
FOTO WORLD ECONOMIC FORUM / WALTER DUERST

Fortaleza, Ceará, Quinta-feira, 26 de maio de 2022 • Edição No 24.319 • Fundado em 24 de setembro de 1936                                                                                                                                 R$ 2,00

 
 

 

97 71809  304002   51

ISSN 1809-3043

 

NESTA EDIÇÃO
14 páginas

Guedes diz que Brasil “não 
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Mesmo com a inflação superando 12% no acumulado dos últimos 12 meses, o
ministro da Economia afirmou que o Brasil “não dormiu” no combate à inflação

MODA: DRAGÃO 
FASHION BRASIL 
A TODO VAPOR
Evento anual realizado em Fortaleza segue até 
sábado reunindo moda, cultura, e diversas 
outras atividades. CIDADES6

Paulo Guedes disse que, ao contrário de outros países, o Brasil está numa “posição muito confortável e sólida” em relação à sua dívida 
pública. Além disso, o ministro disse ainda que o país foi subestimado durante a pandemia de covid-19 e defendeu que o Brasil teve 

problemas com a inflação “antes dos países desenvolvidos” e que também subiu os juros antes deles. ECONOMIA12

A declaração do ministro da Economia foi feita durante evento do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, a mais importante reunião entre países

Um feirão, no próximo sábado, vai comercializar cinco mil litros do 
combustível sem impostos ao longo do dia, no Bairro Parangaba. A fina-
lidade é chamar a atenção da população para a carga de tributos sobre 
produtos e serviços consumidos no país. ECONOMIA9

Capital cearense: feirão vai vender 
gasolina sem impostos em posto

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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FOTO AGÊNCIA BRASIL

O parlamentar 
trocou o PDT pelo 
PP este ano e soma-
se a nomes de outros 
partidos da base 
que dizem apoiar 
a candidatura de 
Izolda ao Governo do 
Estado, como o PT. Ela 
disputa a indicação do 
PDT contra Roberto 
Cláudio. POLÍTICA3

Deputado da 
bancada evangélica 
vence eleição para 
vice da Câmara

Zezinho Albuquerque 
declara apoio a 
Izolda e mobiliza 
deputados

Durante o dia serão distribuídos cupons para motoristas de carros e motociclistas

A vaga havia sido 
aberta após a retirada 
do deputado Marcelo 
Ramos (PSD), que 
saiu do PL de Jair 
Bolsonaro, abrindo 
as portas para o 
partido indicar outro 
nome. Lincoln Portela 
(PL-MG) venceu a 
disputa com 232 votos. 
NACIONAL5





PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ Comarca de Fortaleza. 26ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). 
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 
3492 8442, Fortaleza-CE - E-mail: for26cv@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE INTIMAÇÃO (PRAZO 
DE 20 DIAS). Processo nº: 0205947-84.2015.8.06.0001. Classe: Procedimento Comum Cível. 
Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer. Requerente: Companhia Energética do Ceará - Coelce. 
Requerido: Darlan Alexandro da Silva. Valor da Causa: Valor da Ação<< Campo excluído do 
banco de dados >>. A Dra. Maria de Fátima Bezerra Facundo, Juiz de Direito da 26ª Vara Cível 
(SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente 
EDITAL DE INTIMAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de COMPANHIA ENERGÉTICA 
DO CEARÁ – COELCE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.047.251/0001-
70, com endereço na Rua Padre Valdevino, nº 150, Joaquim Távora, por seu representante legal, foi 
proposta uma Ação de Cobrança, emface de DARLAN ALEXANDRO DA SILVA, o qual encontra-se em local 
incerto e não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica INTIMADODARLAN 
ALEXANDRO DA SILVA, CPF nº 041.880.583-07, com último endereço conhecido, como sendo Rua Emílio 
de Menezes, nº 1169, Bonsucesso, Fortaleza-CE, do teor da decisão de fls. 223, a seguir transcrita: 
“Intime-se o devedor para adimplir, voluntariamente, o valor integral apurado pelo credor, mais custas, 
se houver, no prazo de 15 (quinze) dias, situação em que não haverá a incidência da multa de 10% e 
de honorários de advogado de 10% (art. 520 cc § 1.º, art. 523,CPC), ciente de que, em optando pelo 
depósito da parte que entender incontroversa, a multa incidirá sobre o restante (§ 2.º). Destaque-se 
que, ao executado, é facultado oferecer incidente de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do transcurso do prazo para o pagamento voluntário, não impedindo a prática de posteriores atos de 
execução e de expropriação.” CUMPRA-SE. Fortaleza/CE, em 13 de maio de 2022.. Maria de Fatima 
Bezerra Facundo. Juíza de Direito

ERRATA DE EDITAL 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DA GRANDE FORTALEZA - COOPAFORT 

CNPJ 43.171.786/0001-12 NIRE 23400018887 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
Em conformidade com a legislação do cooperativismo e estatuto social, são convocados os senhores 
associados para a Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 23 de Maio de 2022, ser realizada na 
Est Da Urucutuba, s/n, CPC Urucutuba, Caucaia/CE, CEP: 61659-990, ás 7hrs em 1°(primeira) 
convocação, com dois terços do número de associados; caso não haja número legal, ás 8hrs, em 29 
(segunda convocação com a metade e mais um dos associados; ou, ás 9hrs, em 3°(terceira) convocação, 
com o mínimo de sete associados para deliberarem sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: I - Prestação de 
contas dos órgãos de administração acompanhada do parecer do Conselho Fiscal referente ao exercício 
2021, compreendendo: a) Relatório da gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das 
perdas; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas 
decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura dos dispêndios da sociedade, deduzindo-
se, no primeiro caso, as parcelas para as Reservas Obrigatórias; II-Eleição e posse do Conselho Fiscal; 
III - Apreciação dos associados admitidos e demitidos, eliminados ou excluídos; IV - Outros assuntos de 
interesse social. Para efeito de quórum considerar-se-á e de 10 (dez) o número de associados. Quaisquer 
informações poderão ser obtidas na Secretaria da Cooperativa, no horário normal de funcionamento. 

Caucaia/CE 05 de maio de 2022
Leandro de Abreu Basto 

Presidente 

BRASQUIMICA PRODUTOS ASFÁLTICOS LTDA. Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – 
SEMACE, a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 21/2022 - DICOP, válida até 01/05/2025, para transportes de cargas perigosas, produtos 
perigosos ou inflamáveis, tais como: Cimento Asfáltico CAP 50/70 e Asfalto Diluído de Petróleo CM-30 dentro do estado do Ceará, 
localizada na Rua Oeste Um, 485, Distrito Industrial, no município de Maracanaú, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.



POLÍTICA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
Para Registro de Preços Nº 01.006/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, 
localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos 
licitantes e demais interessados que dia 26 de maio de 2022, estará recebendo as Propostas de 
Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 01.006/2022, tipo maior 
desconto, tendo como objeto o Registro de preços para contratação e empresa especializada para 
o fornecimento e entrega de peças de carro para atender as diversas Secretarias do Município de 
Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 10 
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 10 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/licitações. 
Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse 
Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Comissão de Licitação da Prefeitura 
de Jaguaruana, torna público o resultado do julgamento dos recursos administrativos 
apresentados na Concorrência Pública nº 2022.02.08.01-CP. Empresas que tiveram os seus 
recursos providos: Solut Soluções e Serv. de Limpeza Conservação e Transporte EIRELI – ME; 
Limpax Construções e Serviços LTDA; Loriso Const. e Serviços LTDA; Meta Empreendimentos e 
Serviços de Locação de Mão de Obra EIRELI – ME e VK Serviços e Construções EIRELI. 
empresas cujos recursos não foram providos: CERMIL Construção e Mineração LTDA; LR 
Serviços e Construções EIRELI – ME. Nenhuma empresa apresentou contrarrazões. 
comunicamos que a abertura dos envelopes de propostas de preços ocorrerá no dia 01 de junho de 
2022, às 08:30 horas na sala da Comissão de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal. 
Jaguaruana.  25 de maio de 2022. À Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura de Jaguaruana/CE, 

através da Pregoeira, faz publicar a seguinte errata no Termo de Referência do Edital de Pregão 

Eletrônico nº 2022.05.12.01 - PE, cujo objeto é “contratação de empresa para o fornecimento de 

licença e locação de software de Gestão de Saúde e Educação, Consultoria, Capacitação de 

Profissionais, Suporte, Manutenção de Atividades de Apoio a Gestão visando atender as 

necessidades do Município de Jaguaruana/CE”. nos Lotes 01 e 02, Unidade de Medida do Item 2, 

Onde se lê: Und. Leia-se: Mês. Jaguaruana, 25 de Maio de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 08 de junho de 2022 até às 08:30h 
(horário de Brasília), estará recebendo as propostas de preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
2022.05.19.02-PERP, tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto o “Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de pneus, protetores para aro, câmaras de ar e baterias de diversos 
tipos destinados a manutenção da frota de veículos de diversas Secretarias da Prefeitura de 
Jaguaruana/CE”, no endereço eletrônico “www.bbmnetlicitacoes.com.br” acesso identificado no 
link – acesso público”. A abertura das propostas acontecerá no dia 08 de junho de 2022, às 08:45h 
(horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 08 
de junho de 2022 (horário de Brasília). Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. 
Jaguaruana, 25 de maio de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã  - Aviso de Licitação - Pregão Eletrônico. A 
Prefeitura Municipal de Milhã/Ce, torna público que a partir do dia 26 de maio de 2022 às 
09h00min estará disponível o cadastramento das propostas de preços no Site: www.bll.org.br,  
referentes ao Pregão Eletrônico nº. 2405.01/22- SRP, cujo objeto é Registro de Preços para 
eventual e futura aquisição de veículo popular 1.0, veículo tipo pick-up cabine simples e veículo 
tipo utilitário 7 lugares, todos os modelos 2022 para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Milhã/CE. Início da sessão de disputa de lances: dia 08 de junho de 2022 
às 09h00min. (horário de Brasília - DF). Referido Edital poderá ser adquirido no Site: 
www.bll.org.br ou www.tce.ce.gov.br/licitacoes ou ainda no horário de 08h00min as 14h00min 
na Sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira, Nº 406, Centro. Milhã 
- Ceará, 26 de maio de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Município de Novo Oriente - Aviso de Adiamento de Licitação. O Munícipio 

de Novo Oriente torna público o adiamento da licitação referente ao Pregão Eletrônico Nº 

07.008/2022, cujo objeto versa sobre Registro de Preços visando a Contratação de empresa para 

assessoria e acompanhamento escolar destinados ao Ensino Básico, com locação de sistema de 

informática (Software), com implantação, instalação e treinamento de sistema de gestão 

educacional e de planejamento pedagógico, integrado via web, para fins de gerir e acompanhar 

todo o processo educacional, compreendendo os docentes, discentes, administrativos, com 

suporte online e presencial junto as unidades escolares do Município de Novo Oriente-CE. A Data 

de Abertura que estava marcada para: 26 de Maio de 2022 às 09:00h, teve sua alteração para o dia 

08 de Junho de 2022, às 09:00h. O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 

horas (Horário local), na Rua Deocleciano Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site:  

www.bll.org.br. Novo Oriente, 26 de maio de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Pregoeiro.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 

SEMACE, a Regularização de Licença de Operação - LO, 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

COEMDIBRA – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DO GRUPO “M. DIAS BRANCO” LTDA. - 
CNPJ 35.033.257/0001-24 - NIRE 23.400.004.762 - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 
- EDITAL DE CONVOCAÇÃO – Ficam convocados os senhores associados da COEMDIBRA – COOPERATIVA 
DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DO GRUPO “M. DIAS BRANCO” LTDA., CNPJ 35.033.257/0001-24, 
NIRE 23.400.004.762, na conformidade do disposto no Estatuto Social (artigos 32 e 34), ao amparo do 
Artigo 1.078, da Lei n.º 10.406, de 10.01.2002 (Código Civil Brasileiro), para se reunirem em 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, nos termos seguintes: 1. DATA: 15 de junho de 
2022. 2. HORÁRIO: 1ª convocação: 09:00 horas; 2ª convocação: 10:00 horas e 3ª convocação: 11:00 
horas. 3. LOCAL: Sede social, na Rodovia BR 116, s/n, Km 18, Zona Urbana, município de Itaitinga, 
Ceará. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre os seguintes assuntos: Assembleia Geral Ordinária: (a) 
Prestação de contas dos Órgãos de Administração, referente ao exercício social encerrado em 31 de 
Dezembro de 2021; acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: i) Relatório de 
Gestão; ii) Balanço Patrimonial; e iii) Demonstrativo das sobras apuradas ou perdas decorrentes da 
insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade (artigos 32 e 53 do Estatuto 
Social); b) destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas, deduzindo-se, no primeiro caso, as 
parcelas para os fundos obrigatórios (artigos 32 e 55 do Estatuto Social); (c) eleição e posse dos 
componentes do Conselho Fiscal (artigos 32 do Estatuto Social); e (d) eleição e posse dos componentes 
do Conselho de Administração (artigo 32 do Estatuto Social). Assembleia Geral Extraordinária: (a) 
reformular e consolidar o Estatuto Social (artigo 34, §1º do Estatuto Social); e (b) liquidação e extinção 
do fundo não obrigatório, denominado Fundo de Apoio à Atividade Sócio Recreativa e de Bem-Estar 
Social (artigo 34 do Estatuto Social). 5. NÚMERO DE ASSOCIADOS NECESSÁRIOS À DETERMINAÇÃO DO 
QUORUM DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLÉIA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO: 3.781 pessoas. Itaitinga, 
Ceará, 25 de maio de 2022. COEMDIBRA – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DO GRUPO 
“M. DIAS BRANCO” LTDA. Marcos Antonio Borges Magalhães - Diretor Presidente.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Fortaleza. 23ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau). Rua Desembargador Floriano Benevides 
Magalhaes nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8416,. Fortaleza-CE - E-mail: for23cv@tjce.jus.brFortaleza. EDITAL DE CITAÇÃO 
(PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0262842-89.2020.8.06.0001. Apensos:. Classe: Usucapião. Assunto: Usucapião Extraordinária. 
Requerente: Francisco Feijó Bezerra e outro. Requerido: Consivel - Construtora e Imobiliaria Veloz Ltda. Valor da Causa: R$ 10.000,00. 
A Dra. Fabricia Ferreira de Freitas, Juíza de Direito da 23ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ 
SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de FRANCISCO FEIJÓ BEZERRA, servidor 
público federal, RG nº 4925603 SSP-SP, CPF nº 370.533.538-34 e MARIA LÍDIA LIMA BEZERRA, servidora pública estadual, RG nº 12446174 SSP--
SP, CPF nº 902.115.538- 91, brasileiros, casados, residentes e domiciliados na Rua General Piragibe, nº 242, Apto. 902, Parquelândia, Fortaleza-CE, 
foi proposta uma Ação de Usucapião Extraordinária, em face de CONSIVEL - CONSTRUTORA E IMOBILIARIA VELOZ LTDA, CNPJ 07.579.204/0001-
78, com endereço à Rua Israel Bezerra, nº 1060, Apto. 202, Sao João do Tauape, Fortaleza-CE. Por isso foi expedido o presente EDITAL, com o 
objetivo de que lhes seja declarado o domínio do seguinte imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no registro de imóvel competente: 
“ASSUNTO: Localização de 01 (um) imóvel tipo sala comercial. LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL: Sala comercial nº 09, do Edifício Residencial Leste Ville, na 
Rua Gustavo Sampaio nº 722. COORDENADAS UTM: 549832E|9587249N. BAIRRO: Parquelândia. MUNICÍPIO: Fortaleza|CE. OBJETIVO: Usucapião. 
PROPRIETÁRIO: Francisco Feijó Bezerra, identidade nº 49.25603 SSP-SP, CPF nº 370.533.538-34 e Maria Lídia Lima Bezerra, identidade nº 12.446174 
SSP-SP, CPF nº 902.115.538-91. O referido imóvel objeto do processo de usucapião é uma sala comercial, de nº 09, localizado no 1º andar de um 
prédio residencial e comercial, com área total de 26,00m². Distribuído em: Sala comercial e 01 Banheiro. Da localização do Edifício Leste Ville, 
podemos dizer que as seguintes confrontações: FRENTE: ao SUL com a Rua Gustavo Sampaio; LATERAL ESQUERDA: Ao OESTE com a lateral direita 
do imóvel localizado na Rua Gustavo Sampaio, nº 742; LATERAL DIREITA: Ao LESTE com os fundos dos imóveis:. 5,0m da lateral esquerda do imóvel 
localizado na Rua José Barcelos, nº 692;. 18,72m dos fundos do imóvel localizado na Rua José Barcelos, nº. 104;. 16,10m dos fundos do imóvel 
localizado na Rua José Barcelos, nº 84;. 6,30m dos fundos do imóvel localizado na Rua José Barcelos, nº 66; 6,30 dos fundos do imóvel localizado na 
Rua José Barcelos, nº 62;. 6,30m dos fundos do imóvel localizado na Rua José Barcelos, nº 58|54;. 6,30m dos fundos do imóvel localizado na Rua José 
Barcelos, nº 66;. 0,68m dos fundos do imóvel localizado na Rua José Barcelos, nº 48 FUNDOS: ao NORTE com uma medida de 7,32m dos fundos do 
imóvel localizado na Avenida Bezerra de Menezes, nº 749 E, com uma medida de 9,18m da lateral do imóvel localizado na na Rua José Barcelos, nº 48. 
Da localização da sala comercial dentro do edifício Leste Ville, temos as seguintes confrontações: FRENTE: com o corredor de circulação do anda e a 
sala comercial de nº 23, de propriedade do Sr. José Marcelino Freitas Silveira, RG 2000002426553- SSPCE e CPF 122.534.133-72; LATERAL DIREITA: 
com a sala comercial de nº 08, de propriedade do Sr. Francisco Rena Catunda Soares, RG 94002182066- SSP|CE e CPF 203.372.133-72; EMCIMA: 
com área da edificação; EMBAIXO: com área de estacionamento da edificação.” Aos eventuais interessados e seus cônjuges, os que casados forem, 
para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo da circulação deste edital, que é de 30 (trinta) dias, contestarem a 
presente ação, sob pena de não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 344, 
do CPC). E emobservância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do CPC, foi expedido o presente, que vai devidamente assinado. CUMPRA-SE. Fortaleza/
CE, em 17 de maio de 2022.. Fabricia Ferreira de Freitas. Juíza de Direito

