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Lula abre 21 pontos sobre 
Bolsonaro no primeiro turno

Petista mantém larga vantagem sobre Jair Bolsonaro e lidera a disputa presidencial
com 48% das intenções de voto no primeiro turno, ante 27% do principal adversário

EUA: testemunhas de massacre em 
escola acusam polícia de demora
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Fortaleza, mais uma vez, ocupa lugar de destaque no cenário 
nacional quando o assunto é a Educação Básica. De acordo com 
dados da segunda etapa do Censo Escolar 2021, Fortaleza obteve o 
2º lugar entre as capitais com maior taxa de aprovação. CIDADES6

FORTALEZA É 3º CAPITAL COM MENOR ABANDONO ESCOLAR
Cenário positivo é fruto das estratégias da Prefeitura para melhorar ensino

CENSO ESCOLAR RECEITA FEDERAL
ARRECADA R$ 195
BILHÕES EM ABRIL
A arrecadação total da Receita Federal 
registrou acréscimo real (IPCA) de 10,94% 
em relação a abril de 2021. ECONOMIA10
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O cenário de polarização entre os dois antagonistas caminha para a cristalização, com o terceiro colocado, Ciro 
Gomes (PDT), aparecendo bem atrás, com 7%. Outros postulantes atingiram no máximo 2%. Votos brancos ou 
nulos somam 7%, e 4% dos eleitores responderam não saber em quem votar. A margem de erro é de dois pontos 

percentuais, para mais ou menos. O levantamento foi contratado pelo jornal Folha de S.Paulo. ÚLTIMAS8

Bolsonaro tinha conquistado certo fôlego no levantamento anterior e chegado a 26%, mas viu aumentar agora sua distância para o petista

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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A ex-presidente nacio-
nal do PTB Graciela Nienov 
afirmou à Polícia Federal 
que integrantes do partido 
recebem ordens do ex-depu-
tado Roberto Jefferson para 
promover ataques contra o 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Ela disse ainda que foi 
destituída do comando da le-
genda por contrariar tais de-
terminações.

Nienov foi ouvida pela PF 
no dia 18 de abril no âmbi-
to do inquérito que apura a 
existência de uma suposta 
milícia digital voltada para 
atacar as instituições e a de-
mocracia. Jefferson e aliados 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) são alvos da apuração 
relatada pelo ministro Ale-
xandre de Moraes, do STF.

A defesa de Jefferson – 
que também é ex-presidente 
do PTB – nega a acusação 
e afirma que Nienov tenta 
construir uma narrativa para 
conseguir uma intervenção 
judicial que abra caminho 
para o seu retorno ao coman-
do da legenda. Jefferson con-
siderava Nienov uma pupila, 
mas desavenças entre os dois 
ocorreram quando ela assu-
miu o comando do PTB em 
novembro do ano passado. 
Em uma reviravolta no iní-
cio do ano, ela foi destituída. 
Nienov segue na legenda e 
atualmente integra o diretó-
rio nacional.

“Pessoas integrantes da 
executiva do PTB recebem 
ordens de Roberto Jefferson 
para promoverem ataques ao 
STF, por meio das redes so-
ciais”, disse Nienov no depoi-
mento à PF. Ela indicou que 
entre essas pessoas estariam 
o advogado do partido Luiz 
Gustavo Pereira da Cunha e o 
empresário Otávio Fakhoury, 
presidente do diretório esta-

dual de São Paulo.
Os investigadores pergun-

taram se Jefferson utiliza ver-
bas do fundo partidário para 
fins ilícitos, “como a publica-
ção e disseminação em mas-
sa de ataques escancarados 
e reiterados às instituições 
democráticas e ao próprio es-
tado democrático de direito”. 
Ela respondeu que Jefferson 
“quis utilizar recursos do fun-
do partidário para patrocinar 
‘outdoors’ com mensagens 
defendendo sua condição de 
preso político”.

Nienov narrou também à 
polícia fatos que teriam ocor-
rido durante a reunião reali-
zada em fevereiro deste ano 
que a tirou do cargo de pre-
sidente do PTB. Ela afirma 
ter sofrido ameaças de mor-
te. “[A depoente] reafirma 
que as ameaças de morte fo-
ram proferidas pelo advoga-
do Luiz Gustavo Pereira [da 
Cunha]; que esclarece que 
não havia motivo para desti-

tuição do cargo de presiden-
te do PTB; que a destituição 
ocorreu apenas pelo fato de a 
depoente ter contrariado de-
terminações de Roberto Jef-
ferson no sentido de proferir 
ataques a instituições”, relata 
Nienov no depoimento.

