Uruguaiana, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
nascido em 31/12/1962, administrador de empresas, RG nº 8.308752-8 SSP/PR e CPF/ME nº 
346.819.490-00, para o cargo de Diretor Vice-Presidente; e (iii) Rafael Dorneles Japur, brasileiro, natural 
de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, nascido em 08/04/1982, 
administrador de empresas, RG nº 9040851983 SSP/RS e CPF/ME nº 000.929.740-58, para o cargo de 
Diretor Financeiro, todos com endereço comercial na Avenida Dra. Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, 
conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070. Os Diretores ora eleitos (i) declararam previamente 
aos conselheiros presentes e à Companhia, nos termos do art. 147 da Lei 6.404/76, que não estão 
incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer atividades empresárias ou 
administração de sociedades empresárias; e (ii) assinaram os Termos de Posse anexados à presente Ata, 
os quais também serão lavrados no Livro de Registro de Atas das Reuniões de Diretoria da Companhia. 
Encerramento e Lavratura: Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente declarou encerrados os 
trabalhos e determinou a lavratura desta ata, que, após lida, achada conforme e aprovada, foi assinada 
por todos os presentes. Assinaturas: Mesa: Rafael Dorneles Japur (Presidente), Shara Lim (Secretária). 
Conselheiros Presentes: Rafael Dorneles Japur, Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, Raul Fernando 
Schneider, Clemir Uhlein e Francisco José Rabelo do Amaral. Certifico que a presente ata foi lavrada em 
forma de sumário e retrata exatamente a ata original lavrada no Livro de Registro de atas do Conselho de 
Administração. Caucaia, Ceará, 29 de abril de 2022. Shara Lim - Secretária. Junta Comercial do Estado 
do Ceará. Certifico registro sob o nº 5801337 em 16/05/2022. Protocolo 220680906 - 11/05/2022. 
Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

SIDERÚRGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA REALIZADA EM 29 DE ABRIL DE 2022
Data, Hora e Local: Assembleia Geral Ordinária (“AGO”) realizada em 29 de abril de 2022, às 11 horas, na 
sede da Companhia, localizada na Cidade de Caucaia, Estado do Ceará, na Rodovia BR-222, s/n, Km 32, 
AGC Primavera, Parque das Nações (Jurema), CEP 61642-000. Convocação e Presença: Convocação 
dispensada, tendo em vista a presença de acionistas representando 100% do capital social da Companhia. 
Mesa: Presidente: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, Diretor Presidente, nos termos do Estatuto Social 
da Companhia; Secretária: Shara Lim. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos Administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021; (ii) 
deliberar sobre a destinação do resultado do exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) eleger os 
membros do Conselho de Administração; e (iv) deliberar e fixar a remuneração anual global dos 
Administradores. Deliberações: Após análise da matéria constante da ordem do dia, os acionistas 
presentes aprovaram, por unanimidade e sem quaisquer restrições, as seguintes deliberações: (i) Foi 
aprovada a lavratura desta ata em forma de sumário, como faculta o artigo 130 da Lei nº 6.404, de 15 de 
dezembro de 1976 (“Lei nº 6.404/76”). (ii) O Sr. Presidente esclareceu que já se encontravam à disposição 
dos Senhores Acionistas a documentação pertinente às contas dos Administradores, compreendendo as 
Demonstrações Financeiras, os Relatórios da Administração e o Relatório da Auditoria Independente 
sobre as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. (iii) Em 
seguida, foi proposto e aprovado pelos presentes a dispensa da leitura dos referidos documentos, por 
serem de conhecimento de todos, conforme distribuição, análise prévia e publicação no jornal O Estado, 
no dia 24 de março de 2022, nas páginas 4 a 5, bem como, da presença do representante dos auditores 
independentes. (iv) Submetida à discussão e, em seguida, à votação, foram aprovados, por unanimidade 
e sem qualquer ressalva, os Relatórios Anuais da Administração, as Demonstrações Financeiras e o 
Relatório da Auditoria Independente, todos relacionados ao exercício findo de 31 de dezembro de 2021. 
(v) Foi aprovado que os lucros verificados no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021, 
equivalentes a R$ 36.867.101,74 (trinta e seis milhões, oitocentos e sessenta e sete mil, cento e um reais 
e setenta e quatro centavos), sejam integralmente absorvidos pela conta de Prejuízos Acumulados. Em 
razão dos prejuízos, não serão distribuídos dividendos aos acionistas. (vi) Aprovada a eleição dos 
seguintes membros para o Conselho de Administração da Companhia: (a) Presidente: Rafael Dorneles 
Japur, brasileiro, natural de Porto Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, 
administrador de empresas, portador da cédula de identidade RG nº 9040851983 SSP/RS e inscrito no 
CPF/ME sob nº 000.929.740-58, (b) Conselheiro: Raul Fernando Schneider, brasileiro, natural de Porto 
Alegre, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da cédula de identidade 
RG nº 8022045168 SJS/RS e inscrito no CPF/ME sob nº 423 615 240-15; (c) Conselheiro: Clemir Uhlein, 
brasileiro, natural de Tapes, RS, casado em regime de comunhão parcial de bens, contador, portador da 
cédula de identidade RG nº 5029528667 SSP/RS e inscrita no CPF/ME sob nº 424.614.210-72; (d) 
Conselheiro: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig, brasileiro, natural de Curitiba, PR, casado, em regime de 
comunhão parcial de bens, engenheiro mecânico, portador da cédula de identidade RG nº 4.490.869-7 
SSP/PR e inscrito no CPF/ME sob nº 003.680.689-78; todos com endereço comercial na Avenida Dra. 
Ruth Cardoso, 8.501, 8º andar, conjunto 2, Pinheiros, São Paulo, SP, CEP 05425-070, e (e) Conselheiro: 
Francisco José Rabelo do Amaral, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG nº 
8.681.896 e inscrito no CPF/ME sob nº 072.941.743-34, residente e domiciliado na Avenida Padre Antônio 
Tomás, 630, apto 902, Aldeota, Fortaleza, CE, CEP 60.140-160, todos os membros do Conselho de 
Administração com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária da Companhia que aprovar 
as contas do exercício social a se encerrar em 31 de dezembro de 2024. Os Conselheiros ora eleitos, 
assinaram os termos de posse e declararam que não estão incursos em qualquer crime que os impeça de 
exercer atividade mercantil, por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita 
ou suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena 
criminal que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou qualquer outro impedimento 
legal, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404/76. (vii) Aprovada a remuneração anual global dos 
membros da Administração da Companhia para o exercício de 2022 no montante de até R$ 1.000,00 (um 
mil reais). Encerramento e Lavratura: O Presidente da mesa declarou encerrados os trabalhos e 
suspendeu a Assembleia pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que foi lida e aprovada por 
unanimidade dos acionistas presentes, tendo sido assinada por todos os acionistas presentes. Caucaia, 
Ceará, 29 de abril de 2022. Mesa: Marcos Eduardo Faraco Wahrhaftig (Presidente da Assembleia) e Shara 
Lim (Secretária da Assembleia). Acionistas Presentes: GERDAU AÇOS LONGOS S.A., representada por 
Shara Lim e AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO CEARÁ – ADECE, representada pelo 
Sr. Francisco José Rabelo do Amaral. Certifico que a presente ata foi lavrada em forma de sumário, 
conforme previsto no Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76 e retrata exatamente a ata original lavrada no Livro 
de Registro de Assembleias Gerais. Shara Lim - Secretária e Advogada OAB/SP nº 319929. Junta 
Comercial do Estado do Ceará. Certifico registro sob o nº 5801350 em 16/05/2022. Protocolo 
220680451 - 11/05/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

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.
66755-COSME DE JESUS SAMPAIO E CLEIDIANA JOSÉ DOS SANTOS
66756-LUIS JOSE DOS SANTOS SOUSA E CLAUDILENE DA SILVA VIRGINIO
66757-DIVANILDO FERREIRA DAS NEVES E ELIEUDA SALVIANO GOMES
66758-ANTONIO NOGUEIRA DOS SANTOS E THYSSYANE KELLEN SANTOS DE 
SOUSA

Fortaleza, 18 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL
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Convocados. A Prefeitura realizou a convocação candidatos aprovados em Seleção Pública de 
2021 para a área da saúde. Os editais estão disponíveis no site da Gestão Municipal. O não compa-
recimento e entrega de documentos na data específica implicará na perda do direito à contratação.CIDADES

Força do PSD
Em suas viagens ao interior do estado o ex-prefeito de 

Fortaleza, Roberto Cláudio, um dos nomes do PDT para a 
escolha do candidato ao Governo do Ceará tem se expres-
sado com muito carinho ao PSD. Em viagem a Tauá no 
último final-de-semana, foi recebido pela prefeita Patrícia 
Aguiar e outras lideranças pessedistas, oportunidade em 
que revelou ser partido muito estratégico para a definição 
de chapa majoritária às eleições de outubro vindouro.

Claramente revelou
Isso mesmo. O pré-candidato a candidato Roberto 

Cláudio declarou taxativamente: "A escolha do candidato 
do PDT não é só partidária, é também de uma aliança que 
tem sido importantíssima para trazer desenvolvimento e 
um desses parceiros estratégicos que essa aliança tem é o 
PSD, presidido aqui no Ceará pelo grande amigo, ex-vi-
ce-governador, ex-presidente da Assembleia Legislativa, 
Domingos Gomes. Estamos juntos", afirmou RC.

Viva São João
O Sebrae e a Secretaria de Cultura do Estado, com 

apoio da CDL e Prefeitura de Quixadá estão anunciando 
o I Fórum Estadual da Economia do São João na terra 
dos monopólios. Vai ser a hora de discutir e avaliar toda a 
cadeia produtiva que se cria em torno dos festejos juninos 
que, além de muita animação, geram emprego e renda.

Prefeito animado
E não poderia ser diferente. O médico e prefeito Ricar-

do Silveira mostra-se muito animado e feliz, acreditando 
que a festa programada a partir deste da próxima quarta-
-feira, 25/05, seja um marco na história do Município. Sil-
veira vem realizando uma administração bastante voltada 
para a solução dos principais problemas da sociedade e 
espera contar com a participação de todos.

A indústria de calçados Democrata, de Camocim, con-
tratou 130 novos funcionários, selecionados após curso 
profissionalizante apoiado pela Prefeitura. A Democra-
ta Calçados foi instalada em Camocim em 1997 durante 
a gestão do ex-prefeito e hoje deputado estadual Sérgio 
Aguiar. Outros 47 aprovados pós-curso estão no cadastro 
de reserva da empresa e devem ser contratados nos pró-
ximos meses. O curso, uma parceria público-privada, foi 
oferecido pela Prefeitura Municipal, através da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Social e Cidadania (Sem-
desc), e contou com o apoio da fábrica de calçados pau-
lista, que forneceu os conteúdos e instrutores. A Semdesc 
ofereceu aos camocinenses inscritos no curso de 20 horas 
semanais uma bolsa-auxílio para que pudessem se dedicar 
exclusivamente ao aprendizado profissionalizante. Os 130 
melhores alunos já foram efetivados pela Democrata - eles 
começaram a trabalhar no ultimo dia 9 de maio.

Prefeita destaca
A prefeita de Camocim, professora Betinha Maga-

lhães, e o deputado Sérgio Aguiar (Foto) participaram 
da solenidade de efetivação dos novos colaborado-
res. “Quero parabenizar todos vocês, pessoas guer-
reiras e dedicadas, que foram aprovadas no curso 
de produção de calçados. Sei que muitos não teriam 
conseguido sem a bolsa-auxílio que o Município ofe-
receu, através do programa Renda Cidadã Municipal. 
Por isso é uma grande satisfação minha estar hoje 
comemorando essa vitória com vocês”, parabeniza a 
Prefeita Betinha Magalhães.

Importante saber
“Os inscritos passaram por um processo simpli-

ficado de seleção para tornarem-se bolsistas. Hou-
ve, depois, um processo de classificação, depois a 
profissionalização em si e, agora, os aprovados estão 
sendo contratados. É uma conquista muito impor-
tante para a cidade, que numa época dessas vê a 
criação desses novos 130 empregos”, comemora o 
Secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania, 
vereador licenciado Kleber Veras.

Mais empregos em Camocim

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 19 de maio de 2022  O ESTADO                     

FOTO  POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL

VIOLÊNCIA

Na manhã de ontem, quar-
ta-feira, 18, dois policiais 
rodoviários federais foram 
mortos próximo ao viaduto 
da Avenida Oliveira Paiva, 
no bairro Cidade dos Fun-
cionários. De acordo com 
relatos, os agentes Márcio 
Hélio Almeida de Sousa, de 
53 anos, e Raimundo Bonifá-
cio do Nascimento Filho, de 
43, estavam prestando apoio 
a um caminhão em pane na 
via, quando avistaram um 
homem em situação de rua 
que andava desorientado por 
entre os veículos.

Para evitar um acidente, 
os policiais decidiram retirar 
o homem, identificado como 
Antônio Wagner Quirino da 
Silva, de 31 anos,  do local. 
Porém, durante a abordagem, 
houve luta corporal. Assim, o 
homem teria retirado a arma 
de um dos policiais e efetu-
ado os disparos que tiraram 
a vida dos dois agentes. De 
acordo com a Secretaria de 

Segurança Pública do Es-
tado (SSPDS), em seguida, 
um policial militar à paisana, 
que passava pelo local, viu  
Antônio Wagner andando 
com a arma na mão, atirou 
e também o matou. Os três 
homens morreram no local e 
os óbitos foram confirmados 
por equipes do SAMU.

Agentes da Polícia Militar 
do Ceará (PMCE) consegui-
ram recuperar as armas do 
crime. O local ficou repleto 
de agentes também da Polícia 
Civil do Estado (PC-CE), da 
Coordenadoria Integrada de 
Operações Aéreas (Ciopaer), 
do Batalhão de Policiamento 
de Rondas e Ações Intensi-
vas e Ostensivas (BPRaio) e 
da Polícia Forense do Ceará 
(Pefoce).