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA  – AVISO RESULTADO 
HABILITAÇÃO. MODALIDADE: TOMADA  DE PREÇOS Nº 2022.04.27.01TP: OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE  EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA,  ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO JUNTO À 
SECRETARIA DO TRABALHO,  DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DIREITOS HUMANOS DE BARROQUINHA/ CE; 
AO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO  ADOLESCENTE - CMDCA E AO CONSELHO 
MUNICIPAL DOS DIREITOS  DO IDOSO-CMDI PARA A ATUAÇÃO ESPECÍFICA NAS ATIVIDADES DE  
MONITORAMENTO/ACOMPANHAMENTO, AVALIAÇÃO, CAPACITAÇÃO  E ELABORAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 
LOCAL EM CONSONÂNCIA COM OS  PROJETOS SOCIAIS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS JUNTO  
ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, NAS QUAIS DESTINAM VALORES  DEDUTÍVEIS DO IMPOSTO DE 
RENDA - PROGRAMAS AMIGO DE VALOR  E DO PARCEIRO DO IDOSO (SANTANDER), BEM COMO DA 
FUNDAÇÃO  ITAÚ SOCIAL - DESTINADOS AOS FUNDOS MUNICIPAIS DOS DIREITOS  DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE E FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS  DOS IDOSOS, VISANDO O DESENVOLVIMENTO 
DE AÇÕES ESPECÍFICAS  NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS “NIACAA: AUTISMO, INCLUSÃO  & 
FAMÍLIA”, “NEM A COVID NEM A VIOLÊNCIA TIRAM OS DIREITOS  DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA!” E 
“VIVENDO MELHOR A TERCEIRA  IDADE”, A SEREM IMPLEMENTADOS NO ANO DE 2022. TIPO: MENOR  
PREÇO POR LOTE. REGIME DE EXECUÇÃO: INDIRETA. A COMISSÃO  DE LICITAÇÃO COMUNICA 
AOS INTERESSADOS O RESULTADO DA  ANÁLISE DE HABILITAÇÃO DO CERTAME SUPRACITADO: 
EMPRESAS  HABILITADA: PAULO CABRAL PESSOA, inscrita no CNPJ:14.206.052/0001- 23; 
EMPRESAS INABILITADAS: DOUGLAS SOUSA RIOS, inscrita no  CNPJ:35.752.089/0001-27; 
MAKRO EMPREENDIMENTOS EIRELI , inscrita  no CNPJ: 33.001.273/0001-00, O. DOS REIS 
BRANDÃO EIRELI , inscrita  no CNPJ:27.105.515/0001-02. A ÍNTEGRA DA ATA ENCONTRA-SE NO 
site:  www.tce.ce.gov.br. FICA ABERTO PRAZO RECURSAL REFERENTE A FASE  DE JULGAMENTO DA 
HABILITAÇÃO, EM CONFORMIDADE O ART. 109,  INCISO I, ALÍNEA “A” DA LEI FEDERAL 8.666/93 E 
SUAS ALTERAÇÕES,  MAIORES INFORMAÇÕES ATRAVÉS DO FONE (88) 3623-1137 DAS 08:00 ÀS  11:30 
HORAS. A COMISSÃO. BARROQUINHA 24/05/2022.
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NACIONAL

Verdadeiro contorcionismo jurídico
Senador Eduardo Girão (Pode-CE) ao criticar 

decisões do STF contra a Lava Jato

A
pesar do destaque conferido à 
gratuidade nas bagagens, a nova 
lei do setor aéreo, aprovada no 
Congresso a partir da aprovação 

de medida provisória do presidente Jair Bol-
sonaro, embute outras medidas que podem 
ser prejudiciais aos passageiros, a começar 
pelo fortalecimento da “agência reguladora” 
Anac, cuja atuação se confunde com a de 
uma entidade de defesa dos interesses das 
empresas que deveria regular.

Lá vem facada
Pela lei, a Anac é que vai arbitrar as taxas 

aeroportuárias, que antes eram definidas em 
lei. Era reivindicação das empresas.

Poder de Justiça
O lobby das empresas emplacou uma re-

gra que lhes permite “negativar” passageiros 
que considerem “rebeldes”, como consumi-
dores reclamões.

Big brother
Empresas aéreas, sites e apps de compra de 

passagens agora devem fornecer às autorida-
des as informações pessoais de passageiros.

Não vai prosperar
No país cuja agência reguladora não se inte-

ressa em proteger os cidadãos que a sustentam, 
Bolsonaro deve vetar a gratuidade de malas.

Impeachment
O senador lamentou, mas diz que a insa-

tisfação existe em “pontos do Brasil” e lem-
brou os pedidos de impeachment contra mi-
nistros do STF.

Um exemplo
O gaúcho citou os vários casos de minis-

tros que são alvos de pedidos de impeach-
ment que dormitam na gaveta do presidente 
do Senado.

Cidadão à espera
Para Lasier, “está na hora do Senado Federal 

começar a receber e examinar essas queixas” 
que vem de fora e de dentro do Congresso.

‘Preocupação’ no STF
Diz o STF que o ministro Fachin está 

preocupado com a ação policial, no Rio, que 
resultou em 25 mortos. Maior é a apreensão 
da sociedade com a quase proibição das polí-
cias fazerem seu trabalho, em favelas. Talvez 

Nova lei amplia poder da Anac, e aéreas aplaudem

O PODER SEM PUDOR

Costa Rego fez fama como jornalista no 
Rio de Janeiro e, na década de 1920, voltou a 
Alagoas para ser governador. Austero, gover-
nou sob rigoroso estado de sítio, mas a con-
dição de incorrigível mulherengo lhe custou 
alguns problemas, inclusive uma conhecida 
reprimenda do presidente Washington Luís. 
Seu secretário da Fazenda, Epaminondas 

Gracindo, pai do ator Paulo Gracindo, certo 
dia tomava o café da manhã quando Costa 
Rego foi entrando na sua casa com a maior 
naturalidade. “Espere aí, governador!”, excla-
mou Epaminondas, irônico, “com essa sua 
fama de garanhão, o senhor não pode entrar 
na casa de uma família de respeito.” Gover-
nador e secretário despacharam na calçada.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Ele era um perigo

Senador alerta para
insatisfação com o Supremo
Após o cancelamento de um jan-
tar-palestra do presidente do Su-
premo Tribunal Federal (STF), Luiz 
Fux, pelo Centro da Indústria e Co-
mércio de Bento Gonçalves (RS), 
em razão dos muitos protestos, o 
senador Lasier Martins (Pode-RS) 
alertou no plenário do Senado que 
a insatisfação com o STF “vai se es-
palhando pelo país afora”. O “des-
convite”, segundo Lasier, ocorreu 
em razão de “atitudes e decisões” 
do STF. Ontem, a OAB local assu-
miu o evento e reiterou convite a 
Fux para palestra no dia 3.

os bandidos mortos estivessem hoje vivos e a 
salvo, em alguma cadeia.

Aceno ao atraso
Agora pré-candidata oficial, Simone Tebet 

fez acenos ao atraso, dizendo-se contra pri-
vatizar a Petrobras, mas admite outras deses-
tatizações e causas como “responsabilidade 
fiscal”, em vigor há quase vinte anos.

Liberdade de Expressão
A advogada Luna van Brussel Barroso lan-

çará na Argumento do Rio, dia 6, o livro “Li-
berdade de Expressão e Democracia na Era 
Digital”. Assina a apresentação Luis Roberto 
Barroso, ministro do STF e pai orgulhoso.

Lacração remota
No ritmo do seu presidente roda-presa, o 

Senado ainda mantém sessões híbridas, com 
senadores discutindo e votando à distância, 
por vídeo. Tem gente ainda usando máscara, 
até para reforçar a moleza.

Servidor do apito
Sandro Meira Ricci se licenciou em 2019, 

por 6 anos (!), do cargo de analista de comér-
cio exterior do governo federal, para virar 

palpiteiro de arbitragens na TV. A licença vai 
até 2024, quando terá de retomar o emprego 
ou se demitir. 

Terrorismo de lá
A Justiça condenou, na Índia, um líder 

separatista da Cashemira, região no norte 
do país, em conflito desde 1989, acusado de 
participar e financiar atos terroristas. Rece-
beu duas sentenças de prisão perpétua.

Briga antiga
Em 26 de maio de 1938, era inaugurado 

na Câmara dos Estados Unidos o Comitê de 
Atividades Antiamericanas, para investigar 
“subversivos” e comunistas. Foi precursor da 
comissão de Joseph McCarthy.

Mais um farsante
Joe Biden é apenas mais um presidente 

dos Estados Unidos farsante, que fazem a 
maior pose de consternação, quando algum 
maluco mata inocentes em escolas, mas não 
fazem nada para alterar essa situação. 

Pensando bem...
...ritmo de agência reguladora é assim: somente 

ontem a Anvisa liberou remédio para tratar covid.

FOTO PAULO SÉRGIO/CÂMARA DOS DEPUTADOS
O deputado Lincoln 

Portela (MG), da bancada 
evangélica, foi eleito nesta 
quarta-feira (25) novo vice-
-presidente da Câmara, em 
substituição ao deputado 
Marcelo Ramos (PSD-AM), 
adversário político do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PL).

Portela, indicado ofi-
cial do PL, recebeu 232 vo-
tos – precisava do apoio da 
maioria absoluta dos vo-
tantes. Disputaram a vaga, 
que pertence ao partido de 
Bolsonaro, a ex-ministra 
da Secretaria de Governo 
Flavia Arruda (DF), Bosco 
Costa (SE), Capitão Augus-
to (SP) e Fernando Rodolfo 
(PE) – todos como avulsos. 
Na véspera, Portela derro-
tou o candidato do Planalto, 
deputado Vitor Hugo (GO), 
por dois votos em votação 
interna do PL.

Também foram eleitos 
Odair Cunha (PT-MG) 
como segundo secretário, 
em substituição a Marília 
Arraes (PE) – que trocou o 
PT pelo Solidariedade – e 
Geovania de Sá (PSDB-SC) 
– no lugar de Rose Modes-
to (MS), que deixou o PSDB 
pela União Brasil. Portela 
substitui o deputado Marce-
lo Ramos (PSD-AM), desti-
tuído pelo presidente da Câ-
mara, Arthur Lira (PP-AL), 
após pressão do PL, partido 
de Bolsonaro.

O PL pressionou o presi-
dente da Câmara a retirar o 
ex-integrante da legenda da 
vice-presidência da casa e 
tentar emplacar um deputa-
do da sigla no posto. Em live 
no dia 12 de maio, o presi-
dente Jair Bolsonaro afirmou 
ter pedido ao partido de Val-
demar Costa Neto para desti-
tuir Marcelo Ramos, que é seu 

opositor e trocou o PL pelo 
PSD, de Gilberto Kassab.

Pronunciamentos
Na terça-feira, Ramos su-

biu à tribuna para afirmar que 
a decisão de Lira era política. 
“E uma decisão política peri-
gosa, porque atenta contra a 
liberdade e autonomia deste 
Poder. Quando o Executivo 
ataca a democracia é perigo-
so. Quando o Legislativo se 
consorcia com o Executivo 
para atacá-la, é mortal”, disse.

Lira, em resposta, disse que 
a única interferência nesta 
questão foi da Justiça Eleitoral 
sobre o Legislativo. “Não há de 
se fazer refutações a ingerências 
de qualquer outro Poder nesta 
Casa. Se todas as nossas deci-
sões são baseadas em decisões 
de maioria, de coletividade des-
te plenário, a única decisão mo-
nocrática que houve foi um pe-
dido de interferência da Justiça 
Eleitoral na mesa desta Casa de 
forma monocrática”, criticou. 

“Não houve sequer ingerência 
de nenhum outro Poder neste.” 
O deputado afirmou ainda que 
não reagiria a nenhum tipo “de 
qualquer deputado desta casa 
de lacrações palanqueiras e de 
celeumas de redes sociais”.

Contexto
A ofensiva do PL começou 

há cerca de um mês, mas foi 
intensificada após as críticas 
do amazonense à edição de de-
cretos que reduzem o Imposto 
sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) e afetam a zona fran-
ca de Manaus. Ramos recorreu 
ao TSE e conseguiu, no final de 
abril, uma decisão a seu favor, 
dada por Alexandre de Mo-
raes, considerado pelo Planal-
to um adversário.

O regimento interno da Câ-
mara determina que o membro 
da Mesa Diretora que trocar de 
partido perde automaticamen-
te o cargo que ocupa. A vaga, 
então, é preenchida após nova 
eleição. A regra é reforçada por 

um artigo da Lei dos Partidos, 
que também estabelece a perda 
automática de função ou car-
go na Câmara do parlamentar 
que deixar o partido pelo qual 
tenha sido eleito. O objetivo é 
manter a proporção partidária.

Ramos, no entanto, usava 
dois argumentos para defender 
a manutenção do cargo. O pri-
meiro era que, em 2016, o então 
presidente da Câmara, Eduar-
do Cunha (PTB-SP, na época 
MDB-RJ), em resposta a um 
questionamento sobre o tema, 
decidiu que o termo “legenda 
partidária” poderia ser inter-
pretado de modo amplo como 
“partido ou bloco parlamentar”. 
Com isso, ele indicou que uma 
mudança de partido dentro de 
um mesmo bloco parlamentar 
não alteraria a representação 
proporcional da Mesa Direto-
ra – ou seja, como o PSD fa-
zia parte do bloco de Lira na 
eleição para a atual Mesa Di-
retora, Ramos não seria afe-
tado pela regra regimental.

Michelle Bolsonaro 
se filia ao PL para 
reforçar campanha

A primeira-dama, Mi-
chelle Bolsonaro, se filiou ao 
PL nesta semana. A mulher 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) ingressou no partido 
para intensificar sua parti-
cipação nas eleições deste 
ano e ajudar o marido a 
diminuir a rejeição junto ao 
eleitorado feminino. Ela não 
disputará nenhum cargo, 
mas deverá cumprir uma 
agenda específica para au-
xiliar o chefe do Executivo 
durante a campanha.

Com isso, Michelle se-
gue o mesmo caminho do 
mandatário, que se filiou 
à sigla em novembro do 
ano passado. O PL é um 
dos principais partidos do 
centrão e é presidido pelo 
ex-deputado Valdemar 
Costa Neto, que era aliado 
do PT e chegou a ser preso 
e condenado no escândalo 
do mensalão.

Recentemente, a pri-
meira-dama teve ampla 
exposição pública ao fazer 
um pronunciamento em 

cadeia nacional de TV e 
rádio em comemoração ao 
dia das mães, no último 
dia 8. No dia seguinte, o 
PT apresentou uma ação 
contra Michelle ao Tri-
bunal Superior Eleitoral 
(TSE) por propaganda 
eleitoral antecipada.

A avaliação do núcleo 
que define a estratégia 
eleitoral de Bolsonaro é 
a de que Michelle é ca-
rismática e pode ajudar a 
humanizar a imagem do 
chefe do Executivo, que 
conta com a rejeição de 
61% das mulheres, segun-
do pesquisa do Datafolha. 
De acordo com o mesmo 
levantamento, 55% da 
população feminina avalia 
o governo Bolsonaro como 
ruim ou péssimo. Além da 
primeira-dama, o depu-
tado Eduardo Bolsonaro 
(PL-SP) e o senador Flávio 
Bolsonaro (PL-RJ), am-
bos filhos do presidente, 
também se filiaram ao PL 
recentemente.

PSD. Enquanto o presidente do PSD, Gilberto Kassab, defende a neutralidade na eleição presi-
dencial, a divisão numérica dos estados mostra uma leve vantagem para os bolsonaristas. Levan-
tamento da Folha de S.Paulo aponta tendência de apoio a Bolsonaro em ao menos 12 estados.