Deputado
Ligado a ela, o deputado 

estadual de Roraima Jeferson 
Alves esteve na Polícia Fe-
deral no dia 28 de abril para 
ser interrogado e reforçou 
as acusações de ameaça de 
morte para que ele e Nienov 
deixassem o comando do 
PTB. Afirmou ainda que re-

cebeu de Cunha mensagens 
via WhatsApp com esse teor. 
O advogado do partido nega 
ter proferido as ameaças.

Alves ocupou o cargo de 
secretário-geral do partido 
na gestão de Nienov. Desli-
gou-se do PTB e está atual-
mente filiado à União Bra-
sil. Ele disse que Roberto 
Jefferson utiliza pessoas da 
estrutura partidária “para 
proferir xingamentos a mi-
nistros e realizar manifesta-
ções em frente ao Supremo. 
Uma das pessoas citadas 
por ele foi o empresário 
Otávio Fakhoury. “Roberto 
Jefferson também utiliza a 
pessoa de Otávio Fakhoury 
para disseminar fake news 
atacando as instituições e 
ministro do STF”, disse.

Defesa
Em nota, o advogado de 

Otávio Fakhoury, João Vi-
nícius Manssur, informou 
que seu cliente já prestou 
os esclarecimentos neces-
sários perante a autoridade 
competente e que acusações 
infundadas serão levadas à 
Justiça. Já o advogado de Ro-
berto Jefferson disse que não 
teve acesso aos depoimentos 
prestados por Nienov e Al-
ves à PF, mas rechaçou todas 
as acusações. Afirmou que a 
ex-presidente do PTB busca 
construir uma narrativa para 
acirrar a animosidade exis-
tente entre seu cliente e o mi-
nistro Alexandre de Moraes.
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Federação. O TSE aprovou ontem o registro da federação partidária entre o PSDB e o Cidadania. 
Este tipo de aliança prevê que as siglas ficarão unidas, como se fossem um partido só, nas elei-
ções de outubro e durante os próximos quatro anos em âmbito nacional, estadual e municipal.NACIONAL

Escandaloso
Senador Eduardo Girão (Pode-CE), sobre TCU 

mandar Dallagnol “devolver” R$3 milhões

O aumento de 15,5% autorizado 
pela “agência reguladora” ANS 
nos planos de saúde individuais 
é o maior da História, bem acima 

da inflação e das necessidades das operado-
ras, como prova o reajuste de 2,26% do Geap, 
o plano de saúde do servidor público. A ANP 
persegue o objetivo de melhorar a receita das 
gigantes, nos planos individuais, e de forçar a 
desistência ou migração de clientes de planos 
individuais, cada vez mais inacessíveis, para 
os coletivos, cujos aumentos as operadoras 
definem.

Não precisa explorar
A ANS presta vassalagem às grandes ope-

radoras, e não explica por que planos de saú-
de como o Geap sobrevivem sem explorar a 
clientela 

Preço honesto
Fixando reajuste tão baixo para seus mais 

de 280 mil beneficiários, o Geap prova ser 
possível prestar serviços de qualidade a preço 
honesto.

Criando arapuca
O conluio contra o plano de saúde indi-

vidual começou com a resolução da ANS, 
como queriam as gigantes, criando planos 
coletivos.

Negociação desigual
A ANS decidiu que valores dos planos co-

letivos serão negociados entre as partes. A 

“negociação” entre o pescoço e a navalha, fal-
tou dizer.

#TamoJunto
O problema é que o maridão Eduardo 

Rocha tem ido a reuniões de pré-campanha 
do candidato tucano a governador do MS, 
Eduardo Riedel.

Tucano bolsonarista
O detalhe é que Eduardo Riedel apoia a ree-

leição de Jair Bolsonaro, adversário da mulher 
de Rocha, e tem pedido apoio para o presidente. 

Incoerências
A turma do MDB-MS está de orelha em pé, 

à espera de que a senadora resolva suas incoe-
rências para então deflagrar a campanha.