A hipótese de envolvimen-
to de uma segunda pessoa no 
crime, que era uma suspeita 
dos agentes nos primeiros 
momentos, já foi descartada. 
Antônio Wagner não tinha 

antecedentes criminais. A in-
vestigação do assassinato está 
sob responsabilidade da Polí-
cia Federal (PF). Após a ação, 
o trecho na alça do viaduto 
da Avenida Oliveira Paiva foi 
bloqueado e o trânsito na BR-
116 ficou conturbado.

Repercussão
Vídeos do momento do 

crime circularam pelas redes 
sociais durante toda a quarta-
-feira. Em um deles, é possí-
vel ver a luta corporal entre o 
homem e os agentes e ouvir, 
pelo menos, 7 disparos de 
arma de fogo.

No Twitter, a governado-
ra do Ceará, Izolda Cela, la-
mentou a morte dos policiais. 
“Segundo fui informada pelo 
nosso secretário da Seguran-
ça, os policiais tentavam aju-
dar um homem que vagava 
pela via quando tiveram a 
arma tomada por ele e foram 
atingidos a tiros. O homem 
também perdeu a vida. Mi-

nha solidariedade aos fami-
liares que vivem essa imensa 
dor”, escreveu.

O Prefeito de Fortaleza, 
José Sarto, também se ma-
nifestou pelas redes sociais 
sobre a morte dos policiais. 
“É estarrecedor imaginar a 
interrupção da vida de forma 
tão abrupta, no exercício de 
uma missão tão nobre”, disse.

A Polícia Rodoviária Fede-
ral emitiu uma nota de pesar 
sobre o caso. “O falecimento 
dos nossos policiais entriste-
ce toda a instituição. Mani-
festamos nossa sincera soli-
dariedade e irrestrito apoio 
à família, desejando con-
forto também a familiares 
e amigos neste momento de 
dor”, declarou a instituição. 
O comunicado foi finaliza-
do por versos do hino da 
PRF. “Patrulheiros heróis 
das estradas enfrentando 
perigos reais, muitas vezes, 
com riscos à vida na pureza 
dos seus ideais”.

Para celebrar 
a conclusão da 

obra, a Prefeitura 
vai oferecer

atrações cultu-
rais e um espetá-
culo luminotécni-
co ao longo dos

3 km da orla

Antônio Wagner (foto menor) não tinha antecedentes criminais. A investigação do caso está sob a responsabilidade da Polícia Federal (PF)

Nesta sexta-feira, 20 de 
maio, a reforma de um dos 
principais cartões postais de 
Fortaleza será oficialmen-
te entregue à população. 
As obras da 
B e i r a - M a r 
foram inicia-
das em agos-
to de 2018, 
seguindo um 
plano que 
previa mu-
danças como  
a construção 
de um novo 
calçadão, a 
ampliação da 
faixa de areia 
entre a Praia 
de Iracema e 
o bairro Mei-
reles, entre outras alterações.

Para celebrar a conclu-
são da obra, a Prefeitura 
vai oferecer atrações cul-
turais e um espetáculo lu-

minotécnico ao longo dos 3 
km da orla a partir das 17h. 
“A Nova Beira-Mar é uma 
obra que vem sendo cons-
truída e entregue ao longo 

da execução 
do projeto. 
Então, gran-
de parte da 
obra já havia 
sido entregue 
e já está sen-
do usada pela 
p o p u l a ç ã o 
que abraçou 
o projeto”, 
orgulha-se o 
Secretário da 
Infraestrutu-
ra de Forta-
leza, Samuel 
Dias. 

De acordo com ele, a últi-
ma fase da obra compreende 
a área da nova Feirinha da 
Beira-Mar, que passou por 
uma reestruturação e agora 

possui 707 boxes padroni-
zados distribuídos em mais 
de 8 mil km².  É importante 
destacar que com a inaugu-
ração, a Feirinha passará a 
funcionar das 16h às 22h, to-
dos os dias. A entrega oficial 
da Nova Beira-Mar segue as 
previsões apresentadas ante-
riormente pelo secretário da 
infraestrutura, que havia de-
clarado que os últimos equi-
pamentos seriam concluídos 
em abril para que a entrega 
ocorresse ao longo do mês 
de maio.

“A expectativa é que com 
essa última entrega e a libe-
ração completa dos servi-
ços, a gente tenha o projeto 
finalizado e que as pessoas 
passem a usar a Beira-Mar 
cada vez mais como uma 
área de lazer, de encontros 
e de geração de emprego e 
renda principalmente”, pon-
tua Samuel Dias. Além da 

ampliação da faixa de areia, 
houve a construção de 63 
pontos comerciais. “Os co-
merciantes que trabalham 
no local agora vão ter uma 
estrutura com muito mais 
conforto e segurança para 
comercializar os itens que 
fazem tanto sucesso entre 
turistas e fortalezenses”, 
afirma o secretário.

Para ele, esta é uma 
aposta do Poder Público no 
fortalecimento do turismo. 
“Esse sempre foi o nosso 
ponto turístico mais visita-
do. A nova praia está sen-
do redescoberta pelos pró-
prios fortalezenses, sendo 
mais utilizada para prática 
de esportes e utilização do 
mar. Essa nova estrutura 
vai impulsionar o turismo 
da nossa cidade, gerando 
emprego e renda direta e 
indiretamente”, explica.

Por Yasmim Rodrigues

Nova avenida Beira-Mar será 
oficialmente entregue nesta sexta-feira

Pefoce identifica homem que 
matou policiais rodoviários

O crime contra os agentes da Polícia Rodoviária Federal aconteceu na 
manhã de quarta-feira, no viaduto da Avenida Oliveira Paiva
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EUA. A Força Aérea dos Estados Unidos pretende realizar o primeiro voo de seu novo bombardei-
ro furtivo ao radar, o B-21 Raider, em 2023. A aeronave teve sua produção acelerada dentro do 
contexto da rivalidade com a China, e a Guerra da Ucrânia inseriu um novo elemento na equação.INTERNACIONAL

Russos acusam 
Ucrânia de não 
negociar a paz

O governo da Rússia acu-
sou nesta quarta-feira (18) a 
Ucrânia de “ausência total de 
vontade” para negociar o fim 
do conflito, iniciado com a 
invasão do território ucra-
niano em 24 de fevereiro. “As 
negociações não avançam e 
constatamos uma ausência 
total de vontade por parte 
dos negociadores ucranianos 
para continuar o processo”, 
declarou o porta-voz do 
Kremlin, Dmitri Peskov.

Na terça-feira (17), a 
agência Interfax citou o 
vice-ministro russo das 
Relações Exteriores Andrey 
Rudenko dizendo que a Rús-
sia e a Ucrânia não estavam 
mantendo conversações 
“sob nenhuma forma”, e que 
Kiev tinha “praticamente 
se retirado do processo de 
negociação”.

“Impossível”
Na semana passada, 

Peskov informou que um 
encontro entre os presidentes 
Vladimir Putin e Volodymyr 
Zelensky é “impossível” de 
acontecer no momento. A 
declaração veio pouco tempo 
depois de o mandatário 
ucraniano dizer em uma en-
trevista ao talk show “Porta 
a Porta” que está pronto para 
negociar.

Na terça-feira (17), a pre-
sidência ucraniana afirmou 

que o diálogo foi interrompi-
do por culpa de Moscou. “O 
processo de negociação está 
em pausa”, disse Mykhailo 
Podolyak, conselheiro de 
Zelensky.

“A Rússia não compreende 
que a guerra não acontece 
mais de acordo com suas 
regras, seu calendário ou 
seus planos”, acrescentou. 
Delegações dos dois lados se 
reuniram diversas vezes, mas 
sem alcançar resultados con-
cretos. O último encontro 
entre os líderes das equipes 
de negociação aconteceu 
em 22 de abril, segundo as 
agências russas.

Segundo relatório de do 
Ministério da Defesa da 
Ucrânia, os “invasores russos 
continuam a lançar ataques 
de mísseis contra alvos mili-
tares e civis” em todo o país. 
Nesta quarta-feira (18), o Mi-
nistério da Defesa da Rússia 
disse que mais 694 comba-
tentes ucranianos que esta-
vam no complexo Azovstal, 
em Mariupol, renderam-se. 
“No total, desde 16 de maio, 
959 militantes se renderam, 
incluindo 80 feridos.” Azovs-
tal era o último ponto de 
resistência à invasão russa na 
cidade portuária, que fica no 
sudeste ucraniano. A Defesa 
russa também indicou ter 
feito mais ataques em áreas 
do leste da Ucrânia.

A Rússia anunciou nesta 
quarta-feira (18) a expulsão 
de 85 diplomatas franceses, 
espanhóis e italianos do país, 
em mais um sinal de agra-
vamento do desgaste entre o 
Kremlin e as potências oci-
dentais. Desde o início da in-
vasão russa na Ucrânia, tanto 
Moscou quanto o Ocidente 
têm recorrido à prática que, 
na linguagem diplomática, 
representa grande insatisfa-
ção do país anfitrião contra 
o país representado. A classi-
ficação de persona non grata 
dada a um diplomata ou a 
um funcionário de um posto 
diplomático representa, na 
prática, a determinação para 
que ele deixe o país.

O Ministério das Relações 
Exteriores da Rússia anun-
ciou que devem sair de Mos-
cou 34 diplomatas da Fran-
ça, 27 da Espanha e 24 da 
Itália. No primeiro caso, de 
acordo com o embaixador 
francês, eles têm até duas se-
manas para deixar a Rússia. 
Já os espanhóis terão ainda 
menos tempo para arrumar 
as malas: foi estabelecido o 
prazo de sete dias para que 
voltem a Madri.

Não foram divulgados de-
talhes e prazos para a saída 
dos italianos. Roma e Mos-
cou, ao menos desde a entra-
da de Vladimir Putin no po-
der, mantiveram importantes 
laços econômicos e políticos, 
principalmente devido à es-
treita relação entre o presi-

dente russo e o ex-líder ita-
liano, Silvio Berlusconi.

Itália
A Itália reagiu às expulsões 

desta quarta, com o primei-
ro-ministro Mario Draghi 
chamando a medida de “um 
ato hostil” e alertando que os 
canais diplomáticos com Mos-
cou não devem ser interrom-
pidos. Já a chancelaria france-
sa divulgou um comunicado 
condenando “firmemente” a 
decisão e afirmou que a me-
dida não tem “fundamentos 
legítimos”. As três nações eu-
ropeias alvos de Moscou, por 
outro lado, estão entre aquelas 
que já expulsaram mais de 300 
russos desde o início da inva-
são. Em muitos casos, eles acu-
saram os diplomatas e funcio-
nários russos de espionagem, o 
que o Kremlin nega.

A Espanha, por exemplo, 
expulsou no mês passado 25 
russos do país, citando “ra-
zões de segurança devida-
mente justificadas”. “[Esse] 
não é o caso de agora”, disse o 
Ministério das Relações Exte-
riores espanhol em um comu-
nicado nesta quarta. Também 
em abril, a Rússia enviou para 
casa 45 funcionários polo-
neses e 40 alemães. Medidas 
semelhantes foram adotadas 
por e contra países como Fin-
lândia, Romênia, Dinamarca, 
Suécia, Noruega, Japão e EUA.

Esclarecimentos
Em Moscou, a embaixa-

dora da Suécia foi convo-
cado pela diplomacia russa 
para prestar esclarecimentos 
- outra prática comum nas 
relações internacionais em 
caso de insatisfação, mas ma-
ximizada desde o início do 
conflito.

O movimento acontece 
no mesmo dia em que o país 
nórdico, junto com a Finlân-
dia, entregou o pedido for-
mal para a admissão na Otan, 
a aliança militar liderada pe-
los EUA. Para que sejam acei-
tos, porém, os dois precisarão 
convencer a Turquia, que 
tem colocado entraves para a 
aprovação.

Veto
O presidente turco, Re-

cep Tayyip Erdogan, reiterou 
nesta quarta que pretende 
vetar a entrada de Suécia e 
Finlândia na Otan se seus 
respectivos governos não 
deportarem cidadãos turcos 
que Ancara considera terro-
ristas -alguns são opositores 
de Erdogan.

Já em Kiev, os EUA rea-
briram sua embaixada após 
três meses fechada, um ato 
simbólico que reafirma a 
aproximação de Washing-
ton com o país de Volodimir 
Zelenski. Para além da crise 
diplomática, o conflito no 
front de batalha chega a seu 
84º dia com conquistas de 
Moscou e Kiev ainda incer-
tas em meio a informações 
dispersas dos dois lados.

Enquanto as forças ucra-
nianas seguem freando o 
avanço russo na região de 
Kharkiv e o Exército anun-
ciou uma estimativa de que 
mais de 28 mil soldados rus-
sos foram mortos em qua-
se três meses de guerra, o 
Kremlin consolidou a toma-
da de Mariupol. De acordo 
com Moscou, 959 militares 
ucranianos que estavam en-
trincheirados na siderúrgica 
Azovstal se renderam desde a 
segunda-feira.

Destino
O destino desses prisio-

neiros é incerto, e aqueles 
que pertencem ao Bata-
lhão Azov podem até ser 
condenados à morte, como 
defendeu nesta semana um 
parlamentar russo. Por ou-
tro lado, comandantes do 
alto escalão das forças ucra-
nianas podem ainda estar 
escondidos na cidade, de 
acordo com um líder da re-
gião separatista de Donetsk. 
As informações não pude-
ram ser confirmadas de for-
ma independente.

Nesta quarta-feira, Kiev 
também iniciou o primei-
ro julgamento por crimes 
de guerra desde o início da 
invasão. O suboficial russo 
Vadim Chichimarin, 21, 
declarou-se culpado de to-
das as acusações, entre elas 
o assassinato premeditado 
de um civil ucraniano no 
final de fevereiro.