Lincoln Portela (PL-MG) teve 232 votos, disputando a vaga com outros 4 nomes do partido

Nome da bancada evangélica 
é eleito novo vice da Câmara
O novo vice-presidente da casa substitui o deputado federal Marcelo 
Ramos (PSD-AM), que recebeu pressão após sair do PL de Bolsonaro

WMA INVESTIMENTOS S.A. 
CNPJ: 23.883.942/0001-60 - NIRE(JUCEC) 23300038401

EXTRATO DA ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 
2022, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO. I. SOCIEDADE: WMA INVESTIMENTOS S.A. II. CNPJ: 
23.883.942/0001-60. III. NIRE(JUCEC): 23300038401. IV. LOCAL: Sede social, na Avenida Barão 
de Studart, nº 300, sala 2015, Meireles, CEP 60120-000, cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. 
V. DATA E HORA DA REALIZAÇÃO: Dia 29 de abril de 2022, às 16h00min. VI. CONVOCAÇÃO: A 
convocação da assembleia foi feita mediante Edital de Convocação publicado no jornal de grande 
circulação “O Estado”, nos dias 21,22 e 25 de abril de 2022, páginas 08, 07 e 05 respectivamente, 
bem em como suas respectivas edições digitais nas mesmas datas e folhas supramencionadas, 
com as devidas certificações, além de publicação no Diário Oficial do Estado em 25/04/2022, fl. 205. 
VII. PRESENÇA DOS ACIONISTAS: Estiveram presentes os usufrutuários e acionistas que detêm 
o direito de voto sobre aproximadamente 84,29% (oitenta e quatro inteiros e vinte e nove décimos 
por cento) do Capital Social, conforme se verifica pelas assinaturas constantes do Livro de Presença 
de Acionistas. VIII. MESA DIRETIVA DOS TRABALHOS: Como Presidente da Assembleia: José 
Vilmar Ferreira e como Secretária: Rose Marie Matos Ferreira. IX. ORDEM DO DIA: a) Exame, 
discussão e votação das contas e demonstrações financeiras referentes ao exercício social 
encerrado em 31/12/2021; b) Destinação do lucro líquido do exercício em pauta e distribuição de 
dividendos; c) Outros assuntos de interesse social. X. DELIBERAÇÕES: Após análise e discussão 
da matéria constante da Ordem do Dia, os presentes, usufrutuários e acionistas, deliberaram e 
votaram unanimemente: (i) a Aprovação das contas e demonstrações financeiras referentes ao 
exercício social encerrado em 31/12/2021, as quais foram publicadas no jornal “O Estado”, em sua 
versão impressa, no dia 20/04/2022, página 07, e no jornal “O Estado”, em sua versão digital, no dia 
20/04/2022, páginas 13 a 16; (ii) a Destinação do lucro líquido do exercício em pauta, da seguinte 
forma: (a) Reserva Legal: R$4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais); (b) Reserva de 
Lucros a Realizar: R$483.826.336,99 (quatrocentos e oitenta e três milhões, oitocentos e vinte e seis 
mil, trezentos e trinta e seis reais e noventa e nove centavos); (c) Reserva Especial de Dividendos 
Não Distribuídos: R$26.223,00 (vinte e seis mil e duzentos e vinte e três reais); (d) O remanescente 
do Lucro líquido no montante de R$1.451.557.679,96 (um bilhão, quatrocentos e cinquenta e um 
milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e setenta e nove reais e noventa e seis 
centavos), permanecerá retido como Reserva de Lucros, na forma facultada pelo § 3º do art. 202, 
da Lei nº 6.404/76; (e) Distribuição de Dividendos no valor de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões 
de reais). (iii) Quanto ao item “Outros assuntos de interesse social”, nada houve a deliberar. XI. 
ENCERRAMENTO: Não mais havendo assuntos a tratar, a Assembleia foi declarada encerrada, 
lavrando-se a presente Ata, que, após lida e aprovada foi assinada pelos acionistas e pela mesa 
diretiva dos trabalhos, como segue. XII. ASSINATURAS: José Vilmar Ferreira – Presidente; Rose 
Marie Matos Ferreira – Secretária. Acionistas: MCF Participações S/A, representada neste ato 
por seu Diretor Presidente José Vilmar Ferreira, Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães, 
representada por sua procuradora Maria de Jesus Ferreira Correa e Rose Marie Matos Ferreira. 
Confere com o original lavrado em livro próprio. MESA: José Vilmar Ferreira - Presidente; Rose 
Marie Matos Ferreira - Secretária. Arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará na data de 
05/05/2022, sob o nº 5794985. Secretário Geral: Lenira Cardoso de Alencar Seraine.
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Trânsito.  Hoje e amanhã, a Autarquia Municipal de Trânsito realizará um Seminário de Preser-
vação de Vidas no Trânsito. O objetivo é informar sobre boas práticas na redução de mortes em 
vias da Capital. Os interessados podem se inscrever pelo canal da Mobilidade.CIDADES

Do interior
Silvana Frota lembrou: "Como cearense da gema, dos 

rincões de Reriutaba me considero também muito resi-
liente, em conseguir manter por 25 anos uma publicação 
bimensal, voltada para a Integração da Capital com o In-
terior e também realizar essa premiação que foi idealizada 
por duas assistentes sociais e colocada em prática por nós. 

Festa
Esse ano graças ao deputado Sérgio Aguiar (Foto), o 

evento será realizado dia 2 de junho, no Plenário da As-
sembleia Legislativa, e homenageará 25 Municípios - para 
coincidir com as Bodas de Prata do evento. Na ocasião, 
serão homenageados com o Troféu Amigo dos Municípios 
ao ex-governador Camilo Santana e sua esposa a coorde-
nadora do Programa Mais Infância e atual Secretária da SPS, 
Onélia Santana. A governadora Izolda Cela receberá o Troféu 
Inclusão Social e a 1ª Dama da Assembleia, Cristiane Leitão, 
o Troféu Responsabilidade Social. A APRECE e APDMCE, 
homenageadas com o Diploma de Honra ao Mérito. 

Gratidão
O meu sentimento hoje é de profunda gratidão. Agra-

deço a todos e a todas que acreditaram no nosso traba-
lho, àqueles que nos apoiaram patrocinadores, prefeitos, 
primeiras damas, secretárias de assistência social, Aprece, 
Apdmce, Governo do Estado", disse Silvana Frota . 

Mulheres no parlamento
Silvana Frota lembra outros eventos apoio dos por 

ela, dentre os quais, A mulher na gestão dos municípios: 
tema do Programa Mulheres no Parlamento. A Mulher 
na gestão pública, os avanços e gargalos, é difícil gerir um 
município só pelo fato de ser mulher, ou esse tabu está 
sendo ultrapassado? Estas e outras perguntas foram feitas 
pela jornalista Silvana Ximenes Frota, a várias prefeitas 
que estão em seu primeiro mandato à frente de seus mu-
nicípios. No quadro " O Que Elas Fazem no Parlamento," 
temos a participação da Deputada Fernanda Pessoa, que 
foi ouvida numa Roda de Conversa sobre protagonismo 
feminino, uma promoção da Assalce, tendo como media-
dora a jornalista Magnólia Paiva. 

Saiba mais
O Programa Mulheres no Parlamento vai ao ar toda 

quinta-feira, às 20h30min com reprise no domingo, ás 18 
hs, pela TV Assembleia canal 31.1, canal do youtube e redes 
socias da ALECE, canais por assinatura Multiplay e Net, 
com produção e apresentação da jornalista Silvana Frota.

Galpões industriais
Ao que se informa o Poder Público vai investir cerca 

de R$ 27, milhões de reais em infraestrutura para atrair 
negócios, dentre outros, nos municípios de Brejo Santo 
Crateús, Icó, Irauçuba, Madalena, Pedra Branca, Quixadá, 
Senador Pompeu, Solonópole e Tabuleiro do Norte.

Eleições 2022
O ex-vereador de Fortaleza e ex-deputado estadual Mário 

Hélio confirmou o que vai disputar vaga à Câmara Federal. 
Outros dois ex-deputados, Moésio Loiola e Ely Aguiar que-
rem voltar ao Legislativo Cearense. Estamos atentos.

"É com grande satisfação e sentimento do dever cum-
prido como jornalista, que chegamos aos 25 anos da Re-
vista Ceará e Municípios e da premiação dos Melhores 
Programas de Assistência Social do Estado - As Boas Prá-
ticas de Gestão", revelou a imprensa a jornalista e escrito-
ra Silvana Frota. E acrescentou:" Faço minha as palavras 
da nossa governadora Izolda Cela durante a abertura do 
22o. Congresso de Gestores da Assistência Social promo-
vido pelo COEGEMAS, nos dias 5 e 6 de maio últimos, 
em Juazeiro do Norte, quando ela defendeu o fortaleci-
mento do Sistema Único da Assistência Social (Suas)". 
“Eu me arrisco a dizer que o objetivo finalístico da políti-
ca de Assistência Social é a emancipação e promoção das 
pessoas. Para que elas, a partir do braço de cidadania es-
tendido, não como um favor, não como esmolas, tenham 
a condição de se emancipar, serem autônomas, para cui-
dar de suas famílias, criar seus filhos, se firmar no mundo 
do trabalho e ter sua renda. Isso vai fazer com que o nosso 
tecido social se fortaleça. A distância que nós temos para 
onde precisamos chegar não pode nos desanimar, espe-
cialmente nordestino, que não desanima fácil. Nordestino 
é resiliente, é forte. Eu tenho também no meu peito essa 
satisfação de ser nordestina”, destacou a governadora.

Boas práticas de gestão
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MODA

A noite de quarta-feira 
marcou o retorno do Dragão 
Fashion Brasil às areias da 
Praia de Iracema. Por conta 
da pandemia de covid-19, o 
evento estava sendo realiza-
do de maneira remota pelos 
últimos 2 anos. Para marcar o 
momento especial, o tema es-
colhido para 2022 foi: “Ocu-
pe seu espaço”, que objetiva 
retratar o Brasil de diversos 
horizontes.

Além dos já conhecidos 
desfiles, o chamado “DFB” 
conta com uma exposição 
do Instituto do Câncer do 
Ceará, que dá espaço para 
mulheres mastectomizadas 
e um ciclo formativo, com 
palestras e oficinas em par-
ceria com o Senac-CE. Nes-
se contexto, o idealizador 
do evento, Cláudio Silveira, 
conta que o festival ultra-
passa as fronteiras da moda 
e visa trabalhar o social. 
“O DFB Festival é o único 
evento do Brasil focado em 
moda autoral e com seis 
editais públicos de partici-
pação. É incentivador, pro-
vocador e mexe com toda 
a estrutura da indústria do 
Estado, ou seja, o DFB é 
multifacetado”, pontua.

Nesta edição, o público do 
Dragão Fashion Brasil pode-
rá assistir mais de 20 desfiles 
tanto de marcas e estilistas 
veteranos, quanto de novos 
integrantes do cenário da 
moda nacional. Para The-
resa Montenegro, estreante 
no evento, desfilar no DFB 
é uma grande vitória. “Foi 
preciso muita dedicação para 
hoje estar celebrando essa 
conquista. Estou muito feliz e 
entusiasmada para vivenciar 
o universo DFB”, anima-se.

Kallil Nepomuceno é ve-
terano no festival e, após 

18 edições, sente-se como 
uma das referências entre os 
criadores autorais do Ceará.  
“Sempre é uma satisfação es-
tar na passarela do DFB, con-
tribuir como estilista e criar 
uma atmosfera fantástica 
para a arte e moda brasileira, 
visando uma referência mun-
dial e um novo olhar para 
moda autoral”, explica. 

De acordo com ele, para 
trabalhar com moda no Bra-
sil, é necessário encontrar 
um equilíbrio entre adaptar-
-se ao que pode ser usado no 
dia a dia e manter a criativi-
dade e uma personalidade 
única em cada peça. “Acredi-
to que tenha mercado tanto 
para quem gosta de exclu-
sividade e queria algo mais 
personalizado ao seu estilo, 
quanto para o fast fashion, 

que tem o foco estritamen-
te comercial, sem apelo ne-
nhum autoral”, opina.

O estilista Bruno Olly 
também considera de gran-
de relevância participar do 
DFB. “Para mim significa 
muito. É onde posso mos-
trar meu trabalho, o evento é 
uma vitrine de exposição do 
trabalho. Saber que as pesso-
as gostam da minha visão de 
moda, é muito gratificante 
para mim dentro do Dragão 
Fashion”, afirma.

O desfile de Manuel Bes-
sa abriu a noite com peças 
que demonstraram o com-
promisso com a criatividade 
do DFB. “Existe um ponto 
muito forte nessa participa-
ção. São dois recomeços, o 
Dragão reestreando depois 
da pandemia e, para mim 

também, uma reestreia após 
ficar afastado por mais de 
15 anos. Para a gente que 
trabalha com moda, o Dra-
gão é um evento que traz 
muita satisfação em relação 
ao conceito, a evolução e a 
grandiosidade que o evento 
representa”, declara.

Shows gratuitos
O primeiro dia de DFB foi 

marcado pelo show gratuito 
da cantora Roberta Campos. 
Antes dela, o Italo Azevedo 
e o DJ Thiago Camargo tam-
bém abrilhantaram o palco 
do festival. Nos próximos 
dias, a população poderá 
conferir ainda as apresenta-
ções de Mundo Livre S/A, 
Davi Cartaxo, Selvagens à 
Procura de Lei, entre outros.

Por Yasmim Rodrigues

A expectativa é que 32 mil pessoas participem dos 4 dias de evento do Dragão Fashion Brasil

Dragão Fashion Brasil retoma 
atividades presenciais

Com o tema “Ocupe seu espaço”, o evento fashion estreou ontem, na 
Praia de Iracema, e continuará acontecendo até o próximo dia 28 de maio

1º LEILÃO: 30/05/2022  - 11:10h       -        2º LEILÃO: 31/05/2022  - 11:10h 

LEILÃO DE IMÓVEL
Av. Barão Homem de Melo, 2222 - Sala 402 
Bairro Estoril  -  CEP 30494-080 - BH/MG

PRESENCIAL E ONLINE

WWW.francoleiloes.com.br (31) 3360-4030Ligue

 para:

