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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira

ÚLTIMAS8
LULA FAZ PRIMEIRA 
REUNIÃO GERAL

ECONOMIA10
RECEITA LIBERA 
CONSULTA HOJE

CIDADES6
PEFOCE COLETA 
DNA EM ABRIGOS

INTERNACIONAL7
UCRÂNIA: ZELENSKI 
COMPARA GUERRAS

ESPORTES11
CLÁSSICO PAULISTA 
FICA NO EMPATE

Em pronunciamento feito ontem, o ex-governador paulista comunicou a reti-
rada do próprio nome da disputa. Com isso, Doria, que havia vencido as prévias 
do PSDB, abre espaço para o apoio do partido a Simone Tebet. NACIONAL5

João Doria desiste de candidatura ao Planalto

Os setores de maior impacto na exportação cearense foram o de ferro e aço, com um aumento de 18%, e calçados, com um aumento de 51%

“Me retiro da disputa com o coração ferido, mas com a alma leve”, disse Doria

Entre janeiro e abril de 2022, foram exportados US$ 798,1 milhões do Ceará, um aumento de 21,9% em relação a igual período de 
2021. O segundo maior valor de exportação de toda a série histórica foi registrado em 2019, cerca de US$ 736,8 milhões. O Ceará 

é o 16º estado do país no que diz respeito às exportações realizadas por todas as unidades federativas. ECONOMIA9

Estado bateu recorde de exportações para o primeiro quadrimestre do ano desde que o 
levantamento começou a ser realizado pelo Governo Federal, em 1997, segundo dados da CNI

Ceará bate recorde e
exporta US$ 798 milhões
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Propostas na CMFor 
ampliam auxílios 
veterinários na 
capital cearense

CÂMARA: ARTHUR 
LIRA DESTITUI 
VICE-PRESIDENTE

Projetos de vereadores 
da capital tentam dar am-
paro a tutores de animais 
de estimação de baixa 
renda, com ações como 
distribuição de medica-
mentos e medidas para 
tratar de animais comuni-
tários, sem um tutor fixo 
individual. POLÍTICA3

Após recuo do TSE, o presidente da Câmara convocou 
nova eleição para o cargo de vice-presidente da Casa e 
para outros dois postos da Mesa Diretora. ÚLTIMAS8

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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COMUNICADO
Jive Telecomunicações do Brasil, Ltda. (“Jive”) informa ao público que, como parte da linha de negócios 
e serviços GoTo Connect, oferecerá plataforma de comunicações unificadas que combina reuniões 
online com serviço de telefonia fixa de voz sobre IP para empresas (pessoas jurídicas), hospedado em 
nuvem, com opções de chamadas locais, de longa distância nacional e de longa distância internacional 
que entrará em vigor em 01/06/2022. A Jive possui múltiplos planos de serviços para voz para atender 
às necessidades de empresas (pessoas jurídicas). O preço do Plano Básico da Jive compreende o 
seguinte: R$ 200,00 mensais, por usuário, que inclui a realização de até 3.000 minutos de ligações 
locais por usuário, recebimento de até 1.500 minutos de ligações de códigos não geográfico por conta 
e a designação de 1 número de telefone local por conta. O Plano Jive Voz 2500: R$ 9,50 mensais, por 
usuário, e  inclui o recebimento de ligações ilimitadas (exceto em caso de códigos não geográficos) e a 
realização de até 2.500 minutos de ligações por usuário. O Plano GoTo Connect 2500: R$ 25,00 
mensais, por usuário, e inclui o recebimento de ligações ilimitadas (exceto em caso de códigos não 
geográficos), a realização de até 2.500 minutos de ligações por usuário, o recebimento até 1.000 
minutos de ligações de códigos não geográficos por cada conta e a designação de 1 número de telefone 
local por conta. O Plano GoTo Connect Básico 1000: R$ 17,36 mensais, por usuário, e inclui o 
recebimento de ligações ilimitadas (exceto em caso de códigos não geográficos), e a realização de até 
1.000 minutos de ligações por usuário, e a designação de 1 número de telefone local por conta. O preço 
do Plano GoTo Connect Versão Integração 1000: R$ 23,76, por usuário (mínimo de 21 usuários), e inclui 
o recebimento de ligações ilimitadas (exceto em caso de códigos não geográficos), e a realização de até 
1.000 minutos de ligações por usuário, o recebimento até 1.000 minutos de ligações de códigos não 
geográficos por cada conta e a designação de 1 número de telefone local por conta. As informações 
completas sobre localidade disponíveis, termos, condições e preços dos planos de serviços de voz da 
Jive estão disponíveis para os clientes na página eletrônica da empresa. Jive Telecomunicações do 
Brasil, Ltda., CNPJ nº 07.805.990/0001-84 - Avenida Jandira, nº 257, conjunto 111, CEP 04.080-917 
São Paulo/SP. SAC: 0800-878-3155, Opção 3 ou e-mail jivefinanceiro@goto.com.



POLÍTICA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato do Instrumento 
Contratual. O Ordenador de Despesas Da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Infraestrutura, Obras e Transporte do Município de Alcântaras-Ce, torna público o Extrato dos 
Instrumentos Contratuais resultantes da Tomada de Preços nº 1801.01/2022: Unidade 
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte. 
Dotações Orçamentárias: 1103.11.01.267840021.1.026 - Pavimentação de Estradas Vicinais. 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes. Objeto: pavimentação em pedra 
tosca no sitio Fidalgo e Bairro Caldeirão no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP nº 
1452 da Superintendência de Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, conforme projeto 
básico. Vigência do Contrato: até 90 (noventa) Dias. Contratada: Prime Construções & 
Locações  EIRELI-ME. Assina pela Cont ratada: Olegário Vasconcelos Junior. Assina pela 
Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. Valor Globais: R$ 339.274,40 (Trezentos e trinta e nove 
mil , duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Alcântaras-Ce, 23 de maio de 
2022.Charllys Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação da Tomada de 
Preços N.º 1801.01/2022, que tem como objeto a pavimentação em pedra tosca no Sitio 
Fidalgo e Bairro Caldeirão no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP nº 1452 da 
superintendência de Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, conforme projeto básico, 
Licitação Adjudicada e Homologada em favor de: Prime Construções & Locações  EIRELI-ME , 
inscrita no CNPJ sob o n.º 19.967.758/0001-21, no valor global de R$ 339.274,40 (Trezentos e 
trinta e nove mil , duzentos e setenta e quatro reais e quarenta centavos). Alcântaras-CE, 23 
de maio de 2022.Charllys Alcantara Soares -Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Anulação - Processo Administrativo de 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. O Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo da Prefeitura Municipal de Brejo 
Santo-CE, sob a égide do princípio da autotutela, que estabelece que a administração pública 
possui o poder de controlar os seus próprios atos, anulando-os quando ilegais ou revogando-os 
quando inconvenientes ou inoportunos, neste caso, mais especificamente por problemas 
técnicos de divergência entre o orçamento que foi aprovado no Convênio de Cooperação 
Financeira nº. 04/2022 e o que foi disponibilizado no edital da licitação acima numerada, torna 
público a Anulação do processo administrativo de licitação acima numerado, com fulcro no art. 
49, caput, da Lei Federal nº. 8.666/1993. Lucas Bezerra Feitosa dos Santos - Secretário de 
Infraestrutura, Obras e Urbanismo - Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itapajé - Tomada de Preços Nº 2022.04.18.01CMI. A 
Presidente da Comissão de Licitação da Câmara de Itapajé - Ceará toma público para 
conhecimento dos interessados que no próximo dia 26 de maio de 2022, às 08:30h, na sede da 
Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Itapajé, localizada na Rua Dom 
Aureliano Matos, 1767, Centro, Itapajé-CE, estará realizando a Abertura da(s) Proposta de 
Preços da Licitação, modalidade Tomada de Preços n° 2022.04.18.01CMI, cujo objeto é a 
prestação de serviços de assessoria em contabilidade pública junto à Câmara Municipal de 
Itapajé. Itapajé/CE, 23 de maio de 2022. A Presidência da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Quixadá – Resultado da Habilitação - Modalidade: 
Tomada de Preços Nº TP-007/2021-CMQ. Objeto: contratação de empresa especializada para 
instalação de uma planta de geração solar fotovoltaica no Prédio da Câmara Municipal de 
Quixadá conforme projeto básico em anexo. Tipo: Menor Preço. A Comissão de Licitação 
comunica aos interessados o Resultado da Análise da Habilitação do certame supracitado: 
Empresas Habilitadas: 01. Coesa Locações & Serviços EIRELI, CNPJ nº 26.947.586/0001-90; 
02. R Lessa Engenharia e Consultoria EIRELI, CNPJ nº 35.550.510/0001-17. A íntegra da ata 
encontra-se no site: www.tce.ce.gov.br. fica aberto prazo recursal referente à fase de 
Julgamento da Habilitação, em conformidade o Art. 109, inciso I, alínea "a" da Lei Federal N° 
8 . 6 6 6 / 9 3  e  s u a s  a l t e r a ç õ e s .  m a i o r e s  i n f o r m a ç õ e s  a t r a v é s  d o  e - m a i l : 
camaraquixada@hotmail.com das 08:00 às 11:30 horas. À Comissão. 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - 
CPSMJN - Aviso de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação Nº. 01-2022/CPSMJN. O 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação do CPSMJN, em cumprimento à Ratificação 
Procedida pelo Ordenador de Despesa do CPSMJN, faz publicar, nos termos do artigo 26 da Lei 
nº 8.666/93, o extrato da Inexigibilidade de Licitação Nº 01-2022/CPSMJN, objetivando a 
inscrição dos profissionais de saúde da equipe multiprofissional/multidisciplinar do Centro 
Especializado em Reabilitação – CER II, Unidade Administrada pelo Consórcio Público de 
Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte/CE em cursos de capacitação na área de 
transtornos do neurodesenvolvimento, pelo valor global de R$ 19.656,00 (Dezenove mil 
seiscentos e cinquenta e seis reais), junto a Associação Núcleo de Tratamento e Estimulação 
Precoce – NUTEP, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.706.419/0001-69, fundamentada no caput do 
Art. 25 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. Declaração de Inexigibilidade emitida 
pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL e devidamente Ratificada pelo 
Ordenador de Despesas do CPSMJN, o Sr. Francisco Samuel da Silva. Barbalha/CE, 20 de 
maio de 2022. - Cicero Igor Lima Alves - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Nº 05.005/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que dia 24 de maio de 2022, estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº 05.005/2022, tipo menor preço global, tendo como objeto é o Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada na locação de máquinas pesadas 
e veículos, de forma continuada, incluindo operadores, combustível e transporte para os locais 
que a Administração Municipal esteja executando os serviços destinados ao atendimento das 
atividades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A 
abertura das propostas acontecerá no dia 07 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 07 de junho de 2022 
(Horário de Brasília). O Edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou 
pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Quaisquer informações serão prestadas 
pela Pregoeira, durante o expediente normal. Eusébio, 23 de maio de 2022. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Pregoeira do Município de Eusébio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Nº 06.005/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados, que dia 24 de maio de 2022, estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº 06.005/2022, tipo menor preço global, tendo como objeto é o Registro de Preços 
para contratação de serviço de reforma de carteiras escolares das escolas de Ensino 
Fundamental de interesse da Secretaria de Educação do Município de Eusébio/CE, no 
Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 06 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 06 de junho de 2022 (Horário de Brasília). O Edital poderá ser obtido no endereço 
eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. 
Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Eusébio, 
23 de maio de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira do Município de Eusébio.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Inexigibilidade de 
Licitação. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Ipueiras-CE, em 
cumprimento a Ratificação Procedida pelo Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Esporte, Cultura e Turismo, faz publicar o Extrato resumido do Processo de Inexigibilidade de 
Licitação a seguir: Processo N° 002/22-INEX-ESP. Objeto: contratação do show da artista Mari 
Fernandez a ser realizado no dia 30 de junho de 2022 em Comemoração ao "São João de 
Ipueiras" junto à Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo do Municipio de Ipueiras-CE.; 
Contratado: Mari Fernandez Eventos e Produçoes LTDA; Contrato Nº: 20221023 Valor Global: 
R$ 130.000,00(cento e trinta mil reais), Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 
0601.133920407.2.047 Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural, Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.23, no 
valor de R$ 130.000,00. Fundamento Legal: inciso III do Artigo 25 da Lei nº 8.666/93 Prazo de 
Vigência do Contrato: 19 de Maio de 2022 a 18 de Agosto de 2022. Ipueiras/CE, 19 de Maio de 
2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Presidente.
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Câmara. Após recuo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente da Câmara, Arthur Lira 
(PP-AL), prepara para amanhã (25) a eleição do novo vice-presidente da casa, além de outros 
dois cargos da Mesa. As urnas para essa eleição já foram instaladas no plenário da Câmara.NACIONAL

Onde não há liberdade de expressão não tem demo-
cracia

Augusto Aras, procurador-geral da República, sobre os 
tempos estranhos no Brasil

A pós o anúncio da desistência do pré-
-candidato João Doria, “viúvas” da 
candidatura de Eduardo Leite vol-
taram a pressionar os dirigentes do 

partido a entronizar o ex-governador gaúcho 
na disputa para presidente, em outubro. O pro-
blema agora seria obter a desistência de Simone 
Tebet (MDB), e a senadora não parece disposta 
a isso. A menos que os claudicantes dirigentes 
partidários optem por uma nova pesquisa para 
indicar, entre Leite e Tebet, qual o candidato 
menos ruim para a disputa.

Caminho sem volta
Apesar do anúncio emocionado da desis-

tência, Doria ainda alimenta a esperança de 
ser reconvocado pelo partido que o traiu. Sem 
chances.

Melhor a morte
A direção tucana preferiu arriscar a sobrevi-

vência do PSDB a deixar que Doria saísse das ur-
nas ao menos como a maior liderança do partido.

Fazendo política
Mais experiente que os presidentes do MDB e 

PSDB, Roberto Freire (Cidadania) defende a re-
tomada de negociações com outros partidos.

Mais dois à mesa
Para Freire, é preciso voltar a conversar com o 

União Brasil, presidido por Luciano Bivar (PE), e 
o Podemos do senador Álvaro Dias (PR).

Gaveta sem fundos
Atraiu apoio de 93.117 brasileiros, mas foi 

para a gaveta, a ideia de afastar do serviço públi-
co político condenado a mais de 1 ano de cadeia.

Veto em causa própria
A ideia de extinguir a estabilidade no ser-

viço público (Sugestão Nº 5 de 2020) obteve 
28.382 apoios, mas desde março de 2020 está 
na gaveta.

Pouquíssimo
Apenas 37 das 215 ideias com o apoio mínimo 

se tornaram projeto de lei ou proposta de emen-
da à Constituição, no Senado, desde 2015.

Tristeza demais
Sobre a desistência de João Doria, o empresá-

Nova pesquisa pode indicar ‘o menos ruim’ na 3ª via

O PODER SEM PUDOR

Afonso Arinos de Melo Franco exercia o 
pior cargo para quem tinha pavor de avião: 
ministro das Relações Exteriores de João 
Goulart. Certa vez, ao concluir uma visita a 
Portugal, ele foi despedir-se do presidente 
anfitrião, Américo Tomás, que logo tocou 
no ponto fraco: “O senhor gosta de avião?” 

Arinos achou que uma mentirinha não faria 
mal: “Não muito, excelência.” Ao invés de 
tranquilizar o chanceler brasileiro, Américo 
Tomás fez um comentário que o atormen-
taria durante todo o percurso de volta: “É, 
enquanto eles voam lá em cima, as oficinas 
continuam cá em baixo..."

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Medo do alto

Senado pede ideias aos
cidadãos, mas as ignora
Apenas 215 das 1.646 sugestões 
ou “Ideias Legislativas”, criadas 
no site e-Cidadania do Senado, 
obtiveram as 20 mil assinatu-
ras para serem analisadas pela 
Comissão de Direitos Humanos, 
como prevê a lei. Dessas 215, 
exatas 110 cumpriram a exigên-
cia, mas não viraram projeto, de-
monstrando que o espaço para 
“Ideias Legislativas” no Senado 
é só uma jogada de marketing. 
Outras sugestões têm apoio, 
com análise prevista no regi-
mento do Senado, mas estão na 
gaveta desde 2016.

rio Luciano Hang não tem dúvida: “o povo en-
xerga o teatro que políticos fizeram na pandemia, 
tentando crescer em cima de algo tão triste”.

Êxtase
O suplente de senador José Aníbal (PSDB-

-SP), que não parece ser dado a sorrisos, “gar-
galhava por dentro”, como se diz em política, 
ao comentar ontem a desistência do ex-gover-
nador João Doria, de quem é inimigo.