Retaliação: Rússia expulsa 
85 diplomatas europeus
A Rússia anunciou a expulsão de diplomatas franceses, espanhóis e italianos do 
país, em mais um sinal de agravamento do desgaste com as potências ocidentais

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM, Por intermédio do Pregoeiro torna 
público para conhecimento dos interessados que, no dia 01 de junho 2022 às 09 horas estará 
realizando licitação sob a modalidade de Pregão Eletrônico nº 07.008/2022-PE, Tipo menor preço 
por lote, para SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BAÚ LITERÁRIO PARA REDE MUNICIPAL DE EN-
SINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. Disponibilização 
do edital e informações no endereço eletrônico www.bllcompras.com e https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Umirim/CE, 18 de maio de 2022. JOSÉ CARLOS VIEIRA DE MELO - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DO RESULTA-
DO DA PROPOSTA DE PREÇO – A Comissão de Licitação de Choró/Ce., comunica aos interes-
sados o resultado da fase proposta de preço referente à TOMADA DE PREÇO Nº 005/2022 - TP, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS DA 
ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. Partes integrante deste processo, Foram consi-
deradas CLASSIFICADAS as seguintes empresas: A empresa (P-05) APLA COMERCIO, SERVI-
ÇOS,PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME CNPJ Nº 24.614.233/0001-42), apresentou pro-
posta de preço no valor global R$ 316.694,25 ( trezentos e dezesseis mil, seiscentos e noventa 
e quatro reais e vinte cinco centavos), por atender a todos os requisitos do edital e por ofertar 
preços abaixo do Orçamento Básico do Município de Choró/CE. A empresa (P-02) CLEZINALDO 
S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES – ME (CNPJ Nº 22.575.652/0001-97), apresentou proposta de 
preço no valor global R$ 316.002,89 ( trezentos e dezesseis mil, dois reais e oitenta e nove 
centavos), por atender a todos os requisitos do edital e por ofertar preços abaixo do Orçamento 
Básico do Município de Choró/CE. A empresa P-01) WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – 
EPP (CNPJ Nº 10.932.123/0001-14), apresentou proposta de preço no valor global R$ 315.762,30 
( trezentos e quinze mil, setecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), por atender 
a todos os requisitos do edital e por ofertar preços abaixo do Orçamento Básico do Município 
de Choró/CE. A empresa (P-03) ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVETOS E LOCAÇÕES 
EIRELI –EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17), apresentou proposta de preço no valor global R$ 
315.455,22 (trezentos e quinze mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e vinte dois centa-
vos), por atender a todos os requisitos do edital e por ofertar preços abaixo do Orçamento Básico 
do Município de Choró/CE. A empresa (P – 04) F C LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 
27.949.806/0001-87), apresentou proposta de preço no valor global R$314.572,93 ( trezentos e 
quatorze mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e três centavos), por atender a todos 
os requisitos do edital e por ofertar preços abaixo do Orçamento Básico do Município de Choró/CE. 
Assim, pelo critério de julgamento de acordo com os ditames do Edital e a análise da Comissão 
Permanente de Licitação DECLAROU VENCEDORA do certame a empresa: (P – 04) F C LOCA-
ÇÕES & SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 27.949.806/0001-87), apresentou proposta de preço no valor 
global R$314.572,93 ( trezentos e quatorze mil, quinhentos e setenta e dois reais e noventa e 
três centavos), por atender a todos os requisitos do edital e por ofertar menor preço que as demais 
empresas e bem como ofertou preços abaixo do Orçamento Básico do Município de Choró/CE. A 
Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. 
Choró - CE, 17 de Maio de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE PROSSEGUIMENTO 
DE SESSÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 07.002/2022 – TP, A CPL de Umirim/CE, comunica 
aos interessados o prosseguimento de sessão para abertura do envelope de proposta de preços 
dia 23 de maio de 2022, as 14:00 horas na Sala de Licitação na Rua Major Sales, 28 - Cruzeiro 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA DAS QUADRAS DAS 
ESCOLAS E.E.F. IRACILVA NUNES DE LIMA(CAXITORÉ), E.E.F. HAMILTON DA ROCHA E SILVA 
(SÃO JOAQUIM) NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. Cruzeiro. Informações: no endereço acima, de 
segunda a sexta das 08:00hs às 12:00hs. Umirim - Ce, 18 de maio de 2022. Marcelo Wagner Alves 
Ferreira – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 21.01.01/2022A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONS-
TRUÇÃO DA COBERTURA DA QUADRA ESCOLAR NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE apresentadas 
pelas licitantes habilitadas. Após a análise das propostas de preço e julgamento, constatou-se que 
foram DESCLASSIFICADAS: 1. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 2. M L ENTRETENIMEN-
TOS, ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI; 3. ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES 
LTDA; 4. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 5. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS 
LTDA; e CLASSIFICADAS: 6. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 7. N3 CONSTRU-
TORA LTDA; 8. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 9. R P OLIVEIRA ENGENHARIA LTDA; 
10. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 11. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 12. 
CMN CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA; 13. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
14. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO DE OBRA LTDA; 15. ARAUJO CONSTRU-
COES E LOCACOES EIRELI; 16. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 17. TEOTONIO 
CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVICOS LTDA; 18. M & C CONSTRUCOES 
LTDA; 19. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 20. EVOLUCAO 
CONSTRUTORA EIRELI; 21. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 22. PILARTEX 
CONSTRUCOES LTDA; 23. CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 24. C V TOME SERVICOS; 25. 
G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 26. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; 27. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA. Em seguida 
foi feito o mapa comparativo do preço proposto e chegou-se ao seguinte resultado: C R P COSTA 
CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA, vencedora com o Valor Global de R$ 
654.883,15 (Seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e oitenta e três reais e quinze 
centavos). Abre-se o prazo regimental de 5 (cinco) dias úteis, conforme determina a Lei 8.666/93, 
para eventuais interposições de recursos. Jaguaribe/CE, 18 de Maio de 2022. Michelle Maria Mar-
tins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 17.05.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se en-
contra à disposição dos interessados o edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 17.05.01/2022 cujo 
objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE APOIO 
E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO FESTVALE, FESTIVAL REGIONAL DE QUADRILHAS JUNINAS 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-
RA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. Que se realizara no dia 31 de Maio de 2022 as 08:00 
horas. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal 
de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://
municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@
jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 18 de maio de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pre-
goeira Oficial do Município de Jaguaribe

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 17.05.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 17.05.02/2022 cujo objeto 
versa sobre a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO, EXECU-
ÇÃO, PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO DO PROGRAMA RECICLA JAGUARIBE, JUNTO 
DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 
Que se realizara no dia 01 de Junho de 2022 as 08:00 horas. Referido edital estará disponibili-
zado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/
licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Infor-
mações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 18 de maio 
de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – RESULTADO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO – A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público o resultado da fase de habilita-
ção da TP nº 2022.04.20.001F. OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação 
de Serviços de Roço – Roçada Manual leve, em diversas Estradas Vicinais de Diversas Locali-
dades do Município de Tarrafas/CE. Empresas Habilitadas: Momentum Construtora Limitada – 
ME, CNPJ nº 26.754.240/0001-75; Engenhamix LTDA - ME, CNPJ nº 46.275.357/0001-83; Sertão 
Construções Serviços e Locações LTDA, CNPJ nº 21.181.254/0001-23; G7 Construções Serviços 
e Transporte EIRELI – EPP, CNPJ nº 10.572.609/0001-99; Real Serviços EIRELI - ME, CNPJ nº 
37.452.665/0001-46; A.I.L. Construtora LTDA - ME, CNPJ nº 15.621.138/0001-85; MTC Engenha-
ria - Matheus Teles Carneiro EIRELI - ME, CNPJ nº 40.102.988/0001-14; Teotônio Construções 
Comercio Industria e Serviços LTDA - ME, CNPJ nº 10.453.927/0001-30; Tela Serviços e Eventos 
LTDA, CNPJ nº 16.741.477/0001-68. Empresa Inabilitada: JUF - Jose Urias Filho EIRELI – ME 
CNPJ nº 05.736.096/0001-74, deixou de atender aos Itens 3.2.1 letra “a” e o Item 3.2.2 letra “c”. 
Fica aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei Federal nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores. Caso não sejam apresentados recursos, a abertura dos envelopes nº 
02 “Proposta de Preço”, fica marcada para o dia 30 de maio de 2022 as 08h, na sala da CPL, Av. 
Maria Luiza Leite Santos S/N, Bulandeira, Tarrafas/CE. Prefeitura Municipal de Tarrafas/CE, 18 de 
maio de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS N° 2022051601-TP. A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribara – CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 06 
de maio de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua Bezerra de 
Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, estará realizando Licitação na Modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO 
E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE 
AGENTE COMNITARIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRE-
TARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, o qual encontram-se disponíveis no en-
dereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE e no Site: https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas, Jaguaribara, 18 de maio de 2022. AURINEIRE LIMA DE 
NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ - DISPENSA DE 
LICITAÇÃO Nº 1304.006/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de SANTANA DO ACARAÚ, em cumprimento à ratificação procedida pelo Ordenador de Des-
pesas 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: OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA´´JANAÍNA ALVES`` A SER REALIZADO NO DIA 
20 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: EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS EIRELI VA-
LOR GLOBAL: R$ 30.000,00(Trinta 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 RATIFI-
CADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Juventude 
do município de SANTANA DO ACARAÚ. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 19 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 1304.006/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal 
de SANTANA DO ACARAÚ, em cumprimento à ratificação procedida pelo Ordenador de Des-
pesas 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: OBJE-
TO: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA BANDA´´JANAÍNA ALVES`` A SER REALIZADO NO DIA 
20 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: EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOCOES MUSICAIS EIRELI VA-
LOR GLOBAL: R$ 30.000,00(Trinta 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 RATIFI-
CADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Juventude 
do município de SANTANA DO ACARAÚ. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 19 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 1804.008/2022 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 ´´MOLECA 100 VERGONHA`` A SER REALIZADO NO DIA 
24 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. FA-
VORECIDO: MOLECA SERVICOS DE PRODUCOES E EVENTOS EIRELI VALOR GLOBAL: R$ 
40.000,00(Quarenta Mil Reais) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas 
alterações. Declaração de Dispensa emitida pela Comissão de Licitação e RATIFICADA pelo(a) Or-
denador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura, Desporto, Turismo e Juventude do município de 
SANTANA DO ACARAÚ. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 19 de maio de 2022. Daniel Márcio Camilo 
do Nascimento Presidente da Comissão de Licitação

Estado do Ceará – Câmara Municipal de São Luís do Curu – Aviso. A Câmara Municipal de 
São Luís do Curu, por meio da Presidenta da Comissão de Licitação, torna público que a 
abertura dos Envelopes Propostas das empresas habilitadas na Tomada de Preços nº 
2903.01/2022, cujo objeto é a do tipo menor Preço, cujo objeto: contratação de assessoria 
técnica administrativa aos setores de recursos humanos para atender a demanda da Câmara 
Municipal de São Luís do Curu - CE, será dia 23 de maio de 2022, às 09:00h na Sala da 
Comissão de Licitação, situado a Alameda Francisco Castro Filho, nº 21 - Centro, São Luís do 
Curu - CE - CEP: 62.665-000. 19 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Instrumento do Contrato Nº 
060022022. Parte Contratante: Município de Eusébio/Secretaria de Educação. Parte Contratada: 
VAP Construções LTDA - CNPJ Nº. 00.565.011/0001-19. Objeto: Contratação de empresa para 
construção de escola 12 salas, um projeto FNDE, no Município de Eusébio-CE. Vigência: 
16/05/2022 e encerramento em 16/08/2023. Valor Global: R$ 5.404.654,98 (cinco milhões, 
quatrocentos e quatro mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e noventa e oito centavos). 
Assinam pelas Partes: Rafaela Oliveira Silva, CPF Nº. 029.717.723-06 pela Secretaria de 
Educação e pela empresa Contratada, Sr. Valdísio Pinheiro, CPF Nº. 267.401.683-34.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que a partir das 16:00 Horas do dia 19/05/2022 estará disponível para o Cadastramento das 
Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SE-PE005/22, cujo objeto é aquisição 
de equipamentos diversos, conforme especificações do Anexo I, para atender as necessidades 
da Secretaria de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia do Município de 
Itaiçaba/CE, conforme Convênio nº 086/2022 do Governo do Estado do Ceará. Data da Disputa 
de Preços: 01 de Junho de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). O Edital poderá ser 
adquirido nos dias úteis, no horário de atendimento ao público, na Avenida Coronel João 
Correia, 298, Centro, Itaiçaba/CE, ou através dos sites: www.bllcompras.com 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 18.05.2022. Joéliton 
Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico 
nº. 1705.01/22- PE. A Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 19 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. 1705.01/22- PE, cujo objeto é a aquisição de 
materiais permanentes como: notebooks, crome books, tv’s Smart e impressoras para as 
escolas Municipais de Milhã-CE, por intermédio do Convênio nº 020/2021 celebrado com o 
Governo do Estado do Ceará. Início da sessão de disputa de lances: dia 02 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 as 14h00min na Sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, Centro. Milhã - Ceará – 
19 de maio de 2022 - Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de licitação torna 
público que no próximo dia 01 de junho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo Licitação na 
modalidade Pregão Presencial Nº 09.002/2022, que objetiva o Registro de Preços para futuras e 
eventuais aquisições de cestas básicas, junto à Secretaria do Trabalho e Assistência Social do 
Município de Novo Oriente. O edital está disponível em: www.tce.ce.gov.br, 
www.novooriente.ce.gov.br, e na sala de licitações a R. Deocleciano Aragão, 15. Novo 
Oriente/CE, 19.05.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós - Tomada de Preço Nº. 2022.05.18.01. A 
Comissão Permanente de Licitação do Município de Orós-CE torna público, para conhecimento dos 
interessados, que, no próximo dia 06 de junho de 2022, às 08:00 horas, na sede da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Praça Anastácio Maia, nº 40, Centro, Orós-CE, estará 
realizando Licitação  na modalidade Tomada de Preço, do tipo Menor Preço,  com fins a 
Recuperação/Adequação de estradas vicinais do Município de Orós/Ce,  conforme contrato de 
Repasse nº 902961/2020/MAPA/CAIXA-OPERAÇÃO nº 1072329-02, e conforme contrato de 
repasse nº 909474/2020/MAPA/CAIXA-OPERAÇÃO nº 1074804-02, tudo conforme especificações 
em anexos, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada na Rua 
Praça Anastácio Maia, nº 40, Centro, Orós-CE, no horário de 08:00h ás 12:00h. Orós/Ce, 18 de 
maio de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Diretor do 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE da Prefeitura de Amontada torna público, para 
conhecimento dos interessados que no próximo dia  02 de Junho de 2022, às 09h00min, estará 
abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
17.05.01/2022.05/SRP, para o seguinte objeto: seleção de melhor proposta para registro de 
preços visando futuras e eventuais aquisição de cloro liquefeito teor 99-100% para o  Munícipio 
de Amontada de interesse do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o qual encontra-se na 
íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do 
Estado do Ceará, no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, ainda, 
www.bllcompras.org.br. Amontada/CE,  18 de Maio de 2022. Marcos Augusto Teixeira dos 
Santos. Diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 1805.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 01 de junho de 2022, às 
09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é seleção de melhor proposta para Registro 
de Preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos, materiais permanentes e outros 
materias de consumo destinados ao Hospital Municipal de São Luís do Curu – CE. Recebimento das 
propostas: 20.05.2022 às 17:30h. à 01.06.2022 às 08:00h. Data da sessão: 01.06.2022, às 09:00h. 
O Edital poderá ser adquirido pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; www.bbmnet.com.br. São Luís 
do Curu – CE, 19 de maio de 2022, Susane Silva Castro – Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 01 de junho de 2022, às 
9h30min, (horário de Brasília), através do endereço: www.bll.org.br, estará realizando o 
Pregão Eletrônico nº 023/2022.02, cujo objeto é a aquisição de material de construção, 
elétrico e hidráulico para as Secretarias Municipais de Uruburetama. O Edital, encontra-se na 
íntegra na sede da CPL, sito à Rua Farmacêutico José Rodrigues nº 1131 - Centro e no 
endereço eletrônico: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Uruburetama/CE, 18 de maio de 2022. 
Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

