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Segundo o levantamento, 939 das bacias da caatinga são consideradas de alta prioridade para restauração
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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36

Projeto de lei tenta
proteger Mata do Miriú

O projeto foi protocolado na Câmara Municipal de Fortaleza há mais 
de um ano; sem ele, a região corre graves riscos de não ser preservada

Apoios públicos e 
gestos a aliados 
marcam pré-campanha 
de governistas

As discussões em torno 
do nome a ser indicado 
pelo PDT para a candida-
tura ao Palácio da Aboli-
ção têm movimentado não 
apenas os bastidores, mas 
também as declarações 
públicas de integrantes da 
base governista no Ceará. 
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MAIOR SURTO 
DE DENGUE

TURISMO CAPITAL
NA BEIRA-MAR

SALITRE IBGE
CORREÇÃO

Localizada na Sabiaguaba, em Fortaleza, a Mata do Miriú abriga centenas de 
espécies de animais silvestres nativos e de plantas cearenses, se configurando 
como um dos principais locais da biodiversidade da capital do Ceará. Porém, 

a região se encontra ameaçada por ser visada dentro do ramo imobiliário. 
CIDADES6

Pesquisadores brasileiros das universidades federais do Rio Grande do 
Norte, do ABC (UFABC) e da USP se uniram em um trabalho para mapear a 
caatinga, bioma exclusivamente brasileiro que já conta com 13% de sua área 
em estado de desertificação, segundo associação. ÚLTIMAS8

Mapeamento da Caatinga mostra
que metade do bioma foi desmatado





1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales n°2187 - 10° andar - Fortaleza - Ceara CEP: 60135-203. Telefone: 
(085)3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL REGISTRADOR. José Anderson Cisne SUBSTITUTOS/ESCREVENTES Ana Lucia 
Ferreira Pinto Rocha, Aparecida de Fatima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, Ingrid 
Clementino Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, José Eliton Albuquerque, Karen de Queiroz Barros, Pedro Fabricio Pinheiro, 
Soraia Melo Torres Pinheiro. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. Ofício no 43506. O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza-CE, 
representado neste ato pela Oficiala Substituta, abaixo firmado, faz público, para ciência de CRISTIANE MONTEIRO LIMA brasileira, 
solteira, vendedora, inscrito no CPF n° 644.762.273-68 e TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, em cumprimento ao disposto 
nos Art.s 770-F, $50 e 770-H, do Provimento no 08/2014 do TJ/CE c/c art. 216-A, $4o da Lei no 6.015/73 c/c art. 16 do 
Prov. no 65/2017 do CNJ, que por parte de SUELY PARA LIMA MARTINS DE SOUZA, brasileira, servidora pública, inscrita no 
CPF sob o no 034.990.732-34 e JOÃO MARTINS DE SOUZA, brasileiro, servidor público, inscrito no CPF n° 259.421.233-
49, casados sob o regime da comunhão parcial de bens, na vigência da Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua 
Clarindo Pereira, no 1125, bairro Edson Queiroz, em Fortaleza-CE., tramita neste Registro de Imóveis um pedido de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, na modalidade EXTRAORDINÁRIA, sob o no de PRENOTAÇÃO 312.241, na qual se pretende 
usucapir Uma casa residencial tipo duplex, que faz frente para a Rua Clarindo Pereira, no 1125, no Bairro Edson Queiroz, nesta Capital, 
com uma área edificada de 170,00m2, encravada num terreno constituído por parte do Lote 10 da Quadra 17 do Loteamento Jardim 
São Paulo, medindo 6,00m de frente por 29,50m de fundos, perfazendo uma área total de 177,00m2, limitando-se: Ao Sul (frente), com 
a Rua Clarindo Pereira; Ao Norte (fundos), com o imóvel que faz frente para a Rua Joaquim Vitorino, n° 1148, constituído por parte do 
Lote 04 da Quadra 17; Ao Poente (lado direito), com o imóvel que faz frente para a Rua Clarindo Pereira, no 1123, constituído pela parte 
restante do Lote 10 da Quadra 17; e Ao Nascente (lado esquerdo), com o imóvel que faz frente para a Rua Clarindo Pereira, no 1145, 
constituído pelo Lote 11 da Quadra 17. Inscrita na PMF no 846.501-0, encravada na Transcrição 49.532. Os requerentes declaram 
que possui o imóvel desde 04/07/2000, em face de Contrato Particular de Compra e Venda, ou seja, há mais de 21 anos, 
com animus domini e que nunca tiveram nenhum tipo de contestação ou impugnação por parte de quem quer que seja, 
sendo a posse mansa, pacífica e continua, sem oposição e ininterrupta durante do esse tempo. Os confinantes do presente 
imóvel são CRISTIANE MONTEIRO LIMA, ERIONALDO FERNANDES COSTA, Espólio de OSWALDO RIZZATO, JOSÉ BRAGA 
AGUIAR NETTO e sua esposa ANA RAQUEL VIANA PEREIRA, WILLIAM SÁ FILHO e sua esposa ÁGUIDA COSTA MARINHO 
DE SÁ. Consta, ainda, o Espólio de OSWALDO RIZZATO como titular de direito real sobre o imóvel objeto da usucapião. 
As impugnações de quem se julgar prejudicado quanto ao usucapião extrajudicial, deverão ser apresentadas dentro dos 
15 (quinze) dias úteis subsequentes à publicação do presente edital. A não apresentação de impugnação no prazo acima 
previsto implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. O processo poderá ser consultado 
de forma presencial na serventia situada à Avenida Antonio Sales n°2187 – 10° andar - Fortaleza - Ceara, CEP: 60135-
203, no horário de 08:00 às 17:00 horas. Isto posto, lavro o presente para ser publicado por duas vezes, em jornal local 
de grande circulação. Fortaleza/CE, 17 de maio de 2022. Assinado Digitalmente
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SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO CEARÁ - SENECE. EDITAL DE CONVOCA- 
ÇÃO PARA ELEIÇÃO DA DIRETORIA GESTÃO 2022/2025. A Presidente do Sindicato dos 
Enfermeiros de Estado Ceará - SENECE, Sra. ANISIA FERREIRA LIMA, no uso de suas 
atribuições legais, art., 43 alínea “e”, artigo 68 e seguintes do Estatuto Social do Sindicato, deixa 
público e convoca os membros efetivos aptos para inscrição de chapas que concorrerão às 
eleições da nova Diretoria Executiva, Conselho de Representantes Sindicais (efetivos e suplen- 
tes), Conselho Fiscal (efetivos e suplentes), e delegados junto a Federação (efetivo e suplentes) 
para o triênio 2022/2025 conforme previsto nos Estatuto Social do SENECE e o disposto no pre- 
sente Edital. Art. 1º - A eleição dar-se-á por voto direto, secreto, nos seguintes locais - Urnas/ 
Mesas Coletoras Fixas: 01. Hospital de Messejana - Dr. Carlos Alberto Studart Gomes, Avenida 
Frei Cirilo, 3480, Bairro Messejana, Fortaleza/Ceará, CEP 60.840-285; 02. Instituto Dr. José 
Frota, (IJF), Rua Barão do Rio Branco, 1816 - Centro - Fortaleza/CE CEP 60. 025-061; 03. Hos- 
pital Geral de Fortaleza - HGF - Rua Riachuelo, 900 - Papicu - Fortaleza/CE., CEP 60.175-205; 04 
- Sede do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do Ceará, à Avenida Santos Dumont, 2626 - sala 
202, Edifício Plaza Tower - Aldeota - Fortaleza/CE., CEP 60.150-161, e duas urnas/mesas cole- 
toras itinerantes a serem designadas e constituídas pela Junta Eleitoral, nos termos do artigo 83 e 
seguintes do Estatuto Social do SENECE. A votação para o pleito eleitoral ocorrerá no horário de 
11:00 horas da manhã às 20:00 horas, nos termos do artigo 104 Estatuto SENECE, nos dias 15, 
16 e 17 de junho de 2022. Art. 2º - Poderão votar os sócios aptos a votarem, observando-se o 
artigo 94 e seguintes do Estatuto Social do SENECE. Art. 3ª - A votação se destina a eleger cha- 
pa completa conforme art. 67 e seguintes do Estatuto Social do SENECE, a saber:  nova Diretoria 
Executiva, Conselho de Representantes Sindicais (efetivos e suplentes), Conselho Fiscal (efeti- 
vos e suplentes), e delegados junto a Federação (efetivo e suplentes), para o triênio 2022/2025. 
Parágrafo Único: Os candidatos que não preencherem as condições estabelecidas no Estatuto 
Social da entidade poderão ter seus nomes impugnados no prazo de 5 dias a contar da publica- 
ção das chapas e candidatos inscritos, nos termos do artigo 88, do Estatuto Social do SENECE. 
Art. 4º- Serão aceitas somente inscrições de chapas completas, conforme artigo 76 e seguintes 
do Estatuto Social do SENECE, disponíveis para consulta junto à Comissão Eleitoral abaixo 
designada. Parágrafo Único: A comissão será composta por ato de designação da Presidente 
do SENECE, nos termos do artigo 43, alínea “e”, do Estatuto Social do SENECE, com prazo de 
duração de quinze dias (tempo de inscrição das chapas), não se confundindo com a Junta Elei- 
toral.  Art. 5º - As inscrições das chapas serão feitas junto à Comissão Eleitoral, sito, à Avenida 
Santos Dumont, 2626 - sala 202, Edifício Plaza Tower - Aldeota - Fortaleza/CE., CEP 60.150-161 
a partir do dia seguinte ao lançamento deste edital, impreterivelmente, de 13:00 h., às 17:00 h., 
do dia 24 de maio de 2022 ao dia 07 de junho de 2022, mediante preenchimento de requeri- 
mento, com a apresentação dos documentos exigidos para o pleito, conforme previsto no artigo 
75 e seguintes do Estatuto Social do SENECE. Fortaleza (CE) 23 de maio de 2022. ANÍSIA 
FERREIRA LIMA - Presidente do SENECE.

Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Ceará - Edital de Convocacao das Eleições 
do SINFARCE para o quadriênio 2022-2026. O Sindicato dos Farmacêuticos do Estado do 
Ceará — SINFARCE, entidade sindical de primeiro grau com sede nesta capital na Av. Santos 
Dumont, n° 905, sala 06, Bairro Aldeota, CEP: 60.150-160, Fortaleza - CE, por meio de sua 
Diretoria Executiva, nos termos do art. 56, do Estatuto do SINFARCE, no use de suas 
atribuições legais e normas estabelecidas pelo Estatuto Social e Regulamento Eleitoral da 
entidade e, neste ato especialmente em função dos artigos 32, VIII e 55 e seguintes do 
Estatuto, convoca os seus associados que estejam em dia com suas obrigações, na forma do 
Estatuto Social, para eleger, através do voto secreto, a próxima Diretoria Executiva, Conselho 
Fiscal e Delegados Representantes junto a Federação, bem como os suplentes de tais orgãos, 
do Sindicato, para o quadriênio 2022-2026, em pleito que se realizara no dia 22 de junho de 
2022, das 08:00 às 18:00, em local a ser previamente divulgado pela Comissão Eleitoral, na 
forma do art. 9° do Regulamento Eleitoral. A Comissão eleitoral recebera os pedidos de 
registro de chapas na sede do SINFARCE (avenida Santos Dumont, n° 905, sala 06 - Aldeota  
Fortaleza - Ceará), no horário de 08:00 às 12:00, de segunda a sexta-feira, no prazo de dez 
dias corridos seguintes a publicação deste edital de convocação, excluído da contagem o dia 
da publicação do Edital, tudo na forma do Art. 59 do Estatuto e art. 1° do Regulamento Eleitoral 
(averbação n° 5030041 de 30 de maio de 2016), todos registrados no 3° Registro RPJ de 
Fortaleza -CE, utilizando ainda os formulários de que trata o art. 1°, §4° do Regulamento 
Eleitoral, todos disponíveis na sede do Sindicato, no período e horário das inscrições. Os 
interessados devem ainda atentar para as comunicações e demais atos da Comissão 
Eleitoral, disponibilizados na sede e mídias oficiais do sindicato. Fortaleza, 23 de maio de 
2022. Diretoria Executiva do SINFARCE.
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Recorde diesel. O diesel subiu novamente e renovou o recorde, com preço médio de R$ 
6,943 por litro nos postos brasileiros na semana entre 15 e 21 de maio, de acordo com dados 
da ANP. É o maior valor desde o início do levantamento semanal da agência, em 2004.NACIONAL

FOTO TSE

A
té hoje, o ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo, não permi-
tiu que a Procuradoria Geral da 
República (PGR) tenha acesso ao 

“Inquérito das Fakenews”. O interminável in-
quérito, que virou uma “espada de Dâmocles” 
contra o governo, foi aberto em março de 2019, 
quando o STF decidiu investigar, denunciar e 
até julgar os envolvidos, mesmo sendo seus 
ministros as supostas vítimas de críticas e até 
de ameaças. A PGR deve monitorar toda a in-
vestigação, segundo a lei. Mas no STF...

Recado claro
O procurador geral Augusto Aras deve ci-

tar essa recusa de Moraes no parecer em que 
rejeita a representação de Bolsonaro contra o 
ministro.

Queixa procede
Aras irá ressalvar que, apesar de pedir o ar-

quivamento da representação contra Moraes, 
procede a queixa sobre falta de acesso ao in-
quérito.

Direito suprimido
Os advogados consideram que a atitude de 

Alexandre de Moraes impede o amplo direito 
de defesa, previsto em lei.

Bolsonaro avisou
Negar a investigados o acesso ao inquérito é 

uma das alegações de Bolsonaro sobre crimes 
de abuso de autoridade que atribui a Moraes.

Podia ser maior
A abundância levou alguns partidos (PT, Psol, 

Podemos, Cidadania e PDT) a não prestar contas 
a contento. Tiveram R$7,5 milhões retidos.

Bolsos cheios
PSL e DEM, hoje formam o União Brasil, 

são campeões de faturamento e embolsaram 
mais de R$53,5 milhões apenas entre janeiro e 
abril.

Transparência opaca
Em segundo, o PT faturou R$32,3 milhões. 

O valor seria maior, mas não conseguiu prestar 
as contas como deveria e perdeu R$1,6 milhão.

Vai que é tua!
Uma fina ironia encanta os paulistanos: su-

gerir que a cracolândia se instale nas depen-
dências ou na porta do Ministério Público 

PGR nunca teve acesso ao ‘Inquérito das fakenews”

O PODER SEM PUDOR

Tancredo Neves, recém-formado, foi para 
São João Del Rey exercer a promotoria. Com 
aquela conversa que o levaria ao poder anos 
mais tarde, foi chegando e arranjando namo-
rada. Mal sabia que o delegado havia proibido 
namoro nas praças, por isso ele se misturou aos 
muitos casais que ocupavam um dos jardins 

públicos da cidade. A polícia chegou de repente 
e expulsou todo mundo. Tancredo se prepa-
rava para protestar contra a violência quando 
foi notado pelo delegado. Rápido no gatilho, o 
policial mostrou que tinha muito a ensinar a 
Tancredo: “Doutor, botei esse pessoal para fora 
para deixar o senhor à vontade...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O delegado professor

Fundo partidário já custou 
R$341 milhões em 2022
O Congresso Nacional criou 
um fundão eleitoral de R$4,9 
bilhões para bancar as cam-
panhas, mas esse valor é um 
“bônus”: há também o fundo 
partidário, pago todos os anos, 
que já nos custou R$341 milhões 
apenas em 2022. Segundo da-
dos do Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), os atuais 23 partidos 
registrados receberam R$320,5 
milhões distribuídos da dotação 
principal, somados a R$20,2 mi-
lhões de multas redistribuídas.