Voo difícil
Após todo o barulho no lançamento da 

Geap aumenta 2,26%, mas ANP exagera com 15,5%

O PODER SEM PUDOR

Copa do Mundo de 2002, no Japão. Reza 
a lenda capixaba conta que o vereador 
Pelaes chegou no bar Triângulo das Ber-
mudas, em Vitória, lotado de torcedores. 
Sentou-se, pediu um chope, e diante das 

imagens da multidão assistindo a Itália x 
Camarões, sentencia: “Dizem que brasi-
leiro é que gosta de futebol. Quem gosta 
de futebol é japonês. São duas da manhã e 
olha como eles torcem!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Confuso horário

No MS, marido de Tebet
auxilia PSDB bolsonarista
A senadora Simone Tebet, pré-
-candidata a presidente pelo 
MDB, não está tendo vida fácil. 
Enfrenta a desconfiança de par-
cela importante do PSDB e até 
do MDB do Mato Grosso do Sul, 
seu Estado. Todos estão com 
pé atrás, muito desconfiados. 
É que o marido da senadora, 
deputado estadual licenciado 
Eduardo Rocha, também filia-
do ao MDB, é chefe da Casa 
Civil do governo de... Reinaldo 
Azambuja, do PSDB. 

pré-candidatura de Simone Tebet a presiden-
te, além de toda a pressão pela desistência do 
tucano João Doria, a senadora apareceu com 
apenas 2% no Datafolha de ontem.

Política dá voltas
Lula criticava, em 2016, a eleição de “não-

-políticos”, como o ex-prefeito de Belo Ho-
rizonte Alexandre Kalil (PSD), que ontem 
posou para foto com o ex-presidiário para 
fechar a união PSD-PT, em Minas Gerais.

Quase um Canadá
Segundo o Our World in Data, o Brasil 

se aproxima do elogiado Canadá no esfor-
ço de vacinação contra a covid. País de pri-
meiro mundo, com saúde gratuita, o Cana-
dá vacinou 86,5% da população. O Brasil, 
85,7%.

Janus, 6 anos
Completou seis anos esta semana o lan-

çamento da Operação Janus, um desdo-
bramento da Lava Jato, na qual a Polícia 
Federal investigava o petista Lula por trá-
fico de influência internacional em favor 
da Odebrecht.

Resumo
Para o presidente Jair Bolsonaro, “os maio-

res responsáveis pelas duras consequências às 
comunidades em operações são os próprios 
bandidos” ao enfrentar a lei e colocar a vida 
deles – e de inocentes – em risco.

Anote aí
O Datafolha prevê que o petista Lula vai 

vencer a eleição para presidente no 2º turno 
com mais de 25 pontos de vantagem sobre o 
presidente Jair Bolsonaro. Precisa nem ter, 
como diria o comentarista Milton Neves.

Lanterna
Ao defender a operação, o senador Eduar-

do Girão (Pode-CE) disse que a Lava Jato 
foi “uma luz estava finalmente começando 
a clarear séculos de trevas, com predomínio 
da corrupção e da impunidade”.

Ativismo doentio
Ativistas no Brasil repetem o comporta-

mento curioso da imprensa norte-america-
na: em vez de cobrar atitude contra armas 
do atual Joe Biden, tentam culpar o ex-pre-
sidente Donald Trump pelo massacre no 
Texas.

Pensando bem...
...a essa altura do campeonato, é sempre 

bom separar pesquisa de chute.

FOTO ALEX FERREIRA/CÂMARA DOS DEPUTADOS

Gabriela Nienov, ex-presidente nacional do PTB, foi ouvida 
pela Polícia Federal mês passado

Novo vice da Câmara 
diz que é legítimo 
questionar a eleição

Eleito nesta quarta-
-feira (25) com o voto de 
232 deputados, o novo 
vice-presidente da Câ-
mara Federal, deputado 
Lincoln Portela (PL-MG), 
afirma não ver problemas 
em eventuais questiona-
mentos do resultado das 
eleições. Segundo ele, 
essas ações são legítimas 
a depender das denúncias 
que surjam e desde que 
os preceitos legais sejam 
cumpridos. O discurso 
de Portela se alinha às 
manifestações capitane-
adas pelo presidente Jair 
Bolsonaro (PL), que tem 
levantado dúvidas sobre a 
lisura do sistema eleitoral.

De acordo com Porte-
la, o questionamento de 
uma eventual derrota de 
Bolsonaro no pleito não 
representa uma ameaça 
à democracia. “Você, de 
repente, fazer um ques-
tionamento dentro das 
normas legais, eu não vejo 
problema nenhum. Os 
pontos de vista devem ser 
respeitados, as ideias de-
vem ser respeitadas, tanto 
pela esquerda, como pela 
direita, como pelo centro. 
E questionamentos são 
feitos, temos o livre direito 
de expressão. Agora, caso 
aconteça, que seja feito 
com cristalinidade, da ma-
neira mais correta possível, 
observando todos os pre-
ceitos legais”. Segundo ele, 
a participação das Forças 
Armadas no processo elei-
toral é uma boa sugestão, 
mas essa é uma questão de 
foro íntimo do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE).