EDITAL DE LEILÃO
Fernanda de Mello Franco, Leiloeira Ofi cial, Matriculas JUCEMG nº 1030 e JUCESP nº 1281, devidamente 
autorizada pelo credor fi duciário abaixo qualifi cado, ou sua Preposta registrada na JUCEMG, Cássia Maria de 
Melo Pessoa, CPF: 746.127.276-49, RG: MG-2.089.239, faz saber que, na forma da Lei nº 9.514/97 e do 
Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e/ou Online o imóvel a seguir ca-
racterizado, nas seguintes condições. IMÓVEL: Apartamento residencial nº 1001,  localizado no 10º pavimen-
to (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 encravado 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 ante-
riormente mencionada. Obs.: Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, 
caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: dia 30/05/2022, às 11:10 horas, e 
2º Leilão dia 31/05/2022, às 11:10 horas. LOCAL: Av. Barão Homem de Melo, 2222 – Sala 402 – Estoril 
– CEP 30494-080 – Belo Horizonte/MG. DEVEDOR FIDUCIANTE: CLAUDETE SOUSA VIANA, brasileira, 
divorciada, empresária, nascida em 28/05/1971, Filiação: Hortelina Sousa Sobrinho e Raimundo Nonato So-
brinho, 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. CREDOR FIDUCIÁRIO: 
Banco Inter S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01. DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá 
emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá ser realizado 
em até 24 horas, mediante depósito via TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob 
pena de perda do sinal dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrema-
tante.  DOS VALORES:1º Leilão: R$825.979,49 (oitocentos e vinte e cinco mil novecentos e setenta nove 
reais e quarenta e nove centavos),  2º leilão: R$412.989,75 ( quatrocentos e doze mil novecentos e oi-
tenta e nove reais e setenta e cinco centavos),   calculados na forma do art. 26, §1º e art. 27, parágrafos 1º, 
2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na 
ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão do leiloei-
ro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se 
estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es) fi duciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) 
fi duciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões para, no caso de 
interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos 
encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465/2017.Os interessados em participar do leilão de modo online, deverão cadastrar-se no site www.fran-
coleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início 
do leilão presencial, juntamente com os documentos de identifi cação, inclusive do representante legal, quando 
se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es) fi duciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel 
preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do 
artigo 27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, 
antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O arrematante será responsável pelas providências de 
desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s se-
rá(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo 
que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e outros veículos de comunicação são meramente enuncia-
tivas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de metra-
gem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem 
ou de área, o término da venda ou o abatimento do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regulari-
zação acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades, caracte-
rísticas, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel 
ser prévia e rigorosamente analisadas pelos interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as des-
pesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio, quando for o 
caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, inci-
dentes sobre o imóvel em questão, inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arremata-
ção são de responsabilidade exclusiva do arrematante. A concretização da Arrematação será exclusiva-
mente via Ata de Arrematação. Sendo a transferência da propriedade do imóvel feita por meio de Escri-
tura Pública de Compra e Venda.  Prazo de Até 90 dias da formalização da arrematação.  O arrematante 
será responsável por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações 
sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso ao fi nal da ação  judicial  relativa ao  
imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da proprieda-
de, e/ou os leilões públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arremata-
ção será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação, sendo devolvido o valor recebido 
pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à 
título de despesas de condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação 
judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao arrematante o direito à desistência 
da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloei-
ro, correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques.  O proponente 
vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas, depois de comunicado expressamente do êxito do 
lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da 
comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão 
do(a) Leiloeiro(a), no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas contadas da arrematação, confi gurará desistência 
ou arrependimento por parte do(a) arrematante, fi cando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devi-
da o(a) Leiloeiro(a) (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o 
valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou proposta efetuada, destinado ao reembolso das 
despesas incorridas por este. Poderá o ( a) Leiloeiro(a) emitir título de crédito para a cobrança de tais valores, 
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no arti-
go 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a aquisição do imóvel por meio do presente leilão, fi cará 
caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais condi-
ções obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzi-
das pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profi ssão de Leiloeiro Ofi cial. Maiores 
informações: (31)3360-4030 ou pelo email: contato@francoleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 12/05/2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Revogação - Processo Administrativo de Licitação: Pregão Eletrônico Nº. PE-05.13.1/2022-
DIVERSAS. Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de serviços contínuos, 
com dedicação exclusiva de mão de obra, de agente de apoio técnico, patrimonial, zelador e 
agente de conservação e reparo, para atender as necessidades dos diversos Órgãos 
Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme Termo de 
Referência. A Secretária da Controladoria e Ouvidoria Geral 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 e, ainda, considerando que o objetivo maior do 
procedimento licitatório é a persecução do interesse público, neste caso, mais especificamente em 
relação a necessidade de melhoramentos e adequações no Termo de Referência, para assim 
melhor atender ao interesse público, torna público o presente aviso de Revogação do processo de 
licitação acima numerado. Com fulcro no Art. 49, Caput, da Lei nº. 8.666/93. proceda-se à abertura 
de novo processo licitatório. Maria Evânia Santos Basílio - Secretária da Controladoria e 
Ouvidoria Geral - Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº. CP-
05.25.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviço de construção de rede de esgoto em diversas ruas e avenidas na sede e zona rural do 
Município de Brejo Santo-CE e construção de rede de água em diversas ruas e avenidas na 
Sede e Zona Rural do Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto, planilha orçamentária e 
cronograma físico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global. Regime de Execução: Indireta. A 
Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 27 
de junho de 2022, a partir das 08h:00m. (horário local), na rua José Matias Sampaio, nº. 234, 
Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de “Habilitação” e “Propostas de 
Preços”. maiores informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone 
(88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e/ou ainda pelo endereço eletrônico: 
www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 
Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE-05.25.1/2022-SEDUB. Objeto: 
contratação de empresa para prestação serviço de formação continuada para atender 
profissionais gestores, professores de todas as modalidades de Ensino do Município de Brejo 
Santo–CE, compreendendo serviços de palestras, alimentação, produção e confecção de material 
instrucional de acordo com as temáticas a serem trabalhadas, acompanhamento e 
monitoramentos das atividades por meio de assessoria e coordenação pedagógica para avaliação 
e certificação dos participantes, para atender as necessidades da Secretaria da Educação Básica 
do Município de Brejo Santo-CE, conforme especificações constantes no Termo de Referência. 
Tipo: Menor Preço global. Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica 
aos interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m (horário de Brasília) do dia 08 de 
junho de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 
(www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na 
Sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 
através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: 
(www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico 
para Registro de Preços Nº 01.005/2022. 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 26 de maio de 2022, estará recebendo as Propostas de 
Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 01.005/2022, tipo menor 
preço global por item, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual contratação 
de fornecimento de alimentação para atender as diversas Secretarias desta Municipalidade, no 
Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 08 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 08 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/licitações. Quaisquer 
informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse Rafaelle 
Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Resultado – Classificação – 
Proposta de Preços – Concorrência Pública Nº 2022.03.17.02-CPRP. A Prefeitura Municipal 
de Jaguaruana/CE, por meio da Comissão de Licitação, torna público o resultado da análise das 
Propostas de Preços da Concorrência Pública nº 2022.03.17.02 -CPRP. Objeto: Registro de 
Preços para futura e eventual a contratação de fornecimento de serviço de infraestrutura de 
eventos de interesse da Secretaria de Cultura e Turismo de Jaguaruana/CE. Licitantes 
Classificados: Lote 01 – Ana Maria Batista dos Santos - 1º Lugar; Lote 02 - Saniq Locação de 
Banheiros Químicos e Toldos Ltda - 1º Lugar; Lote 03 - Saniq Locação de Banheiros Químicos e 
Toldos Ltda - 1º Lugar; Lote 05 - News Produções e Eventos de Festas Ltda - 1º Lugar; Lote 06 - 
Ana Maria Batista dos Santos - 1º Lugar; Lote 07 - Guiatelli Publicidade & Eventos Eireli – 1º 
Lugar; Lote 08 - Guiatelli Publicidade & Eventos Eireli – 1º Lugar; Lote 09 - Saniq Locação de 
Banheiros Químicos e Toldos Ltda – 1º Lugar; Lote 10 - Saniq Locação de Banheiros Químicos e 
Toldos Ltda – 1º Lugar. Não houve licitantes desclassificados. 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, 25 de maio de 2022.
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Adesão. O presidente Vladimir Putin assinou ontem decreto para simplificar o processo de 
adesão à nacionalidade russa aos moradores das regiões ucranianas de Kherson e Zaporíjia, 
ocupadas pela Rússia na guerra contra o vizinho. As duas áreas estão sob forte ataque russo.INTERNACIONAL

Alemanha vê 
cansaço no Ocidente 
com Guerra

A ministra das Relações 
Exteriores da Alemanha, 
Annalena Baerbock, disse 
nesta quarta (25) que o 
Ocidente está cansado da 
Guerra na Ucrânia. “Che-
gamos a um momento de 
fadiga”, disse ela em uma 
reunião do Conselho do 
Mar Báltico em Kristian-
sand (Noruega).

Ela citou o aumento 
no preço da energia e dos 
alimentos como motivo 
para tal cansaço, reforçando 
depois que é exatamente isso 
que Vladimir Putin com o 
conflito iniciado há três me-
ses. “Por isso é importante 
apoiar a Ucrânia”, disse.

A ministra contem-
porizou ao fim, mas 
engrossou um raciocínio 
que tem ganho tração 
em discussões ocidentais 
acerca do impacto global 
do conflito. No Fórum 
Econômico de Davos, na 
Suíça, o veterano diplo-
mata americano Henry 
Kissinger disse que Kiev 
deveria ceder as terras 

ocupadas por Putin e se 
declarar neutra.

A posição alemã pode 
ser mais incisiva ainda, 
caso seja real o relato 
publicado pelo editor 
de assuntos diplomáti-
cos do jornal britânico 
The Guardian, dizendo 
que numa conversa com 
jornalistas o premiê Olaf 
Scholz disse não acreditar 
numa vitória ucraniana 
e que seu país seguirá 
apoiando Kiev até que 
Putin declare que alcan-
çou seus objetivos.

Scholz está em viagem 
na África, e não houve 
comentários da chance-
laria alemã confirmando 
ou negando o relato. A 
percepção de que Moscou 
está em posição de vanta-
gem vem dos combates na 
região de Severodonestk 
e os crescentes apelos 
alarmistas em Kiev sobre 
a situação do Donbass, 
região do leste ucrania-
no palco de guerra civil 
desde 2014.

Salvador Ramos, 18, que 
invadiu uma escola e matou 
19 crianças em uma escola do 
Texas na terça (24), não tinha 
antecedentes criminais nem 
registro de problemas men-
tais, disse o governador do 
estado, o republicano Greg 
Abbott. O sinal de que ele 
poderia cometer um crime 
estava nas redes sociais.

“Não houve nenhum aler-
ta significativo deste crime. A 
única informação conhecida 
de forma antecipada sobre 
isso foi postado pelo atirador 
no Facebook aproximada-
mente 30 minutos de ele che-
gar na escola”, disse Abbott, 
em entrevista coletiva.

“No primeiro post, ele dis-
se ‘Eu vou atirar na minha 
avó’. O segundo foi ‘Eu ati-
rei na minha avó’. O terceiro 
post, talvez 15 minutos antes 
de ele chegar na escola, foi 
‘Eu vou atirar em um escola 
primária”, detalhou o gover-

nador. Relatos de pessoas 
próximas a Ramos disseram 
à imprensa americana, no 
entanto, que ele havia feito 
várias postagens em redes so-
ciais que indicavam proble-
mas familiares e interesse em 
armas nos meses anteriores. 
Em uma das mensagens, apa-
receu em uma discussão com 
a mãe, que tentava expulsá-lo 
de casa. “Ele estava gritando 
e falando com ela de modo 
realmente agressivo”, disse 
uma colega de Ramos ao jor-
nal The Washington Post.

Imagens
Há um ano, ele publicou 

imagens de fuzis automá-
ticos, capazes de disparar 
rajadas de tiros, e disse que 
eles estavam em sua lista de 
desejos. E, alguns dias antes 
do ataque, divulgou uma foto 
com dois rifles, que ele com-
prou dias após completar 18 
anos, idade em que o acesso a 

armas é permitido no Texas.
Abbott também confir-

mou que Ramos disparou 
contra a sua avó antes de ata-
car a escola. “Qualquer um 
que atira em sua avó no rosto 
tem o mal no coração”, disse, 
em tom de revolta. O gover-
nador chamou o atirador de 
“pessoa demente”.

O governador apontou 
também que o atirador dis-
parou ao menos 223 tiros du-
rante a ação. O ataque deixou 
19 crianças e 2 professores 
mortos e mais 17 feridos, que 
não correm risco de morte, 
segundo as autoridades. En-
tre os feridos, há três agentes 
que trocaram tiros com Ra-
mos.

O caso ocorreu em Uval-
de, condado que soma 24 mil 
habitantes e está a cerca de 
100 km da fronteira com o 
México. Ali, três de cada qua-
tro habitantes têm origem la-
tina. Na manhã desta quarta, 

moradores fizeram filas em 
hospitais querendo doar san-
gue para ajudar os feridos.

O caso gerou revolta nos 
EUA e mais pedidos por me-
didas firmes para evitar no-
vos massacres. Na noite de 
terça, o presidente Joe Biden 
usou o ocorrido para voltar a 
criticar o lobby pró-armas no 
país e a defender o contro-
le no acesso a armamentos. 
“Estou cansado disso. Por 
que estamos dispostos a viver 
com essa carnificina? Por que 
continuamos deixando isso 
acontecer?”, questionou, em 
uma fala de sete minutos.

Uma das medidas mais 
defendidas por ativistas, 
políticos e especialistas em 
segurança é aumentar a 
checagem de antecedentes 
de quem compra armas de 
fogo, para evitar que pessoas 
com histórico de violência 
ou problemas mentais te-
nham acesso a armamentos.

Atirador do Texas postou
no Facebook que iria atacar
Salvador Ramos, 18, que invadiu uma escola e matou 19 crianças,
não tinha antecedentes criminais nem registro de problemas mentais

PODER JUDICIÁRIO
PROCESSO Nº: 0800132-14.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
REU: MARIA DE JESUS NUNES LIMA  
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL TITULAR)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO:  10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e não sabido, acerca da desapropriação do imóvel 
descrito abaixo, para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o que de direito, 
nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFAME-06, situado no Município de Crateús/CE, com área de 3,4146ha, limitando-se ao Norte com 
Raimundo Luciano Cruz (AFAME 05), ao Sul com Antonio Vieira dos Santos (AFAME 07), ao Leste com Área Remanescente Maria 
de Jesus Nunes Lima e ao Oeste com Associação do Desenvolvimento Comunitário do assentamento São Francisco (AFASF 01).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Pagamento da quantia de R$ 21.441,51, pelo terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO: Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, Venâncios, 
Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica. 

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800132-14.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 17/05/2022 21:48:05 
Identificador: 4058104.25516043
Para conferência da autenticidade do documento:  
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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PROCESSO Nº: 0800135-66.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
REU: DEUSELINA RODRIGUES ALVES e outro  
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
 PRAZO:  10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e não sabido, acerca da desapropriação do imóvel 
descrito abaixo, para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o que de direito, 
nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFD-097, situado no Município de Crateús/CE, com área de 10,9185ha, limitando-se ao Norte com 
Maria Sales Leitão Ferreira (IDACE 1647), ao Sul com Gonçalo Januário Barros (IDACE 1649), ao Leste com Área Remanescente 
Antônio Rodrigues Alves e ao Oeste com Riacho do Mato ou Diamante.
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Pagamento da quantia de R$ 209.382,51, pelo terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO:    Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, 
Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica. 

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800135-66.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 17/05/2022 21:48:20 
Identificador: 4058104.25514029 
Para conferência da autenticidade do documento:  
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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PROCESSO Nº: 0800113-08.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
REU: LUIZ GONZAGA RODRIGUES  
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO:  10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e não sabido, acerca da desapropriação do imóvel 
descrito abaixo, para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o que de direito, 
nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFAS-059, situado no Município de Crateús/CE, com área de 174,24m², limitando-se ao Norte com Rua 
José Cursino de Barros, ao Sul com Patrimônio da Igreja Nossa Senhora da Saúde, ao Leste com Espólio de Cícero Rodrigues de 
Morais (AFAS - 032) e ao Oeste com Luiz Gonzaga Rodrigues (AFAS - 031).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Pagamento da quantia de R$ 12.478,53, pelo terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO:    Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, 
Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica. 

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800113-08.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 17/05/2022 21:48:14 
Identificador: 4058104.25486196
Para conferência da autenticidade do documento:  
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
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PROCESSO Nº: 0800137-36.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
REU: CHARLES RENAN ALMEIDA RODRIGUES e outro  
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO:  10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e não sabido, acerca da desapropriação do imóvel 
descrito abaixo, para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o que de direito, 
nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFASR-007, situado no Município de Crateús/CE, com área de 9,50ha, limitando-se ao Norte com 
Felicidade Soares de Souza (AFASR 005), ao Sul com Espólio de João Gomes de Barros (AFASR 005), Francisco Clovis de Souza 
(AFASR 006) e Felicidade Soares de Souza (AFASR 005), ao Leste com Felicidade Soares de Souza (AFASR 005) e ao Oeste com 
Felicidade Soares de Souza (AFASR 005).

INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Pagamento da quantia de R$ 29.232,65, pelo terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO:    Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, 
Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica. 

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800137-36.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 17/05/2022 21:48:30 
Identificador: 4058104.25512949
Para conferência da autenticidade do documento:  
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
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PROCESSO Nº: 0800133-96.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
REU: JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA e outro  
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO:  10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e não sabido, acerca da desapropriação do imóvel 
descrito abaixo, para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o que de direito, 
nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFASR-021, situado no Município de Crateús/CE, com área de 7,8675ha, limitando-se ao Norte com 
Antonio Gomes de Morais (AFASR 019) e Manoel de Freitas Barbosa (AFASR 024), ao Sul com João Luciano Mendes (IDACE 
1116), ao Leste com João Luciano Mendes (IDACE 1116) e ao Oeste com Manoel Araújo da Silva (IDACE - 2360).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Pagamento da quantia de R$ 49.116,61, pelo terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO:    Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, 
Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica. 

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800133-96.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 17/05/2022 21:48:15 
Identificador: 4058104.25512258
Para conferência da autenticidade do documento:  
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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PROCESSO Nº: 0800138-21.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
REU: MARIA GORETI CORREIA RODRIGUES e outro  
TERCEIRO INTERESSADO: MUNICIPIO DE CRATEUS e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL TITULAR)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO:  10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e não sabido, acerca das desapropriações dos 
imóveis descritos abaixo, para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem a titularidade das áreas desapropriadas ou requererem o que 
de direito, nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: AFAMD-06, AFD-062 e AFD-080, situados no Município de Crateús/CE, com áreas de 4,9498ha, de 
44,4444ha e de 21,4974ha, limitando-se lote AFAMD-06 ao Norte com Área Remanescente Jesus Rodrigues Ferreira, ao Sul com 
Espólio de Luiz Rodrigues da Costa (AFAMD 07), ao Leste com Área Remanescente Jesus Rodrigues Ferreira e ao Oeste com 
Francisco Gomes Filho (AFAMD 05); limitando-se o lote AFD-062 ao Norte Antonio Gomes da Costa (IDACE-1611), ao Sul com 
Claúdio José Correia Rodrigues e Outros (AFD-061), ao Leste com Riacho do Mato / Diamante e ao Oeste com Jesus Rodrigues 
Ferreira - Área Remanescente; e limitando-se o lote AFD-080 ao Norte Manoel Rodrigues Ferreira (IDACE-2563), ao Sul com 
Joaquim Rodrigues da Costa (IDACE-1609), ao Leste com Riacho do Mato / Diamante e ao Oeste  com Jesus Rodrigues Ferreira 
- (Área Remanescente).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Pagamento da quantia de R$ 162.181,91, pelos terrenos e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO:    Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, 
Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica. 

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800138-21.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 17/05/2022 21:48:05 
Identificador: 4058104.25515329
Para conferência da autenticidade do documento:  
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam 
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PROCESSO Nº: 0800110-53.2022.4.05.8104 - DESAPROPRIAÇÃO 
AUTOR: DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS - DNOCS  
REU: MARIA EVALDA DA SILVA FELIX e outro  
TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL e outro  
22ª VARA FEDERAL - CE (JUIZ FEDERAL TITULAR)

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
PRAZO:  10 DIAS.
FINALIDADE: Intimar terceiros interessados, que se encontrem em lugar incerto e não sabido, acerca da desapropriação do imóvel 
descrito abaixo, para, no prazo de 10 (dez) dias, impugnarem a titularidade da área desapropriada ou requererem o que de direito, 
nos termos do art. 34 do Decreto-Lei 3.365/1941.
DESCRIÇÃO DO IMÓVEL: AFE - 136 (Distrito de Ibiapaba), situado no Município de Crateús/CE, com área de 0,4232 ha, 
limitando-se ao Norte com Espólio de Francisco Saraiva de Sousa (AFE-127), ao Sul com Linha Férrea, ao Leste com Espólio de 
Francisco Saraiva de Sousa (AFE-127) e ao Oeste com José Cruz Morais (AFE-134).
INDENIZAÇÃO PROPOSTA: Reassentamento em outro imóvel composto de uma casa de alvenaria medindo 100m² ou pagamento 
da quantia de R$ 19.002,60, pelo terreno e por suas benfeitorias.
SEDE DO JUÍZO:  Seção Judiciária do Ceará - 22ª Vara, sediada no endereço: Rua Sargento Hermínio, s/n - BR 22, KM 0, 
Venâncios, Crateús/CE, CEP Nº: 63.700-000. Este Juízo funciona com expediente no horário de 9 às 18 h de segunda a sexta-feira.
Crateús, data da assinatura eletrônica. 