Estadual (MPE), que sempre tenta impedir 
ações de polícia ou de Saúde para remover 
viciados e proteger os pagadores impostos e 
seus familiares.

Resoluto
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-

-AL), deve colocar em votação já nesta ter-
ça (24) o projeto para tornar combustíveis e 
energia elétrica bens e serviços essenciais, li-
mitando a alíquota do ICMS a 17%.

No sistema
São 166 o número de ações no STF, sem 

sigilo, que têm o presidente Bolsonaro como 
parte, desde a sua posse; 191 no total, entre 
petições, recursos, inquéritos etc. O petista 
Lula é parte de 283 processos no STF.

Morde e assopra
A Instituição Fiscal Independente, órgão do 
Senado Federal, dobrou sua projeção para o 
crescimento do PIB do Brasil, este ano: de 
0,5% para 1%. Mas a IFI diminuiu a projeção 
para 2023 de 2% para 1%.

Vontades políticas
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 

(PSD-MG), garante que “está articulando” o 
projeto de lei que desonera a energia elétrica 
e combustíveis, mas o foco mesmo é a criação 
do fundo de estabilização.

Populismo nos símbolos
O governo da Argentina lança nesta segun-

da (23) as novas notas do peso, que perdeu 
20% do valor frente ao Real, nos últimos me-
ses. Vai se livrar dos animais nas notas lança-
das por Macri.

Reflexo no expelho
José Medeiros (Pode-MT) ironizou as crí-

ticas da oposição afirmando que Elon Musk 
quer explorar e não ajudar a Amazônia. O 
deputado lembrou escândalo em que petistas 
aceitavam propina de madeireiros.

23 de maio
Completa 90 anos, nesta segunda (23), o 

assassinato de cinco jovens, no centro de São 
Paulo, numa manifestação contra Getúlio 
Vargas, que virou o estopim para a Revolução 
Constitucionalista, em 9 de julho.

Pensando bem...
...saída honrosa, para candidato, só a vitória.

As medidas foram dese-
nhadas para dar alívio tribu-
tário a pessoas físicas e empre-
sas, facilitar o acesso a crédito 
e até atrair capital estrangeiro 
ao país. Com as incertezas so-
bre possíveis infrações à legis-
lação neste ano, as iniciativas 
têm sido analisadas com mais 
cautela –e, como consequên-
cia, parte já foi descartada.

A principal iniciativa bar-
rada é a correção da tabela do 
Imposto de Renda da Pessoa 
Física, promessa feita por Bol-
sonaro na campanha eleitoral 
de 2018. O então candidato 
havia anunciado que amplia-
ria a isenção para todos os que 
ganham até R$ 5.000 por mês, 
depois disse que a medida 
seria mais restrita –e, agora, 
nada deve sair do papel.

De acordo com integrantes 
da área econômica, a amplia-
ção da faixa de isenção neste 
ano criaria uma gratuidade a 
apenas parte da população –o 
que poderia ferir a legislação. 
A medida poderia ajudar a 
popularidade de Bolsonaro 
enquanto ele aparece na se-
gunda posição das pesquisas, 
mas não é mencionada mais 
pelo governo nem como parte 
da “minirreforma tributária” 
costurada atualmente entre 
governo e Congresso.

O governo até tentou cor-
rigir a tabela com um projeto 
de lei enviado no ano passado 
ao Congresso com objetivo de 
alterar também outros pontos 
do Imposto de Renda. Mas o 
projeto foi alvo de resistên-
cias em diferentes frentes, so-
bretudo de empresários que 
temiam aumento de carga 
tributária, e acabou sendo en-
terrado pelos parlamentares.

A lei eleitoral proíbe, no 
ano da disputa, a “distribuição 
gratuita de bens, valores ou 
benefícios por parte da Ad-
ministração Pública”, exceto 
em situações extremas (como 
calamidade ou emergência) 
ou em casos de programas so-
ciais autorizados em lei e que 
já eram executados no ano 
anterior. Outra medida que 
entrou na análise sobre pos-
sível conflito com a lei elei-
toral é a isenção do Imposto 
de Renda para investimentos 
de estrangeiros no Brasil. A 
proposta é estudada ao me-
nos desde fevereiro e chegou 
a ser anunciada pelo ministro 
Paulo Guedes (Economia) 
em março –mas não saiu do 
papel até agora. “Estaremos 
removendo impostos em in-
vestimentos estrangeiros em 
títulos privados. Deveremos 
anunciar isso na semana que 
vem”, disse o ministro à Fo-
lha em 1º de março. Após 
dois meses e meio, a iniciativa 
ainda não foi implementada 
devido à cautela sobre a lei 
eleitoral.

A medida é defendida na 
equipe econômica como um 
meio de beneficiar investi-
mentos privados de longo 
prazo, mas também de faci-
litar a entrada de dólares no 
país no momento em que o 
câmbio pressiona a inflação 
–que atrapalha os planos de 
reeleição de Bolsonaro.

Diante do problema, o go-
verno passou a contar com o 
Congresso para tentar destra-
var ao menos parte das pro-
postas. No caso do Imposto 
de Renda para estrangeiros, a 
solução encontrada foi a me-
dida ser inserida em um pro-

jeto de lei e receber aprovação 
dos parlamentares. Ainda 
assim, ainda haveria a neces-
sidade de análise sobre a lei 
eleitoral no ato da sanção –já 
que o ato do presidente po-
deria configurar um conflito 
com a legislação. Nesse caso, a 
medida teria chance de valer 
caso o Congresso derrube o 
veto do presidente.

Foi o que aconteceu quan-
do o governo vetou o pro-
grama de renegociação de 
dívidas de micro e pequenas 
empresas. Aprovado pelo 
Congresso, o Relp (Programa 
de Reescalonamento do Pa-
gamento de Débitos no Âm-
bito do Simples Nacional) foi 
barrado por Bolsonaro com 
a justificativa oficial de que o 
texto tinha inconstitucionali-
dade e contrariava o interesse 
público por gerar renúncias 
de receitas.

Integrantes do governo, no 
entanto, afirmam que os pon-
tos levantados oficialmente 
poderiam ser contornados e 
que foi a lei eleitoral a princi-

pal preocupação para o veto 
presidencial. Depois, o Con-
gresso derrubou o veto e o 
Relp entrou em vigor –sendo 
posteriormente regulamenta-
do pela Receita Federal.

Diferentes integrantes do 
governo relatam que houve 
também uma análise rigorosa 
a respeito do possível confli-
to entre a lei eleitoral e o texto 
sobre os programas de crédito 
Pronampe (Programa Nacional 
de Apoio às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte) e 
PEC (criou o Programa de Es-
tímulo ao Crédito), já aprovado 
pelo Congresso. O texto já está 
às vésperas do prazo final para 
sanção (próxima quarta, 25), 
mas agora os relatos são que 
Bolsonaro deve dar aval com 
apenas algumas sanções (sem 
relação com a lei eleitoral). O 
entrave com as medidas tem 
sido observado enquanto 
membros do governo rela-
tam que as análises sobre a lei 
eleitoral estão sem critérios cla-
ros, ora ganhando passe livre, 
ora sendo barradas.

Serviço de bordo
é retomado nos 
voos domésticos

As companhias aéreas 
que operam voos domés-
ticos no país - Azul, Gol e 
Latam - voltarão a ofere-
cer serviço de bordo aos 
passageiros desde ontem 
(22), com snacks e bebidas à 
vontade, sem custo adicio-
nal, depois de dois anos 
de suspensão do serviço 
por causa da pandemia de 
covid-19.

Em nota, a Azul disse 
que vai retomar o serviço, a 
partir de domingo (22), Já a 
Gol Linhas Aéreas anunciou 
que voltará a oferecer a co-
modidade gradativamente. 
Para os clientes da compa-
nhia, a distribuição dos itens 
se dará, inicialmente, nos 
voos a partir dos aeroportos 
de Congonhas (CGH) e de 
Guarulhos (GRU), em São 
Paulo. Em 1.º de junho, ela 
será ampliada para voos 
a partir do Rio de Janeiro 
(GIG/SDU), chegando a 

100% dos voos no Brasil a 
partir de 16 de junho. No 
caso da Latam, o serviço es-
tará disponível aos passagei-
ros a partir de 1º de junho.

A retomada será possível 
após decisão da Agência 
Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) durante 
reunião no último dia (12). 
Segundo determinação da 
agência, está permitida a 
volta do serviço de bordo, a 
retirada da máscara apenas 
para alimentação e o retorno 
da capacidade máxima de 
passageiros no transporte 
para embarque e desembar-
que pela área remota.

A obrigatoriedade do 
uso de máscaras dentro do 
avião e nas áreas restritas 
dos aeroportos continua 
mantida, além do desem-
barque realizado por fileiras 
e os procedimentos de 
limpeza e desinfecção de 
ambientes e superfícies.

Admito que fiquei nervoso
Empresário Luciano Hang descreve seu encon-

tro com Elon Musk, dono da Tesla

Temor de lei eleitoral trava 
promessas econômicas
Preocupação do governo com a lei eleitoral tem travado medidas na área 
econômica, que poderiam ajudar a popularidade do presidente Jair Bolsonaro

DB3 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 41.644.220/0001-35 - NIRE: 
23300047770. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA. DATA, 
HORA E LOCAL: No dia 28 de abril de 2022, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, 
situada no município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rodovia BR-116, nº 2555, Bairro Parque 
Iracema, Modu-14 Escritório, CEP 60.824-115. PRESENÇA: A seguinte acionista, representando 
a totalidade do capital social da DB3 Serviços de Telecomunicações S.A. (“Companhia”): MOB 
PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.100.988/0001-
00, com seu estatuto social e alterações registrados na JUCEC, sob o NIRE 23300040937, com 
sua sede social localizada no Município de Fortaleza, Estado do Ceará, na Avenida Abolição, 
n.º 4.140, Complemento: B, bairro Mucuripe, CEP 60.165-082, neste ato representada nos 
termos de seu estatuto social. CONVOCAÇÃO: Dispensada, ante o comparecimento de todos 
os acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 6.404/1976 e do art. 9º, 
Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia. COMPOSIÇÃO DA MESA: Presidente: 
Sr. Salim Bayde Neto. Secretário: Sr. Sayde Diogenes Bayde. ORDEM DO DIA: Em sede 
de Assembleia Geral Ordinária: Examinar, discutir e votar acerca: i) da prestação de contas da 
Diretoria e das Demonstrações Financeiras levantadas pela Companhia referente ao exercício 
social do ano de 2021; e ii) da destinação do lucro líquido do exercício social do ano de 2021. Em 
sede de Assembleia Geral Extraordinária: Examinar, discutir e votar acerca: iii) da proposta de 
capitalização de valores das contas de reserva de incentivo fiscal, de modo que o capital social 
da Companhia seja aumentado em R$ 146.000,00 (cento e quarenta e seis mil reais), passando 
de R$ 124.933.382,00 (cento e vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e três mil e trezentos 
e oitenta e dois reais), para R$ 125.079.382,00 (cento e vinte e cinco milhões, setenta e nove 
mil, trezentos e oitenta e dois reais), sem a emissão de novas ações. DELIBERAÇÕES: Após a 
avaliação das matérias, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas, a acionista aprovou: 
Em sede de Assembleia Geral Ordinária: I. O relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a 
Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, 
a Demonstração dos Fluxos de Caixa e as notas explicativas referentes ao exercício social do 
ano de 2021, com início em 01 de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021; e II. 
Destinação do resultado negativo de R$ 700.000 (setecentos mil reais) para a conta de prejuízos 
acumulados. Em sede de Assembleia Geral Ordinária: III. Capitalização de R$ 146.000,00 (cento 
e quarenta e seis mil reais) oriundos das contas de reserva de incentivo fiscal, de modo que o 
capital social da Companhia é aumentado em igual valor, passando dos atuais R$ 124.933.382,00 
(cento e vinte e quatro milhões, novecentos e trinta e três mil e trezentos e oitenta e dois reais), 
para R$ 125.079.382,00 (cento e vinte e cinco milhões, setenta e nove mil, trezentos e oitenta 
e dois reais), sem a emissão de novas ações. Dessa forma, altera-se a redação do artigo 6º do 
capital social, que passa a viger com a seguinte nova redação: “Artigo 6º. O capital social é de 
R$ 125.079.382,00 (cento e vinte e cinco milhões, setenta e nove mil, trezentos e oitenta e dois 
reais), dividido em 15.451.973 (quinze milhões, quatrocentas e cinquenta e uma mil e novecentas 
e setenta e três) ações ordinárias nominativas e sem valor nominal, integralmente detidas pela 
única sócia.” ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente franqueou a palavra 
para que os presentes desta pudessem fazer uso e, como ninguém o quis, declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais se lavrou esta ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
acionistas. Mesa: Salim Bayde Neto (Presidente da Mesa); Sayde Diogenes Bayde (Secretário). 
Acionista: MOB Participações S.A., representada por Salim Bayde Neto e Sayde Diogenes Bayde. 
DECLARAÇÃO: A ata confere com a original, lavrada em livro próprio. A presente ata é lavrada em 
01 (uma) via que será utilizada para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
Fortaleza/CE, 28 de abril de 2022. Mesa: Salim Bayde Neto - Presidente, Sayde Diógenes 
Bayde - Secretário. Acionista: MOB PARTICIPAÇÕES S.A. - Salim Bayde Neto - Representante 
Legal, MOB PARTICIPAÇÕES S.A. - Sayde Diógenes Bayde - Representante Legal. 
Jucec: Certifico registro sob o nº 5803058 em 18/05/2022 da Empresa DB3 SERVICOS DE 
TELECOMUNICACOES S.A, CNPJ 41644220000135 e protocolo 220642443 - 10/05/2022. 
Autenticação: C4201CB391F41AE7106B313C2E6FC1D39A623646. Lenira Cardoso de Alencar 
Seraine - Secretária-Geral.

MOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. - CNPJ: 07.870.094/0001-07 - NIRE: 
23300047788. ATA DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. DATA, HORA E LOCAL: No dia 28 
de abril de 2022, às 15:00 horas, na sede social da Companhia, situada no Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará, na Avenida Abolição, nº 4.140, sala B, bairro Mucuripe, CEP 60.165-082. 
PRESENÇA: A seguinte acionista, representando a totalidade do capital social da Mob Serviços de
Telecomunicações S.A. (“Companhia”): MOB PARTICIPAÇÕES S.A., sociedade anônima fechada,
inscrita no CNPJ sob o n.º 07.100.988/0001-00, com seu estatuto social e alterações registrados 
na JUCEC, sob o NIRE 23300040937, com sua sede social localizada no Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará, na avenida Abolição, nº 4.140, Complemento: B, Bairro Mucuripe, CEP 60.165-
082, neste ato representada nos termos de seu estatuto social. CONVOCAÇÃO: Dispensada, ante 
o comparecimento de todos os acionistas da Companhia, nos termos do art. 124, § 4º, da Lei nº 
6.404/1976 e do art. 10º, Parágrafo Quarto, do Estatuto Social da Companhia. COMPOSIÇÃO DA 
MESA: Presidente: Sr. Salim Bayde Neto. Secretário: Sr. Sayde Diogenes Bayde. ORDEM DO 
DIA: Examinar, discutir e votar acerca: i) da prestação de contas da Diretoria e das Demonstrações 
Financeiras levantadas pela Companhia referente ao exercício social do ano de 2021; e ii) da 
destinação do lucro líquido do exercício social do ano de 2021. DELIBERAÇÕES: Após a 
avaliação das matérias, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas,a acionista aprovou:
I. O relatório da Diretoria, o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, 
a Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados, a Demonstração dos Fluxos de Caixa 
e as notas explicativas referentes ao exercício social do ano de 2021, com início em 01 de 
janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2021, que apresentou o resultado positivo 
de R$ 30.985.000,00 (trinta milhões, novecentos e oitenta e cinco mil reais); e II. Destinação do 
resultado do exercício da seguinte forma: (i) R$ 1.549.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta 
e nove mil reais), correspondentes a 5% (cinco por cento) do resultado do exercício social, são 
destinados a reserva legal da Companhia; (ii) R$ 16.448.000,00 (dezesseis milhões, quatrocentos 
e quarenta e oito mil reais) são destinados a reserva de incentivo fiscal; e (iii) R$ 12.988.000,00 
(doze milhões, novecentos e oitenta e oito mil reais) são destinados a reserva de lucros da 
Companhia. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente franqueou a palavra 
para que os presentes desta pudessem fazer uso e, como ninguém o quis, declarou encerrados os 
trabalhos, dos quais se lavrou esta ata, que depois de lida e aprovada, foi assinada por todos os 
acionistas. Mesa: Salim Bayde Neto (Presidente da Mesa); Sayde Diogenes Bayde (Secretário). 
Acionista: MOB Participações S.A., representada por Salim Bayde Neto e Sayde Diogenes Bayde. 
DECLARAÇÃO: A ata confere com a original, lavrada em livro próprio. A presente ata é lavrada em 
01 (uma) via que será utilizada para compor o Livro de Atas de Assembleias Gerais da Companhia.
Fortaleza/CE, 28 de abril de 2022. Mesa: Salim Bayde Neto - Presidente, Sayde Diógenes Bayde
 - Secretário, MOB PARTICIPAÇÕES S.A. - Salim Bayde Neto - Representante Legal, MOB 
PARTICIPAÇÕES S.A. - Sayde Diógenes Bayde - Representante Legal.  Jucec: Certifico registro 
sob o nº 5797526 em 10/05/2022 da Empresa MOB SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 
S.A., CNPJ 07870094000107 e protocolo 220642354 - 10/05/2022. Autenticação: 6BD28CDA9E 
625E267B98C7122C7C679DCA5636A. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. 
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Austrália. Após quase 10 anos, o governo conservador deixa o poder na Austrália e o Partido Trabalhista avan-
ça no país. Scott Morrison, primeiro ministro, reconheceu a derrota nas eleições. Acredita-se que o apoio venha 
de campanhas por políticas mais ecológicas, após a Austrália ter passado por incêndios e inundações.INTERNACIONAL

CDC dos EUA 
recomenda dose de 
reforço em crianças

O Centro de Controle 
e Prevenção de Doenças 
(CDC) aprovou a reco-
mendação para que sejam 
administradas doses de 
reforço da vacina contra a 
covid-19 em crianças de 5 
a 11 anos. De acordo com a 
recomendação, a dose deve 
ser aplicada pelo menos 
cinco meses após a conclu-
são do esquema primário 
de vacinação, ou seja, pri-
meira e segunda dose. 

Os dados do CDC suge-
rem que a proteção ofertada 
pelas duas doses iniciais da 
vacina começa a reduzir com 
o passar do tempo. Além 
disso, o órgão defende que as 
doses de reforço, já aplica-
das em grupos mais velhos, 
demonstraram ser eficazes 
contra a doença para evitar 
formas mais graves e hospi-
talizações.

É válido ressaltar que a 
autorização vem em um 
momento que os casos de 
covid-19 aumentam nova-
mente nos Estados Unidos. 
Recentemente, o país atingiu 
a marca de 1 milhão de 
mortes na pandemia, repre-

sentando 1 morte a cada 327 
americanos. 

Na ocasião, o presidente 
americano Joe Biden pediu 
que a população continuasse 
vigilante e afirmou que cada 
uma das mortes represen-
tava uma perda irreparável. 
Atualmente, os Estados Uni-
dos possuem o recorde mun-
dial de perdas por covid-19. 
Em todo o mundo, a doença 
tirou a vida de 6,2 milhões 
de pessoas, de acordo com a 
Universidade Johns Hopkins. 
Porém, segundo a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), o número total pode 
chegar a 15 milhões.

Nos Estados Unidos, o 
Governo tem estimulado a 
vacinação, porém, menos da 
metade daqueles que rece-
beram o esquema primário 
de imunização receberam 
também uma dose adicional. 
De acordo com dados da 
Pfizer, a aplicação de uma 
terceira dose da vacina da 
farmacêutica demonstrou 
resposta imune contra o ví-
rus da variante Ômicron em 
crianças saudáveis na faixa 
etária de 5 a 11 anos.

Um homem de 30 anos 
que retornou de uma viagem 
pela Europa Ocidental se 
tornou o primeiro caso con-
firmado de varíola dos ma-
cacos em Israel. De acordo 
com o centro médico onde 
ele se encontra internado, em 
Tel Aviv, o homem apresenta 
um estado leve. Países euro-
peus como a França, Alema-
nha, Reino Unido e Suécia 
também já registraram ca-
sos da doença. Ontem, 22, a 
Áustria entrou para a lista de 
países europeus com casos 
confirmados.

A Suíça também registrou 
o primeiro caso de varíola 
dos macacos em seu terri-
tório neste fim de semana. 
Assim como em Israel, o pa-
ciente contaminado no país 
também veio de uma viagem 
a outra região. O paciente 
encontra- se em isolamento 
e foi feito um mapeamento 
dos contatos mais recentes 
para informar uma sobre 
uma  possível transmissão.

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) informou 
que acredita que novos ca-
sos serão reportados ao 
passo que a vigilância em 
países onde a doença ge-
ralmente não é encontrada 
for expandida. De acordo 
com a contagem do órgão, 
até o último sábado (21), 92 
casos foram confirmados 
e outros 28 casos suspeitos 
foram registrados em 12 es-
tados-membros que não são 
considerados endêmicos 
para o vírus.

A OMS alertou ainda, 
que as evidências colhidas, 
até o momento, sugerem 
que a transmissão entre se-

res humanos está ocorren-
do entre pessoas que têm 
contato físico próximo com 
quem apresenta os sinto-
mas. Um funcionário da or-
ganização afirmou que apa-
rentemente a doença entrou 
na população como uma 
forma sexual, se espalhan-
do entre as pessoas, assim 
como uma Infecção Sexual-
mente Transmissível (IST). 
O vírus pode contaminar 
uma pessoa de diferentes 
formas como por lesões na 
pele, pela boca ou sistema 
respiratório e pelo contato 
com tecidos infectados, por 
exemplo.

Ainda na sexta-feira, 20, 
o serviço de saúde da Ale-
manha confirmou o primei-
ro caso da doença no país, 
um brasileiro de 26 anos. 
De acordo com as infor-
mações, o homem esteve 
em Portugal e na Espanha, 
onde também há casos con-
firmados da doença.

Até o momento, também 
já há confirmações da pre-
sença da doença em países 

fora da Europa como Aus-
trália, Estados Unidos e 
Canadá. É válido ressaltar 
que a varíola dos macacos 
é uma doença endêmica em 
algumas regiões da África 
Ocidental, porém, o que 
chama atenção nas recentes 
notificações é o surgimento 
de pessoas infectadas em 
países onde a infecção viral 
não ocorre normalmente.

O presidente americano 
Joe Biden demonstrou preo-
cupação com os casos que 
estão sendo reportados ao 
redor do mundo. Afirmando 
que é uma questão que todos 
devem se preocupar.

A varíola dos macacos 
é causada por um vírus, 
é considerada leve e mais 
rara do que a varíola huma-
na que afetou gravemente a 
população mundial no pas-
sado. Entre os principais 
sintomas estão febre, dor 
de cabeça, dor nas costas 
ou musculares, inflamações 
nos nódulos linfáticos, cala-
frio, exaustão, as caracterís-
ticas bolhas de água na pele, 

assim como ínguas na re-
gião íntima. A doença cos-
tuma encerrar-se sozinha 
após 14 ou 21 dias.

É importante destacar 
que, em pessoas com o sis-
tema imunológico mais 
frágil, mulheres grávidas e 
crianças pequenas, a infec-
ção pode apresentar formas 
mais graves. De acordo com 
a OMS, entre 3% e 6% dos 
casos podem ser fatais.

Os cientistas acreditam 
que a vacina da varíola hu-
mana pode oferecer prote-
ção também contra a varíola 
dos macacos devido às se-
melhanças entre os dois ví-
rus. Porém, como a doença 
humana já foi erradicada há 
muito tempo, a maioria das 
pessoas não tomou a vacina 
e, portanto, não estão prote-
gidas contra a infecção.

Mesmo assim, a comuni-
dade científica de maneira 
geral defende que não há 
motivos para pânico, pois 
não há grandes riscos de 
que a doença venha a se tor-
nar uma pandemia.

Caso de varíola dos macacos 
é detectado em Israel
92 casos da doença já foram confirmados em todo o mundo; OMS 
acredita que números irão aumentar quando a vigilância for expandida

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.14/PE – Secretaria de Educação Básica. Objeto: Contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de disponibilização de software (SAAS) para 
automação e integração de processos educacionais, em atendimento às necessidades da 
Secretaria de Educação Básica, seus setores e divisões, departamentos e suas unidades de 
ensino e os serviços de implantação e suporte à solução e insumos relacionados. A Secretaria de 
Educação Básica, por meio do Pregoeiro do Município torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com o objeto acima 
descrito, conforme segue: Acolhimento das Propostas e Documentos de Habilitação: até às 08h horas 
do dia 03 de Junho de 2022; Abertura das Propostas: às 08h30min, do dia 03 de Junho de 2022; 
Sessão de Disputa de Preços: às 09h30min do 03 de Junho de 2022. O Edital poderá ser retirado nos 
Sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-CE, 20 de Maio de 2022. Heloilson 
Oliveira Barbosa – Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
22.11.01/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 22.11.01/TP – Secretaria de Saúde. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para realizar a conclusão da construção de uma Unidade Básica de 
Saúde (UBS Vicente Antenor) no bairro Julio, na sede urbana no Município de Itapipoca/CE. EMPRESA 
CONTRATADA: CONSTROL ENGENHARIA LTDA, CNPJ 18.534.617/0001-52. VALOR GLOBAL 
DO CONTRATO: R$ 175.305,69 (Cento e Setenta e Cinco Mil, Trezentos e Cinco Reais e Sessenta e 
Nove Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 12 de Maio de 2022. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alteraçãões. 
SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira e, pela Contratada, Paulo 
José Moura Sousa. Itapipoca-CE, 20 de Maio de 2022. Kelry Montenegro de Oliveira – Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Saúde.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO 
22.23.04/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.04/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para construção de praça na Orla do Açude Ipú Mazagão no Município 
de Itapipoca/CE. EMPRESA CONTRATADA: SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÃO EIRELI, 
CNPJ 22.346.772/0001-12. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 420.917,42 (Quatrocentos e Vinte 
Mil, Novecentos e Dezessete Reais e Quarenta e Dois Centavos). VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 
(doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 19 de Maio de 2022. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor Nobre de Lima e, 
pela Contratada, Sales Cavalcante Lima. Itapipoca-CE, 20 de Maio de 2022. Antônio Vitor Nobre de 
Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura. 

Nº 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.08/TP – OBJETO: Contratação de pessoa jurídica 
para execução de serviços de pavimentação em pedra tosca no distrito de Deserto no Município de 
Itapipoca-CE. Após a devida análise dos documentos de habilitação, foi observado pela Comissão de 
Licitação o que se segue, que as empresa que atenderam a todas as exigências edilícias foram as 
seguintes: 1 - ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ 
63.551.378/0001-01; 02- VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
09.042.893/0001-02; 03- CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SEVIÇOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ 00.611.868/0001-28; 04- COPA ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ 02.200.917/0001-65; 
sendo, portanto, declaradas HABILITADAS. Por conseguinte, restaram INABILITADAS, pelos 
motivos a seguir descritos, as seguintes empresas: 01- F J CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no 
CNPJ Nº 11.049.189/0001-23: Apresentou o item 5.2.3.2 incompleto, uma vez que não apresentou 
quantidade suficiente (Banqueta meio fio de concreto moldado no local e pavimentação em pedra tosca 
s/ rejuntamento (Agregado Adquirido); 02 - SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI, 
inscrita no 22.346.772/0001-12: Apresentou o item 5.2.3.2 incompleto, uma vez que não apresentou 
quantidade suficiente  (Pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento (Agregado Adquirido); 03 - R.R. 
PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA-ME, inscrita no CNPJ 
14.858.301/0001-65: Apresentou o item 5.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) parcialmente 
correto tendo em vista que o documento é composto por duas páginas distintas, porém a página 02 
encontra-se apenas uma cópia a qual não estar dentro do padrão exigido no edital no item 5.1. a) Em 
originais ou publicação em Órgão Oficial, ou, ainda, por qualquer processo de cópia autenticada em 
Cartório ou ainda, por servidor da administração. Faltou o item 5.2.21: b) Fazenda Estadual (CGF) ou 
documento comprobatório de isenção, emitido por órgão competente ou Fazenda Municipal.; 4 - 
JUAÇABA CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ 10.898.924/0001-
00: Apresentou o item 5.2.3.2 incompleto, uma vez que não apresentou quantidade suficiente  
(Banqueta meio fio de concreto moldado no local; pavimentação em pedra tosca s/ rejuntamento 
(agregado adquirido e pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento (Agregado Adquirido).; 6 – 
FRANCISCO DAS CHAGAS MENEZES DE ALBUQUERQUE, inscrita no 25.264.061/0001-97: 
Apresentou o item 5.2.1.2. Certificado de Registro Cadastral (CRC) vencido para o certame, tendo em 
vista que sua validade expirou em 01/09/2021. Apresentou o item 5.2.3.2 incompleto, uma vez que não 
apresentou quantidade suficiente  (Banqueta meio fio de concreto moldado no local; pavimentação em 
pedra tosca s/ rejuntamento (agregado adquirido e pavimentação em pedra tosca c/ rejuntamento 
(Agregado Adquirido).. É O RESULTADO. Diante do exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 
109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a contar desta data. Itapipoca-CE, 20 de Maio de 2022. 
Wilsiane Soares de Oliveira Marques – Presidente da CPL. 

 

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Chamada 
Pública para Credenciamento Nº 001/2022-CD. A Comissão de Licitação torna público para 
conhecimento dos interessados, a partir do dia 23 de Maio de 2022 , na sua sala de reuniões, 
situada  no  Centro Comercial Antônio Rodrigues de Oliveira, na Rua Capitão Pedro, 540, sala 
5, Centro de  Ibiapina - Ceará, estará realizando CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA 
E FÍSICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS, EXAMES 
E CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS PARA ATENDER À POPULAÇÃO DOS 
MUNÍCIPIOS QUE INTEGRAM A POLICLÍNICA REGIONAL DE TIANGUÁ, REPARTIÇÃO 
VINCULADA AO CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DE IBIAPABA. Maiores Informações na 
sede da Comissão de Licitação, no horário de atendimento ao público de 8:00h às 12:00h ou 
no site www.tcm.ce.gov.br. Ibiapina/CE, 23 de Maio de 2022. Anna Eugênia Freire Lima – 
Presidente da Comissão de Licitação-CPSI.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 01.005/2022 PE. A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação do CONSÓRCIO 
PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, localizado no Centro Comercial Antônio Rodrigues de Oliveira, na 
Rua Capitão Pedro, sala 5  na Cidade de Ibiapina - Ceará, torna público o recebimento das propostas 
virtuais no endereço: www.bll.org.br, até o dia 02 de junho de 2022 às 08:00 (horário de Brasília/
DF), cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE 
(APARELHO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO EDVALDO COELHO MOITA, UNIDADE GERIDA PELO 
CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA-CPSI. O referido Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de 08:00 às 12:00hs expediente ao 
público ou pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, ou ainda através do site www.bll.
org.br. Ibiapina/CE,  23 de Maio de 2022. Anna Eugênia Freire Lima – Pregoeira. 

SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT
Companhia Fechada

CNPJ/ME nº 13.888.396/0001-05 - NIRE 23.300.030.877
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Convocamos os Senhores Acionistas da SIDERURGICA LATINO-AMERICANA S.A. - SILAT 
(“Companhia”) para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“Assembleia Geral”), a se 
realizar no dia 31 de maio de 2022, às 10h00min, de forma exclusivamente digital, por meio da 
plataforma eletrônica Microsoft Teams (”Plataforma Digital’’), nos termos da Instrução Normativa 
nº 81/2020 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração, de 10 de junho de 
2020 (‘’IN 81’’), a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: (i) Examinar, discutir e aprovar 
o Protocolo e Justificação da incorporação da Companhia por sua controladora Gerdau Aços 
Longos S.A. (“Protocolo e Justificação” e “Incorporação” respectivamente); (ii) Ratificar a nomeação 
e a contratação, pela Administração da Companhia, da Apsis Consultoria e Avaliações Ltda., 
inscrita no CNPJ/ME sob o nº 08.681.365/0001-30 (“Empresa Especializada”), como a empresa 
responsável pela elaboração do laudo de avaliação do patrimônio líquido contábil da Siderúrgica 
Latino-Americana S.A - SILAT (“Laudo de Avaliação Contábil”); bem como do Laudo de Avaliação 
do valor das ações da Siderúrgica Latino-Americana S.A - SILAT e da Gerdau Aços Longos S.A., 
pelo método de fluxo de caixa descontado, para atendimento ao art. 264 da Lei 6.404/76 (“Laudos 
de Avaliação das Ações” e, em conjunto com o Laudo de Avaliação Contábil, “Laudos de Avaliação”); 
(iii) Examinar, discutir e aprovar os Laudos de Avaliação elaborados pela Empresa Especializada 
contratada por sua controladora Gerdau Aços Longos S.A.; (iv) Deliberar sobre a Incorporação 
da Companhia, por sua controladora Gerdau Aços Longos S.A., com aumento do capital social e 
com emissão de ações ordinárias da incorporadora Gerdau Aços Longos S.A.; e (v) Caso sejam 
aprovadas as deliberações anteriores, autorizar a administração da Companhia a praticar todos os 
atos necessários à realização da Incorporação. Orientações para participação via Plataforma 
Digital: Para participarem virtualmente da Assembleia Geral, por meio da Plataforma Digital, 
os acionistas, seus representantes legais ou procuradores, conforme o caso, deverão enviar 
à Companhia, até às 10h00min do dia 29 de maio de 2022, a solicitação de participação para o 
endereço eletrônico inform@gerdau.com. A solicitação de participação deverá vir acompanhada da 
identificação do acionista e, se for o caso, de seu representante legal ou procurador constituído, 
incluindo os nomes completos e os CPF ou CNPJ de ambos, conforme o caso, além de indicar 
telefone de contato e e-mail do participante da Assembleia Geral para o qual a Companhia 
deverá enviar o link de acesso à Assembleia Geral, acompanhada da seguinte documentação: (i) 
extrato atualizado contendo a respectiva participação acionária, acrescido de (ii) se pessoa física, 
cópia do documento de identificação com foto e CPF; (iii) se pessoa jurídica, cópia do estatuto 
social ou do contrato social atualizado, registrado no órgão competente; cópia do documento de 
identificação com foto e CPF do representante legal ou procurador que participará da Assembleia 
Geral; e ata de eleição do representante legal que participará da Assembleia Geral registrada no 
órgão competente ou da pessoa que assinou a procuração, se for o caso. Em caso de fundo de 
investimento, cópia do regulamento, cópia da ata de eleição do administrador que participará da 
Assembleia Geral registrada no órgão competente, ou da pessoa que assinou a procuração, se for o 
caso; e (iv) caso o acionista seja representado por procurador, cópia do documento de identificação 
com foto e CPF do procurador que se fará presente na Assembleia Geral e cópia da procuração 
emitida há menos de 1 (um) ano da data de realização da Assembleia Geral. O procurador deverá 
ser acionista, administrador da Companhia ou advogado. A Companhia, excepcionalmente, não 
exigirá cópias autenticadas nem reconhecimento de firma de documentos emitidos e assinados no 
território brasileiro ou a notarização, legalização/apostilamento, tradução juramentada e registro 
no Registro de Títulos e Documentos no Brasil daqueles documentos provenientes do exterior 
e que estejam em língua inglesa ou espanhola (para as demais línguas a tradução juramentada 
continuará sendo exigida). Após o recebimento da solicitação acompanhada dos documentos 
necessários para participação na Assembleia Geral, nas condições apresentadas acima, e após 
ter verificado, de forma satisfatória, os documentos de identificação e representação do acionista, 
a Companhia enviará ao endereço de e-mail indicado no pedido de solicitação de participação à 
Assembleia Geral o link e as instruções de acesso à Plataforma Digital. O link e as instruções a 
serem enviados pela Companhia serão pessoais e intransferíveis, de forma que não poderão ser 
compartilhados, sob pena de responsabilização do acionista. O participante se compromete a utilizar 
as instruções a serem enviadas pela Companhia (i) única e exclusivamente para o acompanhamento 
remoto da Assembleia Geral; (ii) não transferir ou divulgar, no todo ou em parte, o link a qualquer 
terceiro, acionista ou não, sendo o mesmo intransferível; e (iii) não gravar ou reproduzir, no todo 
ou em parte, tampouco transferir, a qualquer terceiro, acionista ou não, o conteúdo ou qualquer 
informação transmitida por meio virtual durante a realização da Assembleia Geral. Os acionistas que 
não enviarem a solicitação e a documentação necessária para participação na Assembleia Geral 
nas condições aqui descritas, até às 10h00min do dia 29 de maio de 2022, não poderão participar 
da Assembleia Geral. A Companhia solicita que, no dia da Assembleia Geral, os participantes 
credenciados acessem a Plataforma Digital com, no mínimo, 20 minutos de antecedência ao horário 
da Assembleia Geral, com o objetivo de permitir a validação de acesso e a devida identificação. A 
Companhia recomenda, ainda, que os participantes que solicitarem sua participação na Assembleia 
Geral se familiarizem previamente com o uso da Plataforma Digital, bem como garantam a 
compatibilidade de seus dispositivos eletrônicos com a utilização da referida plataforma, por meio 
de vídeo e áudio. Além da possiblidade de assistir pelo computador, a Plataforma Digital também 
está disponível, via aplicativo (“app”) para smartphone, sendo necessário realizar o prévio download 
do aplicativo. Exceto se instados, por qualquer motivo, a desligar a funcionalidade de vídeo da 
Plataforma Digital, solicitamos que os participantes mantenham as suas câmeras ligadas durante o 
curso da Assembleia Geral, a fim de assegurar a autenticidade das comunicações. O acionista, seu 
representante legal ou procurador devidamente cadastrado que participar por meio da Plataforma 
Digital será considerado presente na Assembleia Geral (podendo exercer seus respectivos 
direitos de voto) e assinante da respectiva ata. Ressaltamos que a Plataforma Digital atende aos 
requisitos legais, incluindo, entre outros: (i) a possibilidade de manifestação e de acesso simultâneo 
a documentos apresentados durante a Assembleia Geral que não tenham sido disponibilizados 
anteriormente; (ii) a gravação integral da Assembleia Geral pela Companhia; e (iii) a possibilidade de 
comunicação verbal entre os participantes presentes por meio da Plataforma Digital. A Companhia 
não se responsabilizará por qualquer problema operacional ou de conexão que o participante venha 
a enfrentar, bem como por qualquer outro evento ou situação que não esteja sob o controle da 
Companhia que possa dificultar ou impossibilitar a sua participação na Assembleia Geral por meio 
da Plataforma Digital. Eventuais dúvidas ou esclarecimentos sobre as questões acima poderão ser 
enviados para a Companhia por e-mail, por meio do endereço eletrônico inform@gerdau.com.

Caucaia, CE, 20 de maio de 2022.
Rafael Dorneles Japur - Presidente do Conselho de Administração

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 

05.01.01/2022-07 - Extrato do Contrato.  O Secretário de Infraesrutura,  torna público o Extrato 

do Contrato da Tomada de Preços nº 05.01.01/2022-07; Objeto: executar obra de pavimentação 

em pedra tosca nas Localidades de Garças e Aracatiara, no Município de Amontada, conforme 
Convênio nº 102/CIDADES/2021-Secretaria das Cidades – Governo do Estado; Unidade 

Administrativa: Secretaria de Infrastrutura; Dotaçao Orçamentária: 0301.15.451.0901.1.005; 

elemento de despesa nº 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: 1665000002; Prazo de Execução: 06 

(seis) meses; Vigência do Contrato: 12 (doze) meses; Valor Global: R$ 638.322,23 (seiscentos e 
trinta e oito mil, trezentos e vinte e dois reais e vinte e três centavos); Contratante: Secretaria de 

Infraestrutura; Contratada: Construtora Icone EIRELI, CNPJ (MF) Nº 10.588.971/0001-58, 

Audisio Ribeiro de Alencar Filho, CPF n° 625.835.063-15-Administrador. Amontada-CE, 11 de 
maio de 2022. Flávio César Bruno Teixeira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico n° 
2022.05.20.1. Realizará Licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios, materiais de limpeza e utensílios de cozinha 
destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias do Município de Barro/CE. 
Abertura: 03 de junho de 2022, às 08:30 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais 
ocorrerá a partir do dia 24 de maio de 2022, às 08:30 horas. Maiores informações e entrega de 
editais no endereço eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 
20 de maio de 2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 02 
de Junho de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, Registro de Preços, Menor Preço, N° 032/22-PE-FMAS, o edital poderá ser 
adquirido nos endereços: www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: 
Registro de Preços visando futura e eventuais aquisições de materiais de construção para 
distribuição gratuita para pessoas com extrema vulnerabilidade, junto à Secretaria de 
Assistência Social e Trabalho do Município de Ipueiras-CE. E-mail para contato/informações 
cpl.ipueiras@gmail.com, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. 
Ipueiras/CE, 20 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 

Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 

interessados, que do dia 24 de Maio de 2022 a 03 de Junho de 2022 até às 08h. (Horário de 

Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 

07.22.05.23.001PE, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Locação de contêineres, 

para atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura do Município de Itaitinga/CE, no 

Endereço Eletrônico “Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET, no 

endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas acontecerá no dia 03 de 

Junho  de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a 

partir das 10h do dia 03 de Junho de 2022 (Horário de Brasília). Quaisquer informações serão 

prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h horas), e poderão ser 

solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. Itaitinga/CE, 20 de Maio de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 

Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 

interessados, que do dia 24 de Maio de 2022 a 02 de Junho de 2022 até às 08h. (Horário de 

Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 

18.22.05.18.001PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 

para futura e eventual aquisição de coletes balísticos de interesse da Secretaria de Segurança 

Pública do Município de Itaitinga/CE, no Endereço Eletrônico “Provedor do Sistema: Bolsa 

Brasileira de Mercadorias - BBMNET, no endereço www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura 

das propostas acontecerá no dia a 02 de Junho de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da 

sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia a 02 de Junho de 2022 (Horário de 

Brasília). Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal 

(08h às 12h horas), e poderão ser solicitadas através do telefone (85) 3377-1361. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 

Preços Nº 2022.00.003 - TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 

Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 

dia 08 de Junho de 2022, às 09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – 

Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação 

de serviços técnicos especializados na elaboração de projetos de engenharia, com 

apresentação de projetos, orçamentos e plantas técnica junto as Diversas Secretarias do 

Município de Itaitinga/CE conforme projeto básico em anexo. O Edital e seus anexos já se 

encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 20 de Maio de 

2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público o Extrato de Contrato N° 05.006/2022, oriundo do Tomada de Preços Nº 05.006/2022, 
objeto: pavimentação de vias na Zona Urbana do Município de Novo Oriente-CE, Conforme PT 
1081272-93. Contratada: Apolo Serviços e Construção LTDA, CNPJ: 13.776.379/0001-97. 
Valor Global: R$ 952.993,21 (novecentos e cinquenta e dois mil, novecentos e noventa e três 
reais e vinte e um centavos). Data De Assinatura: 20/05/2022. Prazo Vigência: 270 (duzentos e 
setenta) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e 
Francisco Ivan Rodrigues de Sousa - Proprietário da empresa Apolo Serviços e Construção 
LTDA, CNPJ: 13.776.379/0001-97.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato N° 05.007/2022, oriundo do Tomada de Preços N° 05.007/2022. 
Objeto: adequação de estradas vicinais no Município de Novo Oriente/CE, Conforme PT 1081251-
50. Contratada: R Construção e Serviços EIRELI, CNPJ: 12.904.558/0001-80. Valor Global: R$ 
935.435,94 (novecentos e trinta e cinco mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e noventa e quatro 
centavos). Data de Assinatura: 23/05/2022, Prazo Vigência: 150 (cento e cinquenta) dias. 
Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de Infraestrutura, e Romulo Paula Teles - 
Proprietário da empresa R Construção e Serviços EIRELI, CNPJ: 12.904.558/0001-80.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUI-
NHA  – AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO 
N.º 2022.05.17.01SRP. OBJETO: Seleção de melhor proposta através 
de sistema  de registro de preços para a futura aquisição de medicamen-
tos, destinados ao  funcionamento do sistema de saúde deste município, 
de acordo com as especificações  e quantidades constantes no Termo de 
Referência, Anexo I do edital. Tipo: Menor  preço por lote. Da forma de 
disputa: Aberto e Fechado. A comissão de pregão  comunica aos interes-
sados que a entrega das propostas comerciais será até o dia  02.06.2022 
ÀS 08:00 HORAS (HORÁRIO DE BRASÍLIA). Os horários referem se 
ao horário local. Referido EDITAL poderá ser adquirido no endereço eletrô-
nico: www.bll.org.br, e pelo portal do TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/
licitacões, a  partir da data desta publicação ou na sala da C.P.L., situada à 
Rua Lívio Rocha Veras,  549, Centro, Barroquinha-CE. 18 de Maio de 2022. 
Francisco Clovis Lins Lima–  Pregoeiro.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA  COOPISAÚDE - 
COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE. 

O Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE – COOPISAÚDE, 
inscrita sob o CNPJ sob o nº 30.064.248/0001-87, com NIRE de n° 23400017406 no  uso das atribuições 
que lhe conferem o Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data  somam-se 180 
(Cento e oitenta) sócios cooperados, em pleno gozo de seus direitos sociais para se  reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRORDINÁRIA, NO DIA 01 DE JUNHO DE 2022, que  em virtude de falta 
de espaço físico na sede social será realizada na Rua Av. Da Universidade, 2318,  benfica, na sede 
do CTAS, CEP: 60.020-180, sendo às 07:00 horas em primeira convocação,  necessitando a presença 
de 2/3 de seus associados, às 08:00 horas, em segunda convocação, com  presença de metade mais 
um de seus sócios. E às 09 horas, em terceira e última convocação com a  presença de no mínimo 20 
(vinte) sócios, para deliberarem sobre os seguintes assuntos ORDEM DO  DIA: 1) Alteração, exclusão 
e inclusão de CNAES, atividades do objeto da cooperativa, com alteração  no art. 1° parágrafo único do 
estatuto, 2) Modelo de gestão operacional da cooperativa, 3) Assuntos  Gerais da assembleia de caráter 
não deliberativo. 

Fortaleza, 20 de maio de 2022. 

Presidente da Cooperativa
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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 Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo – Comunicação de Interposição de Recurso com Abertura de 
Prazo para Contrarrazões de Habilitação. Licitação: Concorrência Pública Nº. CP-
03.17.2/2022-SEINFRA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação 
de serviços de construção da 3ª etapa do galpão industrial na sede do município de Brejo 
Santo/Ce, referente ao termo de convênio de cooperação financeira nº. 04/2022, celebrado 
entre a Agência de Desenvolvimento do Estado do Ceará S/A – (ADECE) e o município de 
Brejo Santo/Ce, conforme plano de trabalho, projetos e orçamentos. A Comissão 
Permanente de Licitação comunica aos demais licitantes que foi interposto recurso 
administrativo por parte das empresas JMS Pajeu Construcoes Locacoes e Servicos LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 45.791.193/0001-84; Ranulfo Tomaz da Silva, inscrita no CNPJ 
sob o nº. 04.672.369/0001-00; Isa Construcoes, Servicos E Locacoes EIRELI, inscrita no 
CNPJ sob o nº. 36.581.782/0001-47 e, por último, Projemaq Construções e Serviços LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº. 21.784.773/0001-86, impugnando decisão da Comissão 
Permanente de Licitação que declarou inabilitadas as empresas acima qualificadas. 
Considerando a apresentações das peças recursais e, com fulcro no §3° do art. 109 da Lei 
Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações, será concedido o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para contrarrazões dos recursos, cujo termo inicial se dará a partir do primeiro dia 
útil imediatamente posterior ao dia da circulação do presente aviso na imprensa oficial. 
Informamos ainda, que os inteiros teor dos termos recursais se encontram disponíveis na 
sala da Comissão Permanente de Licitação. Maiores informações na Rua José Matias 
Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará ou através do fone (88) 3531-1042, das 
08h:00m às 12h:00m. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Aviso de Abertura das Propostas de 
Preço: Tomada de Preço Nº 2022.04.19.01. A Comissão de Licitação do Município de Orós 
– CE, comunica aos interessados que no próximo dia 25 de maio de 2022, às 08:00 horas, na 
sala da Comissão de Licitação, endereço: Praça Anastácio Maia, Nº 40 – Centro – Orós - CE, 
estará abrindo o(s) envelope(s) propostas de preços referente à Tomada de Preço Nº. 
2022.04.19.01, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de 
serviços técnicos para a estruturação e implantação do Cadastro Técnico Municipal, 
atualização da Base Cartográfica Urbana, Sistema de Administração Tributária e Sistema 
Emissor de Nota Fiscal Eletrônica, objetivando a modernização da Gestão Tributária 
Município de Orós/CE, conforme Anexo I. Orós - CE, 20 de maio de 2022. José Kleriston 
Medeiros Monte Júnior – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 2005.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 03 de junho de 2022, às 
09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é seleção de melhor proposta para 
Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de tratores agrícolas e outros 
equipamentos, destinados a Secretaria de Agricultura do Município de São Luís do Curu - CE. 
Recebimento das propostas: de 24.05.2022 às 17:30 à 03.06.2022 às 08:00h. Data da sessão: 
03.06.2022, às 09:00h. O Edital poderá ser adquirido pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; 
www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu, 23 de maio de 2022. Susane Silva Castro - À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão Permanente 
de Licitações torna público que no próximo dia 24 de junho de 2022, às 09h00min, (horário de 
Brasília), estará realizando a Concorrência Pública nº 001/2022.03 cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada na prestação de serviços de varrição, coleta, transporte e destinação final de 
resíduos sólidos (lixo urbano) do Município de Tururu/CE. O edital poderá ser adquirido no endereço 
eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de Licitações, sito à Rua Maria Glória da 
Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu – CE, 20 de maio de 2022. À Comissão. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Recurso. A Comissão 
de Licitação comunica aos interessados que a empresa: Construtora Impacto Comércio e 
Serviços Eireli; Seg-Norte Construções e Serviços Eireli ME e Águia Construções e 
Incorporações Ltda apresentou recurso contra sua inabilitação, referente a Tomada de 
Preços nº 006/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para 
pavimentação em pedra tosca em Canto Escuro na Zona Rural do Município de Uruburetama. 
Informamos ainda, que a partir da publicação deste comunicado inicia o prazo de 05 (cinco) 
dias úteis para as contrarrazões dos recursos, pelas empresas interessadas, nos termos do 
Art. 109, § 3º da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor do termo recursal encontra-se disponível na 
Setor de Licitações e no Portal https://municipios.tce.ce.gov.br/. Uruburetama/CE, 20 de 
maio de 2022. Elinaldo Dutra – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação comunica aos interessados que no próximo dia 08 de junho de 2022, às 10h00min, estará 
realizando licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/2022.04, cujo objeto é contratação de 
empresa especializada para limpeza de valetas de drenagem e capina manual das margens de 
estradas no Município de Uruburetama. O edital estará à disposição dos interessados, no portal 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ após esta publicação e no Setor de Licitações, sito à Rua 
Farmacêutico José Rodrigues nº 1131 - Centro, horário de 8h00min às 12h00min. Uruburetama/CE, 
20 de maio de 2022. À Comissão. 

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° 76030 - IVANILDO FIUSA DA SILVA e FRANCISCA GRACILENE SOUSA 
DO NASCIMENTO; Edital n° 76031 - DEIGO BENICIO DE SOUSA e LUZILENE 
DA PONTE AGUIAR; Edital n° 76032 - JOSÉ MILTON ANDRADE FERREIRA e 
ELIZANGELA LIMA; Edital n° 76033 - ROBSON PEREIRA SILVA e TATIANA DE 
SOUSA SILVA; Edital n° 76034 - WELLINGTON GOMES BEZERRA JÚNIOR e 
KELCIANE PORDEUS DE LIMA; Edital n° 76035 - HARISON IVO DE BRITO e 
ALYNE DE SOUSA BORGES; Edital n° 76036 - FELIPE DE FREITAS GUIMARÃES 
BARROSO e LIDIANE FEITOSA TEMÓTEO; Edital n° 76037 - FRANCISCO 
RONALDO FEITOZA SILVA e ANA KELLY LIMA OLIVEIRA; Edital n° 76038 - 
GEORGIO BARRETO DO NASCIMENTO e DAYANA PROCÓPIO QUINTO; Edital n° 
76039 - LUCAS MOURA DE ALBUQUERQUE e TAMIRES DE SOUSA MARREIRA; 
Edital n° 76040 - GABRIEL CARNEIRO DE BRITO e MORGANA XAVIER; Edital 
n° 76041 - MATHEUS SOUZA DE CARVALHO e WYLLA RAYLANE CAVALCANTE 
SOUSA; Edital n° 76042 - LUCAS ROCHA BAPTISTA PINTO e MARIA THAYS DE 
BRITO SOUZA; Edital n° 76043 - FRANCISCA ERIVÂNIA TEIXEIRA DE SOUSA e 
JANIELLE PEREIRA SILVA; Edital n° 76044 - ANDRÉ WILKERSON DE FREITAS 
LIMA e ALICE DE OLIVEIRA CARVALHO; Edital n° 76045 - JOÃO KERENSKY 
RUFINO MOREIRA e ANA LETÍCIA DE ARRUDA SILVA; Edital n° 76046 - JOSÉ 
RAMALHO PEREIRA FILHO e VANESSA MELGAÇO LUCAS; Edital n° 76047 - 
FRANCISCO ERICK BALBINO MARTINS e MARIA RAYANE DA SILVA HOLANDA.
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, 21 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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° 18376 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO LINHARES QUEIROZ e LARISSA NUNES BRASIL DE MATOS;
Edital n° 18377 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RUAN MATEUS MOURA ROCHA e ANA BEATRIZ DE SOUZA SILVA;
Edital n° 18378 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO ROSA MOREIRA SILVEIRA e DAIANA CECÍLIA VEGA;
Edital n° 18379 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL LIMA DA SILVA e CINTHYA SOUSA SILVA;
Edital n° 18380 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE RIBEIRO DA SILVA e ANTONIA MARIA DA SILVA;
Edital n° 18381 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL FORTALEZA DE AQUINO OSTERNO e ISABELLE BENTO DOS SANTOS SILVA;
Edital n° 18382 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO MENEZES DO NASCIMENTO e ANA CARLA VIEIRA DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 21 de Maio de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O Ministério da Economia anunciou, na semana passa-
da, a necessidade de um corte adicional de R$ 8,2 bilhões 
no orçamento para evitar o estouro do teto de gastos, regra 
fiscal que limita o crescimento das despesas à variação da 
inflação. Isso significa que os ministérios terão suas verbas 
discricionárias (que incluem custeio e investimentos) redu-
zidas, devido à alta em despesas obrigatórias como senten-
ças judiciais e subsídios ao financiamento agrícola – lem-
brando que o Governo já havia feito um bloqueio, de R$ 1,7 
bilhão, em recursos no mês de março. Com isso, o total de 
recursos travados no orçamento chega a R$ 9,9 bilhões. O 
corte seria ainda maior caso a equipe econômica já tivesse 
incluído o impacto dos reajustes a servidores públicos.

O governo parcelou o corte no orçamento diante do 
impasse envolvendo a promessa de Bolsonaro de aumen-
to salarial mais generoso às carreiras policiais. O desejo de 
privilegiar algumas categorias criou um impasse na deci-
são final sobre os reajustes. Sem uma definição, o Governo 
deixou para julho um bloqueio adicional de cerca de R$ 5 
bilhões para acomodar o impacto do reajuste de 5% a todos 
os servidores e de um aumento diferenciado para catego-
rias policiais -cenário tido como mais provável até o mo-
mento, e, claro, mais próximo das eleições (cá entre nós). 
O entendimento é de que Bolsonaro pode encaminhar ao 
Congresso os projetos de lei que tratam dos reajustes e san-
cioná-los após a aprovação dos parlamentares sem ter uma 
reserva prévia no orçamento para o aumento de despesa.

Simplesmente, nada é por acaso

Crédito e débito. O Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que, diante de denúncia feita pela Associação Bra-
sileira de Supermercados (Abras), a administradora de cartões Mastercard Brasil será investigada “por possível elevação da 
taxa de intercâmbio cobrada sobre o uso de cartões de crédito e débito, utilizados para recebimentos nos supermercados”.

Os rendimentos ofere-
cidos pela poupança estão 
próximos de somar dois 
anos de juros reais negati-
vos. Isso quer dizer quer está 
rendendo abaixo da inflação. 
Os dados são de levanta-
mento da plataforma Econo-
matica, que constatou que o 
retorno real da poupança no 
acumulado de 12 meses foi 
negativo em 6,58% no mês 
de abril, quando a inflação 
medida pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA) atingiu 
12,13% na mesma base de 
comparação, nível mais alto 
desde outubro de 2003.

Além disso, os dados in-
dicam que a última vez em 
que a poupança ofereceu 
uma rentabilidade acumu-
lada em 12 meses superior 

à inflação foi em agosto de 
2020. Naquele momento, o 
retorno real da aplicação foi 
de 0,45% em um ano.

Apesar da recente esca-
lada na taxa básica de ju-
ros, a Selic, que aumenta a 
atratividade de produtos de 
renda fixa de modo geral, 

o rendimento da poupança 
não muda. Isso quer dizer 
que, mesmo com a taxa Se-
lic em 12,75% ao ano, atu-
almente, e com previsões de 
subir ainda mais um pouco, 
a aplicação da caderneta se-
gue com o rendimento inal-
terado em 6,17% ao ano.

A remuneração da pou-
pança é de 0,5% ao mês 
sempre que a Selic estiver 
acima de 8,5% ao ano. Já 
quando a taxa básica é de 
até 8,5%, o rendimento da 
poupança equivale a 70% da 
Selic. A aplicação é isenta 
de IR (Imposto de Renda).

FOTO FOLHAPRESS

A remuneração da poupança é de 0,5% ao mês sempre que a Selic estiver acima de 8,5% ao ano

Podia ser antes
A preocupação com a 

lei eleitoral tem travado 
medidas na área econômica 
no momento em que elas 
poderiam ajudar a popu-
laridade de Bolsonaro na 
corrida pelo Palácio do 
Planalto. As medidas vi-
sam dar alívio tributário a 
pessoas físicas e empresas, 
facilitar o acesso a crédito 
e até atrair capital estran-
geiro ao País. Com as 
incertezas sobre possíveis 
infrações à legislação neste 
ano, as iniciativas têm sido 
analisadas com mais caute-
la - e, como consequência, 
parte já foi descartada.

Podia ser antes II
A principal iniciativa é a 

correção da tabela do Im-
posto de Renda, promessa 
de Bolsonaro, em 2018, 
quando havia anunciado 
que ampliaria a isenção 
para todos que ganham até 
R$ 5 mil por mês. Depois 
disse que a medida seria 
mais restrita e, agora, pra 
variar, nada deve sair do 
papel. Segundo integrantes 
da área econômica, a am-
pliação da faixa de isenção 
neste ano criaria uma gra-
tuidade a apenas parte da 
população - o que poderia 
ferir a legislação. Promessa 
renovada para outubro?

Fim da greve
Os peritos médicos do 

INSS anunciaram o fim da 
greve, com a retoma-
da do atendimento aos 
beneficiários do instituto 
a partir de hoje. Segundo 
a ANMP (associação dos 
médicos peritos), todas as 
18 reivindicações da ca-
tegoria foram aceitas pelo 
Governo. No acordo assina-
do por representantes da 
categoria e pelo ministro 
da Previdência, José Carlos 
Oliveira, ficou estabelecido 
que, se o reajuste dos ser-
vidores for linear para todo 
o funcionalismo, os peritos 
receberão o mesmo índice.

Fim da utilidade?
Extremamente útil, o 

código 0303 para identifi-
car chamadas indesejadas 
pode ser extinto. Associa-
ções que representam as 
empresas de telecomunica-
ção foram ao STF para tentar 
derrubar a obrigatoriedade 
de exibir o prefixo 0303 em 
ligações de telemarketing. 
Entidades do setor dizem 
que a Anatel (Agência 
Nacional de Telecomuni-
cações) extrapolou sua 
competência, ao instituir 
que a oferta de produtos e 
serviços por telefone deve 
ser feita apenas por números 
sinalizados com o código.

Aplicativos estrangeiros seguem sem taxação  
Bolsonaro disse que não pretende assinar MP 
para taxação de compras por aplicativos, reba-
tendo, segundo ele, informações que teriam cir-
culado na imprensa. As declarações de Bolsonaro 
contradizem o ministro da Economia, Paulo Gue-
des, que, durante evento com empresas do mer-
cado financeiro, na semana passada, mencionou 
a possibilidade de criar um imposto digital para 
combater o camelódromo virtual. Ele ressaltou 
ainda que, para possíveis irregularidades nesse 
serviço ou outros, a saída deve ser a fiscalização, 
não o aumento de impostos.