Adeus às tetas
Marcelo Ramos (AM) trocou o PL pelo 

PSD, mas queria se manter no cargo que per-
tence a seu antigo partido, na Câmara. Foi 
destituído até com aval do STF, mas agora 
chama a decisão de “antidemocrática”.

 
Brasil acovardado

É ridícula a “multa” de apenas 30 mil dó-
lares pelos atos de racismo de torcedores ar-
gentinos do Boca Juniors contra brasileiros 
do Corinthians. Não é “punição”, é até um 
estímulo, sob o silêncio acovardado do Brasil.

Pense num absurdo
A Revista Andes, a ser lançada no dia 6 pelo 

presidente da Associação Nacional de Desem-
bargadores (Andes), Marcelo Buhatem, revela 

que apenas 30 empresas são responsáveis por 
70% de processos que tramitam no Poder Judi-
ciário, sendo que 50% dessas ações dizem respei-
to a execuções fiscais.

 
Cúmulo da lacração

Evento de governos e bilionários, o Fórum 
Econômico Mundial, na Suíça, inaugura nesta 
terçam (24) o “Salão da Igualdade”, patrocina-
do por Citi, NBC, JPMorgan etc., com o slo-
gan “O lugar para líderes conscientes”.

 
Aviso amigo

“Se nós começarmos a exigir da política, 
de todos os ocupantes de mandato, comuni-
cações politicamente corretas, nós estamos 
rompendo com o ideal da liberdade de ex-
pressão”, avisou o PGR Augusto Aras.

 
Tratado de Moscou

Completa 20 anos nesta terça (24) o SORT 
(Tratado sobre Reduções de Ofensiva Estraté-
gica), também conhecido como o Tratado de 
Moscou, que limitou arsenais nucleares dos 
EUA e Rússia a 2.200 ogivas cada.

 
Pensando bem...

...Doria é o primeiro tucano abatido em 
pleno voo por aves da mesma espécie.

Câmara pode votar 
hoje limitação dos 
tributos da energia

A Câmara dos Deputados 
pode votar hoje o projeto que 
considera essenciais bens e 
serviços relativos a combustí-
veis, energia elétrica, comuni-
cações e transporte coletivo, 
impedindo a aplicação de 
alíquotas de tributos iguais às 
de produtos listados como su-
pérfluos. A sessão do plenário 
está marcada para as 13h55.

O presidente da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), disse 
que no mesmo dia fará uma 
reunião na residência oficial 
com os líderes da oposição e 
da base aliada para discutir 
a votação dessa proposta 
(Projeto de Lei Complemen-
tar 18/22, apensado ao PLP 
211/21). Enquanto o PLP 
18/22, do deputado Danilo 
Forte (União-CE), apenas 
considera esses bens e servi-
ços como essenciais, proibin-
do a aplicação de alíquotas 
de supérfluos, o PLP 211/21, 
do deputado Sidney Leite 
(PSD-AM), fixa uma alíquota 
máxima de 5%, que pode 
ser aumentada para até 15% 
quando se tratar de progres-
sividade ambiental, valendo 
para os tributos federais, 
estaduais e municipais.

Setor aéreo
Na pauta constam ainda 

cinco medidas provisórias, 
como a MP 1089/21, que 
reformula a legislação sobre 
aviação civil. Os deputados 
precisam analisar emendas 
do Senado ao texto aprovado 
pela Câmara em abril. Uma 
das emendas direciona ao 
Sest e ao Senat 40% do que é 
arrecadado com contribui-
ções do setor aéreo para o Se-
nai, o Sesc e o Sesi a fim de fi-
nanciar o ensino profissional 
da aviação civil. Atualmente, 
os recursos vão para o Fundo 

Aeroviário para o ensino 
profissional aeronáutico. A 
MP aprovada acaba com a di-
ferença entre serviços aéreos 
públicos e serviços privados, 
além de mudar valores e 
tipos de ações sujeitas a taxas 
pela Agência Nacional de 
Aviação Civil (Anac). De 
acordo com o texto aprova-
do pelos deputados e pelos 
senadores, as companhias 
aéreas serão proibidas de 
cobrarem qualquer tipo de 
taxa, em voos nacionais, 
pelo despacho de bagagens 
de até 23 kg, e em voos in-
ternacionais, pelo despacho 
de bagagens de até 30 kg.

Mínimo
Outra MP em pauta é 

a que aumentou o salário 
mínimo no começo do ano, 
fixando o valor para 2022 
em R$ 1.212 ao mês. O novo 
valor considera a correção 
monetária pelo Índice Nacio-
nal de Preços ao Consumidor 
(INPC) de janeiro a novem-
bro de 2021 e a projeção de 
inflação de dezembro de 
2021, estimada pela área 
técnica do Ministério da Eco-
nomia. No total, o reajuste 
é de 10,18% em relação ao 
salário mínimo anterior, que 
era de R$ 1,1 mil. 

Já entre os projetos 
pautados, destaca-se o PL 
1.776/15, do deputado Pau-
lo Freire Costa (PL-SP), que 
inclui os crimes de pedofilia 
na Lei dos Crimes Hedion-
dos. Atualmente, das con-
dutas caracterizadas como 
pedofilia, a Lei dos Crimes 
Hediondos inclui apenas o 
estupro de vulnerável e o fa-
vorecimento da prostituição 
de criança, adolescente ou 
vulnerável. (Com informa-
ções da Agência Câmara)

O ex-governador de São 
Paulo João Doria (PSDB) 
anunciou nesta segunda-feira 
(23) que desiste de sua pré-
-candidatura ao Palácio do 
Planalto, cedendo a pressões 
da cúpula do seu partido, 
que pretende anunciar apoio 
à senadora Simone Tebet 
(MDB-MS) e consolidar uma 
candidatura única da chama-
da terceira via. “Me retiro da 
disputa com o coração ferido, 
mas com a alma leve. Saio com 
sentimento de gratidão e a cer-
teza de que tudo o que fiz foi 
em benefício de um ideal cole-
tivo, em favor dos paulistanos, 
dos paulistas e dos brasileiros”, 
disse em seu discurso.

“Hoje, serenamente, entendo 
que não sou a escolha da cúpula 
do PSDB. Aceito esta realidade 
com a cabeça erguida. Sou um 
homem que respeita o bom sen-
so, o diálogo e o equilíbrio. Sem-
pre busquei e seguirei buscando 
o consenso, mesmo que ele seja 
contrário à minha vontade pes-
soal. O PSDB saberá tomar a 
melhor decisão no seu posicio-
namento para as eleições deste 
ano”, afirmou. “Seguirei como 
observador sereno do meu país. 
Sempre à disposição de lutar a 
guerra para a qual eu for cha-
mado. Na vida pública ou na 
vida privada. Que Deus proteja 
o Brasil”, concluiu Doria.

O anúncio contraria a pos-
tura de Doria e de seus aliados 
nos últimos dias, que vinham 
negando a possibilidade de 
abrir caminho para a eme-
debista. Dirigentes do PSDB 
não acreditavam que haveria 
acordo com Doria e aposta-
vam até na judicialização do 
imbróglio. O tucano chegou 
a sinalizar que buscaria a Jus-
tiça Eleitoral para garantir 
que o PSDB lhe desse legenda 
com base no fato de ter vencido 
prévias em novembro passado.

Doria afirmou nesta segun-
da que “o Brasil precisa de uma 
alternativa para oferecer aos 
eleitores que não querem os ex-
tremos”, em estocada nos líderes 
das pesquisas, Luiz Inácio Lula 
da Silva (PT) e Jair Bolsonaro 
(PL). “Saio com o sentimento de 
gratidão e a certeza de que tudo 
o que fiz foi em benefício de um 
ideal coletivo, em favor dos pau-
listanos, dos paulistas e dos bra-
sileiros”, disse o tucano, que exal-
tou realizações de seu governo, 
como a viabilização de vacinas 
contra a covid-19. “Peço descul-
pas pelos meus erros. Se me ex-
cedi, foi por vontade de acertar. 
Se exagerei, foi pela pressa em 
fazer com perfeição. Se acelerei 
foi pela urgência que as ações 
públicas exigem”, pontuou.

Além da esposa, Bia Doria, o 
ex-governador estava acompa-
nhado do presidente do PSDB, 
Bruno Araújo; do líder do par-
tido na Câmara, Adolfo Viana 
(PSDB-BA); dos presidentes do 
PSDB estadual, Marco Vinholi, 
e municipal, Fernando Alfredo; 
dos prefeitos Orlando Moran-
do (S. B. do Campo) e Luiz Fer-
nando Machado (Jundiaí); do 
ex-ministro Antônio Imbassahy 
e outros aliados.

Tebet
Após o pronunciamento, 

Araújo afirmou que a decisão 
do ex-governador comprova 
que ele não colocou seu projeto 
pessoal acima do país e disse que 
o tucano terá o papel que quiser 
nestas eleições. Araújo indicou 
que o partido dará seguimen-
to à coligação com MDB e Ci-
dadania, mas evitou dizer que 
Tebet já está escolhida, embora 
esse seja o acerto entre os parti-
dos. O dirigente afirmou que o 
PSDB deve indicar um vice para 
a chapa. O PSDB deve deliberar 
apoio à senadora em reunião da 
executiva a ocorrer ainda nesta 

terça-feira. MDB, PSDB e Ci-
dadania têm um acordo para 
lançar uma candidatura única 
da terceira via -e, na semana 

passada, uma pesquisa enco-
mendada pelos partidos indi-
cou que a emedebista era mais 
viável do que o tucano.

Doria desiste de se lançar 
candidato à Presidência
O ex-governador paulista vinha sofrendo pressão dentro do PSDB para 
abrir mão da candidatura em nome de uma chapa única da terceira via

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
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Inscrições. O credenciamento de pareceristas da Secretaria da Cultura do Município continua até o próximo 
dia 27 de maio. As inscrições poderão ser realizadas até as 17h na plataforma Mapa Cultural ou na sede da 
Central de Licitações da Prefeitura de Fortaleza (CLFOR). O edital está disponível no site da gestão municipal.CIDADES

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou 
semana passada o Projeto de Lei que institui a campanha 
"Violência Animal Não", de autoria do Primeiro Secretário 
da Casa, médico e deputado Antônio Granja (PDT). Regis-
tre-se que, a proposta é no sentido de que clínicas, hospi-
tais veterinários e nos chamados per shops fixem cartazes 
em locais visíveis aos consumidores, com os dizeres:" Maus 
Tratos aos Animais é Crime". Caso Saiba de algum caso 
ligue 181 ou (85) 3101.0181, ou ainda você pode registrar 
Boletim de Ocorrência através da Delegacia Eletrônica. So-
bre a importância de sua iniciativa, agora lei, o deputado 
Antônio Granja (Foto), reforçou a prática da participação 
voluntária. E enfatizou: "A matéria é uma forma de pro-
mover a reflexão sobre a situação a que muitos animais são 
submetidos e também serve para aprimorar o exercício da 
cidadania em festa dos animais".

Violência animal é crime

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 24 de maio de 2022  O ESTADO                     

Balanço das chuvas
A Funceme está anunciando para os primeiros dias 

do próximo mês uma entrevista coletiva para apresentar 
o balanço final da quadra invernosa em todo o Ceará. 
Conforme disse o presidente da Funceme, Eduardo Sávio, 
"o cearense pode comemorar, pois, o período foi um dos 
melhores dos últimos dez anos". Além de assegurar uma 
boa safra de grãos, o inverno 2022 no Ceará deixou boa 
quantidade de água em todos os seus reservatórios, dando 
tranquilidade ao abastecimento da população.

Eleições
Vem repercutindo positivamente na capital e interior, 

sobretudo junto às mulheres, informação de que o de-
putado federal Capitão Wagner, do União Brasil (UB), 
pré-candidata ao Governo do Estado vai ter como compa-
nheiro de chapa uma mulher. Aguarda-se a divulgação do 
nome nos próximos dias. Estamos atentos.

Distrito industrial
A Prefeitura, de Maracanaú, ao que se comenta da 

vizinha cidade de Fortaleza, acaba de formalizar junto ao 
BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento BID uma 
reivindicação para uma série de projetos de infraestrutura 
e modernização da sede municipal. Um dos destaques da 
carta de interesses diz respeito ao plano de revitalização 
do Distrito Industrial.

Saiba mais
O documento mencionado foi entregue pessoalmente 

pelo prefeito Roberto Pessoa, durante recente Encon-
tro Oficial de Prefeitos Brasileiros em Washington, nos 
Estados Unidos. O evento aconteceu no último dia 14/05, 
na sede do BID, constante de uma série de reuniões entre 
gestores, empresários e potenciais investidores.

Bem avaliado
Jornalistas credenciados junto à crônica política e 

administrativa do Ceará têm registrado o bom trabalho de 
vários prefeitos e prefeitas. Entre outros,são sempre desta-
cados os gestores de Granja, Camocim, Baturité, Barreira, 
Canindé e Quixadá. Aliás, são notórias as mudanças, por 
exemplo, em Quixadá, município do Sertão Central. Após 
vinte anos sob o comando do PT, o município passa por 
grandes transformações. O prefeito Ricardo Silveira trans-
formou a cidade administrativamente mais organizada. 
Ali hoje existe um grande canteiro de obras.

"Manezim do povo"
Presidente Nacional da Associação Brasileira de Hotéis, 

o cearense de Crateús, Manoel Linhares (O Manezim do 
Povo), acaba de ser convidado para fazer parte da comi-
tiva oficial do Governo Brasileiro que visitará a África no 
próximo mês de junho. Ele fará palestras sobre turismo e 
hotelaria em Angola. O convite ao cearense foi feito pelo 
Itamaraty e também pelo Governo angolano.

  
Cenários do Varejo 2022
Data: 26 de maio
Horário: 13 às 19h
Local:  Teatro Rio 
Mar Fortaleza.
Inscrições: Vagas limita-
das, até o dia 24 de maio
Whatsapp: (85) 3433-3040 

De acordo com a 12° De-
legacia do Departamento 
de Homicídios e Proteção 
à Pessoa (DHPP), da Polí-
cia Civil do Ceará (PC-CE), 
especializada em investi-
gações envolvendo desapa-
recimentos, somente nos 4 
primeiros meses deste ano, 
250 pessoas foram encon-
tradas após o desapareci-
mento ter sido reportado, o 
que representa um aumento 
de 60,2% se comparado ao 
mesmo período do ano an-
terior. 

Pensando em utilizar 
as tecnologias disponíveis 
para auxiliar ainda mais 
na localização de pessoas 
desaparecidas, a Perícia 
Forense do Ceará (Pefo-
ce) está realizando coleta 
de DNA em abrigos e em 
pacientes hospitalizados 
que não possuem identi-
ficação. 

A coleta de DNA faz 
parte de uma campanha 
do Ministério da Justiça e 
Segurança Pública (MJSP) 
e da Rede Integrada de 
Bancos de Perfis Genéticos 

(RIBPG). A perita legis-
ta, Ana Claudia Sobreira, 
do núcleo de DNA Foren-
se da Pefoce, responsável 
pelas coletas, explica que 
essa campanha está sendo 
realizada em todo o Brasil 
para aumentar as chances 
de encontrar as pessoas de-
saparecidas. “Iniciamos a 
campanha no ano passado 
com a coleta de DNA de fa-
miliares que possuem pes-
soas desaparecidas. Agora, 
a Pefoce iniciou a coleta em 
instituições de abrigos e 
hospitais que tenham pes-
soas que estão sem víncu-
lo ou não sabem informar 
sobre suas famílias, e que 
podem estar sendo procu-
radas”, detalha.

De acordo com ela, as 
equipes têm boas expec-
tativas para a nova fase 
da campanha. “O DNA já 
é uma realidade na eluci-
dação de crimes e agora 
está contribuindo tam-
bém para dar esperança 
para essas famílias en-
contrarem seus parentes 
desaparecidos e promover 

o direito à convivência 
familiar e comunitária”, 
afirma. É válido ressal-
tar que a coleta de DNA 
de parentes com pessoas 
desaparecidas ainda está 
acontecendo, tendo se 
tornado uma ação de roti-
na dentro da Pefoce.

Sobreira chama atenção 
para a importância da co-
laboração das instituições 
para o sucesso da ação. “A 
gente destaca a importân-
cia das instituições que 
atendem pessoas com esse 
perfil, entrarem em con-
tato com a Pefoce para 
agendamento e desloca-
mento dos peritos para re-
alizarem as coletas. Com a 
adesão e divulgação dessa 
nova fase da campanha, 
acreditamos que os re-
sultados virão em breve”, 
pontua.

Exame 
O exame realizado pela 

Pefoce se caracteriza pela 
coleta indolor do material 
genético por swab na par-
te interna da bochecha. 