EXTRATO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC Nº 01/2022 
PROCESSOS DE REFERÊNCIA: 02270927/2022. PARTES: Superintendência Estadual do 
Meio Ambiente, Autarquia Estadual, criada pela Lei nº 11.411/1987, inscrita no CNPJ sob o nº 
11.822.269/0001-70, sediada na Rua Jaime Benévolo, nº 1400, Bairro de Fátima, Fortaleza – CE, 
neste ato Denominada SEMACE, e Metalgráfica Cearense S/A - Mecesa, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.203.615/0001-64, sediada na Rua Pompeu Cavalcante, n.º 
500, Bairro Ellery, denominada Compromissária. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 5º, §6º da Lei 
7.347/85, c/c art. 79-A da Lei nº 9.605/1998. OBJETO: “1.1. Constitui Objeto do presente Termo 
de Ajustamento de Conduta - TAC a suspensão temporária dos efeitos do Termo de Embargo nº 
M202204285801-AIF e a permissão da pessoa jurídica Metalgráfica Cearense S/A - Mecesa ao 
funcionamento e promoção das necessárias correções de suas atividades para o atendimento das 
exigências legais impostas por esta autarquia, no que tange à atividade de fabricação de embalagens 
metálicas. 1.2. O caráter emergencial das obrigações referidas no item 1.1 não dispensa a 
Compromissária do cumprimento da legislação ambiental correlata, especialmente, no que se refere 
à obtenção de licenças, certificados, autorizações, dentre outras, tampouco dispensa a observância 
dos trâmites cabíveis.” VIGÊNCIA: O presente termo de compromisso vigorará pelo prazo máximo 
de 300 (trezentos dias), contados da data de sua assinatura. FORO: Para dirimir quaisquer questões 
oriundas da execução do presente TAC fica eleito o foro da Comarca de Fortaleza/CE, com expressa 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. DATA DA ASSINATURA: 04 de maio de 
2022. SIGNATÁRIOS: Carlos Alberto Mendes Júnior, Superintendente da SEMACE; e Francisco de 
Lima Gurgel, Diretor Superintendente da Compromissária.



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

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antoninu Cunha, 361, Centro, Alcântaras-CE, 
torna público o Edital de Tomada de Preços Nº 1905.01/2022, do tipo Técnica e Preço. Objeto é 
a(o) contratação de serviços de capacitação profissional com desenvolvimento institucional, 
Analise de contingencias passiveis de redução e diagnostico de contribuições, nos temas de 
despesas de pessoal e encargos e repasses constitucionais, junto a Secretaria de 
Administração e Finanças do Município de Alcântaras-CE, conforme projeto básico – Anexo I 
do Edital, que realizar-se-á no dia 20 de Junho de 2022, às 09:00 horas. Referido Edital poderá 
ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 07:00 às 12:00 
horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou licitalcantaras@gmail.com. 
Alcântaras-Ce, 19 de Maio de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Licitação - Processo: Pregão 
Eletrônico Nº 1905.02/22- PE. Objeto: seleção de melhor proposta para Registro de Preços 
visando futuras e eventuais aquisições de materiais gráfico, destinados a atender as necessidades 
das Diversas Secretarias do Município de Alcãntaras/CE, conforme Termo de Referência. Do Tipo: 
Menor Preço. Da Forma de Fornecimento: Parcelado. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de 
Alcântaras-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 
19 de maio de 2022 a 01 de Junho de 2022 até às 08h00min. (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no 
Endereço Eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 01 de 
junho de 2022, às 08h01min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances 
ocorrerá a partir das 10h00min do dia 01 de junho de 2022, (Horário de Brasília). O Edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á Rua 
Antonino Cunha, 361 , Centro - Alcântaras - CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.com.br, assim 
como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/. Maiores 
informações pelo telefone: (88) 3640-1033. À Comissão. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Rua Antonino Cunha, 361, Bairro Centro, torna público 
o Edital de Tomada de Preços Nº 1905.03/2022 – cujo objeto é a(o) pavimentação em pedra 
tosca nas localidades Bela Vista, São Bento e Belém  do  Município de Alcântaras-CE, 
conforme MAPP nº 5171, da Secretaria das Cidades - Governo do Estado, conforme Projeto 
Básico,  que realizar-se-á no dia 06.06.2022, às 09:00 horas. Referido Edital poderá ser 
adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 17:00 horas, ou 
no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras-CE, 19 de Maio de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato dos Instrumentos 
Contratuais. O Ordenador de Despesas da Secretaria do Trabalho e Des. Social  do Município de 
Alcântaras-Ce, torna público o Extrato dos Instrumentos Contratuais Resultantes da Pregão 
Eletrônico nº 3103.01/22-1: Unidade Administrativa: Secretaria do Trabalho e Des. Social. 09 – Sec. 
Trabalho e Desenvolvimento Social. Unidade Orçamentária SEC. Trabalho e Desenvolvimento 
Social Dotação Orçamentária 09.01.0824400122.045 – Criança Feliz  09.01.0824400122.043 - 
Manut. das Atividades da Sec do Trab e Des. Social 09.01.0824400122.045 – Programa Primeira 
Infancia no SUAS – Criança Feliz  Elemento de Despesas 3.3.90.30.00 mat. de consumo. Objeto: 
seleção de melhor proposta para registro de preços visando futura e eventual aquisição de material 
de consumo (cama mesa e banho, uniformes, tecidos e aviamentos), para a confecção de kit´s 
bebês, destinados a atender as necessidades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 
do Município de Alcântaras-CE, conforme Termo de Referência. Vigência do Contrato: até 
31/12/2022. Contratada: Cleyse M. Rodrigues-ME. Assina pela Contratada: Cleyse Maria 
Rodrigues. Assina pela Contratante: Ana Paula Guilherme Alcântara. Valor Globais: 24.640,00 
(Vinte e Quatro mil e Seiscentos e Quarenta reais). Alcântaras-Ce, 26 de Abril de 2022. Charllys 
Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento da Fase de 
Habilitação - Tomada de Preços nº 2022.04.27.1. A Presidente da C. P. L. de Barro/CE no uso 
de suas funções, torna público, que fora concluído o Julgamento da Fase de Habilitação, sendo 
o seguinte: Empresas Habilitadas – Certare Engenharia e Consultoria LTDA, Alpha Projetos de 
Engenharia LTDA, por cumprimento integral às exigências editalícias. Empresas Inabilitadas – 
GPM - Projetos e Construções LTDA, por descumprimento aos itens 3.2.4, alíneas "b", "c" e "j" e 
3.2.5, alíneas "b", "c" e "j" do Edital Convocatório e Blena Construções e Locações LTDA por 
descumprimento aos itens 3.2.2.2, 3.2.2.3, 3.2.2.4, 3.2.2.5, 3.2.4, alíneas "c", "d", "i", "j", "k", "l", 
"m" e "n" e 3.2.5, alíneas "c", "d", "i", "j", "k", "l", "m" e "n" do Edital Convocatório. Maiores 
informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaide Feitosa, n° 132, Jardim 
São Francisco, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 18 de Maio de 2022. Fernanda 
Alves Fernandes - Presidente da C.P.L.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico nº 
2022.05.18.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, cujo 
objeto é a contratação de serviços a serem prestados na confecção e impressão de materiais 
gráficos, destinados a suprir a demanda do programa Pacto pela Aprendizagem, junto a Secretaria 
Municipal de Educação de Barro/CE, com utilização dos recursos do Convênio nº 
069/2021/SEDUC-CE. Abertura: 02 de junho de 2022, às 09:00 horas. Início de acolhimento das 
propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 20 de maio de 2022, às 09:00 horas. Maiores 
informações e entrega de editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone 
(88) 3554-1612. Barro/CE, 18 de maio de 2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº. CP-
05.18.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de serviços de limpeza pública, coleta e 
transporte de resíduos sólidos domiciliares e urbanos, poda de árvores, pintura de meio fio e 
coleta e transporte resíduos sólidos de demolição e construção, urbanos e resíduos de serviços 
de saúde do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global. Regime de Execução: Indireta. A 
Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 21 
de junho de 2022, a partir das 08h:00m. (horário local), na rua José Matias Sampaio, nº. 234, 
Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de 
Preços". maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone 
(88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. e/ou ainda pelo endereço eletrônico: 
www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 

Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-05.18.1/2022-SEDUB. Objeto: 

contratação de empresa de engenharia para prestação de serviço de construção do C.E.I – 

(Centro de Educação Infantil) do Bairro Morro Dourado, na Rua Raimundo Jacinto Ferreira, 

Sede do Município de Brejo Santo-CE, conforme Projeto Básico, planilha orçamentária e 

cronograma físico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global. Regime de Execução: indireta. A 

Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 06 

de junho de 2022, a partir das 08h:00m. (horário local), na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, 

Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de 

Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone 

(88) 3531-1042, das 08h:00m. às 12h:00m. e/ou ainda pelo endereço eletrônico: 

www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Quixadá – Aviso de Licitação - Modalidade: 
Pregão Presencial, Nº PP-002/2022-CMQ. Objeto: contratação de empresa para prestação de 
serviços de licença de uso de sistema informatizado (software), diversos junto a Câmara 
Municipal de Quixadá- Ceará, de acordo com as especificações constantes no Termo de 
Referência. Tipo: Menor Preço. A Comissão Permanente de Licitações comunica aos 
interessados que no dia 1º de junho de 2022, às 09:00 horas.  Na sala da Comissão de Licitação, 
estará recebendo os envelopes de habilitação e propostas comerciais. Maiores informações 
através do fone (88) 3412.0442 das 08:00 às 11:30 horas. À Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2022 - A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 20 de maio de 2022 às 9h30min, na Sede da Prefei-
tura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura 
das Propostas de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2022, 
com o seguinte objeto: CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 8 SALAS DO SA-
NHARÃO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. Para maiores 
informações dirijam-se a Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 
12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS - CONCORRÊNCIA Nº 1901.02/2022 - A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 26 de maio de 2022 às 11h, na Sede da Prefeitura 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das 
Propostas de Preços da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 1901.02/2022, com 
o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE MELHORIA DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE 
BATURITE/CE, DE ACORDO COM OS MAPP’S 463 E 468 DOS PROGRAMAS DA REQUALI-
FICAÇÃO URBANA E MATRIZ ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME PROJE-
TO E ORÇAMENTO EM ANEXO. Para maiores informações dirijam-se a Sede da Comissão 
Permanente de Licitação, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira 
– Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO 
- CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Baturité /CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conheci-
mento dos interessados, que estará realizando CREDENCIAMENTO através de CHAMADA 
PÚBLICA para o seguinte objeto: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE SOLUÇÃO DE 
MEIOS DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, PARA PARCELAMENTO 
E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DE 
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJA-
MENTO DE BATURITÉ/CE, com fundamentação legal na Lei Federal Nº. 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e suas alterações posteriores, e demais legislações pertinentes e as con-
dições e especificações estabelecidas. Os documentos deverão ser entregues até às 10h 
do dia 08 de junho de 2022, na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 
de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de 
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