Estados e municípios receberão R$ 7,7 bilhões do pré-sal
O governo federal, por 

meio do Banco do Brasil, vai 
realizar repasse de R$ 7,7 
bilhões para todos os esta-
dos, para o Distrito Fede-
ral e mais os 5.569 muni-
cípios brasileiros. O valor 
é relativo à arrecadação 

dos bônus de assinatura do 
leilão dos excedentes para 
exploração de petróleo e 
gás natural da cessão one-
rosa dos campos de Sépia e 
Atapu, no pré-Sal. Os dados 
foram divulgados pelo Mi-
nistério de Minas e Energia.

O valor será pago até 
esta terça-feira (24/05). 
O leilão foi realizado pela 
Agência Nacional de Pé-
tróleo (ANP) em dezembro 
de 2021 e rendeu bônus de 
assinatura total de R$ 11,1 
bilhões. Segundo o mi-

nistério, os investimentos 
previstos são de R$ 204 
bilhões. Desde 2019, oito 
leilões de petróleo e gás na-
tural garantiram investimen-
tos de R$ 800 bilhões, com 
expectativa de criação de 
mais de 500 mil empregos.

Café: Preço pode subir ainda mais  
O frio intenso e a 
geada afetam drasti-
camente as plantações 
brasileiras, especial-
mente as lavouras 
de milho, hortaliças 
(frutas, verduras e le-

gumes), cana-de-açúcar e café. Se os preços dos alimentos 
já estão bem altos, os dias gelados podem piorar ainda 
mais o acesso aos alimentos básicos. Nos últimos 12 
meses, encerrados em abril, o café moído já ficou 67,53% 
mais caro. Café ainda mais amargo, frio e mais caro.

Poupança rende abaixo da inflação 
há quase 2 anos, aponta estudo
Em março, as retiradas em cadernetas de poupança superaram
os depósitos em R$ 15,4 bi, segundo dados do Banco Central

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão de Licitações 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.05.10.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais de construção, elétricos, hidráulicos, madeiramento, esquadrias, 
aço, pintura, EPI’S, equipamentos de uso permanente e ferramentas de uso diário para as ativi-
dades de manutenção de vias (pavimentações, esgotos, galerias, asfalto, etc.), praças, prédios e 
espaços públicos do município, de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos de Quixadá-Ce. Datas e Horários: 1. Início de recebimento 
das propostas: das 08h do dia 23/05/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 
02/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 02/06/2022; 4. 
Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 02/06/2022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, 
das 07:30h às 11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o Edital de licitação de Pregão Presencial nº 2022.05.17.001-SRP-
-DIVE, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições 
de materiais de construção, elétrico, hidráulico, acabamento, ferramentas de trabalho, madeiras e 
ferragens destinados às diversas secretarias do município. A realizar-se no dia 03/06/2022, às 09h. 
Maiores informações na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua João Tomaz 
Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE. Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 
3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Presidente da Comissão de Licitação da torna público o resul-
tado do julgamento do Recurso Administrativo impetrado pelas empresas: CS Serviços & Locações 
Ltda, inscrita no CNPJ: 03.888.573/0001-91; Zenedine Zidane Sampaio Cavalcante Construções 
- ME, inscrita no CNPJ: 44.159.038/0001-87, Processo Tomada de Preços N°. 07.001/2022 - TP 
- Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil, para executar projeto de cons-
trução de pavimentação em pedra tosca, com extensão de 594,3m na Rua Principal da localidade 
Boa Água, Distrito do Cipó dos Anjos, Município de Quixadá conforme Projeto Básico de responsa-
bilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Dá análise 
do recurso à vista das normas estabelecidas, como também, no parecer técnico, DECIDE pelo 
INDEFERIMENTO dos recursos apresentados pelas empresas. O inteiro teor dos termos do inde-
ferimento dos recursos encontram-se disponíveis na Comissão de Licitações e no Portal do TCE 
- Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipio de Quixadá/CE - Aviso de Resultado do Chamamento Público - Edital n° 
2022.05.12.01. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Quixadá/CE torna público 
para conhecimento dos interessados o rol contendo das empresas credenciados que atenderam 
aos requisitos exigidos no edital acima referido, cujo objeto: Credenciamento de proposta mais 
vantajosa para exploração de espaço público, para o fim exclusivo e inalterável da instalação de 
10 (Dez) Camarotes, localizado na Praça José de Barros no Bairro Centro, com aproximadamente 
210m² de área construída, conforme especificações contidas no Projeto Básico, através de auto-
rização de uso de título precário e oneroso de espaço público no evento Quixadá – Junino, que 
ocorrerá nos dia 25, 26, 27 e 28 de maio de 2022, no município. Após finalizado o prazo estipulado 
no instrumento convocatório para apresentação do envelope contendo os documentos concernen-
tes ao CHAMAMENTO PÚBLICO, que foi devidamente aberto na data marcada para a sessão, 
obtivemos o seguinte resultado: Gabriel Araújo Nobre, inscrita no CNPJ/MF nº 30.130.438-0001-55. 
Ficando disponíveis vistas ao processo. Edmilson Mota Neto.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE AVISO DE LICI-
TAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 05.05.001/2022 - PP A CPL da Prefeitura Municipal de 
Martinópole/CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 03 de 
Junho de 2022., às 09h00min, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro 
– Martinópole /CE, estará realizando licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, tombada sob o N.º 05.05.001/2022, com fins a OBJETO: CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE RECARGA DE GASES MEDICINAL PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARTINÓ-
POLE-CE . Informações na Sede da CPL, localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Martinó-
pole /CE , no horário de 08:00 às 12:00h. Martinópole/CE, 20 de Maio de 2022. Francisco das 
Chagas Lourenço Alves – Pregoeiro da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE LICITAÇÃO 
- TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.17.01 - A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 08 DE JUNHO DE 2022, às 09h00min, estará realizan-
do licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO 
GLOBAL, tombado sob o nº 2022.05.17.01, com fins para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA SEDE 
DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 
DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO 
DO EDITAL, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRA-
TIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores 
informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaa-
copiara@hotmail.com. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.05.16.01-SRPPE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.05.16.01-SRPPE, do tipo MENOR 
PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE BENS 
DE CONSUMO E MATERIAL PERMANENTE (EQUIPAMENTOS, MATERIAL ESPORTIVO) A 
SER UTILIZADO NA ESCOLA CÍVICO-MILITAR- FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, 
LOCALIZADA NA VILA ESPERANÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME OS TERMOS DE COMRPROMISSOS E PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o edital está disponível no endereço 
eletrônico: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das propostas até o 
dia 06 de Junho de 2022 as 09:00min, abertura das propostas as 09:15min e a fase da disputa de 
lances as 10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comis-
são, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Aco-
piara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através 
do e-mail: licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE LICITAÇÃO – TO-
MADA DE PREÇOS, 06.002/2022-TP. O Presidente da CPL torna público para conhecimento dos 
interessados que, neste dia 08 de junho de 2022 às 09 horas, na Sede da Comissão de Licitações 
localizada na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE, estará realizando sessão para recebi-
mento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e proposta de preço para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE QUATRO PRAÇAS 
NA SEDE DO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no 
endereço acima, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site eletrônico do Tribunal de Contas do Estado 
do Ceará (TCE/CE). Umirim/CE, 20 de maio de 2022. MARCELO WAGNER ALVES FERREIRA – 
Presidente da CPL do Município de Umirim/CE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO ARATUBA – AVISO DE EDITAL O Município 
de Aratuba, por meio da Pregoeira Oficial, torna público PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2022, que 
tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUI-
PAMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A FANFARRA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE 
ENSINO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, com data de 
abertura marcada para o dia 03 de Junho de 2022 às 9:00h na sala da Comissão de Licitação, Aratuba, 
Ceará. aratubalicitacao@gmail.com, em 20 de Maio de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE 
PROSSEGUIMENTO DE LICITAÇÃO. A comissão de Pregão, localizada na Av. São João, 75 - 
Bairro Centro, SANTANA DO ACARAÚ/CE, torna público o PROSSEGUIMENTO DO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 1204.01/2022, cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO PARA PROVER LINK DE ACESSO À INTER-
NET, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI-
CÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE/CONFORME TERMO DE REFERENCIA, com continuação 
para o dia 30.05.2021, às 14:00 horas. Maiores informações na Sala da Comissão Permanente de 
Licitação, situada na Av. São João, 75 - Bairro Centro, SANTANA DO ACARAÚ/CE, das 07:00h ás 
15:00h e/ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. SANTANA DO ACARAÚ-CE, 23 de maio de 
2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Pregoeiro Oficial do Município 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 18.04.02/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PRI-
MEIRA ETAPA DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO ENTORNO DA CAPELA DO SÍTIO MOREIRA, 
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍ-
PIO DE JAGUARIBE/CE Conforme segue: HABILITADAS: 1. M MINERVINO NETO EMPREENDI-
MENTOS; 2. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 3. P H FERNAN-
DES GUEDES EIRELI; 4. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 5. CALDAS 
EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 6. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 
7. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 8. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EI-
RELI; 9. ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 10. PV ENGENHA-
RIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 11. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 12. M 
JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 13. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 14. J DE 
FONTE RANGEL EIRELI; 15. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 16. G7 CONSTRUCOES E SERVI-
COS EIRELI; 17. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 18. C V 
TOME SERVICOS; 19. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 
20. NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 21. MATOS & ALMEIDA LTDA; 
22. VIDAL ENGENHARIA LTDA; 23. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 24. N3 CONSTRUTORA 
LTDA; 25. T A FRANCA SERVICOS; e INABILITADAS: 26. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS 
EIRELI; 27. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE CONSTRUCOES; 28. R M CLEMEN-
TE CANDIDO; 29. A L S CONSTRUCOES, SERVICOS E EVENTOS EIRELI; 30. CONTECNICA 
CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 31. AMBIENTAL SOLUCOES E SERVICOS 
EIRELI; 32. H B SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI; 33. VENUS SERVICOS E ENTRETENI-
MENTOS LTDA; 34. MAIS PROJETOS-CONSTRUCOES E IMOVEIS; 35. EDIFICA CONSTRU-
COES E PROJETOS LTDA; 36. ELLEVUS ENGENHARIA LTDA; 37. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 
38. PRIME TRANSPORTES LTDA; 39. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS 
EIRELI. Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, 
inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na Sala da 
Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.
br. Jaguaribe – CE, 20 de Maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1705.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de 
Baturité/CE torna público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto 
para cadastramento de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na 
modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 1705.01/2022, critério de julgamento 
menor preço por item, que será realizado no dia 09 de junho de 2022, às 9h30min, no portal: 
http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, com o seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE TABLET´S 
E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na 
íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ RESULTADO DO JULGAMEN-
TO DA HABILITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS Nº 1204.01/2022 A Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos inte-
ressados o resultado do Julgamento da Habilitação referente à Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, tombado sob o nº 1204.01/2022, com o seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DA PASSA-
GEM MOLHADA DO CANDEIA OLHO D’AGUA, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO. EMPRESAS HABILITADAS: APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI – ME - CNPJ: 24.614.233/0001-42; L DE O TABOSA OBRAS - CNPJ Nº 
32.705.608/0001-08 e WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ Nº 10.932.123/0001-
14. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua a Lei nº 8.666/93 e suas alterações 
posteriores de acordo com o Artigo 109, Parágrafo 1º, “alínea a”. Maiores informações 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 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 3006.01/2021/SRP - PE, firmado entre a Prefei-
tura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a empresa: 
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 11.743.317/0001-34, com o 
VALOR TOTAL REGISTRADO DO LOTE 01: R$ 1.294.400,00 (Hum milhão duzentos e noventa 
e quatro mil e quatrocentos reais); LOTE 02: R$ 1.221.149,85 (Hum milhão duzentos e vinte 
e um mil cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos); LOTE 03: R$ 151.990,00 
(cento e cinquenta e um mil novecentos e noventa reais); LOTE 04: R$ 253.350,00 (duzentos 
e cinquenta e três mil trezentos e cinquenta reais); LOTE 05: R$ 578.021,85 (quinhentos e se-
tenta e oito mil vinte e um reais e oitenta e cinco centavos); LOTE 06: R$ 265.940,45 (duzentos 
e sessenta e cinco mil novecentos e quarenta reais e quarenta e cinco centavos) e LOTE 07: 
R$ 222.620,00 (duzentos e vinte e dois mil seiscentos e vinte reais). MODALIDADE: PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 3006.01/2021/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIO-
NAIS DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO 
LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 
23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 02/08/2021. VIGÊNCIA: de 02/08/2021 à 02/08/2022. 
SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Gerenciador do Registro de Preços e pela a empresa: RONA 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME, o Sr. Roberto Jeireissati Filho (Sócio Administrador). 

AGRO UNIÃO ALIMENTOS ORGANICOS LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência estadual do Meio Ambiente – SEMACE 
a Regularização da Licença de Operação Nº 19/2022 – DIFLO, válida até 04/05/2022, 
referente a para projetos agrícola de sequeiro sem uso de agrotóxico, referente à subs-
tituição de copa de cajueiro (anacardium accidentale l.), localizada no Município de 
Beberibe – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.
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Ouro. O campeão olímpico Isaquias Queiroz conquistou neste sábado a medalha de prata na prova do C1 500 me-
tros (m) da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade que está sendo disputada na localidade de Racice (República 
Tcheca). O baiano completou a prova em 1min44s24, 0s31 atrás do tcheco Martin Fuksa, que ficou com o ouro.ESPORTES

Jiu jitsu

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Ainda a respeito do projeto do vereador Flávio Ru-
bens sobre a inclusão nas escolas do jiu-jitsu eis o quele 
dez. 1 - Muitos estudos e projetos já corriqueiros no 
Brasil e no mundo mostram que a prática do esporte 
é uma ferramenta importante para o desenvolvimento 
cognitivo e social para crianças e adolescentes.

O CRAQUE Quando a gente recorda os bons tempos de 
nosso futsal, o nome do meu amigo Belfort é sempre lem-
brado, pois como atleta brilhou aqui e na Espanha, sempre 
mostrando talento e categoria.

UM PASSADO Já tivemos um tempo em que nosso futbol 
de salão era respeitado no Brasil e fora do Brasil. Chegamos a 
ter na seleção brasileira como técnico o sempre lembrado César 
Vieira (foto) e no comando da CBFS Aécio de Borba. Na seleção a 
predominância era de craques de nosso estado e citá-los levará 
toda a coluna. O Sumov um simples time de funcionários de uma 
autarquia municipal cresceu tanto que chegou a ganhar títulos 
nacionais e internacionais. A sequência de fotos que hoje ilus-
tram a coluna nos remete a um passado inesquecível. O passado 
não passa, já dizia Manoelito Eduardo, também uma saudade.

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

Depois de dias marcados 
pelo atrito entre o técnico 
Paulo Sousa e o goleiro Die-
go Alves, o Flamengo mos-
trou que os bastidores tur-
bulentos não interferiram e 
venceu o Goiás por 1 a 0 na 
tarde deste sábado (21), no 
Maracanã, pela sétima ro-
dada do Campeonato Bra-
sileiro. O gol da partida foi 
marcado por Pedro, no co-
meço do primeiro tempo. O 
resultado dá um respiro ao 
Rubro-Negro após um iní-
cio ruim no Brasileiro. Foi 
apenas a segunda vitória da 
equipe na competição. No 
geral, são quatro jogos se-
guidos sem perder.