“Essa saliva contém DNA, 
que é extraído e proces-
sado no Laboratório de 
DNA da Pefoce, inserido 
em um banco de dados 
de DNA nacional e com-
partilhado entre as unida-
des federativas do Brasil”, 
afirma Ana Claudia So-
breira.  Através da análise 
do perfil e cruzamento no 
banco com os perfis gené-
ticos de familiares, é pos-
sível determinar um grau 
de parentesco e identificar 
um indivíduo desapareci-
do.

As instituições que es-
tiverem interessadas em 
agendar datas de coletas 
de material genético de-
vem enviar um ofício para 
a Pefoce ou obter maiores 
informações pelo telefone 
(85) 3101. 5054. “As equi-
pes da Pefoce ficam no 
aguardo do acionamen-
to. Iremos em todos que 
acionarem e que se enqua-
drarem no perfil da cam-
panha de desaparecidos”, 
declara Sobreira. 

Por Yasmim Rodrigues

DESAPARECIMENTOS

FOTO DIVULGAÇÃO/PEFOCE

Para participar da coleta, as instituições devem entrar em contato com a Pefoce para agendar uma data

CDL realiza evento para debater 
tendências de mercado pós-pandemia

Com o intuito de apre-
sentar tendências de mer-
cado para o período pós-
-pandêmico, a Câmara dos 
Dirigentes Lojistas de For-
taleza (CDL) e a Faculdade 
CDL irão realizar, no próxi-
mo dia 26 de maio, quinta-
-feira, a 16ª edição do even-
to “Cenários do Varejo”. O 
objetivo principal é estimu-
lar o debate sobre inovações 
que podem contribuir para 
o desenvolvimento do vare-
jo de modo geral.

De acordo com Assis 
Cavalcante, presidente da 
CDL Fortaleza, entre as 
principais dificuldades en-
contradas pelo mercado 
varejista no período pós-
-pandêmico está a falta de 
mão de obra qualificada. 
“A carência de mão de obra 
qualificada é muito grande. 

Além disso, precisamos de 
tecnologias mais acessíveis 
para que possamos contra-
tar e obter um resultado 
satisfatório. Outro grande 
desafio é a taxa de juros, 
principalmente para os pe-
quenos realizarem opera-
ções de crédito de capital 
de giro nesse primeiro mo-
mento”, opina.

O presidente acredita 
que algumas tendências 
merecem destaque no perí-
odo pós-pandemia. “A ven-
da online, por exemplo, tem 
crescido. Mas, não na pro-
porção que deveria, dado 
a situação de que muita 
gente não sabe operar bem 
ou tem dificuldades com 
relação a segurança e etc. 
O delivery também é uma 
outra tendência. A pande-
mia trouxe justamente isso, 

muitas lojas e varejistas que 
não tinham ainda o sistema 
online buscaram-no rapi-
damente para se ajustar”, 
relata.

Assis Cavalcante defende 
que o mercado de Fortale-
za se distingue do resto do 
Brasil pelo setor turístico. 
“A gente sabe que Fortaleza 
tem sido 1º, 2º e, às vezes, 
3º lugar de destino turísti-
co do Brasil e isso tem con-
tribuído muito para a ven-
da. As vendas de fevereiro 
agora superaram todas as 
vendas de 2019 para cá”, 
aponta.

Para estimular uma re-
ação efetiva do mercado 
varejista após a pandemia, 
Cavalcante sugere ser ne-
cessário que os lojistas fa-
çam boas contratações e 
busquem parceiros no mer-

cado para viabilizar o negó-
cio. O “Cenários do Varejo” 
acontecerá no shopping 
RioMar e deve se aprofun-
dar em diversas questões 
como o novo ambiente de 
negócios, o avanço tec-
nológico e a exigência de 
melhores experiências de 
compra. Para participar, é 
necessária inscrição prévia 
até o dia de hoje, 24, no site 
da CDL Fortaleza.

Por Yasmim Rodrigues

Pefoce coleta DNA em abrigos 
para auxiliar nas buscas

A coleta faz parte de uma campanha nacional que visa cruzar informações 
genéticas de pessoas sem identificação e famílias com membros desaparecidos
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INTERNACIONAL
Minorias. A alta comissária das Nações Unidas para direitos humanos, Michelle Bachelet, chegou 
à China para uma visita de seis dias, naquela que é a primeira viagem oficial de um titular do cargo 
à nação asiática desde 2005. O regime comunista é acusado de reprimir minorias muçulmanas.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 24 de maio de 2022

O governo da Suíça anun-
ciou nesta segunda (23), du-
rante o encontro anual do 
Fórum Econômico Mundial, 
em Davos, que promoverá 
uma conferência para re-
construção da Ucrânia na 
cidade de Locarno, em ju-
lho. O anúncio precedeu o 
discurso do presidente ucra-
niano, Volodimir Zelenski, 
na abertura das atividades 
-sinal do status que a guerra 
iniciada pela Rússia recebe 
no evento.

Zelenski discursou du-
rante quase 30 minutos por 
transmissão ao vivo e res-
pondeu perguntas do funda-
dor do Fórum, Klaus Schwab, 
para uma plateia lotada de 
executivos, representantes 
de governos, acadêmicos e 
integrantes do terceiro setor 
que o ovacionou por mais de 
dois minutos. O presidente 
da Ucrânia comparou o mo-
mento atual àqueles que, em 
1914 e 1938, levaram, res-
pectivamente, à Primeira e 
à Segunda Guerra Mundial. 
Ele exortou os participantes 
a pressionarem governos e 
empresas de seus países a re-
dobrarem as sanções contra a 
Rússia como forma de evitar 
um agravamento do conflito, 
que completa três meses nes-
ta terça (24), e desestimular 
outras invasões.

“Este é o ponto de virada. 
Não esperem até que a Rús-
sia use suas armas especiais, 
suas armas químicas ou mes-
mo nucleares”, disse Zelenski. 
“Não deixem que a Rússia 
pense que não haverá reação. 
Suspendam os negócios com 
petróleo russo. Bloqueiem 

todos os bancos russos. Cor-
tem todo o comércio com a 
Rússia. Temos que criar esse 
precedente.”

Os Estados Unidos e ou-
tros países ocidentais toma-
ram uma série de medidas 
para bloquear parcialmente 
os russos da economia global, 
com reverberações políticas e 
econômicas pelo planeta, so-
bretudo na inflação. De fora, 
porém, ficaram o importante 
mercado de hidrocarbonetos 
-petróleo e gás- e parte das 
transações bancárias. Empre-
sas ocidentais têm abandona-
do o país.

Zelenski ofereceu incenti-
vos àquelas que deixarem a 
Rússia para se instalarem na 
Ucrânia. Ele também propôs 
que governos e empresas as-
sumissem o patrocínio da re-
construção de cidades ou se-
tores econômicos de seu país 
na conferência de julho.

Segundo o Centro de Pes-
quisa de Política Econômica 
(Cepr), a devastação da infra-
estrutura do país pela guerra e 
outros impactos econômicos 
podem custar a Kiev até US$ 
1 trilhão (R$ 4,9 trilhões), ex-
cluídos os custos relacionados 
às mortes de cidadãos ucra-
nianos. Até agora, somente 
em danos à infraestrutura, fo-
ram US$ 30 bilhões.

Zelenski chamou a aten-
ção ainda para o bloqueio de 
portos, saque da produção 
de grãos e o deslocamento 
de ucranianos, que tiveram 
de fugir de suas casas, dentro 
e fora do país: cerca de 6 mi-
lhões de pessoas, ou 13% da 
população do país.

O ucraniano voltou a pedir 

envio de mais armas a Kiev e 
criticou a demora dos países 
ocidentais. “Se tivéssemos re-
cebido 100% de nossas neces-
sidades em fevereiro, dezenas 
de milhares de vidas teriam 
sido salvas”, afirmou. “É por 
isso que precisamos de todas 
as armas que pedimos, não 
apenas as que nos são dadas.”

Nesse sentido, Zelenski, 
que novamente acusou o 
governo russo de crimes de 
guerra, disse que, se o Oci-
dente tivesse demonstrado a 
mesma disposição de apoio 
a Kiev em 2014, a invasão do 
território ucraniano não teria 
ocorrido. O presidente e de-
mais autoridades dizem que a 
guerra, na verdade, teve início 
há oito anos, quando a insatis-
fação popular levou à queda 
de um presidente pró-Moscou 
e a Rússia, na sequência, ane-
xou a península da Crimeia. 
O Fórum assumiu inequivo-
camente o lado ucraniano, 
excluindo os russos, por anos 
financiadores importantes de 
programas da entidade. A tra-
dicional Casa da Rússia, que 
promove negócios no país, 
foi substituída pela “Casa dos 
Crimes de Guerra da Rússia”. 
Além da sessão com Zelenski, 
parlamentares, jornalistas e 
políticos locais ucranianos 
participam de painéis ao lon-
go dos quatro dias de evento.

Um deles foi o prefeito de 
Kiev, Vitali Klitschko, que 
afirmou que a Ucrânia está 
defendendo os valores demo-
cráticos e a vida humana. Em 
um discurso ao lado de seu 
irmão, Vladimir -ex-campeão 
de boxe como ele-, Klitschko 
apontou para o público e dis-

se: “Estamos defendendo vo-
cês pessoalmente”. Ele pediu 
que os ouvintes “sejam proa-
tivos”, porque os ucranianos 
“pagam todos os dias com 
suas vidas”.

89º dia
Enquanto isso, no territó-

rio ucraniano, Zelenski acu-
sou Moscou de ter realizado 
o ataque mais mortal desde o 
início do conflito. O episódio 
teria ocorrido em um centro 
de treinamento em Desna, 
na região de Tchernihiv, no 
último dia 17 e deixado 87 
mortos, de acordo com cifras 
atualizadas desta segunda.

A Ucrânia também con-
denou a prisão perpétua um 
soldado russo que matou um 
civil ucraniano no início da 
guerra. Vadim Chichima-
rin, 21, confessou ter matado 
Oleksandr Chelipov, 62, em 
Tchupakhivka.

O diplomata Boris Bon-
darev, conselheiro da missão 
permanente da Rússia nas 
Nações Unidas, renunciou 
ao cargo em protesto contra a 
guerra. “Eu simplesmente não 
posso mais compartilhar essa 
ignomínia sangrenta, tola e 
absolutamente desnecessária”, 
escreveu ele em um texto pu-
blicado no Linkedin.

Moscou também voltou a 
acusar Kiev de interromper 
negociações de paz para aca-
bar com o conflito. O vice-
-chanceler russo, Andrei Ru-
denko, afirmou que seu país 
estará pronto para retornar 
às negociações para encerrar 
o conflito na Ucrânia “assim 
que Kiev mostrar uma posi-
ção construtiva”.

O presidente Joe Biden 
afirmou nesta segunda-
-feira (23) que os Estados 
Unidos usariam a força 
para defender Taiwan caso 
a ilha fosse invadida pela 
China. Para o americano, 
Pequim está “flertando com 
o perigo” ao sobrevoar, du-
rante exercícios militares, 
o território que considera 
uma província rebelde. O 
comentário, apesar de não 
ser inédito, põe em xeque a 
“ambiguidade estratégica” 
que tradicionalmente gere 
as relações entre Washing-
ton e Taipé, de modo que 
a equipe de comunicação 
da Casa Branca se apres-
sou em tentar esclarecê-lo. 
Biden participava de uma 
entrevista coletiva ao lado 
do premiê do Japão, Fumio 
Kishida, como parte de sua 
primeira viagem à Ásia des-
de que foi eleito, quando foi 
questionado por um jorna-
lista se os EUA defenderiam 
Taiwan em caso de ataque.

Conflito
O repórter comparou o 

possível envolvimento de 
Washington em um cenário 
de conflito na ilha à posi-
ção americana na Guerra 
da Ucrânia. “O senhor não 
queria se envolver mili-
tarmente no conflito da 
Ucrânia por razões óbvias. 
Está disposto a se envolver 
militarmente para defender 
Taiwan se for necessário?” 
A resposta do presidente foi 

direta. “Sim. Esse é o com-
promisso que assumimos”, 
afirmou. “Nós concorda-
mos com a política de uma 
só China, nós aderimos 
a ela e a todos os acordos 
feitos a partir daí. Mas a 
ideia de que [Taiwan] pode 
ser tomada à força não é 
apropriada.”

Biden continuou, in-
dicando que, em caso de 
conflito na Ásia, o envolvi-
mento dos EUA seria mais 
significativo em compara-
ção ao do Leste Europeu. 
“Isso deslocaria toda a 
região e seria mais uma 
ação semelhante ao que 
aconteceu na Ucrânia. E 
por isso seria um fardo ain-
da mais pesado.” O demo-
crata acrescentou que sua 
expectativa é a de que esse 
cenário não aconteça nem 
seja tentado por Pequim. A 
fala contraria em partes o 
posicionamento tradicio-
nal de Washington defi-
nido como “ambiguidade 
estratégica”. Por meio dessa 
abordagem, os EUA têm 
um acordo de fornecimento 
de armas e outros tipos de 
assistência e se dizem com-
prometidos a garantir que 
a ilha possa se defender, 
mas não contestam formal-
mente a alegada soberania 
de Pequim em relação a 
Taiwan. A “ambiguidade” 
referida na expressão está 
no fato de que a resposta 
a um eventual cenário de 
conflito não está clara.

EUA vão defender 
Taiwan em caso de 
invasão da China

Zelenski compara momento 
a estopins de guerras
O presidente da Ucrânia comparou o momento atual àqueles que, em 1914 
e 1938, levaram, respectivamente, à Primeira e à Segunda Guerra Mundial