CARTÓRIO CARLOS PEREIRA. Cartório Ofício Único – Notas e Registro Públicos da Comarca de Guaiuba, Estado do Ceará. Titular: Antônia Lindalva Pereira Feitosa 
Substituta: Kariny Pereira Feitosa. REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL Serviço Registral da Comarca de Guaiuba/CE, Antonia  Lindalva Pereira Feitosa. EDITAL 
DE NOTIFICAÇÃO – USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL. Antonia Lindalva Pereira Feitosa,  Oficiala do Registro de Imóveis da Comarca de Guaiuba - CE, na forma da lei, etc... 
Faz saber a  tantos quantos este edital virem ou dele conhecimento tiverem, que foi protocolado nesta  Serventia em 30/03/2022 o requerimento pelo qual, PEDRO ROBERTO 
NOGUEIRA ROCHA, brasileiro, divorciado, aposentado, portador da CNH Nº 01402558865 DETRAN/CE, residente e  domiciliado na localidade Bom Principio, s/n, distrito de 
Itacima, Guaiuba-Ceara CEP: 61.890- 000, solicitaram o reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial,  nos termos do art. 216-A, da Lei nº. 
6.015/1973, do imóvel: O imóvel rural FAZENDA SÃO  PEDRO, situado na localidade de BOM PRINCÍPIO, Distrito de ITACIMA, Município de  GUAIÚBAICE, inicia junto ao 
marco A08-M-4534, descrito em planta anexa, com coordenadas  UTM Este (X) 531.000,61 e Norte (Y) 9.545.588,49; do vértice A08-M-4534 segue até o vértice  A08-
P-AX2296 no azimute 166°01’, em uma distância de 14,94 m, confrontando com  COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS, por divisa com Cerca do vértice 
A08-P AX2296 defletindo à esquerda segue até e vértice A08-M-4533 no azimute 37°45’. em uma  distância de 52,44 m, confrontando com COMPANHIA DE GESTÃO 
DOS RECURSOS HÍDRICOS,  por divisa com Cerca, do vértice A08-M-4533 defletindo à direita segue até o vértice A08-P AX2297 no azimute 189°55’, em uma distância 
de 616,01 m, confrontando com ANTONIO  ARAÚJO FILHO - CPF 136.738.993-20, por divisa com Cerca, do A08-P-AX2297 defletindo à  esquerda segue até o vértice 
A08-P-AX2298 no azimute 97°56’, em uma distância de 162,62 m,  confrontando com ANTONIO ARAÚJO FILHO - CPF 136.738.993-20. por divisa com Cerca, do  vértice 
A08-P- AX2298 defletindo à direita segue até o vértice A08-P-AX2299 no azimute  189°41’, em uma distância de 1.162,24 m, confrontando com VERÔNICA DE OLIVEIRA 
MAIA - CPF 947.296.463-04, por divisa com Cerca, do vértice A08-P-AX2299 defletindo à direita segue  até o vértice A08-P-AX2300 no azimute 197°34’, em uma 
distância de 156,63 m, confrontando  com VERÔNICA DE OLIVEIRA MAIA - CPF 947.296.463-04, por divisa com Cerca, do vértice A08- P-AX2300 defletindo à direita 
segue até o vértice A08-P-AX2301 no azimute 287°22’, em uma  distância de 64,57 m, confrontando com RIO BOM PRINCÍPIO, por divisa com Cerca, do vértice  A08-P-
AX2301 defletindo à direita segue até o vértice A08-P-AX2302 no azimute 324°03’, em  uma distância de 46,67 m, confrontando com RIO BOM PRINCÍPIO, por divisa com 
Cerca, do  vértice A08-P-AX2302 defletindo à esquerda segue até o vértice A08-P-AX2303 no azimute  313°10’, em uma distância de 30,58 m, defletindo à confrontando 
com RIO BOM PRINCÍPIO, por  divisa com Cerca, do vértice A08-P-AX2303 esquerda segue até o vértice A08-P-AX2304 no  azimute 282°08’, em uma distância de 
37,83 m, confrontando com RIO BOM PRINCÍPIO, por  divisa com Cerca, do vértice A08-P-AX2304 defletindo à direita segue até o vértice A08-P AX2305 no azimute 
00’22’, em uma distância de 33,21 m, confrontando com RIO BOM  PRINCÍPIO, por divisa com Cerca, do vértice A08-P-AX2305 defletindo à direita segue até o  vértice 
A08-P- AX2306 no azimute 26°23’, em uma distância de 26,02 m, confrontando com RIO  BOM PRINCIPIO, por divisa com Cerca, do vértice A08-P-AX2306 defletindo à 
esquerda segue até o vértice A08-P-AX2307 no azimute 01°50’, em uma distância de 33,59 m, confrontando com  RIO BOM PRINCÍPIO, por divisa com Cerca, do vértice 
A08-P-AX2307 defletindo à esquerda  segue até o vértice A08-P-AX2308 no azimute 309°39’, em uma distância de 54,24 m,  confrontando com RIO BOM PRINCÍPIO, 
por divisa com Cerca, do vértice A08-P-AX2308 defletindo à direita segue até o vértice A08-P-AX2309 no azimute 315°30’, em uma distância de  39,83 m, confrontando 
com RIO BOM PRINCÍPIO, por divisa com Cerca, do vértice A08-P AX2309 defletindo à direita segue até o vértice A08-P-AX2310 no azimute 02°06’, em uma  distância 
de 16,72 m, confrontando com RIO BOM PRINCÍPIO, por divisa com Cerca, do vértice  A08-P-AX2310 defletindo à direita segue até o vértice A08-P-AX2311 no azimute 
11°14’, em  uma distância de 32,60 m, confrontando com RIO BOM PRINCÍPIO, por divisa com Cerca, do  vértice A08-P-AX2311 defletindo à esquerda segue até o vértice 
A08-P-AX2312 no azimute  276°56’, em uma distância de 51,64 m, confrontando com RIO BOM PRINCÍPIO, por divisa com  Cerca, do vértice A08-P-AX2312 defletindo 
à direita segue até o vértice A08-P-3105 no azimute  324°33’, em uma distância de 64,58 m, confrontando com RIO BOM PRINCÍPIO, por divisa com  Cerca, do vértice 
A08-P. 3105 defletindo à direita segue até o vértice A08-P-3103 no azimute  10°05’, em uma distância de 829,91 m. confrontando com ASS DOS AGRICULTORES DA  
FAZENDA BOA VISTA - CNPJ - 05.403.680/0001-08, por divisa com Cerca, do vértice A08-P-3103 defletindo à direita segue até o vértice A08-P-2314 no azimute 
101°58’, em uma distância de  67,38 m, confrontando com MIGUEL CORREIA SANTOS - CPF 782.041.518-53, por divisa com  Cerca, do vértice A08-P-2314 defletindo 
à esquerda segue até o vértice A08-P-AX2315 no  azimute 09°54’, em uma distância de 323,29 m, confrontando com MIGUEL CORREIA SANTOS - CPF 782.041.518-53, 
por divisa com Cerca,do vértice A08-P-AX2315 defletindo à direita segue  até o vértice A08-P. AX2316 no azimute 92°47’, em uma distância de 62,56 m, confrontando  com 
MIGUEL CORREIA SANTOS - CPF 782.041.518-53, por divisa com Cerca, finalmente do  vértice A08-P-AX2316, defletindo à esquerda segue até o vértice A08-M-4534, 
(início da  descrição), no azimute de 10°46’19”, na extensão de 479,77 m, confrontando com MIGUEL  CORREIA SANTOS – CPF 782.041.518-53, fechando assim uma área 
total de 46,0093ha. Assim  sendo, ficam intimados terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de  outros direitos em relação ao pedido, 
apresentando impugnação escrita perante a Oficiala de  Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos a contar  da 
publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como  verdadeiros os fatos alegados pelo Requerente, sendo reconhecida a 
usucapião extrajudicial,  com o competente registro conforme determina a Lei. Guaiúba/CE, 13 de maio de 2022. A  Oficiala, Antonia Lindalva Pereira Feitosa. 

FRANCISCO VANDERLEI MOITA DE SOUZA 
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SE-
MATUR a Licença Ambiental de supressão vegetal de área de um terreno 
em Tianguá, denominado Bom Jesus/São João localizado na Zona Urbana 
de Tianguá. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMATUR.
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Recentemente a paixão do atual governo pela palavra 
privatização ganhou um novo polimento, com a troca do 
ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, que logo 
quis mostrar serviço em relação à Petrobras. Que não há 
tempo para que sua venda aconteça neste governo, isso é 
fato. Mas o assunto é arma nas urnas. Por outro lado, as 
discussões relacionadas à política de preços da Petrobras 
estão esquentando, pois a empresa provavelmente pagará 
dividendos recordes em 2022, enquanto os altos preços 
dos combustíveis também estão impactando a inflação. 
Mas o que muitos não saibam, talvez por desinteresse 
mesmo, é que a estatal é uma mina de outo para quem 
esteja no poder.

Embora a Petrobras tenha apresentado altos níveis de 
lucratividade, os cidadãos brasileiros (indiretamente por 
meio de dividendos e impostos pagos pela Petrobras ao 
Governo) tendem a se ‘beneficiar’ mais dessa dinâmica de 
lucros positiva do que os próprios acionistas minoritários 
da estatal. Isso porque, na última década, de 2011 a 2021, a 
sociedade brasileira (representada pelo Governo Federal e 
pelo BNDES) recebeu cerca de R$ 1,4 trilhão em impostos 
e dividendos da petroleira, ou 15 vezes os R$ 94 bilhões em 
dividendos pagos aos acionistas minoritários. Nesse mes-
mo período, os credores arrecadaram R$ 176 bilhões em 
juros acumulados, que é cerca de 2 vezes o que foi coletado 
pelos acionistas minoritários em dividendos. Então, será 
que há interesse em se desfazer dessa mina de ouro?

Privatização é apenas arma de urna

Venda. A Ford anunciou a venda de sua fábrica em Taubaté (SP). Segundo a montadora, foi assinado um compro-
misso de compra e venda com a construtora São José Desenvolvimento Imobiliário. O processo deve ser concluí-
do em até 90 dias e a venda ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica.

A Câmara dos Deputados 
poderá votar projeto de lei 
para suspender reajuste na 
tarifa de energia elétrica no 
país. O presidente da Casa, 
deputado Arthur Lira, es-
teve reunido, nessa quarta-
-feira (18), com o ministro 
de Minas e Energia, Adolfo 
Sachsida, representantes da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (Aneel) e depu-
tados federais na residência 
oficial da Presidência da Câ-
mara para discutir a questão.

“Sachsida saiu daqui com 
a incumbência de se reunir 
com distribuidoras, Aneel e 
parlamentares para discutir 
uma saída equilibrada. Ape-
sar de ser contratual, [o rea-
juste] pode ser minimizado”, 
disse Lira em pronuncia-
mento. Ainda segundo ele, a 
Câmara espera una resposta 
“em um prazo bastante cur-
to”. Caso contrário, a solução 
poderá vir do plenário.

Durante a reunião, Sach-
sida apresentou algumas al-
ternativas como utilizar os 
recursos da capitalização da 
Eletrobras e a antecipação 
da devolução do Pis/Cofins 
e ICMS cobrado indevida-

mente das contas de luz.
Para os deputados, o pra-

zo do governo é a próxima 
terça-feira (24/05), quando 
ocorrerá uma reunião de 
Lira com os líderes partidá-
rios. “Caso essa solução não 
chegue, o Congresso está 
pronto para votar o decreto”, 
disse o deputado cearense 
Domingo Neto, autor do pro-
jeto que suspende o aumento 
na tarifa de energia no Ceará.

O projeto é a solução 
apresentada pela Câmara 
para impedir o aumento. Até 
agora, a medida contempla 
apenas o Ceará, cuja tarifa 

foi reajusta em quase 25%, a 
maior do país. Ocorre que a 
medida pode ser generaliza-
da quando o texto for pauta-
do para votação no plenário. 

Inflação
O aumento na tarifa de 

energia elétrica deixa a po-
pulação em situação ainda 
mais sensível, principalmen-
te no atual cenário econômi-
co de alta dos jurso e da in-
flação. O Ceará teve o maior 
aumento da tarifa no país, 
seguido da Bahia (21%) e do 
Rio Grande do Norte (20%). 

Além disso, a Câmara 

também aprovou convi-
tes para ouvir, no dia 22 de 
junho, o ministro Adolfo 
Sachsida por meio das co-
missões de Fiscalização Fi-
nanceira e Controle e Minas 
e Energia a respeito da pro-
posta em estudo para priva-
tização da Petrobras e sobre 
a política de preços da esta-
tal para combustíveis. 

A Câmara também pode 
votar a urgência de um pro-
jeto que põe água, energia 
e combustível como bens 
essenciais, o que limitar o 
ICMS incidente sobre esses 
itens em 17%.

FOTO FOLHAPRESS

Aumento na tarifa de energia elétrica deixa a população em situação ainda mais sensível na atual conjuntura econômica

Café amargo
Itens mais consumidos 

no café da manhã podem 
sair mais baratos ou mais 
caros, a depender da região 
de Fortaleza. O preço da 
xícara de café, por exemplo, 
pode variar até 400%. O 
pão carioquinha pode cus-
tar até 116% de diferença. 
Já a salada de frutas pode 
variar até 1.395%. Nesse 
último, de maior variação 
entre os 25 itens pesquisa-
dos, cerca de 500ml podem 
custar de R$ 2, na Mara-
ponga (Regional 10), a R$ 
29,90, na Praia de Iracema 
(Regional 12), segundo o 
Procon Fortaleza.

Construção civil
O número de empre-

gados na construção civil 
permaneceu estável em 
abril, sobre março, segundo 
a CNI. No mês passado, 
o índice ficou em 50,7 
pontos, ante os 50 pontos 
registrados em março. Já o 
índice do nível de atividade 
ficou em 50,1 pontos, 
registrando recuo de 1,2 
ponto com relação a março. 
Apesar da queda em relação 
a março, o desempenho da 
construção em abril perma-
neceu positivo. Em abril, 
a utilização da capacidade 
operacional caiu 1% sobre 
março, de 68% para 67%.

Energia solar
As MPEs do Ceará têm 

cerca de R$ 40 milhões à 
disposição para financiar 
a instalação de energia 
solar com recursos do FNE. 
Os valores estão previstos 
para este ano na linha FNE 
Sol, operada pelo BNB. Ao 
todo, estão disponíveis R$ 
230 milhões para atender 
toda a área de atuação do 
BNB. Mais de R$ 53 milhões 
já foram contratados até 
abril. O banco também 
dispõe de R$ 145 milhões 
para financiamento de 
aquisição e instalação de 
sistema de placas solares 
em residências.

Imposto zero
No próximo dia 2 de 

junho, será realizada a 
16ª edição do Dia Livre de 
Impostos, em Fortaleza. 
Os lojistas dos shoppin-
gs RioMar Fortaleza e 
Kennedy, além das lojas 
de rua de toda a cidade, 
incluindo as do Centro da 
Capital, já estão confirman-
do participação. A ação 
visa conscientizar lojistas 
e consumidores sobre o 
peso da carga tributária 
nos preços dos produtos. 
Segundo o IBPT, o impacto 
dos impostos sobre o preço 
final dos produtos varia de 
15,52% a 78,43%.

E-commerce salta 20% no NE e fatura R$ 6,9 bi  
No 1º trimestre de 2022, o e-commerce na re-

gião Nordeste se destacou no País, e saltou 20% 
no faturamento e somou R＄ 6,95 bilhões, além 
de alta de 29% nos pedidos, com 14,3 milhões 
de compras realizadas, segundo a Neotrust. No 
Brasil, o comércio eletrônico cresceu 12,6% no 
1º trimestre de 2022, com faturamento de R$ 
39,6 bilhões. Houve também alta no número de 
pedidos, que totalizou 89,7 milhões de compras 
online, uma elevação de 14% em comparação aos 
três primeiros meses do ano passado. 