Na próxima rodada do 
Brasileiro, o Flamengo terá 
o clássico contra o Flumi-
nense no domingo (29), às 
18h, novamente no Mara-
canã (o mando é do Flu). 
Um dia antes, às 16h30, o 
Goiás recebe o Red Bull 
Bragantino em Goiânia.

Antes do clássico, o Fla-
mengo ainda entra em 
campo no meio de semana. 
Na terça (24), às 21h30, o 
time rubro-negro enfren-
ta o Sporting Cristal-PER, 
também no Maracanã, pela 
última rodada da fase de 
grupos da Libertadores -a 
equipe de Paulo Sousa já 
está classificada às oitavas 
de final do torneio conti-
nental.

Gabigol atuou como ar-
mador e ditou o ritmo das 

principais jogadas ofensivas 
do Flamengo. Iniciou, in-
clusive, a jogada do gol do 
time na partida com bonito 
passe de trivela. Apesar de 
ter passado em branco, foi 
um dos grandes destaques 
da vitória rubro-negra.

Bruno Henrique foi mui-
to caçado e sofreu com fal-
tas do Goiás, mas errou 
lances simples. Teve boa 
oportunidade de marcar no 
primeiro tempo, mas parou 
em Tadeu.

O Flamengo dominou 
as ações da partida desde 
o início e conseguiu abrir 
o placar cedo. Logo aos 16 
minutos do primeiro tem-
po, após boa troca de pas-
ses, Pedro recebeu cruza-
mento de Matheuzinho e 
finalizou de primeira para 
fazer 1 a 0. O time rubro-
-negro ainda teve um gol de 
Pablo anulado por conta de 
uma falta de ataque.

O segundo tempo teve 
um ritmo mais lento, sem 
tantas chances. O Flamengo 
criou menos do que na eta-
pa inicial e cedeu espaços 
para o Goiás, especialmente 
na reta final da partida. O 
placar, porém, permaneceu 
o mesmo.

Antes de a bola rolar, a 
torcida pediu raça ao elen-
co. Foi justamente isso que 
o time conseguiu entre-
gar em campo no primeiro 
tempo. Paulo Sousa optou 
por uma escalação ofensiva, 

com Pedro e Gabigol juntos 
e um volante a menos. A 
proposta era clara: encurra-
lar o Goiás, manter a posse 
de bola no campo de ataque 
e não dar espaços. O rendi-
mento caiu na etapa final, e 
o time levou alguns sustos. 
O time terminou o jogo 
com quatro volantes.

O time de Jair Ventu-
ra cedeu o gol cedo para o 
Flamengo e não mostrou 
forças para reagir. No se-
gundo tempo, o treinador 
mudou a formação, mas o 
Goiás seguiu tendo pouco 
poderio ofensivo, mas teve 
mais a posse de bola. Apodi 
foi uma das principais vál-
vulas de escape, mas Ayrton 
Lucas levou a melhor sobre 
o atacante.

Mais uma vez, o técni-
co português foi vaiado no 
anúncio da escalação no 
Maracanã. Com a bola ro-
lando, porém, o clima ficou 
mais tranquilo. E a única 
mudança que o treinador 
fez na equipe em relação ao 
último jogo (Pedro no lugar 
de Andreas Pereira) se pa-
gou. O time foi bem e o cen-
troavante foi decisivo para a 
vitória.

Pedro foi escalado como 
a referência do ataque. Com 
isso, o camisa 9 atuou mais 
recuado do que de costume, 
praticamente como arma-
dor. Foi muito bem na cria-
ção de jogadas, inclusive no 
lance que resultou no pri-

meiro gol, com belo passe 
de trivela para Matheuzi-
nho dar a assistência para 
Pedro.

Durante a maior parte do 
tempo, o clima foi de festa 
e apoio no Maracanã. An-
tes da partida, os torcedo-
res pediram raça e vaiaram 
o técnico Paulo Sousa. Na 
reta final, o Goiás adiantou 
as linhas e gerou um clima 
de apreensão entre os pre-
sentes. “Isso aqui não é Vas-
co, isso aqui é Flamengo”, 
foi um dos principais gritos. 
Houve xingamentos a Mar-
cos Braz.

Aos 45 minutos do se-
gundo tempo, o atacante do 
Goiás recebeu em condição 
clara para empatar a parti-
da, mas isolou e desperdi-
çou chance incrível.

Diferentemente da últi-
ma terça (17), na vitória por 
3 a 0 sobre a Universidad 
Católica-CHI, Hugo rece-
beu uma trégua da torcida 
e recebeu mais incentivos 
do que vaias das arquiban-
cadas. Em campo, não teve 
tanto trabalho.

Depois de ser o centro 
da grande polêmica da 
semana do Flamengo por 
causa do atrito com o téc-
nico Paulo Sousa, o goleiro 
esteve no estádio e subiu ao 
gramado no aquecimento 
da equipe, ao lado de ou-
tros atletas lesionados. Ele 
segue fora de combate por 
causa de uma pubalgia.

O esporte colegial
O novo Ari de Sá que o Oto vai entregar a cidade tem 

a presença do esporte garantida, pois a nova unidade es-
colar tem uma piscina e uma quadra de esportes em suas 
dependências. Isto a gente chama de apoio ao desporto.

Violência
1 - A bandidagem mata. 2 - A polícia civil investiga. 
3 - A polícia militar prende. 4 - A justiça tarda. 5 - O 
advogado solta.

Até quando
O que a gente compra sobe todo dia. O que a gente 

ganha não sobe nada. Até quando?

Exiga o sêlo
O sêlo com a marca maquilec deve constar no bilhete 

da Loteria dos Sonhos. Isto é uma questão de segurança.

Opinião
1 - Não procurar melhorar o ótimo. 2 - O apressado 

come cru. 3 - É perdoando que se é perdoado.

Avaliados
Os garotos Isaac Gomes e Pedro Henrique, da catego-

ria Sub-13 do Grêmio Recreativo Pague Menos/CEFAT/
Tirol, viajaram acompanhados do Treinador Jacy Silveira, 
com destino ao Rio de Janeiro para serem avaliados pelo 
Clube de Regatas do Flamengo.

Conexão
A conexão GR. Pague Menos/CEFAT/Tirol e Flamengo 

ocorreu após o time da Coruja receber uma carta convite 
para os atletas serem avaliados no Ninho do Urubu. O 
atleta Isaac Gomes, 13, joga como atacante e já está há 
um ano nas categorias de base da Coruja, já o atleta Pedro 
Henrique, 13, é zagueiro e está há três meses no clube.

Flamengo sofre, mas vence 
Goiás por 1 a 0 pelo Brasileiro
Em partida disputada no Maracanã, o rubro-negro carioca comandado 
por Paulo Sousa venceu o clube goiano com um gol solitário de Pedro

IMOBILIARIA TRANSVAAL LTDA
CNPJ- 11.721.271/0001-52

Torna publico que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMA-
QUI, a Licença Previa e de Instalação (LPI) para o Loteamento-desmembramento Imobiliária  
Transvaal LTDA (Vivenda das Águas), localizado no município de Quixeramobim, na Fazenda 
Transvaal, S/N, CEP: 63800-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções do Licenciamento da AMAQUI.

CLÁUDIO CORDEIRO ALBINO
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA a Licença Prévia 
e Instalação, referente às atividades de pousada e hospedaria, empreendimento na Rua Praia da 
Barrinha de Baixo, s/n, Localidade Barrinha de Baixo, município de Acaraú - Ce. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMA.

FERNANDA SALAZAR PRIMO DE MELO  - CPF: 299.358.223-20
Torna Público que requereu à SECRETÁRIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RE-
CURSOS HÍDRICOS a Regularização da Licença de Operação para extração de saibro e areia, em uma área de 49,95 ha 
(ANM N 801.193/2008), na fazenda Lagoa da Telha, s/n, Zona Rural, município de Aquiraz, estado do Ceará, conforme Reso-
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TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
CNPJ: 11.831.930/0001-03

Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente e Controle Urbano – AMMA 
a Licença de Operação para Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação 
domiciliar localizado na Avenida Eusébio de Queiroz, nº 1999, Centro, município de Eusébio/CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licencia-
mento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

JCM IMOVEIS EIRELI - CNPJ 07.287.832/0001-80
Torna público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE URBANISMO, DESENVOLVIMEN-
TO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS de Aquiraz/CE, a Licença Prévia para aprovação de um 
loteamento Praia do Batoque na Rua Caponga do Pratius,S/N, Batoque, no município de Aqui-
raz/CE, conforme resolução CONAMA 237/97. FOi determinado o cumprimento das exigências 
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Publicado no Jornal O Estado em 23.05.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: Major Facundo, 705 Centro. Fortaleza - CE
Telefone - (85) 3226-8330

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30758 RAIMUNDO NONATO BATISTA FERREIRA E MARIA DALVA BORGES 
N°30759 FRANCISCO KLECIO MENDES DA SILVA E GEISYANE BANDEIRA DA COSTA .

Fortaleza, 20 de maio de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

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.
66763-ANTÔNIO REGINALDO MAIA DE OLIVEIRA FILHO E LARISSA KETELEN MENDES DA SILVA
66764-JUAREZ GONÇALVES ELIAS E MARIA ANGELINA AVILA PINTO
66765-MARCELO AUGUSTO MONTEIRO DA MATA E DEBORA MONTEIRO DE SOUSA
66766-MATHEUS COSTA DE CARVALHO E VITORIA KETLEY SABINO.

Fortaleza, 20 de maio de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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

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

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30522 -  FABIANO HONORIO COSTA e ANA PAULA BATISTA DA CRUZ;
Edital n° 30521 - JAIGLEISON DA SILVA COSTA e RENATA MARIA CARVALHO DE FREITAS;
Edital n° 30523 - LUIZ PAULINO FREIRES SOBRINHO e MARIA VILANI COSTA DA SILVA;
Edital n° 30524 - PAULO HENRIQUE MACIEL DA SILVA e CAMILA FERREIRA DE SOUSA;
Edital n° 30529 - ANTONIO ADAIL BRIANTE DE OLIVEIRA e ROSELI DA SILVA NASCIMENTO;
Edital n° 30530 - FRANCISCO HUGO LOURENÇO DA SILVA e TAIZ GUSTAVO LIMA;
Edital n° 30531 - FRANCISCO JOSE DA SILVA e FRANCISCA TÂNIA GOMES DE BARROS;
Edital n° 30525 - JOSÉ FERNANDES VIANA ASSUNÇÃO e ELISANGELA MARIA PEREIRA BARBOSA;
Edital n° 30528 - LUCAS ALMEIDA GOMES e MARIA MONICA DA SILVA;
Edital n° 30527 - LUCAS DOS SANTOS GONÇALVES NETO e BEATRIZ DE PAULA COSTA;
Edital n° 30526 - RODRIGO DE OLIVEIRA ALMEIDA e JAMILLY BARROS NOGUEIRA;
Edital n° 30532 - ROMULO ABREU LOPES e JANAINA CONCEIÇÃO DA SILVA ROQUE;
Edital n° 30533 - VALDIR ALMEIDA BATISTA FILHO e SABRINA EMANUELA DE SOUZA BARROS;
Edital n° 30543 - ALTEMAR CHAGAS DE OLIVEIRA e MARIA MARLENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA;
Edital n° 30545 - ÂNGELO GUSTAVO RODRIGUES NETO e KELYANE FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 30535 - BENEDITO ELIAS SOUSA e MARIA LIDUINA DA SILVA;
Edital n° 30538 - CARLOS ROBERTO LEMOS ALVES e MARIA LUSIANE DE FREITAS;
Edital n° 30540 - CLAUDENY OLIVEIRA NOBRE e ALEXSANDRA LIMA FERREIRA;
Edital n° 30539 - GUILHERME DE SOUSA VENANCIO e LETICIA DAMASCENO DIOGO DA SILVA;
Edital n° 30542 - HENRIQUE PINHEIRO CORTEZ e LIANA VIEIRA E SOUSA;
Edital n° 30536 - JOSE DA SILVA BONIFACIO e MARIA CARLIANE RODRIGUES DE SOUZA;
Edital n° 30534 - LEONARDO SOUSA DE ALMEIDA e ROSEMARY DA SILVA JUSTINO;
Edital n° 30537 - MANUEL MESSIAS SILVA FARIAS FILHO e LIDIA PEREIRA BATISTA;
Edital n° 30544 - PEDRO ALVES DA SILVA e JULIANA FERNANDES MENDES;
Edital n° 30541 - WILLIAM MATHEUS DA SILVA LIMA e ANA KAROLINE DE OLIVEIRA DO CARMO;
Edital n° 30546 - NILVAN PAIVA DE LIMA e VANESSA AGUIAR FIDELIS;
Edital n° 30547 - FRANCISCO ROMARIO MELO GOMES e ANTONIA CLAUDIANA BANDEIRA CAMPELO;
Edital n° 30548 - ERINILTON EVANGELISTA DA SILVA e MARIA LUCILEIDE DA SILVA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 20 de Maio de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

       OFICIALA

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339563 - Daniel Douglas Honorato Teixeira e Vitoria Gemima Lima da Silva;
339564 - Inacio Claudio de Araujo Neto e Glaucilene Perote Monteiro;
339565 - Paulo Freire da Silva e Raquel Pereira da Silva;
339566 - Miate Bonte  Có e Marynela Mango;
339567 - Willami Silva da Costa e Jaqueline da Costa Silva;
339568 - Leonardo Paiva da Silva e Marina Lopes Silva;             
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 20 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

FORTALEZA-CE
Faço saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9635-VILMAR RODRIGUES DE SOUSA E VANDERLANGE DE SOUSA GOMES 
Nº9636-BRUNO GUTIERRE RODRIGUES RUFINO E MARIA MOHANA DA SILVA 

Fortaleza, 21 de Maio de 2022
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.

Fernanda Maria Alves Gomes
OFICIALA

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30970 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GIULIENE ALMEIDA DE ALCÂNTARA e MARIA CAROLINE DAMASCENO MONTEIRO;
Edital n° 30971 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VITOR HOLANDA FACUNDO e RAFAELA DE CASTRO ALMEIDA ALEXANDRE;
Edital n° 30972 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VINICIUS EDUARDO DE FREITAS SOARES e MARIA EDUARDA DE LIMA FACUNDO;
Edital n° 30973 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO EURICO MENDONÇA NETO e VIRGINIA LUCIA GOMES SABOYA;
Edital n° 30969 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LUCAS ARCANJO ABREU e ERIKA BEZERRA DE MORAIS;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

C A R T Ó R I O   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° 27608 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE BRITO BEZERRA e DEBORA SOUSA DIEB;
Edital n° 27609 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL DE ALMEIDA LIRA e RAQUEL GILBERTE MARTINS SEURAT;
Edital n° 27610 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO ALFREDO GOMES DE ARAUJO JUNIOR e ANDRESSA DA NOBREGA ALMEIDA;
Edital n° 27611 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI MAGALHÃES FROTA e INGRID MOURÃO BEZERRA;
Edital n° 27612 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ CARLOS CORDEIRO LINO e TAIS PEREIRA DA SILVA;
Edital n° 27613 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL CAMILO DOS SANTOS e BEATRIZ RODRIGUES GOMES FELIX;
Edital n° 27614 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ LUIZ LIMA FERREIRA e MARIANA SOARES FELIX;
Edital n° 27615 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FILIPE FERNANDES DIEB DE ARAUJO e VANESSA DE OLIVEIRA DA SILVA SOUSA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 20/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Consórcio Lomacon/Morais Vasconcelos - CNPJ: 45.214.652/0001-47 Torna público que recebeu 
da Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim, a Licença de Instalação - LI, referente 
a construção do Parque de Exposições de Quixeramobim, localizado na fazenda flores, distrito 
sede, zona rural, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.