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – PRIMEIRO ADENDO/RE-
TIFICAÇÃO AO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04.05.03/2022 MODALIDADE: CONCOR-
RÊNCIA PÚBLICA 04.05.03/2022 O Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE, 
com sede à Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, Jaguaribe - CE, faz saber a todos, que se 
acha aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório nº 04.05.03/2022, na mo-
dalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA 04.05.03/2022, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO 
DE ÁGUA NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, com a ALTERAÇÃO da 
nomenclatura da secretaria demandante do certame do Edital. ONDE SE LÊ: SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO LEIA-SE: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO 
Todos os demais assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem 
o disposto no Edital. Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe - CE, em 23 de Maio 
de 2022. Michelle Maria Martins de Barros - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – PRIMEIRO ADENDO/RE-
TIFICAÇÃO AO EDITAL PROCESSO LICITATÓRIO Nº 04.05.02/2022 MODALIDADE: TOMADA 
DE PREÇOS N° 04.05.02/2022 A Presidente da CPL da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, com 
sede à Av. maria Nizinha Campelo, N° 341, Aldeota, Jaguaribe - CE, faz saber a todos, que se acha 
aberto o presente ADENDO AO EDITAL do Processo Licitatório nº 04.05.02/2022, na modalida-
de TOMADA DE PREÇOS N° 04.05.02/2022, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER ALUÍSIO DIÓGENES, 
NA SEDE DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E 
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, com a INCLUSÃO DE PRANCHAS no PRO-
CESSO LCITATÓRIO em epígrafe. Retifica-se: Projeto básico: Pranchas de 1/11. Todos os demais 
assuntos inerentes ao Edital original, não mencionados neste ADENDO, seguem o disposto no 
Edital. Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe, em Jaguaribe (CE), 23 de Maio 
de 2022. Michelle Maria Martins de Barros - Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 04.04.02/2022. A Pre-
sidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do jul-
gamento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA ESCOLA EXPEDITO 
DIÓGENES, SITUADA NO BAIRRO EXPEDITO DIÓGENES, JUNTO A SECRETARIA DE EDU-
CAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE Conforme segue: INABILITADAS: 1. 
C V TOME SERVICOS; 2. INOVA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI (SERVCOM); 3. REMC 
CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 4. ITALO RODRIGO GOMES 
CONSTRUCOES E LOCACOES EIRELI; 5. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRE-
SARIAL EIRELI; 6. EDIFICA CONSTRUCOES & SERVICOS LTDA; 7. MAIS PROJETOS - CONS-
TRUCOES E IMOVEIS LTDA; 8. T A FRANCA SERVICOS; 9. A L S CONSTRUCOES, SERVICOS 
E EVENTOS EIRELI; 10. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 11. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVI-
COS LTDA; 12. FERNANDES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 13. PILARTEX CONSTRU-
COES LTDA; 14. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 15. ELLEVUS ENGENHARIA 
LTDA; 16. PRO LIMPEZA SERVICOS E CONSTRUCOES EIRELI; 17. FLAY ENGENHARIA EM-
PREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 18. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 
19. PRIME TRANSPORTES LTDA e HABILITADAS: 20. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRE-
LI; 21. JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI; 22. CENPEL - CENTRO NORTE PROJETOS 
E EMPREENDIMENTOS LTDA; 22. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 24. MATOS & ALMEIDA 
LTDA; 25. S N DOS SANTOS; 26. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONS-
TRUCOES LTDA; 27. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS E LOCACOES EIRELI; 
28. LARGEM CONSTRUCOES LOCACOES E EVENTOS EIRELI; 29. MOMENTUM CONSTRU-
TORA LIMITADA; 30. LEXON SERVICOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 
31. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 32. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 33. 
ILUMICON CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 34. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE 
MAO DE OBRA LTDA; 35. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 36. 
ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 37. PV ENGENHARIA, SERVICOS E 
LOCACOES LTDA; 38. CONSTRUTORA VIPON EIRELI; 39. M MINERVINO NETO EMPREENDI-
MENTOS; 40. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 41. WU CONSTRUCOES 
E SERVICOS EIRELI; 42. N3 CONSTRUTORA LTDA; 43. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOR-
PORADORA E SERVICOS LTDA; 44 ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES 
EIRELI; 45 NORDESTE CONSTRUCOES E INFRAESTRUTURA LTDA; 46. ITAPAJE CONSTRU-
CAO E SERVICOS EIRELI; 47. CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 48. 
M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 49. SERTAO CONSTRUCOES SERVICOS E LOCACOES 
LTDA; 50. AR EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 51. REAL SERVICOS 
EIRELI; 52. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 53. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO CAVALCANTE 
CONSTRUCOES; 54. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA. 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, 23 de Maio de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 19.05.01/2022. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, 
torna público que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 
19.05.01/2022 cujo objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER 
AÇÕES PREVENTIVAS E EDUCATIVAS, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, 
VOLTADAS PARA MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO 
– PROJETO ÁGUA: CUIDAR, ARMAZENAR E ECONOMIZAR PARA NÃO FALTAR, NAS 
COMUNIDADES RESIDENTES NAS REGIÕES SEMIÁRIDAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/
CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 24 de maio de 2022.
Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 03 de junho de 2022. Que se 
realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 03 
de junho de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 03 de junho de 2022. 
Referência de tempo: Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL 
www.bll.org.br. Referido edital estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE 
(http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Informações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@
jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 23 de maio de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – 
Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DA ABERTURA 
DA PROPOSTA DE PREÇO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 002/2022- CP – A Comissão Per-
manente de Licitação de Choró/Ce., comunica aos interessados que no próximo dia 27 de maio de 
2022, às 10:00hs , estará abrindo a proposta de preço da empresa declara habilitada, da licitação 
na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA N º 002/2022- CP, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO 
DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA POLÍEDRICAS IRREGULARES E ASFÁLTICA 
EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE., conforme observação nas dis-
posições contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores. Choró 
- CE, 20 de MAIO de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2305.001/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Ordena-
dor(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ, faz publicar 
o extrato resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
SHOW DA BANDA ´´FORRÓ REAL`` A SER REALIZADO NO DIA 24 DE JULHO DE 2022, COM 
DURAÇÃO 02:00 HORAS (Duas Horas), EM SENADOR SÁ-CE, PARA A REALIZAÇÃO DO EN-
CERRAMENTO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SERROTA, SANTA ANA, NO DISTRITO DE 
SENADOR SÁ. FAVORECIDO: REAL PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, com sede à Rua Curitiba, 
12, Bairro Mestre Antônio, Caucaia-CE, CEP 61760-000 inscrita no CNPJ/MF no 14.433.879/0001-
70. VALOR GLOBAL: R$ 55.000,00 (Cinquenta e Cinco Mil Reais) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 
25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Dispensa emitida pela Comissão de 
Licitação e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do 
município de SENADOR SÁ. SENADOR SÁ-CE, 24 de Maio de 2022. Erivando Oliveira de Morais 
Filho Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - AVISO DE RESULTADO DO JUL-
GAMENTO DE PROPOSTA DE PREÇOS - TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.03.15.01 – PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº. 018/2022 A Comissão de Licitação do Município de Icapuí, torna público o resultado 
do julgamento das propostas de preços da Tomada de Preço N° 2022.03.15.01, cujo objeto é a con-
tratação de empresa de engenharia para execução de pavimentação em diversas ruas do Município 
de Icapuí-CE, conforme contrato de repasse nº. 895405/2019/MDR/CAIXA. Formam CLASSIFICA-
DAS as propostas de preços das empresas: 1º. Lugar: FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E 
COMÉRCIO LTDA. – ME com o valor de R$ 1.783.787,95 (um milhão, setecentos e oitenta e três 
mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos); 2º. Lugar: AMV PROJETOS & 
CONSTRUÇÕES EIRELI – EPP com o valor de R$ 1.986.884,80 (um milhão, novecentos e oitenta 
e seis mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta centavos); 3º. Lugar: JETA ENGENHARIA E 
SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA. – EPP com o valor de R$ 2.117.264,05 (dois milhões, cento e de-
zessete mil, duzentos e sessenta e quatro reais e cinco centavos); 4º. Lugar: CONFAHT CONSTRU-
TORA HOLANDA LTDA. EPP com o valor de R$ 2.121.417,25 (dois milhões, cento e vinte e um mil, 
quatrocentos e dezessete reais e vinte e cinco centavos); 5º. Lugar: CONSTRAM – CONSTRUÇÕES 
E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA. com o valor de R$ 2.121.540,96 (dois milhões, cento e vinte e 
um mil, quinhentos e quarenta reais e noventa e seis centavos); 6º. Lugar: CLPT CONSTRUTORA 
EIRELI – EPP com o valor de R$ 2.223.070,38 (dois milhões, duzentos e vinte e três mil, setenta reais 
e trinta e oito centavos) por terem atendido às exigências de classificação da proposta de preços 
previstas no Edital. Assim a Comissão de Licitação declara vencedora a empresa FTS SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. – ME com o valor de R$ 1.783.787,95 (um milhão, sete-
centos e oitenta e três mil, setecentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos). Fica aberto 
o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, Inciso I, Alínea “b”. Os autos do processo licitatório encon-
tram-se com vista franqueada aos interessados, a partir da data desta publicação, nos dias úteis no 
horário de expediente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, na Av. 22 janeiro, 5183, Centro, 
Icapuí-CE, no horário de 08:00h às 13:30h. Icapuí-CE, 23 de maio de 2022. Edinardo de Oliveira 
Pereira Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - PROCESSO Nº 028/2022 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 2022.05.17.01 AVISO DE LICITAÇÃO O Município de Icapuí, 
por intermédio da Secretaria Infraestrutura e Saneamento, torna público que fará realizar licitação 
na Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administração e Finanças, às 
09h:00min. do dia 23 de junho de 2022, sessão de recebimento dos documentos de Habilitação 
e Propostas para a Concorrência Nº. 2022.05.17.01, do tipo Menor Preço, regime de empreitada 
por preço global, destinada a contratação de empresa especializada em serviços na área de 
engenharia para execução da obra de recapeamento asfáltico (CBUQ) em diversos corredores 
e estradas do município de Icapuí-CE, nas condições de execução descritas neste edital e seus 
anexos. O Edital poderá ser examinado e adquirido junto à Comissão Permanente de Licitação no 
horário das 08:00 às 13:00 horas, toda e qualquer informações serão prestadas no endereço acima, 
ou através do fone (0xx88) 3432-1400. Icapuí - CE, 23 de maio de 2022. José Francisco da Costa 
Secretário de Infraestrutura e Saneamento

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
RETIFICAÇÃO. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público a RETIFICAÇÃO do 
aviso de licitação referente a TOMADA DE PREÇO N° 2022051601-TP, cujo critério de julgamento 
é MENOR PREÇO GLOBAL, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE 
PROCESSO SELETIVO PARA O PREENCHIMENTO DOS CARGOS DE AGENTE COMNITARIO 
DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA, publicado no dia 19 de maio de 2022,  diante do exposto, desde 
já, fica retificado o dia e horário da realização da TOMADA DE PREÇO, onde se lê anteriormente 
às 09:00 horas do dia 06 de maio de 2022 leia-se agora às 09:00 horas do dia 06 de junho de 2022, 
permanecendo os demais atos, não mencionados nesta retificação. Jaguaribara/CE, 23 de maio de 
2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DO 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 21.23.09/TP – 
Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de serviços de 
pavimentação em piçarra em vias de acesso às localidades do Assentamento Maceió, Jacaré, Córrego 
da Estrada e Apiques no Município de Itapipoca-CE. Após Abertura e Análise das Propostas 
apresentadas e amparada em Parecer Técnico emitido pela equipe de engenharia do município, a 
Comissão chegou ao seguinte resultado: EMPRESA VENCEDORA: VIP CONSTRUÇÕES 
REPRESENTAÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ 07.211.736/0001-58, com o VALOR GLOBAL de 
R$ 1.844.813,44 (Hum Milhão, Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e 
Quarenta e Quatro Centavos). Diante do exposto e conforme previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei 
8.666/93, fica aberto prazo recursal, a contar desta publicação. Itapipoca-CE, 23 de Maio de 2022. 
Wilsiane Soares de Oliveira Marques – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.15/PE – Secretaria de Educação Básica. OBJETO: Registro de 
Preço para Futuras e Eventuais Aquisições de gêneros alimentícios para o fornecimento da merenda 
escolar, para atender as necessidades da Secretaria da Educação Básica deste Município. 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 do dia 
06 de Junho de 2022; Abertura das Propostas: às 08h30min, do dia 06 de Junho de 2022; Sessão de 
Disputa de Preços: às 09h30min do dia 06 de Junho de 2022. O Edital poderá ser retirado nos Sítios: 
www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-CE, 23 de Maio de 2022. Heloilson Oliveira 
Barbosa – Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.07/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para serviços de construção e assentamento de bueiros em diversas 
ruas e localidades do 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. ITAMETAL – CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI - ME, 15.267.710/0001-50; 2. F J CONSTRUTORA EIRELI – ME, 
11.049.189/0001-23; 3. CONSTROL ENGENHARIA LTDA, 18.534.617/0001-52; 04. 
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA; sendo, portanto, declaradas HABILITADAS. 
Por conseguinte, restaram INABILITADAS, pelos motivos a seguir descritos, as seguintes empresas: 
1. FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ 11.049.440/0001-50: Apresentou o item 5.2.4.4 
incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à cópia autenticada da Carteira de Identidade 
Profissional expedida pelo referido Órgão; 2. L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 
21.451.555/0001-10, apresentou o item 5.2.4.4 incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à 
cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão; 3. MASTER 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELIL, CNPJ 26.991.913/0001-00: apresentou o item 5.2.4.4 
incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à cópia autenticada da Carteira de Identidade 
Profissional expedida pelo referido Órgão; 4. DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP, CNPJ 
17.803.489/0001-32: apresentou o item 5.2.4.4 incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à 
cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão; 5.  ÁGUIA 
CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, CNPJ 12.049.385/0001-60: apresentou o item 5.2.4.4 
incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à cópia autenticada da Carteira de Identidade 
Profissional expedida pelo referido Órgão; 6. VIRGILIO & JACYRA CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 
01.992.393/0001-20: apresentou o item 5.2.4.4 incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à 
cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão. 7. 
CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 00.611.868/0001-28: 
Apresentou o item 5.2.4.4 incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à cópia autenticada da 
Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão; 8. M L ENTRETENIMENTOS, 
ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ 29.326.036/0001-41: apresentou o item 5.2.4.4 
incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à cópia autenticada da Carteira de Identidade 
Profissional expedida pelo referido Órgão; 9. R. R. PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
VEÍCULOS LTDA, CNPJ 14.858.301/0001-65: faltou o item 5.2.21: b) Fazenda Estadual (CGF) ou 
documento comprobatório de isenção, emitido por órgão competente ou Fazenda Municipal; Faltou o 
item:5.2.4.4 – Certidão de Regularidade Profissional expedida pelo Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, devidamente acompanhada de cópia autenticada da Carteira de Identidade 
Profissional expedida pelo referido Órgão; 10. TORRES MARTINS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
EIRELI - ME, CNPJ 69.726.016/0001-82: apresentou o item 5.2.4.4 incompleto, tendo em vista que 
deixou de apresentar à cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido 
Órgão; 11. R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ 22.791.178/0001-30: apresentou o item 
5.2.4.4 incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à cópia autenticada da Carteira de 
Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão; 12. LIMPAX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA, CNPJ 07.270.402/0001-55: Apresentou o item 5.2.4.4 incompleto, tendo em vista que deixou de 
apresentar à cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão; 13. 
RCON CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 10.902.334/0001-04: apresentou o item 5.2.4.4 
incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à cópia autenticada da Carteira de Identidade 
Profissional expedida pelo referido Órgão; 14. OMEGA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CNPJ 
42.066.610/0001-38: Apresentou o item 5.2.4.4 incompleto, tendo em vista que deixou de apresentar à 
cópia autenticada da Carteira de Identidade Profissional expedida pelo referido Órgão. 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, 23 de Maio de 2022. Wilsiane Soares de Oliveira 
Marques – Presidente da CPL. 

EDITAL DE 1º e 2º PÚBLICOS LEILÕES DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 
1º Público Leilão:30/05/2022, às 11:10h / 2º Público Leilão:31/05/2022/2022, às 11:10h  

FERNANDA DE MELLO FRANCO, Leiloeira Oficial, Matriculas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281,  com escri-
tório na Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril – CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG., autorizado 
por BANCO INTER S/A, CNPJ sob n° 00.416.968/0001-01, venderá em 1º ou 2º Leilão Público Extrajudicial, nos 
termos do artigo 27 da Lei 9.514/97 e regulamentação complementar com Sistema de Financiamento Imobiliário, 
o seguinte  IMÓVEL: Apartamento residencial nº 1001,  localizado no 10º pavimento (10º andar) da TORRE 01 
do empreendimento residencial BROOKLIN CENTRAL PARK, com frente para a Rua José Rangel (SDO), Nº 
181, Bairro Papicu, com 85,22m² de área total privativa, sendo que dessa área, 64,52m²  é de área  privativa 
principal e 20,70m² de área privativa acessória, que corresponde à área de vagas de garagem, 29,99m² de área 
comum, 115,21m² de área total de construção e fração ideal de 0,00292892201 do terreno onde se acha encra-
vado o condomínio.  Imóvel objeto da Matrícula nº 22792 do Registro de Imóvel da 5ª Zona em Fortaleza/CE. 
Dispensa-se a descrição completa do IMÓVEL, nos termos do art. 2º da Lei nº 7.433/85 e do Art. 3º do Decreto 
nº 93.240/86, estando o mesmo descrito e caracterizado na matrícula anteriormente mencionada. 1º PÚBLICO 
LEILÃO - VALOR: R$825.979,49(oitocentos e vinte e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e qua-
renta e nove centavos); 2º PÚBLICO LEILÃO - VALOR: R$412.989,75(quatrocentos e doze mil novecentos 
e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos). O arrematante pagará à vista, o valor da arrematação, 5% 
de comissão do leiloeiro e arcará com despesas cartoriais, impostos de transmissão para lavratura e registro de 
escritura, e com todas as despesas que vencerem a partir da data de arrematação. O imóvel será entregue no 
estado em que se encontra. Venda ad corpus. Imóvel ocupado, desocupação a cargo do arrematante, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Ficam os Fiduciantes: CLAUDETE SOUSA VIANA, brasileira, divorciada, empresária, 
nascida em 28/05/1971, Filiação: Hortelina Sousa Sobrinho e Raimundo Nonato Sobrinho, CPF: 397.426.953-34 
RG: 988.807 SSP/PI, residente e domiciliada na Rua: Hermes Viana, nº 1165, apto 1002, Edifício Laura Viana, 
Bairro São Cristóvão, Teresina/PI, Cep: 64052-360, intimado(s) da data dos leilões pelo presente edital. O(s) 
devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído 
pela lei 13.465/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondên-
cia dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) 
readquirir(em) o imóvel entregue em garantia fiduciária, sem concorrência de terceiros, exercendo o seu direito 
de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos,  despesas e comissão de 5% do 
Leiloeiro, conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, ainda que outros interessados já 
tenham efetuado lances para o respectivo lote do leilão. Leilão online, os interessados deverão obrigatoriamente, 
tomar conhecimento do edital completo através do site www.francoleiloes.com.br.