Agora na cadeira 
número 2 da Câma-
ra, Portela também foi 
questionado se, na sua 
visão, as autoridades 
devem ou não respeitar 
o resultado das urnas: 
“Vai depender de como 

foram feitas as eleições, 
as denúncias que tive-
rem ou não, de como foi 
todo o processo. É toda 
uma problemática que, 
por certo, caso aconteça 
o infortúnio de o presi-
dente perder a eleição, 
isso tudo é natural que 
democraticamente se 
peça uma verificação 
nesse sentido”. Portela 
se referia à afirmação 
de Bolsonaro de que o 
PL deve contratar uma 
empresa para fazer uma 
auditoria privada das 
eleições deste ano.

“Eu penso que todos os 
recursos possíveis para 
que possamos ter eleições 
bem claras e bem nítidas, 
isso é importante”, disse 
o novo vice da Câmara, 
que deve substituir o 
presidente do Congresso, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), quando o senador 
não puder comandar 
as sessões conjuntas do 
Legislativo.

Portela afirmou ainda 
que, em conversas ante-
riores, fez recomenda-
ções aos ministros Luís 
Roberto Barroso e Edson 
Fachin, ex e atual presi-
dente do TSE, no sentido 
de que eles aceitem a 
cooperação de todas as 
“cabeças pensantes”. “Nós, 
cidadãos brasileiros, de-
vemos confiar na demo-
cracia. Agora, o máximo 
que pudermos cooperar... 
Eu disse isso lá no TSE, 
com o ministro Barroso, 
com o ministro Fachin, 
que nós precisamos coo-
perar, e cooperar é operar 
com. Se nós pudermos 
operar com o TSE para 
juntos somarmos para 
que tenhamos eleições 
que não deixem margem 
de dúvida para ninguém, 
melhor”, assinalou o 
deputado. 

Ex-dirigentes acusam uso da 
estrutura do PTB contra o STF
As acusações recaem sobre Roberto Jefferson, aliado de Jair Bolsonaro 
que presidiu o partido e teve prisão decretada pelo STF no ano passado

COTECE S.A. - CNPJ 06.054.647/0001-82 - Extrato da Ata da Assembléia Geral Ordiná-
ria. LOCAL E HORA – Avenida Maria Hosana Matos Lima, nº. 200, bairro Distrito Industrial 
I, CEP 61939-130, em Maracanaú - Ceará, no dia 03/05/2022 às 10:00 horas. QUORUM: 
Presença dos acionistas detentores de mais de 2/3 (dois terços) da totalidade das ações 
representativas do capital social da companhia, conforme assinaturas apostas no livro de 
Presença de Acionistas. MESA: Presidente: Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho; 
Secretario: Noélia Capelo Pinheiro. APROVAÇÕES: 1) Das Contas dos administradores 
e as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2021; 2) 
Do lucro líquido do exercício social findo em 31.12.2021 no montante de R$ 3.100.000,00 
(três milhões e cem mil reais), sendo absorvido pelos prejuízos acumulados dos exercícios 
anteriores da entidade, de modo que os acionistas ratificam que não haverá distribuição de 
dividendos; 3) Da manutenção do limite de até R$ 80.000.00 para remuneração global da 
diretoria. ARQUIVAMENTO: Ata arquivada na Junta Comercial do Estado do Ceará sob o 
nº. 5803015, em 18/05/2022. Aos interessados poderão ser fornecidas cópias de inteiro 
teor desta ata. Publicação de Extrato conforme Art. 130 parágrafo terceiro da Lei 6.404/76.
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PDPFor. Agentes de Cidadania e Controle Social e Mobilizadores Sociais de Fortaleza receberam 
capacitação sobre o processo de revisão do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (PDPFor). O ob-
jetivo foi apresentar informações e esclarecimentos sobre o papel dos agentes durante o processo.CIDADES

O casal Auxiliadora e Vanderlan Fechine, ela prefei-
ta atual e ele ex-prefeito do município de Barreira, no 
Maciço de Baturité, anunciando para o próximo sába-
do (28/05) a Cavalgada de Santa Paulina. No flagrante, 
o casal com o padre Reginaldo Manzotti, de quem se 
tornou amigo, pedindo as bênçãos para a população 
barreirense e também para o evento que será realizado 
numa festa de saudade e de agradecimento. A propó-
sito do aguardado evento deste sábado, em Barreira, 
registre-se que a denominada Primeira Cavalgada de 
Santa Paulina é em memória ao vaqueiro Marcos Dert, 
devoto da Primeira Santa Brasileira.

Cavalgada de Santa Paulina
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Tin Gomes 2022
Conforme revelou a setores da crônica política 

especializada, o deputado estadual Tin Gomes (PDT), 
mostra-se confiante na sua reeleição em outubro vindou-
ro. E foi bastante entusiasta quanto à bancada que o seu 
partido poderá eleger em outubro vindouro:" acho que 
vamos eleger 17 deputados".