DANIEL GUERRA ALVES
JUIZ FEDERAL DA 22ª VF/SJCE

Processo: 0800110-53.2022.4.05.8104 
Assinado eletronicamente por: 
DANIEL GUERRA ALVES - Magistrado 
Data e hora da assinatura: 17/05/2022 21:48:04 
Identificador: 4058104.25472428
Para conferência da autenticidade do documento:  
https://pje.jfce.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
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ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 20.05.02/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 20.05.02/2022 cujo objeto 
versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RAÇÃO E 
MEDICAMENTOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CANIL MUNICIPAL DE JAGUARIBE/
CE. Que se realizara no dia 07 de Junho de 2022 as 08:00 horas. Referido edital estará disponibi-
lizado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/
licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Infor-
mações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 25 de maio 
de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– TOMADA DE PREÇO Nº 20.05.01/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 10 de Junho de 
2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua 
Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para re-
cebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS AUXI-
LIARES, RESPONSÁVEL PELA GUARDA E ENTREGA DE CORRESPONDÊNCIAS ORIUNDAS 
DOS CORREIOS, PARA ATENDER A POPULAÇÃO ONDE OS SERVIÇOS NÃO SÃO CONTEM-
PLADOS, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. O edital e 
seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através 
do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 25 de maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – 
Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 20.05.05/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do 
Município de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 27 
de Junho de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe 
localizada na Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando 
sessão para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas 
de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 
DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DA ESCOLA IOLANDA PATRICIO DE 
LIMA DANTAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBE/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 
07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 25 de maio de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– TOMADA DE PREÇO Nº 23.05.01/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 10 de Junho 
de 2022 às 11h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada 
na Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão 
para recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de 
preços para o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NO DISTRITO DE NOVA FLORESTA, JUNTO 
A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 
07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 25 de maio de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 02.05.01/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS 
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR 
PUBLICO, NA MODALIDADE DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA PRESENCIAL 
ESPECIALIZADA E A DISTÂNCIA, ELABORAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 
GOVERNO E DAS RESPECTIVAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DE GESTÃO DAS DIVERSAS 
UNIDADES GESTORES DO MUNICIPIO DE JAGUARIBE/CE Conforme segue: HABILITADAS: 
1. CONTATE CONSULTORIA E SERVICOS LTDA; 2. CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA; e 
INABILITADAS: 3. CONPLAC - CONTABILIDADE PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA; 
4. MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL EIRELI; 5. R & A 
ASSESSORIA CONTABIL, SERVICOS E INFORMATICA S/S 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, 25 de Maio de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ - AVISO DE LICITAÇÃO A Prefei-
tura Municipal de Arneiroz, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encon-
tra à disposição dos interessados, o Edital da Tomada de Preços nº 2022.05.20.1, OBJETO: LOCAÇÃO 
DE 01 (UMA) MOTONIVELADORA DE PNEUS, COM MANUTENÇÃO, OPERADOR E COMBUS-
TÍVEL POR CONTA DO CONTRATADO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PUBLICOS DO MUNICÍPIO DE ARNEIROZ-CE, 
licitação do tipo menor valor Global, com data de abertura para recebimento dos envelopes de habi-
litação e propostas de preços no dia 14 de junho de 2022, às 08:00 Horas, na Sala da Comissão de 
Licitação, situada na Praça Joaquim Felipe, Nº 15 – Centro, Arneiroz – CE. Arneiroz - Ce, 25 de Maio 
de 2022. RICARDO WENDEL MORAIS FEITOSA Presidente da Comissão de Licitação

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Mombaça – Aviso de Licitação – O Presidente da Comissão 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça – CE, torna público o Edital de TOMADA DE PREÇOS 
Nº 003/2022DIVE-TP-SECRETARIAS DIVERSAS, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO 12 (DOZE PRAÇAS),NAS DIVERSAS LOCALIDADES 
DO MUNICÍPIO, AMPLIAÇÃO DE SALA DE AULA NO CEI MARIA IRACEMA AIRES DE MORAES 
E CONSTRUÇÃO DO VIVEIRO MINICIPAL, DE RESPONSABILIDADE DAS SECRETARIAS 
DIVERSAS DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, conforme projeto básico (anexo I). Abertura dia 
13/06/2022, às 14:00h, na sala da CPL, à Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, Mombaça – Ceará. 
Informações no endereço retromencionado, no horário de 08:00h às 12:00h. Mombaça - CE, 25 de maio 
de 2022. FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 20.05.03/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Pre-
feitura Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna pú-
blico que se encontra à disposição dos interessados o edital de Pregão Eletrônico 20.05.03/2022 
cujo objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALARES, AUXILIARES E FITOTERÁPICOS, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, JUNTO A SE-
CRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das pro-
postas e habilitação: às 17h do dia 26 de maio de 2022.Fim do recebimento das propostas e 
habilitação: às 14h do dia 07 de junho de 2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento 
das propostas: das 14h01min às 14h59min do dia 07 de junho de 2022 Início da sessão de 
disputa de preços: às 15h do dia 07 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 dis-
ponibilizado 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, 25 de 
maio de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO DE LICITAÇÃO Nº 20.05.04/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefei-
tura 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 20.05.04/2022 cujo 
objeto versa sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO FARDA-
MENTO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 26 de 
maio de 2022.Fim do recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 08 de junho de 
2022. Que se realizara no dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min 
do dia 08 de junho de 2022 Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 08 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, 25 de maio de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pre-
goeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA/CE - AVISO DE ADIA-
MENTO DE LICITAÇÃO – Tomada de Preços n° 2022050601-TP. A Presidente da Comissão 
de Licitação do Município de Jaguaribara – CE, torna público que, a licitação que aconteceria no 
próximo dia 30 de maio de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão de Licitação, localizada 
na Av. Bezerra de Menezes, 350, Centro, Jaguaribara - CE, passará para o dia 13 de Junho de 
2022 às 09:00hs a realização da Licitação da modalidade Tomada de Preços, no tipo MENOR 
PREÇO, cujo Objeto é a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIA-
LIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO: LEVANTAMENTO E CONSTITUIÇÃO 
DE RECEITAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA DIVERSAS, INCLUSIVE: TLF E TLA DE TORRES 
DE TELEFONIA E DE GERAÇÃO EÓLICA E SOLAR, ISSQN DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 
E POSTOS DE ATENDIMENTO BANCÁRIOS, CARTÓRIOS, CONTRUTORAS, GERADORAS, 
TRANSMISSORAS E DISTRIBUIDORAS DE ENERGIA ELÉTRICA, DENTRE OUTROS, JUN-
TO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE 
JAGUARIBARA/CE. Por motivo de adendo ao edital. Mais informações à disposição na sala da 
comissão, a partir da publicação deste aviso, no horário de atendimento ao público das 07:30 às 
13:30 horas ou através do site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas - Jaguari-
bara – CE, 25 de maio de 2022. Aurineire Lima de Negreiros – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - EXTRATO DO INSTRUMENTO DE 
ADITIVO CONTRATUAL - A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO do município de Choró - CE torna pú-
blico o extrato do Segundo Aditivo CONTRATO Nº 2021.07.01.001, REFERENTE À PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 022/2021-PE . UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - OB-
JETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL 
E MÉDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/
CE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CHORÓ/
CE. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.12.361.0008.2.034 - Manutenção do Transporte Escolar 
para Alunos da Educação Básica / 06.01.12.362.0008.2.039 - Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.00 CONTRATADO - QP COMERCIO TRANSPORTE CONS-
TRUCOES E SERVICOS EIRELI -  VIGÊNCIA DO CONTRATO: da data da assinatura do aditivo 
contratual, até 31 de dezembro de 2022. ASSINA PELO CONTRATADO: CLEIDIANE DE QUEIROZ 
PEREIRA - ASSINA PELA CONTRATANTE: PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ - Choró/CE, 18 
de Fevereiro de 2022. PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ - SECRETARIO DE EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A Secretaria de Educação do município de Choró/CE, torna 
público o extrato do TERCEIRO ADITIVO ao Contrato n° 2021.07.01.001, decorrente do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 022/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ - CERÓ/CE, PARA O ANO LE-
TIVO DE 2021, DE RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CHORÓ - CE.CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONTRATADA: QP COMÉRCIO, 
TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME.PERCENTUAL REAJUSTADO: den-
tro do percentual de 10,39% (dez virgula trinta e nove por cento). VALOR DO ADITIVO/REAJUS-
TE: R$ 224.138,38 (duzentos e vinte e quatro mil, cento e trinta e oito reais e trinta e oito centavos). 
VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$2.157.891,68 (dois milhões, cento e cinquenta e sete mil, oito-
centos e noventa e um reais e sessenta e oito centavos).VALOR ATUALIZADO COM REAJUSTE: 
R$ 2.382.030,06 (dois milhões, trezentos e oitenta e dois mil e trinta reais e seis centavos). ASSI-
NA PELA CONTRATADA: CLEIDIANE DE QUEIROZ PEREIRA ASSINA PELA CONTRATANTE: 
PEDRO PAULO VIDALDE QUEIROZ. Choró/CE, 02 de maio de 2022. PEDRO PAULO VIDALDE 
QUEIROZ - Secretário de Educação - Contratante.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A Secretaria de Educação do município de Choró/CE, torna 
público o extrato do PRIMEIRO ADITIVO ao Contrato n° 2021.07.01.001, decorrente do PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 022/2021, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ - CERÓ/CE, PARA O ANO LE-
TIVO DE 2021, DE RESPOSANBILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE 
CHORÓ - CE. CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.CONTRATADA: QP COMÉRCIO, 
TRANSPORTE, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME. PERCENTUAL REAJUSTADO: den-
tro do percentual de 19,96% (dezenove virgula noventa e seis por cento). VALOR DO ADITIVO/
REAJUSTE: R$ 351.419,90 (trezentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e dezenove reais e 
noventa centavos). VALOR ATUAL DO CONTRATO: R$ 1.760.596,87 (um milhão e setecentos e 
sessenta mil e quinhentos e noventa e seis reais e oitenta e sete centavos). VALOR ATUALIZADO 
COM REAJUSTE: R$ 2.112.016,87 (dois milhões cento e doze mil, dezesseis reais e oitenta e 
sete centavos). ASSINA PELA CONTRATADA: CLEIDIANE DE QUEIROZ PEREIRA - ASSINA 
PELA CONTRATANTE: PEDRO PAULO VIDALDE QUEIROZ. - Choró/CE, 01 de outubro de 2021. 
PEDRO PAULO VIDALDE QUEIROZ - Secretário de Educação 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ - EXTRATO DE CONTRATAÇÃO 
- A Prefeitura Municipal de Choró mediante a SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, torna público, para 
conhecimento dos interessados o extrato de contrato de n° 2021.07.01.001. OBJETO: PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE, PARA O 
ANO LETIVO DE 2021, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 10.520/02, em conformidade com 
a Lei Federal N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR DO CONTRATO: R$ 1.760.596,87 
(UM MILHÃO E SETECENTOS E SESSENTA MIL E QUINHENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS 
E OITENTA E SETE CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.01.12.361.0008.2.034 - 
Manutenção do Transporte Escolar para Alunos da Educação Básica / 06.01.12.362.0008.2.039 
- Apoio ao Ensino Médio e Pré-Vestibular: Elemento de despesa: 3.3.90.39.00. DURAÇÃO DO 
CONTRATO: VIGERÁ ATÉ 01 DE JULHO DE 2022.CONTRATANTE: PEDRO PAULO VIDAL DE 
QUEIROZ - CONTRATADA: QP COMERCIO TRANSPORTE CONSTRUCOES E SERVICOS 
EIRELI - ASSINA PELA CONTRATADA: CLEIDIANE DE QUEIROZ PEREIRA - Choró-Ce, 01 de 
Julho de 2021. PEDRO PAULO VIDAL DE QUEIROZ - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO 
– A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada de 
Preços, autuada sob o 2022.05.17.001F, cujo objeto é Contratação de Serviços e/ou Obras de 
Engenharia para locação de máquinas e equipamentos, com operador, para execução de serviços 
de finalidades na sede e na zona rural do Município de Tarrafas/CE, tais como: apoio nas atividades 
de Manutenção da Secretaria de Infraestrutura em diversas Ruas, Avenidas, Estradas e Terrenos 
baldio na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Tarrafas/CE, com data de abertura marcada 
para o dia 14 de junho de 2022, às 08hs, na Sala da Comissão Permanente de Licitação. O Edital 
e seus anexos encontram-se disponíveis na Sala da Comissão Permanente de Licitação, situada 
na Av. Maria Luiza Leite Santos, s/n, Bulandeira, Tarrafas, Estado do Ceará, bem como no Portal 
das Licitações dos Municípios, no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (www.tce.ce.gov). 
Informações através do telefone (88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 25 de maio de 2022. Francisca 
Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2305.002/2022. 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 ´´ROMIM MATA A VOZ DO PAREDÃO`` 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 ENCERRAMENTO DOS FESTEJOS DA PADROEIRA DE SERROTA, SANTA 
ANA, NO DISTRITO DE SENADOR SÁ. FAVORECIDO: RM PRODUÇÕES E EVENTOS, com 
sede à Rua das Acacias,932, Arianopolis, Caucaia-CE, CEP 61.656-200 inscrita no CNPJ/MF no 
20.340.346/0001-46. VALOR GLOBAL: R$ 30.000,00 (Trinta mil reais) FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Dispensa emitida pela Co-
missão de Licitação e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e 
Turismo do município de SENADOR SÁ. SENADOR SÁ-CE, 26 de Maio de 2022. Erivando Oliveira 
de Morais Filho Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20210355, VINCULADA AO PREGÃO PRE-
SENCIAL N 1608.01/21-SRP. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2505.001/2022- CARONA O Pre-
sidente da CPL da Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida 
pela Senhora Ordenador(a) de Despesa da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE 
E CONTROLE URBANO, faz publicar o extrato resumido do processo administrativo 2505.001/2022- 
CARONA, a seguir: OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA, AMPLIAÇÃO, REFORMA, MODERNIZAÇÃO, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E DE-
MAIS SERVIÇOS INERENTES AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA (IP), DA SEDE E DOS 
DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME PROCESSO DE ADESÃO A ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO Nº 20210355, VINCULADA A PREGÃO PRESENCIAL N° 1608.01/21 
DO MUNICÍPIO DE BARREIRA. FAVORECIDA(S) E VALORES: MS ENGENHARIA PROJETOS E 
CONSULTORIA EIRELI- CNPJ: 22.045.869/0001-95, AV SANTOS DUMONT, ALDEOTA, FORTALE-
ZA-CE, com o valor Global de R$ 417.534,44 (Quatrocentos e Dezessete Mil, Quinhentos e Trinta 
e Quatro Reais e Quarenta e Quatro Centavos). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 15, da Lei Federal nº 
8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 
e suas alterações, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município de SENADOR SÁ 
e legislação pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo Ordenador(a) de 
Despesas da SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA TRANSPORTE E CONTROLE URBANO. SE-
NADOR SÁ-CE, 26 de Maio de 2022. ERIVANDO OLIVEIRA DE MORAIS FILHO Presidente da CPL 
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ECONOMIA

ECONOMIA

A insegurança alimentar no Brasil atingiu patamar re-
corde no final de 2021 e superou, pela primeira vez, a mé-
dia global. Ela afeta mais mulheres, famílias pobres e pes-
soas entre 30 e 49 anos, grupos que geralmente têm mais 
filhos –comprometendo a atual geração de crianças bra-
sileiras. Segundo pesquisa global Gallup, realizada desde 
2006, em cerca de 160 países, a taxa de insegurança ali-
mentar na população brasileira dobrou a partir de 2014, 
ano em que a economia entrou em recessão no governo 
Dilma Rousseff (2011-2016), e tem registrado crescimen-
to medíocre desde então. Segundo os dados do Gallup, 
analisados no Brasil pelo Centro de Políticas Sociais do 
FGV Social, a taxa saltou de 17% em 2014 para 36% no 
final de 2021. 

Pela primeira vez ela superou a média global (35%), 
aferida a partir de 125 mil questionários aplicados no 
mundo. Entre os 20% mais pobres brasileiros, 75% res-
ponderam afirmativamente se havia faltado dinheiro para 
a compra de alimentos nos últimos 12 meses. O aumento 
da desigualdade de insegurança alimentar preocupa. Se-
gundo a FGV Social, entre os 20% mais pobres no Brasil, 
o nível é próximo dos países com maiores taxas, como 
Zimbábue (80%). Já os 20% mais ricos experimentaram 
queda para 7%, ficando pouco acima da Suécia, país com 
menos insegurança alimentar.A pesquisa, do fim de 2021, 
não chegou captar a nova disparada dos preços dos ali-
mentos neste ano, sobretudo após o início da guerra entre 
Rússia e Ucrânia –grandes produtores de trigo e milho.

Retrato da superpotência Brasil

Auxílio. Os ministérios da Justiça e do Turismo lançaram ontem (25) cartilha para ajudar os turistas, enquanto consumidores, 
que utilizam transporte rodoviário para fazerem suas viagens. A publicação, uma nova edição da revista eletrônica Consumi-
dor Turista, faz parte das atividades comemorativas dos 10 anos da Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor (Senacon).