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

EDITAL DE CADÁVER 
NÃO RECLAMADO

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. A Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação vem informar que será realizado no dia 09 de Junho 2022 às 
09h00min, no auditório da Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE, situado no Parque da Cidade 
José Costa Matos, 01, Centro, Licitação na modalidade Tomada de Preços nº 006/22-TP-SDA, 
tipo menor preço, cujo objeto versa sobre a Construção de um Matadouro Público – Tipo B2 – 50 
bovinos / 50 suínos, junto a Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Município de Ipueiras – 
CE. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de 
07:00hs às 11:00hs, 13:00hs às 17:00hs expediente ao público ou pelo portal do TCE-CE: 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 23 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares 
Carvalho - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação e Homologação - 
Modalidade: Tomada de Preços Nº 2022.15.002 TP. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para realização de censo previdenciário para aprimoramento da gestão 
previdenciária de dados cadastrais, funcionais dos servidores públicos municipais ativos, inativos, 
pensionistas e dependentes, vinculados ao Fundo de Previdência., conforme Projeto Básico e 
demais Anexos do Edital. Empresa Vencedora: Pactus Serviços, Assessoria e Gestão Publica 
EIRELI., inscrita no CNPJ Nº 04.551.114/0001-80, com o Valor Global de R$ 72.500,00 (setenta e 
dois mil, quinhentos reais), conforme mapa de preços anexado aos autos. Adjudico e Homologo a 
Licitação na forma da Lei Nº 8.666/93, alterada e consolidada – Pedro Júnior Nunes da Silva – Ord. 
de Despesas do Fundo de Previdência do Município de Itaitinga. Itaitinga - Ceará, em 23 de Maio 
de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro - Presidente Comissão de Licitação – CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Resultado – Propostas de Preços 
– Tomada de Preços Nº 2022.03.30.01 – TP. A Prefeitura Municipal de Jaguaruana/CE, por 
meio da Comissão de Licitação, torna público o Resultado da Análise das Propostas de Preços 
da Tomada de Preços nº 2022.03.30.01 - TP. Objeto: Contratação de empresa para execução de 
serviços de pavimentação em paralelepípedo c/ rejuntamento de diversas Ruas do Bairro 
Tabuleiro no Município de Jaguaruana-CE. Licitantes Classificados: 1º lugar - Francisco Narlon 
Alves Guerreiro; 2º lugar - Jeta Soluções Ambientais LTDA – EPP; 3º lugar - Edifica Construções 
& Serviços LTDA; 4º lugar - Eletrocampo Serviços e Construções LTDA; 5º lugar - Ellevus 
Engenharia LTDA; 6º lugar - Construtora Smart EIRELI – ME; 7º lugar - REMC Construtora & 
Empreendimentos Imobiliários EIRELI – ME; 8º lugar - Lexon Serviços & Construtora; 9º lugar - 
Mais Projetos – Construções e Imóveis; 10º lugar - MV2 Serviços de Engenharia LTDA; 11º lugar 
- Clezinaldo S de Almeida Construções – ME; 12º lugar - Vigor Construções e Serviços de 
Engenharia EIRELI; 13º lugar - Duvale Projetos e Construções EIRELI; 14º lugar - ZEIP 
Construtora & Locações – ME e 15º LS Serviços De Construções EIRELI - ME. Licitantes 
Desclassificados: Monte Sião Empreendimentos LTDA: Descumprimento ao item 5.1.2 e 
descumprimento ao item 5.10/5.11 do Edital; WKL Locação de Máquinas e Serviços Para 
Construção LTDA: Descumprimento ao item 5.1.1. do Edital; Construtora Vipon EIRELI: 
Descumprimento ao item 5.1.2 e descumprimento ao item 5.10/5.11 do Edital; Construtora 
Suassuna & Martins LTDA – EPP: Descumprimento ao item 5.1.1. do Edital; Impar Serviços 
LTDA: Descumprimento ao item 5.1.2 e descumprimento ao item 5.10/5.11 do Edital. Fica aberto 
o prazo de 05 (cinco) dias úteis para interposição de Recurso, nos termos do art. 109, I, b), da Lei 
Federal nº 8.666/93. Jaguaruana/CE, 23 de maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 24 de maio de 2022, às 09:00 horas, 
na sala de Licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão,15, Centro, Novo Oriente/CE, estará 
abrindo as propostas de preços referentes a Tomada de Preço Nº 05.009/2022, cujo objeto é a 
pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, parte integrante deste 
processo. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL. Novo Oriente, 23.05.2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Novo Oriente, torna público que no próximo dia 24 de maio de 2022, às 10:00 horas, na 
sala de licitações, localizada na Rua Deocleciano Aragão,15, Centro, Novo Oriente/CE, estará 
abrindo as Propostas de Preços referentes a Tomada de Preço Nº 05.010/2022, cujo objeto é a 
construção de passagem molhada na localidade de Umbuzeiro no Município de Novo Oriente-Ce, 
conforme Convênio nº 37/2022, processo Nº 11301900/2021, MAPP: 1217 - SOP, parte integrante 
deste Processo. Novo Oriente, 23.05.2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós - Extrato do Instrumento Contratual. A 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Orós/CE, torna público o Extrato do Contrato N.º 

2022.05.23.01, Resultante do Processo Carona nº 004/2022 de Adesão à Ata de Registro de 

Preços Nº 2021.10.29.01/2022-SRP, originária do Pregão Eletrônico Nº 2021.10.29.01-SRP. 

Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde. Dotações Orçamentárias: Secretaria 

Municipal de Saúde do Município de Orós/CE: 0902.10.301.0112.2060: Elemento de Despesas: 

4.4.90.52.00. Objeto: aquisição de veículos tipo ambulâncias, para atender as necessidades da 

Secretaria Municipal de Saúde do Município de Orós/Ce. Contrato nº 2022.05.23.01- 

Contratado: CM Veiculos Especiais Comercio e Servicos EIRELI (CM Veiculos Especiais) - 

inscrito no CNPJ nº 23.459.837/0001-07 - inscrito no CNPJ nº 23.459.837/0001-07 - endereço: 

Rua T4, 391 -Crajubar - Barbalha/CE - CEP: 63.180-000. valor Total: R$ 238.000,00 (duzentos e 

trinta e oito mil reais). Vigência do Contrato: O contrato terá o prazo de vigência a contar da data 

de sua assinatura até 31 de dezembro de 2022, podendo ser prorrogado nos casos e formas 

previstos na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. Assina pela Contratante: Zuila Maria 

Maciel de Melo Peixoto. Assina pela Contratada: Francisco Carlos Caldas Moura. Data da 

Assinatura do Contrato: 23 de maio de 2022. Orós-CE, 23 de maio de 2022. José Klériston 

Medeiros Monte Junior - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Revogação de Licitação. 
A Secretária de Educação do Município de Pentecoste, torna público que foi Revogada a 
Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 14/2022 - PE - Processo Nº 2022.05.02.25-PE-
FME, que tem por objeto a Registro de Preço para futuras e eventuais aquisições de kit 
pedagógico de robótica, placas, módulos e componentes eletrônicos para reposição, bem como 
a  formação inicial e continuada dos educadores,  destinados ao desenvolvimento de robótica 
educacional junto as escolas de Ensino Fundamental no Município de Pentecoste, por razões de 
interesse público (Art. 49, Lei nº 8.666/93). Mais informações na Sede da Prefeitura Municipal de 
Pentecoste, situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, - Centro – Pentecoste – Estado do 
Ceará, pelos telefones: (85) 3352-2617 / (85) 991046246 e no site www.tcm.ce.gov.br. Maria 
Alaíde Barbosa Guimarães. Pentecoste-Ceará, 23 de Maio de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitações do Município de Pentecoste torna público que se encontra à disposição dos 
interessados, a Licitação na modalidade Pregão na forma Eletrônica, n° 15/2022-PE, Processo 
nº 2022.05.02.27-PE-ADM, do tipo Menor preço por grupo, cujo objeto é o Registro de Preços 
para futuras e eventuais aquisições de equipamentos, materiais e suprimentos de informática 
destinados a manutenção das Secretarias do Município de Pentecoste. A realizar-se no dia 06 de 
Junho de 2022, às 09:00hs (horário de Brasília), no Portal www.comprasgovernamentais.gov.br, 
o Edital  poderá ser lido ou obtido na  sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira 
de Azevedo S/N, Centro – Pentecoste – Estado do Ceará, e nos sites www.tce.ce.gov.br / Portal: 
www.comprasgovernamentais.gov.br, www.pentecoste.ce.gov.br. Maiores informações pelo 
telefone: (85) 3352-2617 / (85) 991046246. Pentecoste (CE), 20 de maio de 2022. Ivina Kágila 
Bezerra de Almeida - Pregoeira.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 

SEMACE, a Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, referente ao Projeto 

“Reforma e ampliação do Hospital Ecilda Barbosa Ribeiro” localizado na sede do 

Município de Umari – Ceará (Zona Urbana). Foi determinado o cumprimento das 

exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 06 de junho de 2022, às 
09h30min (horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bbmnetlicitacoes.com.br, 
estará realizando o Pregão Eletrônico nº 027/2022.02, cujo objeto é o Registro de Preços para 
futuras e eventuais aquisições de material de limpeza e higiene pessoal, destinadas a atender as 
diversas Secretarias Municipais de Uruburetama, conforme especificado no edital o qual 
encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação, e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 23 de maio de 2022. Elinaldo Dutra - Pregoeiro.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30895 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERIKO MAURO SERRA RIBEIRO e MARINA PONTES VASCONCELOS;
Edital n° 30894 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS PAULO MORAIS BEZERRA e ERIDA MARINHO DE ASSIS;
Edital n° 30896 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE ROCHA SALDANHA e LIVIA SAMPAIO SOUSA;
Edital n° 30897 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VINICIUS AGUIAR TEIXEIRA e RAPHAELA LACERDA PORTO;
Edital n° 30890 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE DE CASTRO ALVES PORTELA e MONALISA DA SILVA OLIVEIRA;
Edital n° 30898 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CAIO VIEIRA NUNES e ELLEN SARA AGUIAR BASTOS LIRA;
Edital n° 30889 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATHAM JOSEPH BARROS CABRAL e MICARLA BRASIL MAIA;
Edital n° 30888 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ GUSTAVO SILVA DE LIMA e LUANA OLIVEIRA RIOS AGUIAR;
Edital n° 30891 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO BRENO ALVES DE SOUZA e MARIA PRISCILA FERREIRA DE LIMA;
Edital n° 30899 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO RÉGIS MACIEL LIMA e ANTÔNIA GRACIELA DUARTE FONSECA;
Edital n° 30892 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PEDRO CARVALHO MARQUES e JULIANA LUCAS ROGÉRIO;
Edital n° 30900 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AMÉRICO FERNANDES ROSINO NETO e REBEKA GUIMARÃES REBOUÇAS;
Edital n° 30893 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO LÍVIO LUNA BEZERRA e LUANA SILVA ALEXANDRE;
Edital n° 30901 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAPHAEL GARBINO RUGGERI SOLANO e AKZA DA SILVA VIEIRA;
Edital n° 30902 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRUNO LEITE PINTO e RAFAELLY DUARTE FERNANDES;
Edital n° 30903 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAMON XAVIER PEREIRA e ANA CAROLINE XIMENES GURGEL;
Edital n° 30904 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WELINGTON CASTELO BELEM e EMÍLIA QUESIA DA SILVA MATIAS;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18383 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TADEU ALVES DE ARAUJO SOUSA e PALOMA RAQUEL ALVES DE FREITAS;
Edital n° 18384 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO CESAR MACHADO LEMOS FILHO e ANNE KAROLYNE LACERDA DOS SANTOS;
Edital n° 18385 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ MARCOS BATISTA DOS SANTOS e FRANCISCA MÁRCIA TERTO DE ARAÚJO;
Edital n° 18386 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEANDRO DE OLIVEIRA SAMPAIO e JOVANA CARNEIRO DE LIMA;
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, 23/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA  
GERAL EXTRAORDINÁRIA  

SINDICATO DOS CONFERENTES E CONSERTADORES DE CARGA E 
DESCARGA NOS PORTOS DO ESTADO DO CEARÁ (SINDCON), inscri-
to no CPJ nº 07.344.898.0001-64, por seu  Presidente, conforme o Esta-
tuto Social da Entidade Sindical, todos os associados dessa entidade sin-
dical  para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que será rea-
lizada na sede administrativa do Sindicato, sito a rua Frei Mansueto, nº 
151, sala 106, bairro Meireles, nesta capital, no dia 27 do mês  de maio 
de 2022, às 09h00min horas em primeira convocação e às 09hs30mim 
em segunda convocação. Ordem do Dia: Deliberar proposta da Empresa 
Operadora Portuária MultLog.

Fortaleza (CE), 23 de maio de 2022.  
José Clerton Magalhães Bezerra  

Presidente 
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ECONOMIA Pessimismo. Puxado pela falta de confiança dos empresários em investir, os lançamentos de imóveis do programa Casa 
Verde e Amarela fecharam o primeiro trimestre do ano (2022) com recuo de 25,6% na comparação com o mesmo período 
do ano passado (2021), segundo dados que a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) divulgados ontem (23).

A Receita Federal libera, 
a partir das 10h desta terça-
-feira (24/05), a consulta ao 
primeiro lote de restituição 
do Imposto de Renda 2022. 
No toral, o crédito bancário 
será feito para 3,4 milhões de 
contribuintes prioritários, to-
talizando R$ 6,3 bilhões. 

O dinheiro do primeiro 
lote de restituição será cre-
ditado na conta dos contri-
buintes no dia 31 deste mês, 
último dia para entregar a 
declaração do IR. O prazo 
inicial era 29 de abril, mas 
foi prorrogado pela Recei-
ta pelo terceiro ano seguido 
por causa da pandemia de 
coronavírus.

Deve receber o crédito no 
primeiro lote os contribuin-
tes com prioridade legal que 
já entregaram a declaração 
e não caíram na malha fina. 
De acordo com dados da Re-
ceita Federal, neste primeiro 
lote, só há o pagamento da 
restituição a quem está na 
lista prioritária, como ido-

sos acima de 80 anos, que 
totalizam 226.934 contri-
buintes nessa faixa etária; 
contribuintes entre 60 e 79 
anos, no total de 2.305.412 3 
e contribuintes com alguma 
deficiência física ou mental 
ou doença grave, no total de 
149.016 contribuintes. Além 
disso, também devem rece-
ber nesse lote, profissionais 
cuja maior fonte de renda 
seja o magistério, um total 
de 702.607 contribuintes.

Como consultar
Para consultar a restitui-

ção, o cidadão deve fazer 
via internet, no site da Re-
ceita Federal ou no Portal 
e-CAC, que é o Centro de 
Atendimento Virtual do fis-
co. Para consultar por meio 
do e-CAC, é preciso ter se-
nha gov.br. De acordo com 
a Receita Federal, ainda não 
é possível consultar, mas as-
sim que a consulta for libe-
rada, o contribuinte poderá 
utilizar tanto o Meu Impos-

to de Renda, 
no e-CAC, 
quanto o ser-
viço “Con-
sultar Resti-
tuição IRPF”. 
O pagamento 
da restituição 
é possível me-
diante infor-
mar a agência 
e conta ban-
cária para receber o valor, 
conforme foi feito em anos 
anteriores. A partir deste 
ano, a restituição também 
poderá ser paga por Pix, 
para o titular que tenha cha-
ve com seu número de CPF; 
essa escolha deve ser feita no 
envio da declaração.

Caso o crédito não seja 
feito na conta informada ou 
na chave Pix, o cidadão tem 
até um ano para fazer o res-
gate do dinheiro no Banco 
do Brasil. O crédito pode fa-
lhar em casos de desativada 
após ter sido informada ao 
fisco, por exemplo. O cida-

dão poderá 
reagendar o 
crédito dos 
valores pelo 
Portal BB, no 
site https://
www.bb.com.
br/irpf, ou li-
gando para 
a Central 
de Relacio-
n a m e n t o 

BB por meio dos telefones 
4004-0001 (capitais), 0800-
7290001 (demais localida-
des) e 0800-7290088 (tele-
fone especial exclusivo para 
deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não 
resgate o valor de sua resti-
tuição em até um ano, é pos-
sível pedir novamente o pa-
gamento. Para isso, é preciso 
acessar o Portal e-CAC, em 
“Meu Imposto de Renda”. 
Clique na opção “Solicitar 
restituição não resgatada na 
rede bancária”, que apare-
ce na seção “Restituição e 
Compensação”.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

O mercado de trabalho global corre o risco de dar uma 
reviravolta no caminho de recuperação aos níveis pré-co-
vid-19, à medida que os bloqueios na China e a guerra na 
Ucrânia pesam sobre as economias, diz a OIT. No Brasil, 
não é diferente, pois o aumento da inflação, impulsiona-
do principalmente pelos preços da energia e problemas na 
cadeia de suprimentos, também representa o risco de pa-
ralisar a recuperação econômica e de empregos se a renda 
dos trabalhadores não acompanhar o ritmo. A recuperação 
registrada no final de 2021 deu sinais de perdeu fôlego no 
início de 2022 por aqui, mas a alta dos preços e o abalo no 
mercado chinês pesaram para o mercado de trabalho, as-
sim como no restante da América Latina.