Granja prestigiado
O médico, ex-prefeito de Jaguaribara e deputado esta-

dual Antônio Granja (PDT) mostra-se prestigiado pela 
governadora Izolda Cela, que acaba de liberar obras para 
o Vale Jaguaribano e outras regiões onde atua o Primeiro 
Secretário da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Prioridade
A propósito do deputado Antônio Granja, o mesmo 

mostra-se satisfeito com a sanção por parte da governa-
dora Izolda Cela, do projeto de sua autoria, agora lei, que 
disponibiliza 5% dos assentos nas praças de alimentação 
de shoppings na capital e interior para as pessoas idosas, 
gestantes ou acompanhadas de crianças.

Renovação e retornos
Jornalistas e radialistas que cobrem os trabalhos legis-

lativos no Ceará admitem uma grande disputa para de-
putado estadual e federal neste já animado 2022.Ao que 
se afirma, será uma das mais difíceis dos últimos tempos. 
Admite-se sim, um grande número em retorno ao Legis-
lativo Estadual, entretanto, fala-se também numa grande 
renovação. Aguardemos.

Saiba mais
De acordo com a prefeita Auxiliadora Fechine, 

a programação da Cavalgada será a seguinte: 
concentração na Praça da Matriz as 14horas 
evento saída às 16 horas. O trajeto será, disse a 
prefeita: "Sairemos pelas ruas da sede municipal, 
entramos no conjunto Bom Sucesso e iremos pelo 
Jatobá até o Santuário de Santa Paulina, onde ha-
verá uma benção a todos os participantes e seus 
animais". 

E tem festa
Lembrou a prefeita barreirense que após a 

homenagem à Santa Paulina "iremos para o sítio 
Jamacaru de Valderlan Fechine na localidade de 
Cocos. Ali, teremos muito forró e feijoada tudo 
gratuitamente, para todos. As atrações são os 
conhecidos Marrone Esticado e Fran com Forró de 
Sorte". A Primeira Cavalgada de Santa Paulina é 
uma organização de Ismael Costa e Dr. Valderlan, 
com locução do radialista Moral, com total apoio 
da Prefeitura Municipal.

Pelos próximos 35 anos, 
a empresa Ambiental Crato 
será responsável por promo-
ver serviços de esgotamento 
sanitário no município. O 
contrato de concessão de ser-
viços foi assinado ainda esta 
semana com a Prefeitura do 
Crato. O investimento total 
alcança os R$ 250 milhões, 
sendo que R$ 100 milhões 
são referentes apenas aos pri-
meiros 5 anos. A prefeitura 

da cidade promoveu um lei-
lão juntamente com o Minis-
tério do Desenvolvimento Re-
gional (MDR) que abrangeu os 
serviços da área urbana. “Esse é 
um passo importantíssimo para 
a questão da universalização do 
esgotamento sanitário. O Crato 
foi a primeira cidade do Nordes-
te a iniciar esse procedimento de 
universalização do esgotamento 
sanitário, de acordo com o Novo 
Marco Legal do Saneamento”, 

afirmou Zé Ailton, prefeito do 
Crato. Com o novo investimen-
to, serão implementados 252 
quilômetros de redes coletoras 
e interceptores, além de substi-
tuídos 36 quilômetros da rede 
já existente. Também serão ins-
talados 1.320 m de emissários, 
construídas 22 estações elevató-
rias e 06 estações de tratamento 
de esgoto. Além do esgotamento 
sanitário, a empresa será respon-
sável por serviços comerciais 
que envolvem interação e aten-
dimento ao cliente.

De acordo com Renato 
Medicis, vice-presidente da 
Aegea no Norte e Nordes-
te, empresa responsável pela 
Ambiental Crato, a infraes-
trutura deve estar a serviço 
das pessoas, pois somente as-
sim é possível impactar posi-
tivamente a saúde e bem-estar 
da população. “O saneamento 
transforma vidas”, pontua.

Atualmente, 33% do esgo-
to do Crato é coletado, porém 
apenas 3% desse total é tratado. 
A expectativa é que, em menos 
de 2 anos, 50% do esgoto do 
município passe a ser coletado, 
tratado e devolvido em condi-
ções adequadas para o meio am-
biente. “O contrato garante que 
o Crato tenha total capacidade 
técnica e de investimento para 
cumprir metas nacionalmente 
estabelecidas pelo Novo Marco 
Legal do Saneamento, que prevê 
90% da população atendida com 
coleta, afastamento e tratamento 
de esgoto até o ano de 2033”, 
explica a diretora-presidente da 
Ambiental Crato, Carolina Sera-
fim. Com  a assinatura do con-
trato, iniciou-se o período de 
operação assistida, no qual serão 
repassadas informações técni-
cas. O prazo previsto era de 180 
dias nesta fase, porém, ela deve 
ser realizada em menor tempo.