Um inquérito será aberto 
para apurar se a Petrobras 
cobra mais do petróleo que 
vende para a refinaria de 
Landulpho Alves, privatizada 
no fim de 2021 e com sede 
na Bahia. A determinação foi 
do Conselho Administrativo 
de Defesa Econômica (Cade) 
em designação nessa quarta-
-feira (25/05). O pedido teve 
à frente o conselheiro Gus-
tavo Augusto de Lima e foi 
aceito pelos demais membros 
conselheiros.

A solicitação precisava ter 
a anuência da maioria do 
conselho para se tornar um 
inquérito administrativo 
e teve apoio unânime dos 
seis membros do tribunal 
administrativo do Cade. 
Assim, o pedido abre duas 
frentes de investigações ten-
do como centro a refinaria 
vendida para o fundo Muba-
dala, dos Emirados Árabes. 
Em uma, a estrutura seria ví-
tima, uma vez que paga mais 
caro pelo petróleo do que as 
unidades ainda sob contro-
le da Petrobras, enquanto 
na outra, será investigada 
por cobrar mais caro do 
combustível vendido na 
Bahia, estado onde é locali-
zada e tem o monopólio do 

fornecimento, do que em 
outros onde tem competição. 
Até este momento as empre-
sas não se manifestaram so-
bre a situação.

“Foi uma importante sina-
lização do Tribunal, que mos-
tra que está atento ao setor de 
óleo e gás. Por um lado, esta-
mos determinados a abrir o 
setor e dar cumprimento ao 
Termo de Compomisso de 
Cessação da Petrobras. Por 
outro, estamos comprometi-
dos a continuar monitoran-
do o mercado e garantir que 
ele funcione em um cenário 
competitivo e justo”, disse 

Lima à reportagem após a 
aprovação do despacho.

O TCC é um acordo entre 
a autoridade antitruste e a es-
tatal para aumentar a concor-
rência nos mercados em que 
atua. Um dos pontos desse 
acordo é exatamente a venda 
de refinarias. Até o momento, 
o Cade já aprovou a venda de 
duas, a Lindolpho Alves e a 
de Manaus. 

O despacho aprovado hoje 
traz à tona solicitação do Sin-
dicato do Comércio Varejista 
de Derivado de Petróleo da 
Bahia (Sindicombustíveis-
-BA), que protocolou uma 

denúncia no Cade ainda no 
início de março reclaman-
do do aumento de preço no 
combustível vendido pela 
refinaria baiana após a priva-
tização. A Superintendência 
Geral do órgão, no entanto, 
não concordou com o argu-
mento e arquivou o pedido. 
Ocorre que Gustavo Augusto 
de Lima discordou da SG e 
enxergou elementos suficien-
tes para abrir um inquérito 
administrativo, sob o argu-
mento de que o preço cobra-
do em outros estados é mais 
barato, o que vai na contra-
mão da lógica econômica.
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Solicitação precisava ter a anuência da maioria do conselho para se tornar inquérito administrativo e teve apoio unânime

Tudo pelo voto
A fixação do momento 

é: baixar combustíveis. E 
caso isso não ocorra, tanto 
o novo ministro de Minas 
Energia Adolfo Sachsida, 
como o presidente da 
Petrobras, Caio Paes de 
Andrade, já estão avisados. 
Serão trocados e ponto. 
A conversa, em tom de 
ameaça, ocorreu ontem, 
no Palácio do Planalto, 
como se as nobres figuras 
tivessem algum poder para 
isso – quem manda na po-
lítica de preços da estatal 
é o mercado, mesmo o 
Governo ainda tendo ma-
joritariamente o controle 
teórico da estatal.

Desconfiança
A confiança do con-

sumidor caiu 3,1 pontos 
de abril para maio deste 
ano, logo depois da alta 
de 3,8 pontos de março 
para abril, diz a FGV. 
Com isso, o indicador 
chegou a 75,5 pontos, em 
uma escala de zero a 200 
pontos. Segundo a FGV, a 
queda foi influenciada pela 
piora das expectativas dos 
consumidores brasileiros 
para os próximos meses, 
como as expectativas (-5,1 
pontos), com 81 pontos, 
principalmente devido 
às avaliações da situação 
financeira da família nos 
próximos meses.

Crescimento 
A distribuidora de pneus 

e câmaras de ar Magnum 
Tires, neste ano, já inaugu-
rou mais de 10 filiais. Em 
junho, irá inaugurar a 11ª 
no Rio Grande do Sul, na ci-
dade de Pelotas. Segundo o 
CEO Apolo Vieira, no proje-
to de expansão da empre-
sa, a expectativa é chegar 
ao final de 2022 com mais 
de 50 pontos de venda e 
dobrar as movimentações 
com o comércio interna-
cional crescendo cerca de 
40%. Em 2021, a empresa 
atingiu faturamento recorde 
de R$1 bilhão, ao crescer 
50% sobre 2020.

Retrocesso?
Entidades que repre-

sentam o setor e os traba-
lhadores de telemarketing 
entraram com uma ação no 
STF para derrubar a norma 
que obriga as operadoras a 
colocarem o número 0303 
em ligações a consumido-
res para venda de produtos. 
A norma foi definida em 
dezembro pela Anatel e visa 
padronizar a numeração e 
servir como "ferramenta 
importante para o consu-
midor na identificação das 
chamadas de telemarke-
ting". O prefixo permite que 
o cliente decida se vai ou 
não atender à chamada.

Cade vai investiga esperteza da Petrobras  
O Cade determinou a abertura um inquérito 

para apurar se a Petrobras cobra mais do petróleo 
que vende para a refinaria de Landulpho Alves, 
privatizada no fim de 2021. O pedido precisava ser 
aprovado pela maioria do conselho para se tornar 
um inquérito administrativo e teve apoio unânime 
dos seis membros do tribunal administrativo. O 
pedido abre duas frentes de investigações tendo 
como centro a refinaria vendida para o fundo Mu-
badala, dos Emirados Árabes. Em uma, a refinaria 
seria vítima já que paga mais caro pelo petróleo do 
que as unidades ainda sob controle da Petrobras.

Funcionalismo: Aumento só se for linear, de 5%
Com a decisão sobre re-
ajustes do funcionalismo 
público adiada na última 
semana, o ministro Pau-
lo Guedes (Economia) 
afirmou, ontem, que o 
aumento de 5% para o 

funcionalismo público federal é o único possível e que 
seria factível dentro do atual orçamento. Não é com este 
cenário, porém, que o Governo vinha trabalhando. "O 
presidente gostaria de dar aumento aos policiais mas não 
pode, é visto como aliciamento", afirmou.

Cade vai investigar Petrobras por
cobrar mais caro de refinaria privada
Conselheiro argumenta que o preço cobrado em outros
estados é mais barato, o que vai na contramão da lógica econômica

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Continuação de Sessão Pública do Pregão Presencial Nº 
21.005/2022, Objeto: Contratação de empresa especializada para o serviço de locação kit de equipamen-
tos contendo: Impressora portátil com sistema de recepção de dados e fornecimento mensal de bobinas 
personalizadas, para leitura e impressão simultânea das contas de água e esgoto de responsabilidade do 
Serviço Autônomo de Água E Esgoto - SAAE do município. O Pregoeiro convoca os interessados para 
a para abertura de documentação da empresa classificada de maneira subsequente que fica marcada a 
sessão no dia 30/05/2021 as 09h no mesmo local da sessão anterior.  Informamos ainda que o resultado 
do Credenciamento está disponível no site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. maiores informações na sala 
da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 
07:30h às 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508. Petrus Barbosa de Lima - Pregoeiro.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 13.03/2022-TP, cujo objeto: Contra-
tação de empresa para executar a reforma da Escola Municipal Alcides da Costa Moreira, localizada 
na Vila Cruzeirinho no município, conforme planilhas, projetos e cronograma em anexo, tipo menor 
preço, com data de abertura marcada para o dia 14/06/2022, às 14:30h, na sala da comissão de licita-
ção, situada na Rua Francisca Alves Morais s/n, Gerência 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 13.02/2022-TP, cujo 
objeto: Contratação de empresa para executar a reforma da Escola Municipal Francisco de As-
sis Marcolino, localizada no Conjunto Beta no município,  conforme planilhas, projetos e crono-
gramas em anexo, tipo menor preço, com data de abertura marcada para o dia 14/06/2022, às 
08:30h, na sala da comissão de licitação, situada na Rua Francisca Alves Morais s/n, Gerência 
1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações do 
município torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrô-
nico nº 2022.05.18.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para taxa 
por transação (Transaction Fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, 
emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais 
serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reser-
vas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), 
para atender as necessidades de diversas secretarias do município. Datas e Horários: 1. Início 
de recebimento das propostas: das 08h do dia 26/05/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: 
às 08h do dia 08/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 
08/06/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 08/06/2022, maiores informa-
ções na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo 
Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.br. José Ivan de Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Gabinete do Prefeito e Secretaria da Administração, 
Lorena Gonçalves Holanda Amorim, Roberta Glicya de Sá Felix. Extrato dos contratos resultante 
do Pregão Eletrônico nº 00.009/2021-PERP: nº 00.009/2021-02GAB - Valor global: R$ 143.700,00; 
nº 00.009/2021-03SEAD - Valor global: R$ 87.594,00 - Contratada: Andreza de A. Pinto Costa, 
através de sua representante legal, a Sra. Andreza de Alacoque Pinto Costa. Objeto: Contratação 
de serviços de buffet (refeição, lanche e coffe break) para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município. Prazo de vigência: até 31/12/2022, contados a partir da assinatura. Data 
das assinaturas dos contratos: 08 de março e 11 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Administração, Gabinete do Prefei-
to, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo. Extrato dos contratos resultantes do 
Pregão Eletrônico nº 00.010/2021-PERP: nº 00.010/2021-06SEAD - Valor global: R$ 35.056,80; 
nº 00.010/2021-07GAB - Valor global: R$ 26.463,00; nº 00.010/2021-08SEDET - Valor global: R$ 
23.175,00 - Contratada: Jamile de Oliveira Melo - ME, através de sua representante legal, a Sra. 
Jamile de Oliveira Melo. Objeto: Aquisição de materiais gráficos, de interesse das diversas secre-
tarias do município. Prazo de vigência: 31/12/2022 contados a partir da assinatura. Assinam pelas 
contratantes: Roberta Glicya de Sá Felix, Lorena Gonçalves Holanda Amorim, Raimundo Fabiano 
de Oliveira Lopes. Data das assinaturas dos contratos: 09 e 17 de maio de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Agricultura Familiar e De-
senvolvimento Rural, Raimundo Ribeiro Damasceno, Secretário. Extrato do contrato resultante do 
Pregão Eletrônico nº 00.005/2021-PERP: nº 00.005/2021-15SAFDR - Valor global: R$ 1.316,38 
- Contratada: Petrogás Logística Comercial GLP EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. 
Marcelo José Vaz Tolentino. Objeto: Aquisição de gás liquefeito de petróleo (GLP) de 13kg, vasi-
lhame de gás 13kg para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município. Prazo de 
vigência: até 31/12/2022. Data das assinaturas dos contratos: 19/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Tomada de Preço Nº 07.05.20.01.22-
TP. O Presidente da CPL torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
15/06/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Contratação de em-
presa para obra de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas do Bairro Luiz 
Almeida no município, conforme PT N° 776560/2022, MAPP Nº 5268 e Termo de Convênio Nº 010/
CIDADES/2022, que celebram o Estado do Ceará, através da Secretaria de Cidades e o Município 
de Quixeramobim/CE, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura deste 
município, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor 
Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; Maiores Informações, no endereço citado, no horário de 
08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna pú-
blico o Resultado do Julgamento da fase de Propostas de Preço da Tomada de Preço Nº 07.002/2021 
- TP. Após análise dos documentos de Propostas de Preços, foi classificada as propostas das em-
presas habilitada(s): 1º Construtora Moraes Eireli EPP - R$ 497.629,04; 2º SEG Norte Construções e 
Serviços Eireli - R$ 508.355,47; e 3º Prolimpeza Construções Serviços Eireli - R$ 538.926,23. Assim 
a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora a empresa Construtora Moraes Eireli EPP 
com o valor global de R$ 497.629,04 (quatrocentos e noventa e sete mil, seiscentos e vinte e nove 
reais e quatro centavos). Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso 
I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com 
endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no horário das 
08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE – Aviso de Licitação Tomada de Preço Nº 07.05.12.01.22-
TP. O Presidente da CPL da torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo 
dia 14/06/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Contratação 
de empresa para obra de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento em diversas ruas da 
localidade de Fogareiro, Distrito de Passagens no município, conforme Contrato de Repasse Nº 
915807/2021/MDR/CAIXA, celebrado com a União Federal, por intermédio do Ministério Do Desen-
volvimento Regional, de interesse da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura deste 
município, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor 
Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; Maiores Informações, no endereço citado, no horário 
de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o Resultado do Julgamento de Recurso Administrativo da fase de Habilitação da Tomada de 
Preços Nº 06.01.27.01.22-TP. Após análise do recurso administrativo protocolado pela empresa re-
corrente, dá análise do recurso estabelecido no instrumento convocatório, julgo IMPROCEDENTE o 
recurso apresentado pela empresa KARLOS BRUNO BARROS FIGUEIREDO mantendo a decisão 
do resultado da habilitação. Portanto, fica marcado a data para abertura de propostas para o dia 
30/05/2022 as 14h. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário das 08h às 12h ou 
pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação comunica 
aos interessados o Resultado de Habilitação referente à Tomada de Preços Nº 04.28.01/2022, cujo 
objeto: Contratação de empresa para a prestação dos serviços de consultoria técnica administrativa 
e especializada, na Área de Gestão em Recursos Humanos, com vistas ao atendimento da neces-
sidade da Secretaria de Administração e Finanças do Município, declarando a seguinte empresa 
HABILITADA: MRP Serviços e Treinamentos Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 23.889.576/0001-
57, por ter cumprido com os itens do edital e declarando as seguintes empresas INABILITADAS: 
G. M. da Silva Rosa Serviços e Eventos - ME inscrita no CNPJ sob o nº 19.599.818/0001-09 não 
apresentou os documentos exigidos nos itens 6.2.1, 6.2.8, 6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14 c/c 6.2.14.1 
e 6.2.14.2, 6.2.16, 6.2.17 c/c 6.2.17.1, 6.2.17.2, 6.2.17.5 e 6.2.17.6. Yzallon M. Lopes - ME inscrita 
no CNPJ sob o nº 41.766.364/0001-64 não apresentou os documentos exigidos nos itens 6.2.17 c/c 
6.2.17.1, 6.2.17.2, 6.2.17.5 e 6.2.17.6. Aguiar Serviços & Assessoria Ltda - ME inscrita no CNPJ sob 
o nº 11.132.053/0001-82 não apresentou os documentos exigidos nos itens 6.2.1, 6.2.11, 6.2.12, 
6.2.13, 6.2.14 c/c 6.2.14.1 e 6.2.14.2. L & F Comercio e Assessorias Eireli - ME inscrita no CNPJ sob 
o nº 28.174.793/0001-84 não apresentou os documentos exigidos nos itens 6.2.1, 6.2.8, 6.2.9, 6.2.10, 
6.2.11, 6.2.12, 6.2.13, 6.2.14 c/c 6.2.14.1 e 6.2.14.2, 6.2.16, 6.2.18 e 6.2.19 tudo do edital. Diante do 
exposto, abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações, a contar 
desta data. Fim do prazo recursal não havendo interposição de recurso, designa-se o dia 06/06/2022 
às 09h para abertura e julgamento dos envelopes de proposta de preços. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, localizada a Tra-
vessa Tiradentes Nº 30, Centro, torna público aos interessados que no dia 08/06/2022, às 09h, realizará 
licitação de Pregão Eletrônico Nº 2022.05.26.001-SEAGRI - (Secretaria de Agricultura), cujo objeto: Aquisi-
ção de equipamentos, afins de equipar e atender as necessidades do Abatedouro Público Municipal, junto 
a Secretaria de Agricultura do Município, conforme especificações em anexo. Referido EDITAL poderá ser 
adquirido no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 
08h às 12h, e ou no site http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e ou http://www.bll.org.br. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - Extrato do Instrumento Contratual nº SE-TP002/2022-01SE-
CD, decorrente da Tomada de Preços Nº SE-TP002/2022, cujo objeto: Contratação de empresa es-
pecializada para construção do espaço educativo rural com 06 salas de aula, localizada no Distrito de 
São Joaquim no município, através da Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, deste município, 
conforme Projeto Básico, parte integrante deste processo. Contratada: Dinamica Empreendimentos e 
Serviços Eireli, pelo valor global de R$ 2.495.268,56 (dois milhões quatrocentos e noventa e cinco mil 
duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis centavos). Assina pela Contratante: Sra. Antônia 
Ironeide Vidal Pinheiro Bezerra - Secretária; Assina pela Contratada: Sr. Rafael de Sá Cruz. Data de 
Assinatura do Contrato: 24/05/2022. Vigência: 300 (trezentos) dias a partir da data de sua assinatura.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - A Secretária de Educação, Cultura e Desporto do 
Município, Sra. Antônia Ironeide Vidal Pinheiro Bezerra, torna público o Extrato do Termo de 
Homologação e Adjudicação referente à Tomada de Preços nº SE-TP002/2022 que tem como 
objeto:  Contratação de empresa especializada para construção do espaço educativo rural com 
06 salas de aula, localizada no Distrito de São Joaquim no município, conforme Projeto Básico, 
parte integrante deste processo. Fica Homologado e Adjudicado em favor da empresa DINA-
MICA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI, pelo valor global de R$ 2.495.268,56 (dois 
milhões quatrocentos e noventa e cinco mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e seis 
centavos). Homologado e Adjudicado em 20/05/2022.