No último trimestre de 2021, o número de horas traba-
lhadas no Brasil ficou 1,7% acima do patamar que existia 
quando a pandemia começou, em março de 2020. O tri-
mestre havia sido o primeiro a mostrar números positivos, 
o que equivaleria a 1,29 milhão de empregos. No primei-
ro trimestre de 2022, o resultado continua sendo positivo. 
Mas o cenário aponta para uma reversão, ainda que margi-
nal, da tendência. Segundo a OIT, o número de horas tra-
balhadas ficou 1,6% acima dos patamares pré-pandêmicos, 
o equivalente a 1,16 milhão de postos de trabalho, abaixo 
da taxa do final de 2021. Para a organização, o ano de 2022 
será "difícil" para a América Latina e a recuperação dos úl-
timos meses pode ser desfeita.

OIT: Emprego no Brasil rastejante

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

ICMS
Se o Congresso aprovar 

proposta que estabelece alí-
quota máxima de 17% do 
ICMS para combustíveis, 
energia e telecomunica-
ções, os estados brasileiros, 
incluindo o Ceará, podem 
perder R$ 70 bilhões em 
arrecadação anual. O tex-
to, que estabelece a fixa-
ção de alíquota máxima, 
deve ser votada, hoje, na 
Câmara dos Deputados. 
Os impostos serão sobre 
a produção, importa-
ção, comercialização e a 
prestação de serviços, de 
competência da União, 
estados e municípios.

ICMS II
Caso seja aprovada, a 

mudança causará uma 
nova dinâmica tributária, 
principalmente nas esferas 
estaduais e municipais. 
Hoje, é alegado que as 
maiores arrecadações, 
nesses locais, advêm desses 
impostos. Na nova confi-
guração, o teto não dará 
autonomia para definir 
a porcentagem em cima 
do tributo. A previsão é 
que, ao entrar na pauta da 
Câmara, o projeto também 
vire tema central da reu-
nião de líderes no Senado 
Federal, entre amanhã (25) 
e quinta-feira (26).

Restituição
A Receita Federal libera, 

a partir das 10 horas de 
hoje, a consulta ao primei-
ro lote de restituição do 
Imposto de Renda 2022. O 
crédito bancário será feito 
para 3,4 milhões de contri-
buintes prioritários, tota-
lizando R$ 6,3 bilhões pa-
gos. O dinheiro do primeiro 
lote de restituição cairá na 
conta dos contribuintes no 
dia 31, último dia para en-
tregar a declaração do IR. 
O prazo inicial era 29 de 
abril, mas foi prorrogado 
pela Receita pelo terceiro 
ano seguido por causa da 
pandemia de covid-19.

Desconfiança
Os lançamentos de 

imóveis do programa Casa 
Verde e Amarela fecharam 
o primeiro trimestre de 
2022 com queda de 25,6% 
sobre igual período de 2021, 
segundo dados da CBIC. O 
resultado, afirma a entidade, 
foi puxado não pela taxa de 
juros, mas pela falta de con-
fiança dos empresários em 
investir no segmento e pela 
queda no poder aquisitivo das 
famílias, além dos custos da 
construção. Os lançamentos 
de imóveis em geral recuaram 
2,6% na mesma base de com-
paração, com cerca de 53 
mil unidades lançadas.

IR: Multa por declaração em atraso é de 20%
Os contribuintes precisam ficar atentos ao prazo final 
da declaração do imposto de renda, que segue até 31 
de maio. Quem não prestar conta ao Fisco até o prazo 
estipulado, pode pagar multa que pode chegar a 20% 
do imposto devido. O valor da multa é de 1% ao mês, 
calculado sobre o imposto devido - a multa mínima é 
de R$ 165,74 e pode chegar a 20% do valor do IR. Os 
valores das multas iniciam-se no primeiro dia após o 
prazo de entrega e terminam na data de apresenta-
ção da declaração, ou, caso não sejam entregues, na 
data de lançamento oficial pelo Fisco.

Para Guedes, “está todo mundo no azul”
Em alguns lugares 
do País, o ICMS 
sobre combus-
tíveis ultrapassa 
30%. Já na conta 
de luz, a média é 
21%. A proposta 
em discussão na 
Câmara limita a 
17%. Os gover-

nadores reclamam das perdas de arrecadação e dizem 
que essas perdas podem ameaçar a prestação de serviços. 
Contudo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, rebateu:  
“O Governo fez sua parte; está todo mundo está no azul".

Mais de 100 mil empresas aderem ao 
Relp; prazo termina dia 31 deste mês

Mais de 100 mil empre-
sas já aderiram ao Progra-
ma de Reescalonamento do 
Pagamento de Débitos no 
Âmbito do Simples Nacio-
nal (Relp). O prazo para as 
micro e pequenas empresas 
e os para microempreen-
dedores individuais (MEIs) 
parcelarem suas dívidas 
pelo Programa segue até o 
dia 31 de maio, disse a Re-
ceita Federal. De acordo 

com o órgão arrecadador, 
podem ser regularizadas 
pelo Relp todas as dívidas 
apuradas pelo Simples Na-
cional até o mês de feverei-
ro de 2022. A adesão pode 
ser feita pelo e-CAC, dis-
ponível no site da Receita 
Federal ou pelo Portal do 
Simples Nacional.

O pagamento poderá ser 
parcelado em até 180 vezes, 
com redução de até 90% das 

multas e juros, dependendo 
do volume da perda de re-
ceita da empresa durante os 
meses de março a dezembro 
de 2020 (calculado em rela-
ção a 2019). Parcelamentos 
rescindidos ou em anda-
mento também poderão ser 
incluídos. O parcelamento 
de débitos já inscritos em 
Dívida Ativa da União deve 
ser negociado junto à Pro-
curadoria-Geral da Fazen-

da Nacional (PGFN), por 
meio do portal Regularize, 
ferramenta digital de servi-
ços da PGFN. Para acessar 
os serviços disponíveis, é 
preciso fazer o cadastro no 
portal. Após efetuar o ca-
dastro, o acesso pode ser 
feito por meio de senha, 
certificado digital ou atra-
vés do portal e-CAC da Re-
ceita Federal, no menu “Dí-
vida Ativa da União”.

Receita libera consulta ao 1o lote 
de restituição do IR 2022 hoje
Os valores serão creditados, inicialmente, na conta de contribuintes idosos, 
do grupo chamado prioritário, desde que não tenham caído na malha fina

Prefeitura Municipal de Parambu - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, localiza-
da a Travessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 26/05/2022, 
às 09h, realizara Abertura das Propostas de preços referente a licitação de Concorrência Pública 
N° 2022.03.09.001 - GM(Governo Municipal), cujo objeto: Seleção de empresa para o registro de 
preços para futuras e eventuais contratações de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
reforma e ampliação de prédios  e logradouros públicos, pavimentação em paralelepípedo  e em 
pedra tosca, por demanda, do município, a partir do maior percentual de desconto ofertado sobre 
a tabela de custos atualizada, da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Ceará (SEINFRA/CE) 
tabela sintética com desoneração, acrescida do BDI correspondente a cada lote. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Ico - Extrato da Ata de Registro de Preços - A Secretaria de Saúde, Órgão 
Gerenciador, torna público o extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrôni-
co nº 05/2022 - PERP. Unidades Administrativas participantes: Gabinete da Prefeita; Secretaria 
de Administração e Finanças; Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos; Secretaria de De-
senvolvimento Econômico, Cultura e Turismo; Secretaria de Esporte e Juventude; Controladoria 
Geral; Secretaria de Segurança Pública e Cidadania; Superintendência Municipal de Defesa do 
Meio Ambiente - SUDEMA; Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura; Secretaria de 
Educação; Centro de Operações do Trânsito - COTRAN, Secretaria do Trabalho e Assistência So-
cial. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material de limpeza, higiene 
utensílios para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Prazo de vigência 
da Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir 
de sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 5.430.247,50 (cinco milhões 
quatrocentos e trinta mil duzentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos). Contratados: J M 
Donna de Freitas Araujo - ME, CNPJ Nº 12.240.925/0001-99; através de seu representante legal, 
a Sra. Josefa Maria Donna de Freitas Araújo, Nektarcomercio e Representações Ltda, CNPJ Nº 
01.391.755/0001-27, através de seu representante legal, a Sra. Maria Enidete Almeida. Assinam 
pelo Órgão Gerenciador: o Ordenador de despesas, Éder Lima Aureliano. Data da assinatura da 
Ata de Registro de Preços: 19/05/2022.

Prefeitura Municipal de Pindoretama/Ce - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, co-
munica aos interessados que a fase de Abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preços 
dos licitantes Habilitados na Tomada de Preços Nº 03.22.02/2022, que tem como objeto a contrata-
ção de empresa para a prestação de serviços técnicos na área de assessoria e consultoria contábil, 
junto as escolas da rede de ensino do município, através da Secretaria da Educação e Juventude, 
será realizada no dia 27/05/2022 às 09h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à 
Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, Pindoretama/CE, ficando todos os licitantes intimados 
nos termos do inc. III do art. 43 da lei 8666/93. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comu-
nica aos interessados o Resultado de Habilitação referente à Tomada de Preços Nº 04.05.01/2022, 
cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde 
Tipo I (UBS), no bairro Caponga Funda, município, declarando as seguintes empresas Habilitadas: 
CMGCON Construtora e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 19.726.451/0001-39. To-
maz Construções Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 32.236.949/0001-81. Construtora Impacto 
Comercio e Serviços Eireli inscrita no CNPJ sob o nº 00.611.868/0001-28. ABRAV Construções 
Serviços Eventos e Locações Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 12.044.788/0001-17. Chianca 
Construções e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 22.496.219/0001-66. WU Constru-
ções e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 10.932.123/0001-14. ML Incorporações e 
Serviços Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 42.089.488/0001-15. Estruture Construções e Servi-
ços Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 25.011.736/0001-96. Lit Empreendimentos e Serviços Ltda 
- EPP inscrita no CNPJ sob o nº 26.592.136/0001-21, por terem cumprido com os itens do edital 
e declarando as seguintes empresas Inabilitadas: L S Serviços de Construções Eireli - ME inscrita 
no CNPJ sob o nº 21.541.555/0001-10 não atendeu as exigências do item 5.1.; 5.2 e 5.3 do anexo 
I (Projeto Básico) as certidões de registro e quitação da pessoa jurídica e da pessoa física, encon-
tram-se inválidos vez que o contrato dos prestadores de serviços do Engenheiro Otávio Augusto 
Carvalho Silva, Thomás de Aquino Lima Nunes e Cleobis Costa dos Santos, não fora realizado nos 
referidos registros estando em desacordo com o item “Informações e Notas” previstos nas respecti-
vas certidões. G K Engenharia e Soluções Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 45.022.575/0001-43 
não atendeu as exigências do item 5.2 do anexo I (Projeto Básico) “Quanto à capacitação técni-
co-operacional” parte integrante do edital. Apresentou a comprovação da qualificação econômico-
-financeira em desacordo com o item 3.1.10. e alínea “a”, do Edital. Fica aberto o prazo recursal 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei de Licitações vigente. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação.  Modalidade: Concorrência Pública N.º CP – 
2022.05.17.01 – SEDUMASP. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil 
para executar projeto de construção de um galpão industrial com área de 1.500M2, localizado no 
Bairro Curicaca no município, conforme Termo de Convênio de Nº 10/2022 - ADECE, de acordo 
com projeto básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambien-
te e Serviços Públicos. TIPO: menor preço global, empreitada no regime de execução indireta. A 
comissão de licitação comunica aos interessados que no dia 22/06/2022, às 09:30h, na sala da 
comissão de licitação, estará recebendo os envelopes de habilitação e proposta de preços, para a 
licitação do objeto acima citado. Edmilson Mota Neto - Presidente da CPL/PMQ.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Gabinete do Prefeito Lorena Gonçalves 
Holanda Amorim, Chefe de Gabinete. Extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico nº 
00.001/2022-PE: nº 00.001/2022-20GAB - Valor global: R$ 15.080,00 - Contratada: C. H. Brito Ro-
lim, através de seu representante legal, o Sr. Carlos Henrique Brito Rolim. nº 00.001/2022-19GAB 
- Valor global: R$ 31.500,00 - Contratada: F. C. Cunha Rufino - EPP, através de seu representante 
legal, o Sr. Francisco Carlos Cunha Rufino. nº 00.001/2022-18GAB - Valor global: R$ 156.200,00 - 
Contratada: R&R Serviços e Locações EIRELI - ME, através de sua representante legal a Sra. Jaris 
da Silva Rodrigues. Objeto: Contratação de serviços para realização de eventos para atender as 
necessidades das diversas Secretarias do Município. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data das 
assinaturas dos contratos: 19/05/2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE 
REPUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO  Nº 06.004/2022 - Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, ADMITINDO O FORMATO DE COOPERATIVA, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES COMPLEMENTARES DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 
ESPECIALIZADOS ESSENCIAIS NA ÁREA DE SAÚDE, JUNTO A REDE MUNICIPAL DE 
GUAIÚBA/CE. O prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até às 08h59min do 
dia 06 de junho de 2022, com abertura para análise das propostas às 09h00min e Sessão 
de Disputa de Lances às 10h00min. O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos 
www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. 
Informações: Na sede da Comissão Central de Licitação e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, 
nº 53, Centro, Guaiúba/CE ou licitacao@guaiuba.ce.gov.br. Guaiúba/CE, 23 de maio de 
2022 – Rosicléia da Silva Magalhães – Presidente e Pregoeira da CCLP.

Pelo presente edital os sindicatos reunidos: SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER-
VIÇOS DE CAPATAZIA PORTUÁRIA NOS TERMINAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E RETRO-
PORTOS DO ESTADO DO CEARÁ, inscrito no C.N.P.J. Nº 07.339.211/0001-00, com sede a Av. 
Vicente de Castro, 6920, CEP.: 60.180-410, Cais do Porto, Fortaleza-CE., e SINDICATO DOS 
VIGIAS PORTUÁRIOS DO ESTADO DO CEARÁ, inscrito no C.N.P.J. Nº 07.388.999/0001-22, 
com sede na Rua Vicente de Castro, 80, Cais do Porto, CEP.: 60,180-410, Fortaleza-CE., ambos 
com base territorial no Estado do Ceará, por intermédio de seus presidentes abaixo assinados, 
convoca os trab alhadores portuários, pertencentes as categorias profissionais diferenciadas, 
TPA’s – trabalhadores portuários avulsos e trabalhadores celetistas, com ou sem vínculo de em-
prego, que exerçam suas funções laborais na base territorial do Estado do Ceará, sócios e não 
sócios, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na seguinte data e 
local: Dia  03 de Junho de 2022 [quinta-feira], em Fortaleza-CE. – às 07:00 em primeira con-
vocação e às 07:30 em segunda convocação, na sede própria dos Portuários sito a Avenida 
Vicente de Castro, 6920, Cais do Porto, CEP.: 60.180-410. Oportunidade em que será discutida 
e votada a seguinte Ordem do Dia: A-) Terceiro Aditivo a CCT 2021/2023 .Fortaleza, 23 de maio 
de 2022. José Ribamar dos Santos Filho - DIRETOR PRESIDENTE

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA 
PORTUÁRIA NOS TERMINAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E RETROPORTOS DO ESTADO DO 
CEARÁ, inscrito no C.N.P.J. Nº 07.339.211/0001-00, com sede a Av. Vicente de Castro, 6920, CEP.: 
60.180-410, Cais do Porto, Fortaleza-CE, com base territorial no Estado do Ceará, por intermédio 
de seu presidente abaixo assinado, convoca os trabalhadores portuários, pertencentes a categoria 
profissional diferenciada, TPA’s – trabalhadores portuários avulsos e trabalhadores celetistas, com 
ou sem vinculo de emprego, que exerçam suas funções laborais na base territorial do Estado do 
Ceará, sócios, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na seguinte 
data e local: Dia 03 de Junho de 2022 [quinta-feira], em Fortaleza-CE. – às 07h00 em primeira 
convocação e às 07h30 em segunda convocação, em sua sede própria, na Avenida Vicente 
de Castro, 6920, Cais do Porto, CEP.: 60.180-410. Oportunidade em que será apresentada, dis-
cutida e votada a seguinte Ordem do Dia: A) renovação de Acordo Coletivo de Trabalho de Graneis 
sólidos, pela Operadora Portuária Terminal de Grãos de Fortaleza Ltda.; 2 – Em sendo aprovado os 
termos da proposta, dar autorização à diretoria executiva para firmar o(s) acordo(s). Fortaleza, 23 
de maio de 2022. José Ribamar dos Santos Filho-DIRETOR PRESIDENTE