Crato receberá R$ 250 mi de investimento para saneamento básico

O Instituto Nacional de Es-
tudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (INEP) divul-
gou os resultados da segunda 
etapa do Censo Escolar 2021 
e Fortaleza se destacou como 
uma das capitais com melhores 
índices na Educação Básica. A 
cidade alcançou, por exemplo, 
99,9% de êxito dos alunos, se 
consagrando no o 2º lugar do 
Brasil entre as capitais com 
maior taxa de aprovação, fican-
do atrás apenas de Curitiba.

Quando o assunto é aban-
dono escolar, a capital do Ce-
ará também obteve resultados 
satisfatórios. Com um índice 
de 0,1%, Fortaleza ficou com 
o 3º lugar, atrás de Curitiba e 
Recife, que obtiveram taxa zero. 
Porém, é válido ressaltar que a 
capital alencarina já havia regis-
trado o mesmo índice em 2020, 
mas, na época, ocupou a 12ª co-
locação. Também é possível ob-
servar a redução no abandono 
escolar entre os anos anteriores. 
Em 2019, o índice era de 0,4% 
e, em 2018, Fortaleza foi con-
siderada a capital do Nordeste 
com maior redução no indi-
cador pelos resultados obtidos 
nos 10 anos anteriores, quando 

houve redução de 93,8%.
Além destes, a capital cea-

rense também obteve destaque 
em outros indicadores como 
ter sido a 4ª maior rede do Bra-
sil e 1ª do Nordeste em núme-
ro de matrículas; a capital que 
mais aumentou, em números 
absolutos, o quantitativo de 
matrículas;  a 1ª capital do Bra-
sil e do Norte e Nordeste em 
cobertura no atendimento em 
Tempo Integral; ter alcançado 
o 2º lugar no país, em núme-
ros absolutos, no atendimento 

em tempo integral; ter sido a 3ª 
capital do Brasil e 1ª do Norte 
e Nordeste em matrículas na 
Educação Inclusiva e, também 
ter se tornado a 1ª capital do 
Nordeste em matrículas na 
Educação Infantil.

A Rede Municipal de Ensi-
no de Fortaleza conta com um 
sistema próprio de monitora-
mento diário da frequência que 
permite que, quando necessá-
rio, sejam implementadas es-
tratégias de busca ativa a partir 
da primeira ausência na escola 

sem justificativa, como comu-
nicação com a família ou com 
o próprio estudante; envio de 
comunicado escrito; visita do-
miciliar e, até mesmo, envio de 
ofício ao Conselho Tutelar.

De acordo com a secretária 
municipal de educação, Dalila 
Saldanha, Fortaleza conseguiu 
organizar uma política educa-
cional em prol do sucesso dos 
estudantes. “A gente vem con-
quistando ano a ano destaque 
em nível educacional entre as 
capitais. Há pouco mais de uma 
década, Fortaleza tinha menos 
de 80% de taxa de sucesso es-
colar, que é quando o estudan-
te inicia o ano letivo e conclui. 
Hoje, conseguimos repetir o 
avanço de 99,9% dos estudantes 
com sucesso”, orgulha-se. 

Dalila Saldanha destaca 
ainda, o trabalho voluntário 
realizado pelos 1300 agentes 
educacionais que auxiliam na 
busca ativa. “Geralmente eles 
moram na comunidade e cola-
boram na articulação de idas às 
residências, de contatos com os 
familiares e amigos para identi-
ficar as crianças que não estão 
regularmente na escola, para 
que eles retornem”, explica.

FOTO  DIVULGAÇÃO/PREFEITURA

CENSO ESCOLAR

Pesquisa aponta que Fortaleza registrou êxito de 99,9% no sucesso escolar dos estudantes

Fortaleza é a 3ª capital com 
menor abandono escolar

A cidade obteve destaque significativo entre as capitais do Brasil em 
diferentes categorias avaliadas pelo INEP na segunda etapa do Censo 2021