Incessante Alimentos do Brasil Ltda, CNPJ: 22.479.615/0002-66. Torna público que requereu à Autar-
quia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental por Adesão e Compromisso 
- LAC, com finalidade de fabricação de produtos de panificação industrial, localizado na Avenida Dr. 
Antônio Pinto de Mendonça, nº 1305, Bairro: Duque de Caxias, Quixeramobim/CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instituições de licenciamento da AMAQUI.

ESTADO DO CEARÁ - C MARA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE RECURSO - TOMADA DE 
PREÇOS Nº 2022.04.26.2. A CPL da Câmara Municipal de Icó/CE, torna público para conhe-
cimento dos interessados que a empresa VICENTE LEITE BESERRA CONTABILIDADE, ingressou 
com recurso administrativo junto ao julgamento da fase de habilitação do Procedimento Licita-
tório na modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.26.2, quando a partir da data desta publica-
ção fica aberto o prazo para apresentação de contrarrazões. Informações pelo (88) 3561-4031 
ou na sede da CPL, sito à Av. Idílio Sampaio, nº 2071 - Centro, Icó - CE, 25 de maio de 2022. 
Anna Alice Carvalho Nunes - Presidente.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.12.01/PE – Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e 
Habitação. Objeto: Registro de Preços, para Futura e Eventual Aquisição de gêneros alimentícios 
destinados às Unidades vinculadas da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e 
Habitação - SASDH do Município de Itapipoca-CE. A Secretaria de Assistência Social, Direitos 
Humanos e Habitação, por meio do Pregoeiro Oficial 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 o dia 
08 de Junho de 2022, às 09h; Abertura das Propostas: 08 de Junho de 2022, às 09h30min; Sessão 
de Disputa de Preços: 08 de Junho de 2022, às 10h. O Edital poderá ser retirado nos Sítios: 
www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-CE, 25 de Maio de 2022. Milena Elaine 
Campos – Ordenador de Despesas da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e 
Habitação.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - 

SEMACE, a “Regularização” da “Licença de Instalação” para (residência unifamiliar), na 

Rua (Izidorio Izidio s/n). Foi determinado o Cumprimento das Exigências contidas nas 

Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

CASAMAN BRASIL INCORPORAÇOES LTDA 
CNPJ: 20.902.580/0001-10

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.007/2022- SRP Objeto: SELEÇÃO 
DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ÁGUA ADICIONADA DE SAIS PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO  DE  GUAIÚBA-CE. O 
prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até às 08h59min do dia 08 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, Guaiuba/CE ou licitacao.guaiuba87@outlook.com. Guaiuba/CE, 
25 de Maio de 2022 – Rosicleia da Silva Magalhães – Pregoeira da CCLP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O 
município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico 
N°0112802.2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO 
PLANO DE TRABALHO DO GOVERNO MUNICIPAL DE URUOCA-CE, PARA O PACTO 
PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO DO CEARA. Abertura da sessão pública virtual 
será dia 08 de junho de 2022, às 08h00min (Horário de Brasília) através do site: http://
www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE 
SILVEIRA - Pregoeira da CPL
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Ouro. O Brasil estreou com um ouro e duas pratas na etapa de Barcelona, a segunda de três do Circuito Mare Nostrum, 
competição europeia que visa a preparação para o Mundial de Esportes Aquáticos de Budapeste (Hungria), a partir do 
mês que vem. O vitorioso do dia foi Bruno Fratus, medalhista olímpico, que completou os 50 metros livre em 21s78.ESPORTES

Roma vence Feyenoord e conquista a Conference League
Roma e Feyenoord se en-

frentaram, ontem, pela final 
da primeira edição da Con-
ference League, competição 
criada pela Uefa nesta tem-
porada. Em Tirana, na Albâ-
nia, o time de José Mourinho 
venceu por 1 a 0, com gol de 
Zaniolo ainda na etapa ini-
cial, e se tornou o primeiro 
campeão da história do tor-
neio. Com isso, os romanos 
quebraram jejum de 14 anos 
sem levantar um troféu. Os 

últimos títulos conquistados 
pela equipe eram a Copa e 
Supercopa da Itália em 2008.

Os primeiros minutos 
do jogo foram sem grandes 
chances para ambos os lados. 
Logo aos 16, Mkhitaryan teve 
de deixar o campo após uma 
contusão, sendo substituído 
por Sérgio Oliveira. Aos 31, a 
Roma abriu o placar. Zaniolo 
dominou na área após Trau-
ner, do Feyenoord, não alcan-
çar a bola e tocou na saída do 

goleiro para mandar para o 
fundo das redes. Nove minu-
tos depois, os holandeses ten-
taram levar perigo em chute 
de fora da área com Kokcu. 
Porém, Rui Patricio defendeu 
em dois tempos.

Segundo tempo
O Feyenoord começou a 

segunda etapa pressionando. 
Após cruzamento, Mancini 
desviou contra o próprio gol e 
a bola pegou na trave. Em se-

guida, Til chutou de dentro da 
área, obrigando Rui Patrício 
a realizar grande defesa. Aos 
quatro, mais um lance de pe-
rigo dos holandeses. Malacia 
arriscou de fora da área, bateu 
forte, o goleiro da Roma foi 
buscar e a bola ainda tocou na 
trave. Nos momentos seguintes, 
o Feyenoord dominou a posse 
de bola, em busca do empate. 
A Roma se defendeu e quase 
matou o confronto aos 40 mi-
nutos, em chute de Pellegrini.

Correções      
Nunca é tarde para se corrigir. Assim sento aqui vão 

algumas correções da coluna de terça-feira. 1) As ativida-
des internas estão quase paradas e não está quase parada. 
2) Carnaval da Saudade é uma festa que a cidade aguarda 
e não como saiu, acurava. 3) Côco Bambu é uma cadeia 
nacional e não uma cadeira.

Alan Neto
"Meu avô sempre falava do seu nome e do Alan Neto. E 

só sobre elogios", foi o que me disse o neto do grande seu 
Costa, na tarde do último domingo no Castelão. O neto a 
que me refiro é o Luiz Carlos Costa, filho do Lula, que é o 
filho mais novo do saudoso José Raimundo Costa.

Colégio Militar
Todo mundo sabe que os equipamentos mantidos ou cons-

truídos pelos militares sempre são seguros, mais conservados 
e produzidos por custos baixos o que provam a eficiência e 
o zêlo por tudo que é para o povo. O estádio Eudoro Correa 
que é do Colégio Militar é um exemplo do que afirmamos. 
Ali em 1979, há mais de 50 anos promove o peladão 70 que 
foi o maior certame de futebol amador do estado.

Colégio Militar II
O campo onde ainda se joga futebol do Colégio Militar 

tem um gramado excelente, uma iluminação muito boa para 
o tamanho do estádio, vestuários completos e limpos o que 
demonstra o zêlo que aquela escola militar tem sobre o mes-
mo. Todo sábado é realizado o racha do cel Haroldo reunin-
do nomes de nosso esporte. Este racha vem desde 1879.

Fica difícil
1) O bandido mata, 2 - A polícia civil investiga, 3 - A 

polícia militar prende, 4 - O advogado do assassino entra na 
justiça e a justiça às vezes solte, 5 - E o bandido volta a matar.

Firulas do rei
1 - As lembranças que chegam sempre em noites tão 

vazias... 2 - Detalhes tão pequenos de nós dois são coisas 
muito grandes pra esquivar... 3 - Meu pai um dia me falou 
para que eu nunca mentisse.

TURMA DO FERRIM Revidendo meus arquivos encon-
trei esta foto de uma reunião do inter-clubes no Ideal em 30/09 
de 2015. José Flávio Gondim, José Rego Filho, Rui do Ceará e 
Manoel Pereira. Todos eles torcedores do Ferroviário.

Maracanaú: prefeito antecipa 13o

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

A Prefei-
tura de 
Maracanaú 
de Mara-
canaú irá 
antecipar, 
para o pró-
ximo dia 1º 
de junho, 
o paga-
mento da 
primeira 
parcela do 
13º salário 
de todos os 
servidores 
municipais. 
Maracanaú 
será um 
dos primei-
ros muni-

cípios do Estado a pagar a primeira parcela do 13º salário, 
antes mesmo do Governo do Ceará, que anunciou o 
depósito do benefício para 17 de junho, e na mesma data 
que a Prefeitura de Fortaleza, cuja quitação também está 
prevista para ocorrer em 1º de junho. Como forma de re-
forçar o seu compromisso com os servidores municipais e 
como exemplo de austeridade fiscal, esta será a primeira vez 
que a Prefeitura de Maracanaú pagará em junho a primeira 
parcela do 13º salário.  Na atual gestão do prefeito Roberto 
Pessoa, os salários dos servidores municipais são pagos todos 
os meses de forma antecipada, sempre bem antes do quinto 
dia útil como determina a lei. Também antecipa o depósito 
da primeira e segunda parcelas do 13º salário.

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

Elivésio Fernandes 
Fiquei feliz em saber 
que o ex-técnico do 

Sumov Elivésio Fernan-
des ainda está na ativa 

e hoje está radicado em 
Reriutaba onde realiza 

formidável trabalho. tra-
ta-se de um vencedor.

Após vencer o Fortale-
za no último domingo (22), 
pelo Campeonato Brasileiro, 
o Fluminense vira a chave e 
viaja à Bolívia para enfren-
tar o Oriente Petrolero, nesta 
quinta-feira (26), no estádio 
Ramón Tahuichi, em Santa 
Cruz de la Sierra, a partir das 
21h30 (de Brasília) pela últi-
ma rodada da fase de grupos 
da Copa Sul-Americana. Em 
terceiro lugar no Grupo H, 
com oito pontos, dois atrás 
do líder Junior Barranquilla, 
o time carioca tem um desafio 
grande para se classificar ao 
mata-mata.

Na Sul-Americana, somen-
te o melhor de cada grupo 
avança às oitavas. O Flumi-
nense precisa vencer por seis 
gols de diferença e torcer por 
um empate entre Junior Bar-
ranquilla e Unión Santa Fé, 
que entram em campo na 
mesma data e horário, para 
garantir uma vaga na pró-
xima fase. Para isso, o clube 
tricolor espera que o técni-
co Fernando Diniz mante-
nha os indicadores posi-
tivos que vem alcançando 
desde sua contratação.

O início da nova passagem 
de Diniz pelo time carioca 
tem tido indicadores dife-
rentes dos comumente ima-
ginados pela torcida. Mais 
“maleável”, o treinador está 
se adaptando e, até aqui, teve 
resultados positivos, mesmo 
que ainda sem ter alcança-
do o estilo de jogo que de-
seja. No atual cenário, vem 
atingindo um dos quesitos 
apontado por ele mesmo ao 
retorno às Laranjeiras. O 
comandante foi anunciado 
no fim de abril, substituin-
do Abel Braga, e está invicto, 
com quatro vitórias e dois em-
pates. Conhecido por ser um 
técnico que busca fazer o time 
valorizar a posse de bola e a 
troca de passes, Diniz mos-
tra que também pode encon-
trar soluções a curto prazo, e 
com respostas satisfatórias.

Este, talvez, tenha sido 
um dos grandes obstáculos 
da primeira caminhada do 
treinador nas Laranjeiras, 
em 2019. Na ocasião, o time 
conseguia reter mais a bola, 
criava oportunidades, mas os 
resultados não aconteceram. 
À época, a ausência dos triun-

fos fez a pressão aumentar, e 
ele acabou se despedindo do 
clube. De lá para cá esteve no 
São Paulo, Santos e Vasco. “Eu 
pretendo ganhar muito mais 
do que ganhei em 2019, para 
ser bem objetivo, e melhorar 
também o rendimento. Mas o 
principal é ganhar mais par-
tidas. Eu estudei muito, revi 
muitos jogos que eu fiz, assisti 
jogos de tudo que é divisão, 
de tudo que é país. Eu volto 
muito melhor do que eu parti 
em 2019”, disse, na coletiva de 
apresentação.

Ciente do peso que as vitó-
rias dão à trajetória, Fernando 
Diniz vem moldando a equi-
pe de acordo com o tempo 
de treinamento que tem, em 
meio ao apertado calendário 
com viagens e compromissos 
pelo Brasileiro, Sul-America-
na e Copa do Brasil. Apesar 
disso, não deixa de fazer tes-
tes e procurar artifícios para 
melhorar o desempenho. O 
volante Yago Felipe tem sido 
utilizado como lateral direi-
to, enquanto Ganso e Nathan 
formam dupla de criação no 
meio, para citar algumas al-
terações realizadas por ele em 

relação ao trabalho de Abel.
Há também um outro pon-

to. Além da admiração que já 
externou por Ganso, o goleiro 
Fábio e o atacante Cano foram 
outros a se tornaram também 
homens de confiança do trei-
nador para o equilíbrio do 
time - o argentino, inclusive, 
marcou quatro vezes nos úl-
timos cinco jogos. Uma outra 
característica que os coman-
dados de Diniz têm mostrado 
é a intensidade nos minutos 
iniciais. Dos oito gols marca-
dos até o momento, em meta-
de deles a rede balançou até os 
10 minutos de jogo.

O Fluminense embarcou 
para a Bolívia sem o lateral-
-esquerdo Pineida, que passa 
por exames físicos, o volante 
Felipe Melo, que ainda se re-
cupera de cirurgia no joelho, 
o zagueiro Nino, afastado 
após lesão na coxa esquerda, 
e o atacante Fred, afastado 
após voltar a se queixar de 
“visão dupla” (a chamada 
diploplia). Em compensa-
ção, John Kennedy, que se 
recuperava de cirurgia no 
pé, viajou com a delegação e 
pode atuar na partida. 

Diniz tenta adaptação em meio a 
partida decisiva da Sul-Americana 
Após vencer o Tricolor do Pici no último domingo pelo Brasileirão, o 
Fluminense do treinador Fernando Diniz enfrenta o Oriente Petrolero 

CLARO S/A
Torna público que REQUEREU à SERETARIA de Meio Ambiente - SEMMA a Renova-
ção da Licença de Operação referente as atividades, para uma Estação Rádio Base 
(ERB) de Telefonia Móvel Celular, empreendimento situado na Rua D. Pedro II, 151, 
centro – no Município de Acaraú/CE (CEAAU01). Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMA.

A CASTELO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (CNPJ 36.311.382/0001-11) 
torna público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Autorização Ambiental 
para Supressão Vegetação, para implantação de loteamento, denominado Castelo Branco Residence, 
localizado na Rua Projetada 01, nº 500, Bairro Ancuri, município de Itaitinga - Estado do Ceará, CEP: 
61.880-000. Tornando-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação 
prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

TERRAS VERDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE1 LTDA., torna pú-
blico que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga 
- SEMAM e LICENÇA AMBIENTAL DE INSTALAÇÃO, para execução do LOTEAMENTO TER-
RAS VERDES, localizada na Rua Roberto Espíndola Freire no Bairro do Gereraú, municí-
pio de Itaitinga - Estado do Ceará. Fazendo-se não obstante, necessário o cumprimento 
das exigências da Documentação Prévia para Licenciamento Ambiental, constante na 
Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - SEMAM.

A CLARO S/A 
Torna publico que recebeu do INSTITUTO  DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAU-
CACIA – IMAC, a LAC – Licença Ambiental por Adesão e Compromisso ERB nº 03/22, 
para Estação de Telefonia Movel – CUC-132, no Municipio de Caucaiada, com edereço 
à Av. Airton Sena, s/nº, Arianópolis, Caucaia/CE. Foi determinado o cumprimento das  
exigencias contidas nas Normas e instruçoes de Licencimento do IMAC.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339581 - João Vitor Sousa Moreno e Michele Santos Pontes;
339582 - Eule Marcondes Gomes dos Anjos e Marineide de Abreu Cadarço;
339583 - Valderson Fonseca de Oliveira e Natalia  Pereira da Silva;
339584 - Guilherme Matos Rocha Oliveira e Maria Monise Costa Sousa;
339585 - Francisco Weslley Lima Freitas e Leane Neo do Nascimento;
339586 - Murilo Brasil Vieira e Rita de Cassia Mateus Lima;
339587 - Raimundo Nonato dos Santos e Marta Helena da Silva;
339588 - Gabriel Eleres de Aquino e Gercyanne de Oliveira Primo;
339589 - Fernando Ribeiro da Cunha e Kelly Aguiar Monteiro Conrado;
339590 - Anderson Liege Magalhães Rocha e Alana da Forta Araujo;              
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, 25 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18393 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ICARO MATEUS SOUSA DE OLIVEIRA e LUCIVANIA DA SILVA MENDES MELO;
Edital n° 18394 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL MOURA FERREIRA e JOSIANE NASCIMENTO DOS SANTOS;
Edital n° 18395 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO EDSON DE BRITO TEIXEIRA e ANTONIA FLAVIANA DE SOUSA RABELO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76059 - RENÊ AMARO DA SILVA e HERYKA PATRICIA BORGES
BERTOLDO; Edital n° 76060 - JOSÉ MOREIRA NETO e DÉBORA PEREIRA DE HOLAN-
DA; Edital n° 76061 - SILVIO CÉSAR VIEIRA TORRES e ISABELLE CHRISTINE LIMA 
CAMPOS; Edital n° 76062 - MARIO SERGIO DA SILVA SOUZA e MARIA DO SOCORRO 
RUFINO FELIX; Edital n° 76063 - DANIEL WOSLLEY GALENO DE OLIVEIRA e MARIA 
NAYANE SANTIAGO RAULINO; Edital n° 76064 - PEDRO EDUARDO DA SILVA FELIX e 
JÉSSICA NAYARA MAGALHÃES CAMPÊLO; Edital n° 76065 - TIAGO BÔTO DA SILVA 
CRUZ e RAISSA MOHANA DE BRITO FREITAS; Edital n° 76066 - FRANCISCO AMAURI 
DA SILVA ARAUJO e HANIELLY DE OLIVEIRA SIMÃO; Edital n° 76067 - BRUNO ANDER-
SON DOS SANTOS TAVARES e EMANUELLE MARTINS SOARES;
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, 25/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30982 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL COSTA BRASIL LEITE e VITÓRIA DA SILVA RICARDO;
Edital n° 30984 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ISAAC ANDRADE MARIANO e LETICIA DAMASCENO LIMA SANTOS;
Edital n° 30983 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NICOLAS DE ALMEIDA AYRES e ALESSANDRA MAGNA FERNANDES SCHIARANTOLLA;
Edital n° 30974 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALAN BRASIL AZEVEDO e LIDIANE DE MELO SILVA;
Edital n° 30975 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL MAIA DE ARAUJO e RAINARA PEREIRA DA DAMASCENO;
Edital n° 30976 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO OTAVIO SALES e JÉSSICA BARROS PAULINO;
Edital n° 30977 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRENO HENRIQUE FELIX TEIXEIRA e RACHEL FROTA AGUIAR GADELHA;
Edital n° 30978 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAUL ARAGAO ALVES e ISADORA CARDOSO DE ALENCAR;
Edital n° 30979 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO MACHADO ROCHA e MÁRCIA VALERIA TELES DUARTE;
Edital n° 30980 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL ANTONIO RODRIGUES LEITE e WANESSA TAVARES MENDES;
Edital n° 30981 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADAILTON GOMES PAIVA e LARISSA LUCENA NOVAIS MIRANDA.