ANTONIO MESQUITA NETO - CPF: 646.335.351-53
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Rua Olho Dágua, S/N, Alphaville 
Ceará 03, Q-N3, LT-26, Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ELDER MENEZES DOS REIS - CPF: 822.027.375-53
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Av. Atlantica, S/N, Alphaville Ceará 
02, Q-P3, LT-08, Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do 
manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ANTONIO MESQUITA NETO - CPF: 646.335.351-53
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Rua Olho Dágua, S/N, Alphaville 
Ceará 03, Q-N3, LT-26, Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
do manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ELDER MENEZES DOS REIS - CPF: 822.027.375-53
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Av. Atlantica, S/N, Alphaville Ceará 
02, Q-P3, LT-08, Cidade Alpha, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do 
manual de informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - 
Tomada de Preços nº 2022052301-SEIN, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIARIO DO 
MUNICIPIO DE JAGUARETAMA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO 
PROJETO BÁSICO. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que a 
sessão de recebimento dos envelopes será dia 08/06/2022 ás 09h00mim, na sala da 
comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185, 
Maiores Informações Tel. (88) 3576-1305, Email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br – Jaguaretama-CE, 23 de Maio de 2022. 
Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - 
Tomada de Preços nº 2022052302-SEIN, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA 
(IRAPUAN PINHEIRO) NA SEDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA-CE, 
conforme projeto básico. A Comissão de Licitação comunica aos interessados que a 
sessão de recebimento dos envelopes será dia 09/06/2022 ás 09h00mim, na sala da 
comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão Gonçalves, 185, 
Maiores Informações Tel. (88) 3576-1305, Email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br – Jaguaretama-CE, 23 de Maio de 2022. 
Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

DATA DO PAGAMENTO 

1º Lote - 31 de maio 

2º Lote - 30 de junho 

3º Lote - 29 de julho 

4º Lote - 31 de agosto 

5º Lote - 30 de setembro
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Vitória. Mesmo jogando com uma equipe alternativa, o Atlético-MG derrotou o Brasiliense por 1 a 0, neste 
domingo (22) no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, e avançou para as oitavas de final da Copa do Brasil.O 
Galo conseguiu a classificação sem problema algum, pois venceu o confronto de ida por 3 a 0 no Mineirão.ESPORTES

FOTO RUBENS CHIRI/SÃO PAULO FC

Inácio de Almeida
Fazia tempo que o Flórida Bar na Rua Dom Joaquim 

não recebia tanta gente como no sábado que passou. O 
jornalista Inácio de Almeida lançou seu livro e os amigos 
foram lá abraçá-lo. Inácio é um jornalista que desde cedo 
esteve ao lado da demcracia plena, da liberdade de ex-
pressão e do amor a verdade e a justiça. Eui lá estive pois 
foi seu colega nos bons tempos de jornal O Povo. Daqui 
meu abraço a figura tão digna.

Loteria
Insista, persista e não desista. O seu dia chegará. Lote-

ria dos Sonhos é uma realidade.

Ganha e leva
O sorteio da moto zero tem que a Loteria dos Sonhos 

aconteceu todo dia no norário de 19hs. Ali, ganha e leva e 
aiunda aparece na TV.

Clubes sociais
Os clubes sociais ainda sofrem os reflexos da pande-

mia. As atividades internas está quase que paradas e a 
inadimplência entre os sócios é grande.

O Ari de Sá
Ninguém segura o Ari de Sá. Dos 119 apro-

vados em Medicina pela Uece 63 são do Ari. 
Dos 13 melhores classificados 10 são do Ari.

Côco Bambu

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O vitorioso empresário Afranio Barreira anuncia 
a inauguração de mais duas unidades de sua cadeira 
nacional de restaurantes. Isto significa a geração de mais 
empregos e que deve ser aplaudido. Já disse e repito, em-
presário bom é aquele que ganha dinheiro, mas emprega.

DIMAS FORTE Na coluna hoje três nomes vitoriosos. 
Deputado federal Danilo Forte, o midiático e vitorioso capitão 
Wagner, Dimas Forte, figura admirável da sociedade em visita a 
Paramoti, Apuiarés, Itapajé e Irauçuba.

CARNAVAL DA SAUDADE Tem nova data o carna-
val da saudade festa que toda cidade acurava. Será agora no 
dia 16 de julho, uma semana antes do Fortal.

WANDERLEI LEITE Ele é um entusiasta do xadrez e um 
apaixonado pela AABB. Hoje na coluna meu amigo Maninho.

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

Em um clássico movimen-
tado, Corinthians e São Pau-
lo empataram por 1 a 1, neste 
domingo (22) na Neo Quí-
mica Arena, na capital pau-
lista, em duelo válido pela 7ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. Calleri fez o gol dos 
visitantes no primeiro tem-
po e Adson igualou para os 
mandantes no segundo. Com 
o resultado, o Timão vai a 14 
pontos, na liderança da tabe-
la, enquanto o Tricolor vem 
logo atrás, com dois pontos a 
menos, junto com Palmeiras, 
Atlético-MG e Botafogo.

O primeiro tempo foi 
movimentado, com domí-
nio do São Paulo mesmo 
atuando fora de casa. O 
goleiro Cássio, do Corin-
thians, fez diversas defesas 
difíceis, como no chute de 
Alisson, que recebeu dentro 
da área e bateu de primeira, 
à direita. O camisa 12 corin-
tiano se esticou para colocar 
para escanteio, aos 18.

Aos 26, o goleiro novamen-
te precisou trabalhar em ca-
beçada de Calleri após longo 
lançamento de Rodrigo Nes-
tor. Em meio ao domínio tri-
color, o Corinthians chegou a 
balançar as redes aos 35, com 
Jô, mas o gol foi anulado por 
impedimento de Renato Au-
gusto, que fez o cruzamento.

Uma confusão entre joga-
dores dos dois times, somada 
ao tempo para revisar e anu-

lar o gol corintiano, resulta-
ram em longos acréscimos e 
o São Paulo enfim conseguiu 
seu gol aos 50 minutos. Após 
cobrança de falta na área, 
Alisson ficou com a sobra e 
encontrou Calleri dentro da 
área. O argentino dominou 
e fuzilou, abrindo o placar e 
marcando pela sétima vez no 
campeonato. Ele é o artilheiro 
da competição.

Antes do intervalo, o Tri-
color ainda teve tempo para 
exigir três grandes defesas de 
Cássio no mesmo lance.

Logo no início da segunda 
etapa, um fato extracampo 

chamou a atenção: o árbi-
tro Wilton Pereira Sampaio 
comunicou ao quarto árbi-
tro que uma parte da torcida 
corintiana entoou cânticos 
homofóbicos direcionados 
ao São Paulo. O ato pode ser 
usado para uma eventual pu-
nição ao time.

Aos 15, o São Paulo teve 
um gol anulado por impedi-
mento de Eder. Na primeira 
metade do segundo tempo, a 
equipe ainda se impunha ao 
rival, mas pouco a pouco foi 
perdendo território.

As investidas deram resul-
tado para o Timão. Aos 34, 

três jogadores que entraram 
após o intervalo em mexi-
das do técnico Vitor Pereira 
montaram a jogada do gol 
do empate. Júnior Moraes 
tocou para a esquerda, onde 
Lucas Piton dominou e cru-
zou para Adson completar 
de cabeça.

O empate estendeu o tabu 
do São Paulo no estádio do 
Corinthians: desde que a 
Arena foi inaugurada, em 
2014, o Tricolor nunca bateu 
o adversário em território 
inimigo. São 16 jogos, com 
dez vitórias corintianas e 
seis empates. As duas equi-
pes têm compromissos pe-
los torneios continentais no 
meio da semana. Na quinta 
(26), o Timão decide seu fu-
turo na Libertadores diante 
do Always Ready (Bolívia), 
a partir das 21h (horário de 
Brasília) em casa. A equipe 
luta por uma das duas vagas 
do Grupo E com o Deporti-
vo Cali (Colômbia) e o Boca 
Juniors (Argentina).

Já o São Paulo tem um due-
lo menos tenso, pois já está 
classificado à próxima fase 
da Copa Sul-Americana. Na 
quarta (25) o Tricolor recebe 
o Ayacucho (Peru).

Pelo Brasileirão, o São Pau-
lo joga no sábado (28) contra 
o Ceará, no Morumbi. No dia 
seguinte, o Timão defenderá a 
liderança diante do América-
-MG, também em casa.

Ambas equipes terão seus próximos duelos contra equipes do exterior, 
com o timão enfrentando o Always Ready e o tricolor o Ayacucho do Peru  

Corinthians e São Paulo empatam 
em 1 a 1 pela Série A do Brasileiro 
Em clássico disputado na Neo Química Arena, os dois clubes paulistas 
pela sétima rodada do nacional empatam em partida movimentada

BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A
CNPJ 11.805.397/0001-05

Torna público que requereu à SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS DE AQUI-
RAZ, a Regularização da Licença de Operação para Coleta, Transporte e Armazenamento de Resíduos Sólidos e Produtos; recebimento, triagem, 
prensagem e armazenamento temporário de papel, plástico, metal, vidro, orgânicos (compostagem), óleo vegetal, gordura residual, resíduos 
químicos, resíduos da construção civil de pequenos geradores e poda, no município de Aquiraz/CE, na Av. dos Oceanos, N° 1602, na Praia do 
Porto das Dunas, CEP: 61.700-000, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das normas necessá-
rias para o licenciamento ambiental na referida SECRETARIA.

A COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, torna público que recebeu 
do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC, a re-
novação da Licença de Operação - LO, para atividade de comércio e serviços 
– outros (código 06.15), no Município de Caucaia, na Rodovia BR 222, No 7100, 
Km 04, Tabapua - Caucaia-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

GABRIELA CAMARGO JACHINOSKI FOZZATTI – CPF: 224.020.038-39
Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - 
SEMMAM, a Regularização de Licença de Instalação de Nº 053/2022, com validade até 
20/05/2024, referente a uma residência unifamiliar, localizada no Loteamento Fazenda 
Canoé, constituído pelo lote 02 da Quadra 05, Setor Residencial 2, Canto da Barra, no 
município de Fortim - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

MAGIC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
CNPJ: 35.615.767/0001-00

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM, a Au-
torização Ambiental de Nº012/2022, com validade até 13/05/2023, referente à construção de um 
Muro, localizado na Rua Frentes B e C, do loteamento Planalto do Maceió, constituído pelos lotes 
05, 06, 07, 08, 18, 19 e 20, da quadra 18, no município de Fortim - CE. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

EMERSON LUIZ CANDIDO
CPF: 693.616.066-20

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM, a licen-
ça de instalação com Mudança de Titularidade Nº 43/2022, com validade até 17/05/2024, referente 
a uma residência unifamiliar, localizada na rua R do loteamento Pontal de Maceió, constituído pelo 
lote 21, da quadra 24, no município de Fortim - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41708 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR NUNES DE MORAIS e FABIANA ROBERTO DE OLIVEIRA;
Edital n° 41709 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSEMIR MORAIS MARINHO e KARLA KARINY SILVEIRA VASCONCELOS;
Edital n° 41710 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JURAILSON GOMES PAIXAO e SABRINA SILVA LIMA;
Edital n° 41711 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCIANO LIMA DE SALES e FABIANA ALVES PEREIRA;
Edital n° 41692 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOELISON DA SILVA SOUSA e FRANCISCA ALESANDRA ALVES DE MORAIS;
Edital n° 41694 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADRIANO APOLONIO DA SILVA e MARIA AURILENE OLIVEIRA LIMA;
Edital n° 41693 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON RABELO DE PAIVA e MICHELLE DIAS DAS NEVES;
Edital n° 41695 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX DA SILVA LAGO e ANTONIA ELZILENE CORREIA COSTA;
Edital n° 41697 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLÉSIO MOURA DE OLIVEIRA e ALDA DOS SANTOS MOURA;
Edital n° 41698 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO TIEGO MACIEL RODRIGUES e REGISLANE LIMA SILVA;
Edital n° 41716 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAYKON MACIEL PEREIRA e JULIANA SILVA SOUSA;
Edital n° 41696 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE ERIALDO SOUSA DA SILVA e VALERIA NUNES DANTAS;
Edital n° 41712 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL LEOPOLDINO DFE SOUZA e MARIA VANESSA REGO DA SILVA;
Edital n° 41713 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JOSE BARROS DE SOUSA FILHO e SABRINA DA SILVA BRITO;
Edital n° 41714 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE AUGUSTO MOTA e DEISIANE DE SOUZA TEIXEIRA;
Edital n° 41699 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURICIO ALVES DO NASCIMENTO e THALIA GONÇALVES DE MORAIS;
Edital n° 41700 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCICO DIEGO SALES DA SILVA e MARCIA VALDENIA DA SILVA OLIVEIRA;
Edital n° 41715 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CÉSAR ALVES CAPISTRANO e MARIA DAS GRACAS DE LIMA;
Edital n° 41717 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS DA CONCEIÇÃO COSTA e LUCIANA MIRELA FERREIRA DOS SANTOS;
Edital n° 41701 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE SERGIO BEZERRA MARQUES e MARIA LUCIANA GOMES DE OLIVEIRA;
Edital n° 41718 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ELOY DA SILVA NETO e CLÉA MARIA DE LIMA;
Edital n° 41702 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ WELLINGTON ARAGÃO DO NASCIMENTO e MARIA SIMONE SILVA DE MELO;
Edital n° 41703 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIOGO MUNIZ DE FREITAS HAIDAR e FLAVIANE DE FREITAS ALBUQUERQUE;
Edital n° 41719 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS HENRIQUE DOS SANTOS LEAL e MICHELY MORAES DE ANDRADE;
Edital n° 41704 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FLAVIO ANDERSON RIBEIRO BRAGA e CAMILLA MARIA CAMPELO DE ARAUJO;
Edital n° 41706 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NELSON DA SILVA TEIXEIRA e MARIA LIDIANE MORAES DA SILVA;
Edital n° 41705 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WENDEL WESLEY MAGALHÃES DE MORAES e MARIA NICOLE BERNARDO CAVALCANTE;
Edital n° 41707 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO LUCIANO RIBEIRO DE LIMA JUNIOR e VALDENIA RODRIGUES DE OLIVEIRA.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 23 de maio de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76048 - RONNY ANDERSON GIRÃO CHAVES e CAMILA CARDOSO 
DE SOUSA; Edital n° 76049 - CARLOS HENRIQUE DE SOUSA RIBEIRO e 
CAROLINE DIAS GOMES; Edital n° 76050 - ANTONIO BRAZ DE CASTRO e 
VERA LÚCIA DE SOUSA; Edital n° 76051 - ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 
CRUZ e GLEICIANE DA SILVA SANTOS; Edital n° 76052 - ALISSON SILVA 
CHAVES e ALESSANDRA NOGUEIRA DOS SANTOS; Edital n° 76053 - JULIO 
CESAR NEVES GURGEL e VITÓRIA REGEA PUCCI ALMEIDA.
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, 23 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339569- Breno Bezerra Chaves e Natália Lopes Siebra de Morais;
339570- Julio Cesar Goiana de Sousa e Liliane Vieira dos Santos;
339571- Gabriel Silva Cajazeiras e Vivian Gabrielle Silva Façanha;
339572- Artur de Freitas Mendes e Kamilla Alves da Frota;
339573- Gleuson Ferreira de Souza e Ana Cristina Ribeiro de 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, 23 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66767-FRANCISCO GENÉSIO DO NASCIMENTO E ANTONIA DO NASCIMENTO FERNANDES

Fortaleza, 23 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27616 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ELIENILDO DE LIMA e MARIA NATALIA SOUZA VIANA;
Edital n° 27617 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLAUTON MONTEIRO DA ROCHA e MARIA ELISABETH GOMES DE LIMA;
Edital n° 27618 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ AIRTON BRAGA DOS SANTOS FILHO e SARAH INGRID OLIVEIRA DE LIMA;
Edital n° 27619 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL PINHEIRO LEITE PESSOA RAMOS e THAMIRES DE QUEIROZ LEMOS;
Edital n° 27620 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO AUGUSTO COSTA DA SILVA e LARISSA BARBOSA LIMA MOREIRA DE SOUSA;
Edital n° 27621 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ MARCELO MAGALHÃES e MARIA HELENA PONTES LIMA;
Edital n° 27622 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS HEITOR DOURADO MARTINS e BRUNA FREIRE LUNA;
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, 23/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9637-JAIR ROCHA SANTOS E MARIA VITORIA LOPES BARBOZA
Nº9638-MARIA ALINE DE SOUSA CRUZ E MARCIANA MARTINS SILVA
Nº9639-LAYSON RAYRE ROCHA RIBEIRO E ALICIA GOMES DE ARAUJO
Nº9640-FRANCISCO RAFAEL DE CASTRO COSTA E MARIA JUCILENE BRITO DE ANDRADE
Nº9641-FRANCISCO RONILDO BATISTA DA ROCHA FILHO E NAARA KÉDMA PINHEIRO ARAÚJO
Nº9642-IGOR FELIPE MARTINS DE SOUSA E MARIO JORGE FERREIRA BEZERRA
Nº9643-PIETRO LUCCAS SILVA PINTO E THAYSLANE MARTINS DE SOUSA
Nº9644-VENICIO SOARES DE OLIVEIRA E FRANCISCA MAYARA OLIVEIRA DOS SANTOS
Nº9645-TIAGO DA SILVA E LUANA NEGREIROS GUERRA
Nº9646-CAMILA DA SILVA GOMES E ANGÉLICA MIQUELANGELA PEREIRA
Nº9647-FABIANE SOARES MOREIRA DOS SANTOS E BRUNA RICHELY EUFRASIO DA SILVA
Nº9648-MARIA PRISCILA HOLANDA SANTOS E CLARICE PAIVA BEZERRA
Nº9649-MATEUS RIBEIRO DE AZEVÊDO E YASMIM MARQUES CAVALCANTE
Nº9650-FERNANDO JEFERSON LIMA DE SOUSA BARROS E EMANUELA FURTADO PINHEIRO
Nº9651-CAMILA CARVALHO DE LIMA E SABRINA LAURINDO DA SILVA
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO

Fortaleza-CE, 24 de maio de 2022
Fernanda Maria Alves Gomes

Oficiala



O Prêmio Sesc de Literatu-
ra, um dos mais importantes 
do país na distinção de escri-
tores inéditos os vencedores 
da edição 2022, nas categorias 
Romance e Conto. O paraen-
se Pedro Augusto Baía, com 
Corpos benzidos em metal pe-
sado, foi selecionado na cate-
goria conto, e a gaúcha Taiane 
Santi Martins, com o romance 
Mikaia. A origem dos autores 
reafirma o estímulo à diver-
sidade por parte do Prêmio 
e sua capacidade de projetar 
escritores das mais distintas 
regiões do país. Os livros dos 
dois vencedores serão lança-
dos em novembro pela editora 
Record, parceira do Prêmio 
Sesc desde a sua criação.