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús - Extrato de Contratação - Dispensa 
de Licitação N° 2022.05.24.01. Objeto: aquisição de materiais para castração animal, 
visando o controle e monitoramento populacional de cães e gatos, junto à Secretaria de Meio 
Ambiente do Município de Cariús. Contratada: B. L. P. Siqueira. Signatário da Contratada: 
Brenda Lopes Pinheiro Siqueira. Contratante: Prefeitura Municipal de Cariús. Signatário da 
Contratante: Francisco Martegiane da Silva Lima – Ordenador de Despesas do Fundo 
Municipal do Meio Ambiente. Valor Global do Contrato: R$ 15.239,47 (Quinze mil, duzentos e 
trinta e nove reais e quarenta e sete centavos). Prazo de Execução dos Serviços: a partir da 
data de sua assinatura até 31 de Dezembro de 2022. Data da Assinatura do Contrato: 24 de 
maio de 2022. Francisco Edideus dos Santos Santana – Presidente e Pregoeiro da 
Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Tomada de Preços Nº 05.003/2022. A 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para 
conhecimento dos licitantes participantes que a empresa Construtora Nova Hidrolândia EIRELI-
ME - CNPJ Nº 22.675.190/0001-80 apresentou Recurso Administrativo contra a sua Inabilitação. 
Ficam todos os participantes intimados a apresentarem contrarrazões no prazo legal após a data 
desta publicação. O Referido Recurso encontra-se disponível para consulta na Sede da 
Comissão de Licitação na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – 
Eusébio/CE. Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a 
execução das obras de pavimentação em pedra tosca em Diversas Ruas, no Município de 
Eusébio/CE. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Tomada de Preços Nº. 05.004/2022. 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público 
para conhecimento dos licitantes participantes que a empresa Axe Capital Engenharia e 
Distribuidora de Asfalto LTDA - CNPJ Nº 17.083.678/0001-88 apresentou Recurso 
Administrativo contra a sua Inabilitação. Ficam todos os participantes intimados a 
apresentarem contrarrazões no prazo legal após a data desta publicação. O referido recurso 
encontra-se disponível para consulta na sede da Comissão de Licitação na Rua Edmilson 
Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio/CE. Concorrência Pública, cujo 
objeto é a contratação de empresa especializada para a execução das obras de 
pavimentação em concreto asfáltico usinado à quente em diversas ruas no Município de 
Eusébio/CE. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Resultado de Julgamento das 
Propostas - Concorrência Pública Nº 06.004/2022. A Prefeitura Municipal de Eusébio, CE, 
por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público o Resultado de Julgamento das 
Propostas de Preços da Concorrência Pública n.º 06.004/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para ampliação e reforma da EEIEF. Francisco Tavares de Abreu, no 
município de Eusébio-CE, com o seguinte resultado: Desclassificar as seguintes empresas: 
01 – Result Construções LTDA EIRELI – CNPJ Nº 32.697.604/0001-25; 03 – VAP Construções 
LTDA – CNPJ Nº 00.565.011/0001-19; 04 – Construtora Impacto Comércio e Serviços EIRELI 
– CNPJ Nº 00.611.868/0001-28. Fica a partir desta publicação aberto o prazo recursal previsto 
na Alínea "a", Inciso I, Art. 109, da Lei N° 8.666/93. O relatório de julgamento da Comissão 
encontra-se a disposição dos interessados na Sede da Comissão de Licitação. Eusébio/CE, 
26 de maio de 2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de Preços Nº 
2022.12.003 TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Itaitinga - 
CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo dia 14 de Junho de 2022, às 
09h:00min, na Av. Cel. Virgílio Távora, 1710 – Centro – Itaitinga – Ceará estará realizando Licitação na 
modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a Contratação de Empresa para Recuperação das 
Quadras Cobertas de Interesse da Secretaria de Educação no Município de Itaitinga/Ce. O Edital e 
seus anexos já se encontram disponíveis no endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 26 
de Maio de 2022. Francisco Arnaldo Brasileiro. Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana  - Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 09 de junho de 2022 até às 08:30h. 
(Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico 
nº 2022.05.10.01-PERP, tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto o "Registro de 
Preços para futura e eventual aquisição de manilhas para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura e serviços públicos da Prefeitura Municipal de Jaguaruana/Ce", no 
endereço eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no link – acesso 
público". A abertura das propostas acontecerá no dia 09 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 09 de junho 
de 2022 (horário de Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. 
Jaguaruana, 26 de Maio de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Aviso de Abertura de Proposta. O 
Município de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que no dia 
31 de Maio de 2022 às 09:30h, na sala da Comissão de Licitação serão Abertos os Envelopes 
Proposta de Preços da 5citação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.03.22.16-TP-ADM, do 
tipo Menor Preço Global, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução da 
recuperação das estradas vicinais das Regiões II e III Zona Rural no Município de Pentecoste, 
maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo 
S/N– Centro Pentecoste – CE e  pelo telefone (85) 3352-2617. Pentecoste-CE, 26 de Maio de 
2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - Presidente da Comissão de Licitação.