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, 25 de maio de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 30993 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GINNA PASSOS RIBEIRO SAMPAIO e VIRGINIA MARIA DE SOUSA FAÇANHA;
Edital n° 30994 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ LOPES DE SOUSA JÚNIOR e CAMILA SANTIAGO MARTINS BERNARDINI;
Edital n° 30995 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELENILSON DO NASCIMENTO LIMA e LARISSA REGINA SERAFIM;
Edital n° 30996 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
STERFESON SAVIO ANDRADE LIMA e GABRIELLY DE LIMA NOBRE;
Edital n° 30997 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DEISON FREIRE BARBOSA e LILIANE LIMA PEREIRA.

Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 25 de maio de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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° 27625 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
SAMUEL DOS REIS FREIRE e ARTEMÍSIA DE OLIVEIRA MELO;
Edital n° 27626 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
LUCAS EMANUEL PEREIRA DE MENESES e CARLA JÉSSICA DA SILVA FERNANDES
Edital n° 27627 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes: 
IRVIN BARBOSA GARCIA e ANA CAROLINA ÁVILA VASCONCELOS.
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, 25 de Maio de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular



Atualmente é comum pre-
senciarmos nas ruas de For-
taleza cães e gatos abandona-
dos na cidade. Diariamente 
casos como esses são regis-
trados e um dos motivos pelo 
abandono nos últimos tem-
pos foi através da pandemia 
do coronavírus em que “fake 
news” foram espalhadas pe-
las redes sociais, afirmando 
que animais de estimação se-
riam transmissores de vírus, 
causando espanto na popu-
lação e consequentemente 
o abandono de animais nas 
ruas. De acordo com World 
Small Animal Veterinary 
Association (WSAVA), não 
existem evidências que com-
provem que animais possam 
disseminar o vírus para seres 
humanos ou mesmo entre si.

Além disso, existem inú-
meros outros fatores que ge-
ram o abandono dos animais, 
como a falta de experiência 
com bichinhos de estimação, 
falta de conhecimento sobre 
a castração de animais e a 
adoção sem saber as respon-
sabilidades que precisam ser 
atribuídas na hora de ado-
tar. Normalmente o animal 
tem uma média de vida de 
15 anos, obtém gastos, pode 
adoecer, precisa de tratamen-
to, vacinação e vermifugação. 
Tudo isso precisa ser verificado 
antes da adoção e assim, não 
gerar abandonos futuramente. 
Outros casos que o abandono 

pode acontece e que muitas 
vezes, existem pessoas que ado-
tam no caso um filhote peque-
no e quando crescem, começar 
a latir bastante e não aguentam, 
outras vezes, o animal que foi 
adotado obtém uma grande 
quantidade de filhotes na hora 
do parto e o tutor começa a 
doar ou abandonar.

O abandono de animais gera 
impactos negativos de uma for-
ma geral, principalmente im-
pactos ambientais. Segundo a 
zootecnista, Taise Praxedes, 23, 
“Animais domésticos predam 
a fauna silvestre e a flora, cau-
sando um impacto gigantesco 
para ambas as partes. Fora as 
doenças que podem ser trans-
mitidas aos seres humanos pe-
los animais que estão em situa-
ções de abandono, chamadas 
Zoonoses: raiva, esporotricose, 
leishmaniose, zika e criptoco-
cose são alguns exemplos do 
tipo da doença”, diz.

Animais Universitários é 
uma ONG que trabalha há 
mais de 4 anos resgatando ani-
mais abandonados e em estado 
de vulnerabilidade no Campus 
do Pici, em Fortaleza. Diante 
do cenário atual e do grande 
número de casos na capital, os 
idealizadores sentem a neces-
sidade de um olhar mais aten-
to para essa causa, trazendo a 
atenção da população para a 
importância de adotar um ani-
mal de estimação. Na hora de 
adotar, existe uma grande res-

ponsabilidade. Nesse projeto, 
pessoas podem estar adotan-
do um animal, mas para isso 
preenchem um formulário 
de cadastro e assinam um 
termo de responsabilidade O 
preenchimento desses dados 
é uma medida de assegurar os 
bichinhos e evitar que sejam 
abandonados futuramente 
pelos donos ao saber da reali-
dade no dia a dia de conviver 
com um animal de estimação. 
Pessoas que têm a atitude de 
abandonar o animal após a 
adoção são chamadas de ado-
ções irresponsáveis.

Na capital, Organiza-
ções Não Governamentais 
(ONG), realizam periodica-
mente campanhas de ado-
ção e castração para animais 
que são abandonados. Para 
realizar as castrações, doa-
ções são realizadas através de 
campanhas realizadas pela 

rede social Instagram onde 
as pessoas se mobilizam e 
realizam a colaboração. Após 
as cirurgias, existe todo um 
cuidado no pós-operatório, 
logo, alguns animais são en-
caminhados já para adoção. 

Uma das maiores difi-
culdades encontradas pelas 
ONG hoje é a falta de insu-
mos. De acordo com Mirian 
Silveira, dona de um gatil, em 
Fortaleza, “Temos inúmeras 
dificuldades. Uma delas é a 
falta de ração suficiente para 
atender a quantidade de ga-
tos que são abandonados e as 
condições de socorrer certos 
animais que estão em estado 
de vulnerabilidade”, afirma. 

A Prefeitura de Fortaleza, 
por meio da Coordenadoria 
Especial de Proteção e Bem-
-Estar Animal (Coepa), tem 
desenvolvido ações em prol 
dos animais em situação de 

rua, com o objetivo de di-
minuir esse contingente. Em 
2021, foram castrados mais 
de 13 mil animais na capital 
por meio do VetMóvel. O 
número inclui cães e gatos 
resgatados das ruas por pro-
tetores independentes.

O VetMóvel realiza cas-
tração e consultas clínicas 
para cães e gatos de tutores 
residentes em Fortaleza. O 
projeto conta com duas uni-
dades itinerantes e uma fixa, 
localizada ao lado da Clínica 
Veterinária de Fortaleza - 
Jacó. Cada unidade itineran-
te passa cerca de um mês em 
bairros diferentes da capital. 
Atuam no equipamento mé-
dicos veterinários, clínicos ge-
rais, cirurgiões e anestesistas. 
Tutores que buscam castração 
de cães e gatos precisam reali-
zar, inicialmente, um cadastro 
pelo telefone 156.  Após o ca-
dastro, basta aguardar a equi-
pe da Coepa entrar em conta-
to para agendamento.

Além disso, um mutirão de 
castração realizado em mar-
ço deste ano possibilitou a 
esterilização de gatos do Polo 
de Lazer da Avenida Sargento 
Hermínio. A cirurgia de este-
rilização é a principal medi-
da de controle populacional. 
A Coepa também promove 
eventos e ações educativas re-
lativos à defesa dos animais, 
sensibilizando sobre temas 
como adoção responsável, 

abandono e maus-tratos.
Vale ressaltar que Fortale-

za possui atualmente 264.249 
cães e 209.947 gatos cadastra-
dos com tutores cadastrados, 
conforme dados da Secretaria 
Municipal de Saúde (SMS) de 
2022. Com relação à popula-
ção de animais em situação de 
rua, a Organização Mundial 
de Saúde (OMS) estima que 
nos grandes centros urbanos 
para cada cinco moradores, 
haja um cão, e 10% destes ani-
mais estão abandonados.

A médica, Tayna Romão, 
relata um pouco mais de como 
sua vida mudou com a chega-
da dos Spitz alemão anão (lulu 
da pomerania) em sua família. 
“Minha vida mudou comple-
tamente! Ter um animal em 
casa faz você ter disciplina e 
rotina. Quando você cuida de 
um pet, respeitando que ele é 
um animal e não uma pessoa, 
entendendo as necessidades 
e sabendo que ele precisa ser 
treinado pra suprir compor-
tamentos que você deseja e 
dando todo o suporte de cari-
nho e amor por ele, você pas-
sa a conhecer o significado de 
amor incondicional. Na minha 
experiência com os meus ca-
chorros, eu percebo que nunca 
havia sentido de um ser huma-
no esse amor que meus cães 
me dão de graça, sem obriga-
ção de retorno algum”, conclui.

Por Ismael Azevedo
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Tayana Romão e seu marido Thiago Lobato passaram a ser ama-
dos de uma forma diferente após presença de pets em sua família

A rede Cinépolis, maior operadora de cinemas da América Latina, juntamente com a distribuidora O2 Play, da O2 Filmes, anunciam que no dia 26 de maio, todas as 
unidades da rede exibirão “Meu Amigãozão – O Filme” em sessões adaptadas às pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outras síndromes. Para tornar 
a experiência agradável, durante toda a sessão, o longa será exibido com o volume de som reduzido, 50% das luzes permanecerão acesas e será permitido entrar e 
sair da sala a qualquer momento. Dirigido por Andrés Lieban, com produção da 2DLAB e distribuição da O2 Play em parceria com a RioFilme, o longa-metragem ex-
plora mais uma vez o mundo da imaginação das crianças, com personagens que desenvolvem as suas próprias ferramentas para se relacionarem com seus amigos. 
O longa será exibido nos 58 complexos da Cinépolis e os ingressos já podem ser adquiridos nas respectivas bilheterias, ATMs ou por meio do site: www.cinepolis.
com.br. Todos os complexos seguem as leis municipais e estaduais de sua região. Confira a programação mensal das exibições inclusivas no site da Cinépolis.

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Curtindo férias em 
Fortaleza o cérebro da 

Caixa, Ânderson Távora.

2Titulada em turismo e 
eventos da Unifor, Jaya-

nne Bonfim está voltando a 
ativa, depois de dois anos 
de surto pandêmico que 
assolou o mundo. E está 
voltando em grande estilo.

3Poucas pessoas recebem 
com leveza e amor ao 

próximo em Brasília como 
Cecília e Paulo Bugarin. 

4Ganha corpo em Paracu-
ru o projeto idealizador 

do executivo Fábio Melo na 
execução do 1° Encontro 
Haley Davidson.

5Recebeu o apoio do 
muito bom secretário 

de Turismo, Ângelo Tuzze.

6Neste mês consagrado a 
Virgem de Fátima, Santa 

Dulce dos Pobres consagraria 
hoje 109 anos. É venerada no 
país  e até  no exterior.

7Três cidades do Ceará 
- Fortaleza, Itapipoca 

e Jijoca de Jericoacoara - 
serão contempladas com 
ações do Cine+, do LAB 
Cidades Criativas e Escolas 
Criativas, programas 
inovadores que buscam a 
transformação social e a 
democratização do acesso 
à cultura e às artes. O 
lançamento dos programas 
acontecerá nesta quin-
ta-feira (26), às 10h, no 
Auditório da Enel. O evento 
contará com a presença 
dos diretores da empresa, 
autoridades do Governo do 
Estado do Ceará, secretá-
rios estaduais e municipais, 
prefeitos, representantes 
da sociedade civil, além de 
profissionais da imprensa e 
formadores de opinião.

NUMERADAS

Rapidíssima

Beto Studart e Ana Maria nas celebrações 
dos 18 anos da Fundação Beto Studart

No próximo sábado dia 28, às 10 horas 
será aberta, no Sobrado José Lourenço, a ex-
posição INVISUAIS com os artistas Andrio-
la, Ariel, Kiko, Sant’ana e Souza Ana...

Eles fazem parte do projeto Cores da 
Arte que tem no comando das idealizações 
e projetos o dinâmico artista plástico Dias 
Brasil, que também é curador da mostra.

Xuxa Meneghel esteve no Ceará e aprovei-
tou para encontrar amigas como Gaída Dias, 
Gisela Dias Branco e Célia Magalhães. 

Sábado dia 28 teremos a celebração do 
aniversário da Mais1 Café com o café com 
música que vai acontecer na loja do Meire-
les, na Vicente Leite, 876. Dj Maria anima 
os convivas das 16 às 19 horas.

Roberto Pessoa esteve em Brasília para ver se 
consegue a recuperação do anel viário que en-
contra-se em péssimo estado de conservação.

Muita gente foi à praça Bs no Bs design 
para prestigiar o recital realizado para 
comemorar os 18 anos da Fundação Beto 
Studart. BS e Ana foram perfeitos anfi-
triões como de costume.

Por lá nomes como do vice prefeito 
Elcio Batista com Luciana Souza, Karine 
Studart, Patricia Studart, Geovana Stu-

dart, Renata Santos, Renata Paula, Fátima 
Santana, Roberto Macedo, Otacilio Valen-
te com Ana Virginia.

Também por lá Edgar Gadelha com 
Jaqueline Maia, Clarisse Botelho e Danilo 
Almeida, Zena e Cláudio Targino, Regina 
e Eduardo Fiuza, Juliana Holanda, Maura 
Borges, Andrea Campos Costa, Giacomo 
Brayner, Chris Calixto somente para citar.

A governadora Izolda Cela, esteve na 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de 
Fortaleza, em uma reunião com o presi-
dente da entidade, Assis Cavalcante, e toda 
diretoria da instituição.

O motivo do encontro foram as de-
mandas do setor varejista, e a sua impor-
tância para o suporte e crescimento da 
economia do Estado.

A exposição “O Amor é a Coisa Mais 
Importante”, da pintora cearense Azuhli, 
abriu para visitação na Galeria Leonardo 
Leal, no Meireles.

A mostra traz obras que retratam casais 
homoafetivos e recontam também as bar-
reiras impostas pela sociedade ao longo do 
tempo sobre tais amores. Exposição segue 
aberta à visitação até dia 15 de junho.

Com o intuito de contribuir para o avanço do Ceará, do 
Nordeste e do Brasil, a FIEC irá promover o Fiec Summit. O 
tema do evento deste ano é ‘hidrogênio verde’. Trata-se de um 
encontro de ideias que reúne o setor produtivo, acadêmico, 
poder público e a sociedade, que acontece nos dias 3 e 4 de 
agosto, na Casa da Indústria. O evento será palco de palestras 
e apresentações de cases nacionais e internacionais, além de 
exposições, debates e rodadas de negócios.

Na edição de 2022, o Fiec Summit Hidrogênio Verde traz essa 
nova fronteira energética que surge com grande intensidade 
e velocidade a nível mundial. E o Ceará, o Nordeste e o Brasil 
têm despontado como potenciais supridores de energia limpa 
e renovável, podendo contribuir de forma decisiva para a 
descarbonização do nosso planeta.

“É uma oportunidade para conhecer as inúmeras 
atividades integradas à cadeia produtiva, de forma que a sua 
empresa possa ingressar neste ecossistema, buscando o 
desenvolvimento social e econômico do Estado, estimulando 
a competitividade, a formação continuada e a adoção de 
práticas inovadoras e sustentáveis, além de somar forças para 
o fortalecimento de vínculos institucionais”, comenta Jurandir 
Picanço, consultor de energia da FIEC.

Na capital, ONGs realizam periodicamente campanhas de adoção e castração para animais que são abandonados

Cresce o número de animais abandonados 
em vulnerabilidade nas ruas de Fortaleza

GERAL
Surf. A Secretaria Municipal da Juventude e o Prefeito Sarto entregaram ontem, na Praia do Futuro, os 
novos materiais das escolas de surf selecionadas pelo programa Juventude na Onda. O programa presta 
apoio financeiro a 20 escolinhas de surf em toda a orla de Fortaleza e beneficia mais de 300 pessoas.

Ivens Dias Branco Junior que na foto 
aparece com amada Morgana, será o 
grande homenageado hoje à noite 
no Dia da Indústria realizado pela FIEC

FOTO DIVULGAÇÃO

Dj Maria anima o Café com Música 
no próximo sábado em celebração 
ao aniversário da Mais1 café, 
na Loja da Vicente Leite, 876