Cerca de 3,6 milhões de trabalhadores 
nascidos em junho podem sacar FGTS

O saque extraordinário no 
valor de até R$ 1 mil do Fundo 
de Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) já está disponível 
para cerca de 3,6 milhões de 
trabalhadores nascidos em 
junho. Segundo projeção da 
Caixa Econômica Federal, 
serão R$ 2,6 bilhões disponi-

bilizados pelo governo federal 
nesta etapa, de um total de R$ 
30 bilhões direcionados ao sa-
que extraordinário.

A retirada dos valores 
será possível até o dia 15 de 
dezembro. O portal da Caixa 
ou o aplicativo FGTS e nas 
agências da Caixa Econômi-

ca Federal (CEF) são meios 
de consulta para saber quem 
tem direito ao saque, além 
de valores e datas para rece-
ber o dinheiro.

Ao todo, 42 milhões de 
trabalhadores estão aptos 
ao saque extraordinário do 
FGTS. O saldo disponível 

pode ser consultado, mas a 
retirada e a movimentação 
do valor segue o calendário 
estabelecido pela Caixa. Ain-
da segundo o banco, cerca 
de R$ 30 bilhões serão libe-
rados para aproximadamente 
42 milhões de trabalhadores 
com direito ao saque.

BC: Aperto monetário perto do fim (?)
O Banco Central 
espera estar che-
gando ao fim de seu 
atual ciclo de aperto 
monetário, embora 
essa expectativa 
ainda dependa de 
dados. Se o cenário 
continuar ruim, a 

autoridade monetária admitiu, no entanto, que poderá alon-
gar o que chama de “regime de meta de inflação”. Ademais, 
BC tem sinalizado uma provável alta adicional nos juros em 
sua próxima reunião de política monetária, em junho.

Câmara pode votar para suspender 
reajuste na tarifa de energia
Na região Nordeste, o Ceará teve o maior aumento do país (25%), 
seguido da Bahia (21%) e do Rio Grande do Norte (20%)

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jardim 
de Queiroz, Secretária. Extrato da Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 08.006/2021-
PERP: ATA Nº 08.006/2021-K SRP. Valor global: R$ 1.350,00. Contratada: Ícone Distribuidora 
LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Emerson dos Santos Barros. Objeto: Registro 
de preço para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios destinado aos alunos da Rede 
Municipal da Educação Básica. Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados a partir de suas assi-
naturas. Data das assinaturas das Atas de Registro de Preço: 20/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Educação, Verúzia Jar-
dim de Queiroz, Secretária. Extrato do 1º Termo Aditivo do contrato resultante do Pregão Eletrôni-
co nº 08.006/2021 - PERP: nº 08.006/2021-05SME. Contratada: K. R. de Castro, através de sua 
representante legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios 
destinado aos alunos da Rede Municipal da Educação Básica. O presente Termo Aditivo tem por 
objetivo proceder ao acréscimo de quantitativo aos itens 5.3 do lote 05 e 13.4 do lote 13, dentro do 
percentual de 25%, importando num aumento na ordem de R$ 11.262,40 do valor contratado. Data 
da assinatura: 03/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato do 3º Termo 
Aditivo ao contrato nº 2020.10.08.01SEDUMA, resultante da Tomada de Preços nº 2020/010SE-
DUMA. Contratado: MK Serviços em Construção e Transporte Escolar EIRELI, através de seu re-
presentante legal, o Sr. Mauricio Gomes Coelho. Objeto: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para executar projeto de Construção de 01 Praça na localidade de Lagoa da 
Pedra, Distrito de Cipó dos Anjos, conforme projeto básico de responsabilidade. O presente Termo 
Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do contrato por mais 06 meses, a partir de 
09/04/2022. Data da assinatura: 07/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante: Secretaria de Educação, Verúzia Jardim de Queiroz, 
Secretária. Extratos dos contratos do Pregão Eletrônico nº 08.006/2021-PERP: nº 08.006/2021-
15SME. Valor global: R$ 2.028,00. Contratada: Jonas Alves de Oliveira Neto - ME, através de seu 
representante legal, o Sr. Francisco Rozildo dos Santos; nº 08.006/2021-14SME - Valor global: R$ 
6.268,50 - Contratada: AMS Comercial EIRELI - ME, através de sua representante, a Sra. Artênia 
Mara dos Santos. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios destinados aos alunos da Rede Mu-
nicipal da Educação Básica. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura do 
contrato. Data das assinaturas dos contratos: 10/05/2022.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Contratante e signatário: Secretaria de Planejamento, Desen-
volvimento Urbano e Meio Ambiente, Thiago Oliveira Pinheiro, Secretário. Extrato da Ata de Re-
gistro de Preços N°. 2022.02.25.001-SRP-SEPLAN. Objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de uniformes dos agentes de trânsito do COMUTRAN. Fundamentação 
Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 e suas alterações poste-
riores. Valor Global:  R$ 36.000,00(trinta e seis mil reais). Dotação Orçamentária:  Projeto/Ativida-
de: 2101.15.453.0020.2.117. Elemento de despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de recursos: 1500000000. 
Vigência: 13/05/2023. Contratada:  Trinay Industria e Comercio de Confecções Eireli, inscrita no 
CNPJ Nº 27.164.079/0001-42. Assina pela contratada:  Antônio Roberto Barbosa.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. A Presidente da Comissão Especial de Qualificação 
como Organizações Sociais da Prefeitura torna público resultado da fase de Habilitação referente 
ao Chamamento Público nº SS-CH002/2022, que objetiva a seleção de pessoas jurídicas de 
direito privado, sem fins lucrativos, constituídas sob forma de fundação, associação ou sociedade 
civil, para se qualificarem com Organização Social de Saúde - OSS com finalidade específica de 
eventual e futura operacionalização da gestão e execução das atividades assistenciais e serviços 
de saúde a serem desenvolvidos na Maternidade e Hospital Santa Isabel do município. Organi-
zações Sociais Qualificadas: Instituto Rosa Branca, inscrita no CNPJ N° 10.962.062/0001-38. 
Organizações Sociais não Qualificadas: Sociedade de Desenvolvimento da Comunidade - SO-
DEC, inscrita no CNPJ N° 41.564.618/0001-61; Instituto 1° de Maio do Trabalho, da Saúde e do 
Desenvolvimento Social, Cultural e Tecnológico, inscrita no CNPJ N° 13.609.281/0001-26. Nos 
termos do subitem 6.5.1 do Edital Chamamento Público N° SS-CH002/2022, as Organizações 
NÃO QUALIFICADAS têm oportunidade de no prazo de 02 (dois) dias úteis, apresentar peran-
te à Comissão Especial de Qualificação como Organizações Sociais da Prefeitura de Senador 
Pompeu, Estado do Ceará, a necessária documentação para sanar integralmente os motivos de 
desqualificação. Cláudia Andrea Lopes Mineiro Albuquerque.

José Alexandre Alves Nogueira - ME. CNPJ 02.115.176/0001-14. Torna público que recebeu da Au-
tarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental Única - LAU, para ati-
vidade de construção civil; reforma e ampliação do Colégio Senso EPP, localizado na Rua Monteiro 
Filho, nº 130, Bairro: Centro, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instituições de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Resultado de Julgamento da Proposta Comercial.  Moda-
lidade: Tomada de Preços N.º 07.002/2022. Objeto: Contratação de empresa especializada em cons-
trução civil para executar projeto de construção de uma caixa d’água com capacidade de 25M³, na 
Sede do Distrito de São Bernardo, município de Quixadá/CE, conforme Projeto Básico de responsa-
bilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos.  A comissão 
de licitação comunica aos interessados o resultado da fase de Julgamento da Proposta Comercial do 
certame supracitado: Empresa Vencedora:  CRP Construções e Prestadora de Serviços Eireli, Inscrita 
no CNPJ 02.567.157/0001-29 com o valor global de R$ 38.659,73. Fica aberto automaticamente após 
publicação do resultado a interposição de recursos, em conformidade o art. 109, inciso I, alínea “b” da 
lei federal nº 8.666/93. A comissão informa que a ata da sessão de Julgamento da Proposta Comercial 
está disponível no site: www.tce.ce.gov.br. Maiores informações através do e-mail: centraldecontratos.
quixada@gmail.com. Edmilson Mota Neto – Presidente da CPL/PMQ.

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.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - Tomada de Preços 
nº 2022051201-SEIN, Objeto: construção de uma praça na localidade de Sitio Novo, no municipio 
de Jaguaretama-CE, conforme projeto básico. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados que a sessão de recebimento dos envelopes será dia 03/06/2022 ás 09h00min, na 
sala da comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185, 
Maiores Informações Tel. (88) 3576-1305, Email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br – 
Jaguaretama-CE, 18 de Maio de 2022. Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA -  CNPJ nº 44.203.221/0001-32
Torna a público que recebeu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de 
Itaitinga - SEMAM, a Licença Prévia nº 839.2022.
Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação 
Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de 
Itaitinga - SEMAM.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – SECRETARIA DOS ESPORTES E 
JUVENTUDE: A Comissão de Licitação, torna público para conhecimentos dos interessados a 
ANULAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022050201-ESPO cujo objeto é execução: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLATAÇÃO DE GRAMADO EM 
CAMPO DE FUTEBOL, NO MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE, conforme projeto básico. 
Motivo: correção no projeto básico. Nos termos do art. 49 da Lei n° 8.666/93. O termo de 
revogação está disponível na comissão de licitação, site: https://municipios.tce.ce.gov.br e 
https://www.jaguaretama.ce.gov.br/licitacao.php, maiores informações tel. 88 3576-1305, 
email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 18 de Maio de 2022 - Francisco Jean 
Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ITAPIPOCA – RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO 
– TOMADA DE PREÇOS Nº 22.14.01/TP – OBJETO: Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de consultoria para realização de censo previdenciário com disponibilização de 
plataforma WEB para a execução e acompanhamento do Censo Cadastral Previdenciário, no que se 
refere ao cadastro dos dados pessoais e funcionais dos servidores efetivos, inativos (aposentados), 
pensionistas e seus dependentes destinado ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de 
Itapipoca-CE. Comunicamos que a empresa 3IT CONSULTORIA LTDA, CNPJ 11.250.881/0001-15, 
apresentou recurso contra sua INABILITAÇÃO. Recurso foi analisado pela Assessoria Jurídica que 
opinou pelo PROVIMENTO do recurso, o que foi prontamente acatado pela Comissão de Licitação. 
Sendo assim a empresa 3IT CONSULTORIA LTDA, CNPJ 11.250.881/0001-15 foi considerada 
HABILITADA no presente certame. Diante do exposto, fica marcada uma Nova Sessão para Abertura 
de Proposta, para o dia 25 de Maio de 2022, às 15h. Itapipoca-CE, 18 de Maio de 2022, Wilsiane 
Soares de Oliveira Marques – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.04/TP – 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 conforme o que consta do Processo nº 22.23.04/TP, HOMOLOGAR o procedimento 
Licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 22.23.04/TP, Tipo Menor Preço Global, cujo OBJETO é 
a Escolha da Proposta Mais Vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica para construção de Praça 
na Orla do Açude Ipú Mazagão no 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 SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ 
22.346.772/0001-12, pessoa jurídica de direito privado, sediada à Rua Sub Estação, Nº 25, Bairro Sub 
Estação, Tianguá, CEP: 62.322-468, pela Proposta Mais Vantajosa com VALOR GLOBAL de R$ 
420.917,42 (Quatrocentos e Vinte Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Dois Centavos). 
Itapipoca-CE, 18 de Maio de 2022. Wilsiane Soares de Oliveira Marques – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO  
22.23.05/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.05/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para construção de canteiro central em diversas ruas do Município de 
Itapipoca/CE. EMPRESA CONTRATADA: OMEGA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS EIRELI, inscrita 
no CNPJ/MF sob o nº 42.066.610/0001-38. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 128.153,36 (Cento 
e Vinte e Oito Mil, Cento e Cinquenta e Três Reais e Trinta e Seis Centavos). VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 10 de Maio de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraçãões. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor 
Nobre de Lima e, pela Contratada, Nicollas Alves do Amaral. Itapipoca-CE, 18 de Maio de 2022. 
Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 
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Final. Atual campeã mundial de boxe feminino na categoria até 60 quilos, Beatriz Ferreira vai decidir o 
título outra vez. Na quarta-feira (18), a baiana se classificou à final da competição, em Istambul (Turquia), 
ao vencer a italiana Alessia Mesiano por decisão unânime dos cinco árbitros, depois de três rounds.ESPORTES

FOTO  DUDA BAIRROS/ SÃO PAULO FC

6 x 0       
Em pleno século do avanço tecnológico, do modernis-

mo e da criastividade ainda tem time que apanha de 6 x 0 
numa copa que se pensa de igualdade técnica. Se eu fosse 
o ministro do Exército do Paraguai pedia ou proibia este 
time tão medíocre que não usasse o nome do general.

Parece que foi ontem
Quatro dias seguidos sem a Rádio Assunção levar ao ar 

este carinhoso programa. E o pior é ter que se contentar 
com o jogo Ponte Preta x Bahia ou então Grêmio x Náuti-
co. Bom dia campeão de votos Moésio Loiola.

Loteria dos Sonhos
Olhe antres no bilhete se tem a marca maquilec que é o 

símbolo da maior segurança da Loteria dos Sonhos, que o 
exemplo do Totolec tem o respaldo da Loteria Estadual do 
Ceará.

Fagner
Oh Deus eu pedi pra chover, mas chover de mansinho pra 

ver se nascia mais planta no chão.

GOMES FARIAS O vi na TV e a cada dia ele parece 
rejuvenescer e não envelhecer. Falo do meu amigo Gomes Farias 
que a exemplo de Júlio Salles a cada transmissão mosyra mais 
entusiasmo e competência. Ele está hoje nesta coluna ao lado do 
grande ex-prefeito Roberto Claudio.