Cineasta formado em psi-
cologia pela PUC/SP 
(1986), Renato Barbieri 

começou na área do audiovisual 
na produtora Olhar Eletrônico, 
ao lado de Fernando Meirelles. 
Dirigiu curtas e programas de 
TV, e fundou a própria produ-
tora, Gaya Filmes, e passou a 
se dedicar aos documentários. 
Realizou também cinebiogra-
fias, como a do escritor Montei-
ro Lobato e a do cartunista Mau-
ricio de Sousa. Com o longa As 
Vidas de Maria (2005) fez sua es-
treia na ficção. Ganhou mais de 
30 prêmios nacionais e interna-
cionais, ele acaba de lançar o fil-
me “Pureza”, em cartaz nos cine-
mas brasileiros desde a semana 
passada. O filme conta a história 
real de uma mãe que busca o fi-
lho, vítima de escravidão. A his-
tória da heroína brasileira Pure-
za Lopes Loyola, vivida por Dira 
Paes, é emocionante. Elogiado 
pela crítica, “Pureza” foi aponta-
do como forte concorrente para 
receber uma indicação ao Oscar 
de melhor filme estrangeiro em 
2023, e o diretor afirmou em en-
trevista para O Estado que fará 
campanha para indicação do fil-
me. Leia a entrevista.

O ESTADO | Como você 
chegou até a Pureza e sua his-
tória de combate a escravidão 
no Brasil? Como foi o processo 
de criação do roteiro e do fil-
me? O que é ficção e realidade? 

RENATO BARBIERI | A 
história me foi apresentada pelo 
fotógrafo Hugo Santarém, de 
Brasília. Estava buscando uma 
história universal para fazer meu 
segundo longa de ficção e ele me 

apresentou essa ideia original 
que, quando li, pensei: é exata-
mente o que estava buscando! 
Então, passei a fazer embaixa-
das junto ao então arcebispo de 
Belém, Dom Orani Tempesta, 
para conseguir o contato do Pa-
dre Flávio Lazzarin, da CPT, 
grande aliado de Dona Pureza, 
para finalmente chegar até ela e 
pedir autorização para realizar 
uma obra cinematográfica fic-
cional inspirada em sua jornada 
heróica abolicionista. Isso foi em 
2007. Em dezembro daquele ano, 
fui para Bacabal, no coração do 
Maranhão, junto com o cineasta 
Paulo Morelli, que assina Produ-
ção Executiva, para dar início ao 
longo processo de elaboração do 
roteiro, que é “livremente inspi-
rado” na jornada de Dona Pure-
za. Ao longo dos anos, entrevistei 
dezenas de trabalhadores rurais 
que haviam sido escravizados no 
interior da Amazônia e, também, 
ex-gatos e abolicionistas histó-
ricos de diferentes organizações 
de defesa dos direitos humanos. 
100% do que está no filme é tira-
do da realidade. Não há fantasia 
e, por isso, escuto de pessoas que 
vivem ou viveram a escravidão 
“de dentro” que o filme Pureza 
parece um documentário, de tão 
ancorado no real que é. Nada 
do que considero relevante e es-
sencial ficou de fora: realizamos 
o filme que desejamos realizar, 
nem mais nem menos.

O ESTADO | Como foi o en-
volvimento entre os atores e as 
pessoas que realmente foram 
escravizadas e participaram do 
filme? Há uma campanha de 
“Pureza” para o Oscar?

RENATO BARBIERI | Cria-
mos um processo interativo en-
tre atores/atrizes profissionais e 
trabalhadores rurais reais que 
haviam sido escravizados. Essa 
interação foi definitiva para car-
regar as cenas de consistência 
e verdade. Já com os primeiros 
tratamentos de roteiros escritos, 
surgiu a necessidade de saber 
quem viveria Pureza nas telas. 
A primeira pessoa que surgiu 
em minha tela mental foi a Dira, 
com quem já havia trabalhado 
na narração de meu documentá-
rio Na Corda do Círio. Moro em 
Brasília, marquei um encontro 
com a Dira e fui pra o Rio de Ja-
neiro fazer o convite pessoalmen-
te. Ela topou na hora e hoje con-
sidera que não foi propriamente 
um convite, mas, sim, uma con-
vocação. Deu no que deu: Dira 

encarna Dona Pureza de forma 
impactante! Vamos, sim, traba-
lhar para que o filme concorra 
ao Oscar de Melhor Filme Es-
trangeiro pelo Brasil. Para isso 
temos bons motivos: é um filme 
de relevância social e ambiental 
com grandes valores de produção 
cinematográfica e que impacta 
e emociona as pessoas. Sabemos 
que esses atributos são sensíveis à 
Academia de Hollywood e consi-
deramos que em termos de visi-
bilidade mundial fará muito bem 
ao Cinema Brasileiro, como um 
todo, receber seu primeiro Oscar. 

O ESTADO | Atualmente 
você está em fase de lançamento 
dos longas “Pureza” e do docu-
mentário “Servidão”, ambos so-
bre o trabalho escravo contem-
porâneo no Brasil. O que mais 

te surpreendeu com o tema em 
seu trabalho de pesquisa? 

RENATO BARBIERI | Sou 
documentarista convicto desde 
1985 e, em paralelo ao processo 
de feitura do Pureza, realizei o 
documentário Servidão, sobre a 
tradição secular da mentalidade 
escravagista em nosso país com 
foco no trabalho escravo contem-
porâneo na Amazônia. Filmei 
Servidão um ano antes de Pure-
za, em 2017, e o documentário 
deu importantíssimos subsídios 
para o roteiro de Pureza, trazen-
do ainda mais realismo dramáti-
co a este. Adorei o formato e em 
meus próximos filmes de ficção 
tenho o desejo de junto fazer o 
respectivo documentário. Isso 
porque meu Cinema Social não 
abre mão do Real e, nisso, penso 
o documentário como uma peça 
essencial para retroalimentar a 
ficção. Se tudo der certo, vamos 
lançar Servidão em outubro ou 
novembro deste ano.

O ESTADO | Qual a impor-
tância do cinema nacional na 
criação de uma consciência 
cultural e histórica do país? 

RENATO BARBIERI | A 
GAYA Filmes é 100% dedicada 
a filmes de relevância social, am-
biental e cultural. Trabalhamos 
com um amplo e dedicado corpo 
de pesquisadores/as, roteiristas 
e consultores, tendo como foco 
urgências do mundo. É o caso 
do trabalho escravo contempo-
râneo. Quem é escravizado tem 
pressa. Quem tem fome tem 
pressa. O nosso mundo hoje é 
cheio de urgências e, por isso, 
aposentamos todos os nossos 
projetos que seriam “arte como 

requinte do Espírito”. A Vida no 
planeta terra está em jogo e não 
podemos nos dar ao luxo de jo-
gar para as próximas gerações a 
transmutação da necropolítica. 
Esse desafio é da nossa geração! 
Daqui a apenas uma década, em 
2032, poderá ser jogo jogado e 
o que entregarmos às próximas 
gerações determinará os próxi-
mos 200 anos pelo menos. Nossos 
descendentes próximos não gos-
tarão nada de saber que nós não 
fizemos as mudanças essenciais 
que precisam ser feitas antes que 
seja tarde demais. Não podemos 
nos dar ao luxo de simplesmente 
de empurrar com a barriga. Isso 
seria covarde de nossa parte e 
as próximas gerações irão julgar 
implacavelmente o nosso tem-
po. E, nesse sentido, o Cinema 
Social tem um papel de grande 
relevância na sensibilização e 
mudança de mentalidade em 
larga escala para que consigamos 
“virar a chave” e superar a rota 
de destruição em massa que a 
Civilização está louca e irrespon-
savelmente acelerando. O Capital 
financeiro tem de participar desse 
esforço. O grande Capital e, mes-
mo, a Netflix, não podem achar 
que poderão ficar de fora desse 
grande esforço mundial de cura 
do nosso planeta, o único “pla-
neta vivo” do Cosmos conhecido. 
Para o fortalecimento do Cinema 
Social no Brasil, devemos incen-
tivar e incrementar as políticas 
públicas de fomento à produção 
e distribuição, mas também criar 
canais para que o grande Capital 
se engaje nessa luta transforma-
dora em Defesa da Vida.

Por Felipe Palhano
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Escravidão. No mês em que, oficialmente, se comemora a abolição da escravidão no Brasil, o Arquivo Público do Estado 
do Ceará apresenta a Exposição “Manuscritos da Escravidão do Ceará”, para enriquecer as fontes que atestam algumas 
dimensões do Ceará escravista. A mostra conta documentos sobre a escravidão no Ceará, dos séculos XVIII e XIX.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Grupo AmericaNews Beauty registra aumento de 32% no faturamento durante período do dia das mães. Número um no 
segmento premium de perfumaria no Norte e Nordeste, o Grupo AmericaNews Beauty (ANbeauty) registrou, este ano, aumento de 32% 
no faturamento no período que antecede ao dia das mães. Com a retomada da economia e o retorno dos consumidores às compras 
presenciais, o setor de perfumaria e beleza é um dos mais procurados durante o período. De acordo com Dnyse Queiroz, diretora 
executiva do Grupo ANbeauty, as datas comemorativas são uma oportunidade para inovar e oferecer facilidades para o consumidor. “As 
datas comemorativas são sempre um convite à fidelização e encantamento do cliente com a nossa marca. Com o dia dos namorados se 
aproximando, outra data muito importante para o mercado, estamos preparando novidades especiais para os clientes”, destaca Dnyse.

FOTO DIVULGAÇÃO

“Pureza” na disputa pelo Oscar 2023
Diretor Renato Barbieri respondeu a entrevista de O ESTADO e confirmou: “Vamos, sim,

trabalhar para que o filme concorra ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro pelo Brasil”

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

Júlio Ventura, Léo Dal-
lÓlio, Adriano Ventura e 
Rodrigo Ventura comemoram 
o Ouro Duplo pra Nissan Jan-
gada. A concessionária con-
quistou a premiação máxima 
de qualidade e performance 
da Nissan do Brasil.

A fusão entre a cearense 
Betânia e a mineira Embaré 
criou uma nova empresa: a 
Alvoar Lácteos, cria a 5ª maior 
indústria de laticínios do Brasil, 
mais de 200 produtos em seu 
portfólio e capacidade produtiva 
de 4,8 milhões de litros de leite/
dia, segundo o site Focus. São 
mais de 4.100 colaboradores, 9 
fábricas, 13 centros de distribui-
ção e receita bruta em vendas 
em torno de R$ 4 bilhões.

Os produtos Betânia, Cam-
ponesa e Caramelos Embaré 
serão mantidos e deverão 
continuar suas estratégias de 
comercialização. A sede admi-
nistrativa da empresa ficará em 
Fortaleza. No entanto, todas as 

unidades do Nordeste e de Mi-
nas manterão suas operações.

Saile Simões inova, mais 
uma vez, e traz para as 
clientes de sua Anjo Colou-
rs, o lançamento da coleção 
cápsula Iluminar-se, próximo 
dia 26, com um preview de 
cor e verão e make de Andrea 
Cardoso, com produtos da 
Lancôme Paris. A tarde festiva 
é articulada por Salete Araújo 

que estará registrando tudo 
para seu portal de notícias.

Amigas de infância do tempo 
do colégio Stella Maris se encon-
traram para uma noite regada 
a boas conversas e recordações. 
São elas: Eliana Braga, Sandra 
Salomão, Excelsa Costa Lima, 
Regina Caminha, Valéria Sa-
raiva, Eugênia , Jaqueline Pinto, 
Katia The, Ana Luíza Costa 
Lima e Ludmila Ary.

O escritor e acadêmico Ednilo Soárez acaba de lançar 
Essência Vol. I e II , acervo de leitura de muitos anos. O 
escritor achou por bem compartilhar a obra com os ami-
gos. Ao todo são 152 trechos de citações com os autores em 
cada um dos exemplares. Um verdadeiro tesouro construí-
do durante toda a sua vida.

Em clima de muita alegria e companheirismo, neste dia 19 
de maio, aconteceu um dos momentos mais mágicos deste 
ano rotário que foi a comemoração de 11 anos de fundação 
do Rotary Dunas, no Piano Bar do Ideal Clube.

Sob o comando do presidente de 2021/2022, João Falqui 
juntamente com a próxima presidente 20212/2023 Creuza 
Fernandes e a vice Evan Bessa (2022/2023 ! Seridião Mon-
tenegro fez um discurso sobre a trajetória do clube ressal-
tando que todos estão de parabéns pelo êxito do Dunas.

Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) rea-
liza, no próximo dia 26/05, às 19h, no buffet La Maison, a 
comemoração do Dia da Indústria. Na ocasião, serão home-
nageadas com a Medalha do Mérito Industrial personalida-
des que tem ajudado a alavancar a indústria cearense.

Este ano, também será realizada a entrega da Medalha 
da Ordem do Mérito Industrial, concedida pela Confede-
ração Nacional da Indústria (CNI). A comenda é a mais 
importante condecoração da indústria brasileira e será 
concedida ao empresário Ivens Dias Branco Júnior.

Defende-se Tarlene 
Guedes Bessa, não de-
sapareci apenas estou 
sem tempo.

José Teixeira de Araújo, 
o Zequinha, eleito o maior 
líder de Mucambo, sua 
terra natal.

Priscila Miná, que já 
nasceu linda, aniversa-
riou sábado.

Hoje os parabéns 
irão para Jair Leandro. 
Parabéns.

Ontem os cumpri-
mentos de congratula-
ções foram para a meiga 
Luciana Gaspar Peixoto.

Registrando índices 
positivos na Diagonal, 
Gonzaga Baima. Goza 
de excelente conceito 
do grupo empresarial de 
João Fiuza e filhos.

E mais...

Saile Simoes da anjo Colours recebe clientes ao lado de Salete 
Araújo na próxima quinta dia 26

Jornalista Silvana Frota convidando para “Os Melhores Programas 
2021/2022”. Como se trata de Bodas de Prata, serão homenagea-
dos 25 Municipios e quatro personalidades: a governadora Isolda 
Cela, o ex-governador Camilo Santana, a ex-primeira-dama Onélia 
Santana, atual secretária da SPS, e a primeira-dama da Assem-
bleia, Cristiane Leitão. O evento será dia 2 de junho no plenário da 
Assembleia numa proposição do deputado Sergio Aguiar, que será 
homenageado como Amigo de Camocim. O ex-prefeito de Forta-
leza Roberto Claúdio, Amigo do municipio de Senador Pompeu, o 
ex-deputado Rogério Aguiar, Amigo do Marco, entre outros

Terry Araujo e Jacinta Cavalcante na abertura 
da exposição “Quem somos no Ceará” onde 
foi lançada a associação dos ceramistas do 
Ceará. Terry foi homenageada pela associação 
na noite que aconteceu no shopping Benfica

A belíssima Maria-
na Garcia. Ela que é 
dentista, desfila muita 
elegância e brilho 
na sociedade

Nascidas em 17 de maio, Esther de Castro 
Barbosa e a filha Luciana Rangel receberam 
o carinho dos familiares em duplo brinde. 
Luciana organizou uma comemoração especial 
e caprichou em todos os detalhes