Corpos benzidos em metal 
pesado foi concebido ao lon-
go dos últimos quatro anos, 
em um processo de reescrita 
e constante reflexão do autor. 
Assim, o livro de contos reflete 
os seus sentimentos e percep-
ções diante da devastação am-
biental, política, de direitos e 
de afetos. Nestes contos, Pedro 
tenta descrever um mosaico de 
geografias, povos, sentimentos 
e experiências que denunciam 
as violências, invasões e des-
truições no Norte do Brasil 
e aos corpos que lá residem. 
E que, neste processo de de-
vastação, resiste uma voz, um 
grito, uma reza ancestral da 
natureza, um pedido de socor-
ro transmutado neste livro. A 

comissão final que selecionou 
a obra foi composta pelos es-
critores Natalia Borges Polesso 
e Paulo Scott.

O romance Mikaia narra 
a história de três gerações de 
mulheres que viveram e fugi-
ram da guerra civil moçam-
bicana. O livro joga com as 
diferentes maneiras de se lidar 
com um passado traumáti-
co. Enquanto Mikaia - uma 
dançarina de ballet que sofre 
uma amnésia repentina - quer 
lembrar, sua irmã, Simi, quer 
esquecer e sua avó, Shaira, de-
cide silenciar. O desenrolar da 
trama se dá no embate entre as 
tentativas de Mikaia em recu-
perar um passado que lhe foi 
roubado, os retalhos de me-
mória que lhe voltam confusos 
e a resistência de Simi em re-
nunciar a uma infância inven-
tada e cultivada por vinte anos 
às custas do esquecimento. O 
romance foi selecionado pela 
comissão final composta pelos 
escritores Itamar Vieira Junior 
e Luciany Aparecida.

Neste ano, o Prêmio Sesc 
de Literatura recebeu a ins-
crição de 1.632 livros, sendo 
844 em Conto e 788 em Ro-
mance. As regiões Sul-Sudes-
te registraram o maior núme-
ro de inscritos, liderados pelo 
estado de São Paulo. “Pela 
primeira vez, em 19 anos, a 
categoria Conto recebeu mais 
obras que Romance. E o ba-
lanço de todas as edições do 

Prêmio nos traz uma grande 
curiosidade: alcançamos a 
marca de quatro vencedo-
res dos estados do Pará e Rio 
Grande do Sul, cada um, mos-
trando a força da nova litera-
tura destas regiões”, destaca 
Henrique Rodrigues, analista 
de Literatura do Departamen-
to Nacional do Sesc.

Autores
O paraense Pedro Augusto 

Baía, 35 anos, é analista judi-
ciário (psicólogo) no Tribunal 
de Justiça do Estado do Pará, 
com Doutorado em Psicologia 
Forense na Universidade de 
Coimbra. Nascido no muni-
cípio de Abaetetuba (PA), tem 
fascínio pela leitura e escrita 

desde a infância. “Comecei 
lendo livros escritos e publica-
dos por autores independentes 
de minha cidade, em que o 
imaginário, a fauna, a flora e 
povos amazônicos são exalta-
dos. A arte da escrita perma-
neceu comigo ao longo dos 
anos, amadurecendo. No ano 
de 2017, tive um conto pre-
miado em um concurso regio-
nal promovido pelo TJ Pará, 
ocasião na qual finalmente 
passei a escrever com mais 
frequência”, relembra. Para ele, 
ganhar o Prêmio Sesc de Lite-
ratura, enquanto escritor es-
treante e residente em um mu-
nicípio no Norte do Brasil, é 
um reconhecimento máximo. 
“Acredito que irá potenciali-

zar o meu percurso literário e, 
sem dúvida alguma, de outros 
autores iniciantes”.

A gaúcha Taiane Santi Mar-
tins, 34 anos, da cidade de 
Vacaria (RS), é editora da re-
vista Travessa em Três Tempos 
desde 2010. “Minha relação 
com a escrita vem de muito 
nova, mas precisei de tempo 
para assumir a literatura como 
uma escolha profissional. O 
primeiro passo foi criar uma 
revista literária, em 2010, ain-
da no contexto das minhas 
graduações e, na época, sem 
grandes pretensões literárias. 
Desde então a Travessa em 
Três Tempos vem se desenvol-
vendo junto comigo e hoje es-
tamos fechando sua edição de 
número 24”, comemora. Para 
ela, ganhar o Prêmio é um re-
conhecimento pelo aprendiza-
do e lugares por onde passou 
e viveu. “É a primeira vez que 
participo e me sinto honrada 
com o resultado, não apenas 
como uma conquista pessoal, 
mas por sentir que não chego 
até aqui sozinha. Trago comi-
go toda a vivência de uma for-
mação em escrita; da Oficina 
de Criação do escritor Luiz 
Antonio de Assis Brasil; o aco-
lhimento da UniLúrio, na Ilha 
de Moçambique, onde morei 
por um tempo durante a escri-
ta do romance”.

Prêmio
Ao oferecer oportunidades 

aos novos escritores, o Prê-
mio Sesc de Literatura im-
pulsiona a renovação no pa-
norama literário brasileiro e 
enriquece a cultura nacional. 
Em sua 19ª edição, se tornou 
uma das mais importantes 
premiações do país, sendo 
hoje considerado referência 
por críticos literários, escri-
tores brasileiros e visto como 
grande porta de entrada para 
o mercado editorial no Brasil.

Os vencedores têm suas 
obras publicadas e distribuí-
das pela editora Record, o 
que contribui para a credibi-
lidade e a visibilidade do pro-
jeto, pois insere os livros na 
cadeia produtiva do mercado 
livreiro. O lançamento dos 
novos títulos será no final do 
ano, com tiragem inicial de, 
no mínimo, 2,5 mil exempla-
res. Desde a sua criação em 
2003, mais de 20 mil obras 
foram inscritas e 33 novos 
autores foram revelados.

O processo de curadoria e 
seleção das obras é criterioso 
e democrático. Os livros são 
inscritos pela internet, gra-
tuitamente, protegidos por 
anonimato. Isso impede que 
os avaliadores reconheçam os 
reais autores, evitando qual-
quer favorecimento. Os ro-
mances e contos são avaliados 
por escritores profissionais re-
nomados, que selecionam as 
obras vencedoras pelo critério 
da qualidade literária.
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Quarta Cultural. A programação da Quarta Cultural desta semana traz opções que vão do maracatu ao humor, passando 
pelas tradições do forró. O público poderá aproveitar a agenda gratuita que ocorre no Teatro Municipal São José, no bairro 
Centro. A edição desta quarta-feira (25/05) começa às 19 horas, com as tradições do grupo de Maracatu Nação Fortaleza.

FOTO DIVULGAÇÃO

Rapidíssimas
Vem aí mais uma edição do 

Cenários do Varejo 2022, que 
retorna ao calendário oficial 
da CDL de Fortaleza e Facul-
dade CDL neste momento de 
queda no número de casos de 
Covid-19 e do próprio avanço 
da vacinação no Ceará.

Durante o evento, que 
acontece no dia 26 de maio, a 
partir das 12h, no Teatro do 
Shopping RioMar Fortaleza, os 
participantes poderão acompa-
nhar de perto especialistas de 
renome internacional debaten-
do sobre como colocar em prá-
tica as inovações que contri-
buirão para o desenvolvimento 
do varejo como um todo, além 
de trocar ideias e experiências 
sobre as tendências de mercado 
para o pós-pandemia.

O público também será levado 
a entender este novo ambiente de 
negócios, que exige uma verdadei-
ra transformação no varejo, tanto 
no mundo offline como no online, 
dentre outros temas. As inscrições 
estão abertas e podem ser feitas no 
site www.cdlfor.com.br

A médica Dra Jovita 
Veras participou de um 
treinamento seleto para 
cirurgiões vasculares 
brasileiros em São Paulo. 
Oferecido pela empresa 
Servier, o Key Course on 
Venous Surgery Advanced 
discute todas as técnicas 
avançadas no tratamento 
de varizes. Contou com a 
presença de profissionais 
de todo o Brasil.

“O curso agregou muito 
conhecimento e trouxe 
um aprofundamento maior 
sobre técnicas e outros 
assuntos relacionados às 
varizes”, ressalta a médica.

O Key Course on Ve-
nous Surgery foi realizado 
em parceria com o Grupo 
Excelência Vascular, do 
professor Rodrigo Kikuchi, 
referência mundial no 
tratamento de varizes.

O Cine Ceará – Festival 
Ibero-americano de Cine-
ma está com inscrições 
abertas para três mostras 
competitivas da 32ª edi-
ção. São elas: Competitiva 
Ibero-americana de Longa-
-metragem, Brasileira de 
Curta-metragem e Mostra 
Olhar do Ceará. O regula-
mento e o formulário de 
inscrição para cada mostra 
estão disponíveis até o dia 
30 de junho no site www.
cineceara.com. As inscri-
ções são gratuitas.

Com realização de 3 a 
9 de setembro de 2022, 
o 32º Cine Ceará será 
100% presencial, com 
exibições no Cineteatro 
São Luiz e no Cinema do 
Dragão, equipamentos 
da Secretaria da Cultura 
do Ceará (Secult/CE) 
geridos pelo Instituto 
Dragão do Mar (IDM).

E mais...

Prêmio Sesc de Literatura anuncia os 
grandes vencedores da edição de 2022
Corpos benzidos em metal pesado venceu na categoria Conto e Mikaia em Romance

Paraense Pedro Augusto Baía 
venceu na categoria conto

Um pouco de muita gente

Outsourcing em expansão. A locação de equipamentos tecnológicos deve continuar sendo tendência em 2022. De acordo 
com levantamento realizado pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.BR), em 2021 foi registrado expressivo crescimento 
na adesão da terceirização da estrutura de Tecnologia da Informação (TI) e do outsourcing of things no ambiente corporativo e 
essa tendência deve aumentar ainda mais este ano. No Ceará, a empresa CSI Locações, que atua no mercado nas áreas de 
locação de energia, computadores, equipamentos de audiovisual e tecnologia da informação, cresceu 300% nos últimos três 
anos e deve fechar 2022 com alta de 45% no comparativo ao ano anterior, segundo destaca o CEO Patrick Lima.

Padre Eugênio dedicou  sua noite de misericórdia de on-
tem à devoção de Nossa Senhora é um  “Tributo à Maria”. O 
evento aconteceu na quadra do Colégio Santo Inácio.

Paulo Benevides, Waldonys, Dina Léia, Gustavo Serpa, Mar-
cos Lessa, Márcio Campos, Darlington Mesquita, Mota Filho e 
Philipe Dantas, participaram da noite.

Sellene Mega Diet promove no Cumbuco a primeira edição 
do bloquinho dermato, que reuniu turma de profissionais 
da dermatologia do Ceará. A o evento teve como parceiros a 
Vichy e a Cerave.

Natalia Viana celebrou a nova idade no Pipo Restaurante que 
foi lindamente decorado por Rebeka Chaves. Na prestigiada 
noite ela foi pedida em casamento pelo amado Viana Junior. 

Waldonys foi a atração da festa em que se comemorou as 3 
décadas de atuação da Zenir Moveis Eletros.

O Gran Marquise Hotel foi palco da festa mais que reuniu 
diretores, colaboradores e empresários do segmento de mo-
velaria e eletroeletrônicos, além de amigos que testemunham 
o sucesso da marca.

Pague Menos anuncia venda da Tele Sena em sua rede de 
farmácias. Inicialmente, disponível em 100 lojas, a expectati-
va é que o novo produto esteja disponível em todas as unida-
des da rede no segundo semestre deste ano. Item será comer-
cializado após pesquisa de opinião com o público.

As farmácias foram o 2º lugar preferido para a compra da 
Tele Sena, segundo pesquisa realizada pelo Grupo Silvio Santos 
e a Pague Menos, presente em todo Brasil e com 41 anos de 
atuação, será a única empresa do varejo farmacêutico que pode-
rá comercializar o produto por conta da força e capilaridade da 
companhia em atender a demanda.

1Lago sem pato, cisne e 
pedalinho fica um va-

zio de dar pena. Exemplo? 
Nova Cidade da Criança. 

2A aplicação de 50% 
dos recursos do agro-

negócio na pecuária foi a 
grande sacada do BNB. 
A destacada gerente de 
negócios de microfinança 
urbana, Geórgia Evangelis-
ta aprovou literalmente a 
decisão do presidente José 
Gomes da Costa.

3Muitos elogios para o 
desempenho de Herte-

nha Glauce, professora do 
teatro do 5° ano do Cole-
gio Christus, sedes Barão 
de Studart e Dionísio 
Torres. É uma das artífices 
da instituição escolar.

4No dia nacional de 
gerentes de bancos, Ân-

derson Távora e Raimundo 
Palha foram ovacionados.

5Gozando de merecida 
aposentadoria Milton 

Cavalcante. Sua brilhante 
passagem pelo Instituto 
de Identificação da 
Secretaria de Segurança 
Pública ainda hoje é lem-
brada pelo desempenho e 
alto grau de bem servir.

6Hoje há um ano falecia 
uma senhora que 

cultivava amores, simpatia, 
benquerença. Francisca Pe-
reira Silva, Netinha. O pesar 
a João Carlos, responsável 
pelo êxito do coral da paró-
quia da Piedade.

7Neste mês dedicado 
à Nossa Senhora de 

Fátima, os abraços de 
parabéns serão dirigidos 
a Gilberto Dantas.

NUMERADAS

Fabiana Dias Freire o orgulho 
em fisioterapia e terapeuta 
ocupacional. Liderança absoluta

Em nova temporada em Fortaleza, o cirurgião plástico Zaqueu 
Esmeraldo (com Niana) jantou na sexta-feira no @marques.
varjota com a amiga Lourdes Meira, seu sobrinho Gil Vicente 
Barreira, com a mulher Gerusa e as filhas Geórgia e Giovana

Especialista no tra-
tamento de doenças 
venosas, a dra. Jovita 
Veras atualmente é 
diretora científica da 
Sociedade Brasilei-
ra de Angiologia e 
Cirurgia Vascular da 
regional Ceará (SBA-
CV CE) e foi pioneira 
no tratamento de 
varizes com Laser 
Transdérmico em 
Fortaleza. Trabalha 
ainda com diversas 
técnicas, dentre elas 
crioescleroterapia, 
espuma, cirurgia e a 
ablação térmica
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Gaúcha Taiane Santi Martins 
venceu na categoria romance

FOTO DIVULGAÇÃO

Sirley Freire com o filho Tomás 
celebrando os 3 aninhos dele, os 
40 dela com festa no Plus Buffet