MANOEL TOBIAS Está em boas mãos o projeto Fut/
Sesc que tme o apoio da Prefeitura de Fortaleza. O coman-
dante técnico desta obra é o ex-craque Manoel Tobias que já 
foi escolhido uma vez como o maior craque de futsal mundial.
Manoel Tobias está hoje na coluna ao lado do general Souza 
que preside o Círculo Militar.

JAMAIS 
SERÁ 

ESQUE-
CIDO Sua 

passagem 
pelo coman-
do de nosso 
estado teve 

sempre a 
presença da 

locação de 
servir. Assim 
foi a gestão 

de Camilo 
Santana.

A única chance da equipe não se classificar para a próxima fase é perdendo os dois jogos restantes da tabela

Clube da garotada

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Meu querido sobrinho Paulo, me comunica neste do-
mingo que vem o Fortaleza Esporte Clube vai homena-
gear nomes que fizeram a história do Leão renascendo 
a mística de clube da garotada, e eu me sinto feliz em 
ter meu nome lembrado para a homenagem que será 
prestada. E eu me orgulho do vertiginoso crescimen-
to da torcida tricolor pois juntamente com o saudoso 
José Raimundo Costa participei do movimento junto 
às crianças levando caderno com o escudo do clube e 
sorteando camisas de colégio em colégio e que me dá 
muitas saudades. Fares tudo para comparecer embora 
tenha adotado um regime de isolamento total.

NATAÇÃO BNB CLUBE 
Ministrado por professor Wilson 
Freitas e com vasta opção de 
horários para escolinhas e para 
todas as categorias trazendo be-
nefícios para atividades físicas e a 
capacidade humana de levar seus 
atletas da equipe  para a disputa 
do troféu Sérgio Silva em Salvador 
nos dias 20 e 21 maio 2022.

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

O São Paulo recebe o Jor-
ge Wilstermann, da Bolí-
via, nesta quinta-feira (19), 
às 21h30, no Morumbi, em 
partida pela quinta rodada 
rodada da Copa Sul-Ame-
ricana. O time tricolor está 
na liderança do Grupo D, 
com dez pontos. Everton, do 
Chile, com cinco, Ayacucho, 
do Peru, com quatro, e Jor-
ge Wilstermann, com dois, 
seguem atrás na tabela. Fal-
tando dois jogos, o São Pau-
lo depende apenas de dois 
pontos para passar de fase.

Se vencer o duelo desta 
quinta-feira contra a equipe 
boliviana, o São Paulo asse-
gura a sua vaga nas oitavas. 
O time comandado por Ceni 
ainda pode garantir a classi-
ficação antes mesmo de en-
trar em campo nesta semana. 
Para isso, fica dependendo 
do resultado do confronto 
desta quarta-feira (18) entre 
Everton e Ayacucho.

Caso a partida entre os 
adversários termine empata-
da, o time paulista não pode-
rá mais ser ultrapassado por 
nenhum dos dois. Se o time 
peruano vencer os chilenos, 
chegará aos sete pontos, 
mas não conseguirá mais 
assumir a liderança se o São 
Paulo apenas empatar com o 
Jorge Wilstermann. Em caso 
de vitória do Everton, a clas-
sificação será decidida na úl-
tima rodada. O São Paulo só 
não irá para as oitavas caso 
perca os dois jogos restantes, 
ou empate um e perca o ou-
tro, e o Everton vença duas 
em sequência. No caso de 
dois reveses seguidos para 
Wilstermann e Ayacucho, o 
São Paulo estaciona nos dez 
pontos e pode ser ultrapas-
sado pelo Everton, que pode 
chegar aos 11.

Se somar apenas mais um 
ponto, o clube tricolor pode 
ser igualado pelos chilenos, e 

aí contará o critério de desem-
pate. Atualmente, o saldo do 
São Paulo de cinco gols, bas-
tante superior ao do Everton, 
de um negativo.

Além disso, se o São Paulo 
perder as duas e o Ayacucho 
ganhar os jogos restantes, 
ambos terão os mesmos dez 
pontos, e o desempate será 
no saldo. Neste momento, os 
peruanos estão zerados nes-
te quesito. O técnico Rogé-
rio Ceni aprovou as atuações 
dos meias André Anderson e 
Nikão no segundo tempo da 
vitória do São Paulo por 2 a 
1 sobre o Cuiabá no domin-
go (15), no Morumbi, pela 
sexta rodada do Campeona-
to Brasileiro.

A dupla de contratações 
de 2022 entrou na etapa final 
e foi decisiva para a virada 
do time tricolor. Empresta-
do pela Lazio (ITA), André 
foi o reforço mais recen-
te. Nikão chegou no início 
do ano do Athletico-PR e 
sofreu com lesões. “Nikão 
entrou muito bem no jogo. 
Ficou parado muito tempo 
por causa de lesão no torno-
zelo. Volta agora e fez alguns 
treinamentos separados 
para entrar em ritmo. Hoje 
não aguentaria o jogo todo, 
mas achei que aguentaria 

boa parte do segundo tem-
po. Primeiro entrou aberto e 
depois o Rigoni ocupando a 
função que ele fazia. Teve a 
felicidade do gol e deu a as-
sistência para o André. Foi 
participativo, com viradas 
de jogo, boa proteção. Foi 
uma das melhores partici-
pações e esperamos contar 
mais com ele. Deu bons si-
nais hoje [domingo]”, dis-
se Ceni. “André Anderson 
é uma pena não termos a 
Sul-Americana para ele. Se 
tivéssemos, estaria em me-
lhor estágio. Tem boa con-
dução, arranque e finalização. 
Vimos que dominaríamos o 
jogo no segundo tempo e co-
locamos ele, recuando o Igor. 
Há alguns ajustes táticos a fa-
zer, essa função mais próxima 
dos atacantes exige colabora-
ção defensiva maior. Como 
Cuiabá esteve boa parte com 
10, facilitou o trabalho dele. 
Lamento não tê-lo na Sul-A-
mericana pois teria desenvol-
vido bem mais. Esperamos, 
nesse rodízio, usarmos cada 
vez mais o André”, completou.

Na última semana, o São 
Paulo negociou dois joga-
dores: o goleiro Tiago Vol-
pi para o Toluca (MEX) e o 
atacante Marquinhos para 
o Arsenal (ING). Sem Vol-

pi, o goleiro Thiago Couto, 
de 23 anos, será a reposição 
de Jandrei. O contrato dele 
termina em 30 de junho de 
2022 e deve ser renovado.

“Temos o Thiago Couto, 
um goleiro que vejo saber 
jogar bem com os pés. Cal-
mo e tranquilo, está para 
renovar o contrato que de-
pende dele e do empresário. 
Não conversei com goleiro e 
não fomos atrás de nenhum. 
Vamos analisar até julho. Até 
lá, é especulação. A princí-
pio, Couto é o segundo go-
leiro. Se corresponder, pode 
ser o segundo em definitivo 
e não precisaríamos gastar 
dinheiro”, concluiu Ceni.

Para a partida desta quin-
ta-feira, Ceni deve mandar 
uma equipe mista a campo, 
considerando a posição posi-
tiva do São Paulo no campeo-
nato. Uma provável escalação 
inicial do clube tem: Thiago 
Couto (Jandrei), Igor Viní-
cius, Miranda, Léo, Reinaldo; 
Gabriel, Talles Costa, Igor 
Gomes, Nikão; Eder e Rigoni.

O Jorge Wilstermann, co-
mandado pelo uruguaio Ser-
gio Migliaccio, deve ir a cam-
po com: Poveda; Ballivián, 
Echeverría, Ortíz e Rodrí-
guez; Villarroel, Anez, Sergi-
nho e Pérez; Chávez e Osorio.

São Paulo recebe Jorge 
Wilstermann pela Sul-Americana
Pela quinta rodada da competição continental,  o clube tricolor precisa 
de apenas uma vitória simples para se classificar para a próxima fase

Renascença Cemitério Parque e Vertical LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
44.947.333/0001-06, torna público que requereu na data de 03/05/2022 à 
Superintendência Municipal do Meio Ambiente – SUPERMATA a Licença de 
Instalação Ambiental, para realizar as atividades de Serviço de Cremação 
– Serviços de Sepultamento e Serviços de Funerárias, perante o Município 
de Tauá/CE.

Renascença Cemitério Parque e Vertical LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
44.947.333/0001-06, torna público que na data de 18/02/2022 foi expe-
dida pela Superintendência Municipal do Meio Ambiente – SUPERMATA a 
Licença Prévia Ambiental, para realizar as atividades de Serviço de Cre-
mação – Serviços de Sepultamento e Serviços de Funerárias, perante o 
Município de Tauá/CE.

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9626-FRANCISCA JULIANA RODRIGUES DA SILVA E GILVILENE COSTA DE SÁ
Nº9627-TONY ADRIANO FEITOSA DA SILVA E PRISCILA GOMES DOS SANTOS
Nº9628-JOABE FERREIRA DO NASCIMENTO E NAGILA XAVIER MONTEIRO
Nº9629-YAGO LEONE PACHECO LEAL E JESSICA DA SILVA NOGUEIRA
Nº9630-HELBERTY REIS FERREIRA DOS SANTOS E MARIA LIRIENE PINTO SIQUEIRA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 19 de Maio de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27603 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALYSSON THYAGO MOTA FERREIRA e CRISTIANE PEREIRA LOPES DE CARVALHO.
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, 18 de Maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76012 - FABIANO MÁXIMO SILVA DE ARAÚJO e GLEICIVÂNIA 
MACÊDO; Edital n° 76013 - SAMUEL DOS SANTOS SILVA e MARIA LIDIANE DOS 
SANTOS; Edital n° 76014 - VENICIUS SOUZA FREITAS e SAMARA EMANUELA 
MACIEL FIRMINO; Edital n° 76015 - ALVARO SILVA DE OLIVEIRA e VITÓRIA 
SOARES DA SILVA; Edital n° 76016 - WELITON NAZARET GALVÃO e ADRIANA 
OLIMPIO ADEODATO; Edital n° 76017 - FRANCISCO DARLLYSON LOURENÇO 
DE SOUSA e JULIANA DE SOUSA RODRIGUES; Edital n° 76018 - NAZARENO 
ALVES DE ARAÚJO e ANTONIA CLEIDIANE SOARES DE SOUSA; Edital n° 76019 
- JOÃO VICTOR SOARES DOS SANTOS e MAISA HELEN ARAÚJO DA PONTE; 
Edital n° 76020 - MARCUS VINICIUS DE SOUZA CAVALCANTE e CLAUDIANE 
ALVES LUCAS; Edital n° 76021 - JOSÉ ERIVALDO BONIFACIO DA SILVA e ANA 
CELIA MATIAS GARCIA; Edital n° 76022 - IRISVANDO CARLOS CAMPOS e 
DANIELE DA SILVA SANTANA.
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, 18 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76005 - FRANCISCO ANTONIO DAVID DA SILVA e ANA JANAINA 
FELIPE DE SOUSA; Edital n° 76006 - CLAUDEMIR GOMES DA SILVA e DAYANE 
SILVA COSTA; Edital n° 76007 - DENISLEI DE SOUSA ARAUJO e MÔNICA 
OLIVEIRA DE SOUSA; Edital n° 76008 - JOSÉ MATEUS CORDEIRO MAGALHÃES 
e DAIANE FERREIRA SOARES; Edital n° 76009 - JEAN PATRICK PINTO SOARES 
e CRISLANE FERREIRA ALMEIDA; Edital n° 76010 - JEFFERSON GABRIEL DA 
SILVA BENVINDO e PÂMELA MARIA XAVIER DOS ANJOS; Edital n° 76011 - 
JOSÉ WAGNER BARBOSA DINIZ e GABRIELLE SAMPAIO ARAGÃO.
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 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339545- Mauricio Henrique Oliveira e Elvira Maria Gonzaga do Nascimento;
339546- Luis Fernando Faustino Matos e Laíde Benevides Espíndola Ramos; 
339547- José Nilton Santos Andrade  Junior e Rocasiana Pereira Feitosa;
339548- Renan dos Santos e Rute Menezes da Silva; 
339549- Elias Maciel de Oliveira e Catarina de Freitas Silva;
339550- Ewerton Barros Oliveira e  Maria do Socorro Pinheiro Fernandes;
339551- João Leno Costa de Araujo e Maria Andras Pereira Feitoza;
339552- Ylan Nepomuceno Torres e Maria Alice Rabelo da Silva;
339553- Iuri Lopes Albuquerque Miranda e Ana Nicole Damasceno Pereira
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 18 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18371 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS GUEDES DA SILVA FERREIRA e MARIANA DA SILVA;
Edital n° 18372 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLÉTO PRATA CRISOSTOMO e EUGENIA SEVERO DE ARAUJO MAIA;
Edital n° 18373 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS CESTARO MESQUITA e FLÁVIA TIMBÓ ALBUQUERQUE;
Edital n° 18374 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ CARLOS SANTANA SOARES e ARYTUSA AIRES LEAL;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 18/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30959 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CARLEONES OLIVEIRA SOUSA e ROSÂNGELA SOARES DE LIMA;
Edital n° 30956 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RÉGIS RUHAN DE OLIVEIRA CORREIA e NAYARA MESQUITA SANTIAGO;
Edital n° 30957 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ FERNANDO DA SILVA GAMA e JESSICA BARROS ALVES;
Edital n° 30958 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO DE AUCANTRA DE ARAUJO JÚNIOR e JOELMA DE ASSIS FERREIRA;
Edital n° 30955 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARIA ROSILENE SILVA SANTANA e LIANA CAVALCANTE COSTA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA



Qual o caminho para o 
emagrecimento saudável? A 
busca por um corpo ideal é 
colocado na lista de desejos 
da virada do ano, é exposto 
nas redes sociais como meta 
a ser alcançada. No entan-
to, obter hábitos saudáveis, 
praticar exercícios físicos, 
realizar uma reeducação ali-
mentar, requer dedicação e 
paciência. Seguir caminhos 
que prometem respostas 
imediatas podem trazer con-
sequências para saúde física e 
mental do indivíduo.

Dados de 2021 apresenta-
dos pela Vigilância de Fato-
res de Risco e Proteção para 
Doenças Crônicas por In-
quérito Telefônico (Vigitel) 
em pesquisa realizada pelo 
Ministério da Saúde apon-
tam que 22% da população 
adulta brasileira está obesa e 
57% com sobrepeso.

Os dados representados 
tornam-se reflexos da busca 
pelo emagrecimento imedia-
to, através de processos mais 
curtos que são constituídos 
pelo excesso de restrições de 
determinados grupos alimen-
tares, ou até mesmo na in-
gestão de medicamentos, que 
podem resultar em um ema-
grecimento por um certo pe-
ríodo, mas às consequências 
são logo sentidas pelo corpo.

Mas o que é emagrecer de 
fato, é apenas perder quilos na 

balança? Emagrecer está rela-
cionado com a quantidade de 
gordura corporal que é elimi-
nada. De acordo com o estu-
do da Universidade de Nova 
Gales do Sul, na Austrália, a 
maioria da gordura perdi-
da na dieta ou na prática de 
exercícios físicos é emitida 
pela respiração.

Conforme a nutricionis-
ta clínica funcional, Thalia 
Freitas, 25, o peso exibido 
em uma balança não é o fa-
tor primordial para um ema-
grecimento saudável, e sim 
uma consequência. “Para 
um emagrecimento saudável 
você precisa ter mudança de 
comportamento alimentar, 
de hábitos alimentares prio-
rizando sua saúde, o peso a 
menos na balança é o brinde 
dessa escolha”, reitera.

Contudo, em uma busca 
por emagrecer de forma rápi-
da, para assim obter o corpo 
“ideal”, a mudança de hábitos, 
que deve acontecer de forma 
gradativa, é feita com exces-
so de restrições sem a devida 
atenção para a necessidade do 
próprio indivíduo. Com isso, 
os números apresentados na 
balança tornam-se prioridade.

“Somos imediatistas, que-
remos perder em 30 dias o 
que levamos anos para ganhar 
em excesso. ‘Emagrecimento’ 
rápido será eficaz em aumen-
tar ainda mais o risco de rega-

nhar o peso”, alerta a nutricio-
nista Thalia Freitas.

Influência
As redes sociais podem ser 

utilizadas, por vezes, como 
uma vitrine de corpos padrões, 
corpos magros e aparentemen-
te saudáveis, no entanto, além 
de um possível emagreci-
mento pode haver tratamen-
tos estéticos que possibilitem 
alcançar este determinado 
tipo ideal de corpo.

Dayane Lima, 30, pela in-
fluência e por cobranças ex-
ternas buscou um método de 
emagrecimento mais rápido, 
fez uso de um medicamento 
sem haver prescrição médica. 
“Como eu era muito cobrada, 
pela minha mãe e por todo 
mundo ao redor, [que falava] 
‘olha você tá gorda, você precisa 

emagrecer’, então eu queria um 
resultado bem rápido”, relata.

Após fazer uso do medica-
mento, Dayane sofreu com seus 
malefícios ao passar mal. “Eu 
parei com isso, não tomei mais 
[o remédio], realmente estava 
emagrecendo muito, mas de re-
pente eu passei mal e é algo que 
eu poderia até morrer”, conta.

Ela relata que a busca pelo 
emagrecimento era uma luta, 
as dietas e busca por métodos 
imediatos eram constantes. “Por 
conta das cobranças das pessoas, 
eu nunca aceitei meu corpo, 
mas eu também não tinha aque-
la garra de mudar”, afirma.

Depois de embarcar em 
uma série de dietas restriti-
vas sem acompanhamento 
profissional, Dayane acabou 
adquirindo problemas de 
saúde, como pedra na vesí-

cula e gastrite nervosa. 
“Eu não ia pelo caminho 

certo, eu ficava seguindo essa 
ilusão de dieta milagrosa, que 
você vai emagrecer rápido. 
Depois de um tempo percebi 
que isso estava me prejudi-
cando, até que eu caí na real e 
fui procurar um profissional. 
Foi todo um processo até eu 
me aceitar e entender que essa 
questão de emagrecimento 
tem que ser de uma forma 
saudável”, conta Dayane.

Beatriz Franco, de 21 anos, 
também passou por um pro-
cesso de buscar o emagreci-
mento imediato sob influên-
cia. “Eu sempre tive muito 
problema com o meu corpo, 
então no início  a pressão de 
ter um corpo ideal influen-
ciou sim. Teve uns momentos 
em 2019 que cheguei a tomar 
remédio para emagrecer (ini-
bir o apetite), mas só me atra-
palhou no processo”, relata.

Ela descobriu que estava 
com gastrite crônica e esse 
foi o fator decisivo que a fez 
buscar hábitos saudáveis. 
Atualmente, Beatriz está vi-
venciando a mudança de há-
bitos e um emagrecimento 
de forma saudável, ela treina 
cinco vezes na semana e faz 
acompanhamento com uma 
profissional nutricionista. 

Beatriz conta que está 
passando pelo processo de 
entender e aceitar que o 

emagrecimento acontece de 
modo gradativo. 

Já vivenciando os resulta-
dos positivos, ela relata que 
fazer novas escolhas e optar 
por viver uma vida saudável 
melhorou sua relação com o 
próprio corpo. “Os resulta-
dos de ter uma vida saudável, 
além de ter um corpo que eu 
me sentisse bem me trouxe a 
experiência de ter uma vida 
melhor e mais leve”, expressa.

Mudança de hábitos
Para a nutricionista Tha-

lia Freitas, o processo de ob-
ter hábitos saudáveis pode 
ser doloroso se não houver 
orientação profissional, mas 
com acompanhamento de-
vido, a mudança de hábito 
pode ser eficiente e praze-
rosa a longo prazo. “Hábito 
é algo que leva tempo para 
ser criado, muitas vezes você 
passa 20 anos da sua vida 
com hábitos não saudáveis 
e é claro que se houver uma 
mudança você vai sentir. 
Mas dentro do acompanha-
mento, o profissional vai ten-
tar deixar esse processo mais 
leve e quando esse algo novo 
se tornar um hábito isso se 
tornará prazeroso”, alega.

Por Nataly Rodrigues
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Nutricionista Thalia Freitas

A Wyden, por meio da sua pós-graduação, realiza até o próximo dia 20 de maio as inscrições para o concorrer a bolsas de estudos em Lato Sen-
su do primeiro semestre de 2022. Serão concedidas dez bolsas de estudos nos cursos de pós-graduação presenciais com abatimento de até 80% 
no valor das mensalidades durante todo o curso. Os primeiro e segundo lugares ganham 80% de desconto no curso todo; já o terceiro, quarto e 
quinto lugares 60% de desconto em toda mensalidade e o sexto, sétimo, oitavo, nono e décimo lugares terão direito a 55% de dedução no curso 
todo. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até esta sexta-feira (20), no site da https://pos.unifanor.com.br. A prova, no formato pre-
sencial, será aplicada às 9h, e terá duração de três horas improrrogáveis. Segundo a Pró-reitora da Pós-graduação do UniFanor, Marcela Miranda, 
essas bolsas de pós-graduação são uma excelente oportunidade para aqueles profissionais que buscam se aprimorar e ampliar sua carreira.

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Paracuru não pára. Fábio 
Melo, que juntamente com 

o secretário de Turismo Ânge-
lo Tuzze movimenta o turismo 
do litoral, está planejando o 
1° Encontro Haley Davidson.

2A primeira reunião já 
aconteceu com o líder 

dos motociclistas Ion 
Marcos, que se mostrou 
muito sensível.

3Esta realização dará um 
grande impulso no turis-

mo daquela cidade litorânea.

4Continua sem dar 
notícias a web designer 

Talita Pelúcio, que em ma-
téria de desaparecimento 
só perde mesmo para 
Tarlene Guedes Bessa. 
Parecem irmãs. 

50 rapazinho Raul aniversaria 
amanhã. Vai haver festinha 

familiar dos pais Juliana e 
advogado Edmilson Barbosa.

6Tenho escutado elogios 
à voz maravilhosa de 

Orlando Felipe.

70 gentleman Cláudio 
Luiz Lima  ganha as 

homenagens hoje no seu 
aniversário. Parabéns!

8O contribuinte que 
ainda não declarou o 

Imposto de Renda de 2022 
tem até o próximo dia 31 
de maio para regularizar a 
situação com o Leão. Com 
objetivo de oferecer auxílio 
para as pessoas que ainda 
não enviaram a declara-
ção, o Centro Universitário 
Christus (Unichristus), em 
parceria com a Receita 
Federal, disponibiliza 
atendimento gratuito 
para ajudar na prestação 
de contas. O serviço faz 
parte do Núcleo de Apoio 
Contábil e Fiscal do curso 
de Ciências Contábeis da 
instituição de ensino.

NUMERADAS

Rapidíssimas

Pedro França e Bruna Massaglia emolduram 
a cerimonialista Nazaré Santiago escolhida por 
eles para organizar o emocionante casamento

O  Café Couture, localizado na Praia de 
Iracema em Fortaleza, foi o cenário do lan-
çamento do livro, título Que será? Será! Da 
escritora mineira, radicada no Acre, Edir 
Figueira Marques.

A organização da noite cultural ficou por 
conta da Escritora Elinalva de Oliveira e da 
Associação das Jornalistas e Escritoras do 
Brasil (AJEB) coordenação do Ceará, com o 
apoio da AJEB/ACRE.

Festival Sol: Vitor Kley apresenta show 
inédito, em Fortaleza. Após o grande pe-
ríodo afastado dos shows por causa da pan-
demia, Vitor Kley está de volta aos palcos 
em apresentação inédita. Música, susten-
tabilidade, arte e diversão unidos em um 
só evento. Esse é o DNA do SOL Festival, 
um novo conceito em festival que dialoga 
com diferentes públicos através da união de 
diversos ritmos e promete mostrar porquê 
será um dos maiores eventos de 2022, na 
capital cearense.

Com o intuito de fortalecer seu convite a 
um olhar mais consciente sobre o lixo que 
geramos e o impacto dele em nossas águas, 
a marca líder de mercado de fragrâncias no 
Brasil, Natura Kaiak, da Casa de Perfumaria 
do Brasil, vem promovendo durante o mês 
de maio, uma série de ações de limpeza em 
praias do litoral nordestino.

O movimento chega à praia de Icaraí, no 
litoral oeste do estado do Ceará, no próxi-

mo dia 21 de maio. A ação dá continuidade 
ao movimento de limpeza de 25 praias da 
marca, iniciado em 2021, quando completou 
25 anos.  As praias de Itapuã, em Salvador, 
Bahia, e a praia de Itapuama, no Litoral Nor-
te pernambucano já receberam a iniciativa.

O livro “Sem Você Eu Não Seria” (Editora 
Cene), de autoria do escritor Aluísio Caval-
cante Jr. será lançado nesta sexta-feira,  dia 
20 de maio, às 19h, no Café Cearense, no 
Marco Zero, na Barra do Ceará.

“Sem Você Eu Não Seria” é um livro 
para ser lido ao lado da pessoa amada. É 
um agradecimento a quem, com sua com-
panhia, nos inspira a insistir, acreditar e 
vivenciar de forma plena esse milagre tão 
singular que é adormecer ao lado de alguém, 
desejando amanhecer infinitas vezes ao seu 
lado, e entre esses incontáveis adormecer e 
amanhecer, escrever histórias inesquecíveis, 
cheias de carinho, verdade e cumplicidade.

Dia também acontece aqui em Fortaleza 
a primeira edição do festival Jangada Sono-
ra. A iniciativa – que é capitaneada pelos 
artistas Berg Menezes e Italo Azevedo, além 
da banda Os Senhores da Casa Azul – nasceu 
da necessidade de fortalecer a cena autoral 
cearense e celebrar o retorno aos palcos de-
pois de um longo período sem shows, devido 
à pandemia de Covid-19. O evento acontece 
no Noturna Music Bar, situado na Praia de 
Iracema, a partir das 21 horas.

Esta é a primeira apresentação de Berg Menezes na cidade 
desde o lockdown de 2020. O artista deu início às comemora-
ções de seus 15 anos de carreira se apresentando na cidade de 
Sobral, e também gravou um material audiovisual ao vivo, com 
previsão de lançamento para o mês de junho.

Mais um evento pra sexta dia 20. Ciribáh Soares, um dos nomes 
de destaque da cena da música cearense, juntamente com os músi-
cos Stênio Gonçalves (guitarra) e Flávio Figueiredo (bateria), apresen-
tarão, às 19h, no palco do Cantinho do Frango, os grandes clássicos 
da da Bossa Nova, do Samba e da MPB. Couvert R$ 15,00.

A Sociedade Cearense de Oftalmologia (SCO) promove, entre 
os dias 16 a 21 de maio, a Campanha do Glaucoma 2022. A pro-
gramação conta com ações de conscientização sobre a doença 
na Praça do Ferreira, das 8h às 17h, North Shopping Fortaleza e 
RioMar Fortaleza, das 14h às 20h.

Além de atendimento gratuito para diagnóstico do glaucoma nos 
dias 19, 20 e 21 de maio de 2022, nos locais: Fundação Leiria de 
Andrade, Escola Cearense de Oftalmologia, CLDO e CGV. Para aten-
dimento gratuito é necessário realizar o agendamento através dos 
números (85) 989172728 e (85) 997346458.

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Ceará (CAU/CE) 
esteve reunido, ontem, com arquitetos e urbanistas para discutir 
os detalhes do Projeto de Lei 55/2022 do Microempreendedor 
Profissional (MEP). De autoria da Deputada Federal Érika Kokay 
(PT/DF), o PL procura garantir maior segurança jurídica e oportu-
nidade financeira para os arquitetos e urbanistas que atuam em 
escritórios de pequeno e médio porte ou em projetos autônomos.
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Emagrecer de forma saudável requer uma mudança de hábitos que ocorre de modo gradativo, o melhor é ter acompanhamento

Entenda como a busca por emagrecimento 
rápido pode comprometer a sua saúde

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

Maria Alves de Lima conferindo as novidades da 
loja da Kaia Catunda, que aparece com ela na foto

Cantor Philipe Dantas participou de mais uma 
edição da Noite da Misericórdia comandada 
pelo grande Padre Eugênio