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Edital n° 30557 - AMINADAB NASCIMENTO CRUZ e BRENDA PAULA DA SILVA SANTOS;
Edital n° 30551 - DAVID BALBINO DOS SANTOS e MARIA NAYANE DE OLIVEIRA SOUSA;
Edital n° 30555 - DEOCLECIO LOBÃO AMORIM e ERIVÂNIA DE AGUIAR QUEIROZ;
Edital n° 30560 - DIONGLEDSON DE OLIVEIRA e JULIANA DOS SANTOS DA SILVA;
Edital n° 30550 - ENDERSON TAVARES LIMA SILVA e ROSALINE MARIA TAVARES VIEIRA VENDRAMINI;
Edital n° 30549 - FRANCISCO EVANGELISTA DA SILVA e ROSANGELA LIMA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30558 - GEOVANE RODRIGUES SILVA e MARIA HERICA LOPES DE OLIVEIRA;
Edital n° 30552 - JOÃO CLEBIO SILVA DE BARROS e RITA DE CASSIA FEITOSA SAMPAIO;
Edital n° 30562 - MATHEUS BEZERRA NEVES e NARIELLE DA SILVA PEREIRA;
Edital n° 30556 - PAULO HENRIQUE DOS SANTOS ALVES e VITORIA ANDRESA ALVES DE ARAUJO LINO;
Edital n° 30553 - PEDRO EDUARDO OLIVEIRA SARAIVA e PAMELA LORRANY GUERREIRO LOIOLA;
Edital n° 30554 - RAIMUNDO CELIO VASCONCELOS DEODATO e AURILENE NUNES DE LIMA;
Edital n° 30559 - VANDERLAN FERREIRA CARVALHO e ANA FLÁVIA AVELINO SALES;
Edital n° 30561 - WALDILSON PEIXOTO DA CUNHA e JOSÉ MATHIAS OLIVEIRA BEZERRA;
Edital n° 30566 - ANTONIO SÉRGIO DA COSTA MACEDO e LIZIANA DE SOUSA FREIRES;
Edital n° 30563 - CARLOS MATEUS ALVES MESQUITA FILHO e DAYANE DE BRITO SOARES;
Edital n° 30564 - DANIHEL GADELHA DA SILVA e ELOENIA MORAES DO NASCIMENTO;
Edital n° 30576 - FABIO ANDRE DA SILVA e ANA CLÁUDIA BRANDÃO DE SOUSA;
Edital n° 30571 - FRANCISCO CARNEIRO DE OLIVEIRA e ANA CRISTINA SALES DE OLIVEIRA;
Edital n° 30575 - FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA e FRANCINEIDE PEREIRA DA SILVA;
Edital n° 30568 - ITALO HENRIQUE DIOGENES PEREIRA e ANA CARLA BRUNO DA SILVA;
Edital n° 30565 - JOSÉ MARIA ALVES BARROS e SANDRA MARIA DA SILVA PEREIRA;
Edital n° 30573 - LUCAS SERAFIM DE SOUZA e ANTONIA ZILMA FERREIRA BRAGA;
Edital n° 30574 - LUCIANO MOREIRA DA SILVA e PAULA RAYSSA MARTINS DOS SANTOS;
Edital n° 30567 - RAIMUNDO ROGERIO ANDRADE ALENCAR e GEOVANA DE SOUZA DO NASCIMENTO;
Edital n° 30572 - RONALDO FERREIRA DE SOUSA e MARLÚCIA FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 30570 - SILVANO RODRIGUES DE SOUSA e LETICIA SILVA DE SOUSA;
Edital n° 30569 - TALYS VIDAL DO VALE e EMANUELE MARQUES SILVINO;
Edital n° 30577 - EMANUEL DA SILVA BATISTA e MYRIAN KAROLINE ROCHA FREIRE;
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, 26 de Maio de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27628 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS FILHO e MARIA JOSÉ DE BRITO;
Edital n° 27629 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI PAZ FERNANDES e KEILLA SANTANA DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 26/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

COEMDIBRA – COOPERATIVA DE CONSUMO DOS EMPREGADOS DO GRUPO “M. DIAS BRANCO” LTDA. - 
CNPJ 35.033.257/0001-24 - NIRE 23.400.004.762 - ASSEMBLÉIA 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.
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INTERNACIONAL
EUA. Os senadores do Partido Republicano conseguiram barrar nesta quinta-feira (26) o avanço 
das discussões de um projeto contra o terrorismo doméstico que configurou a primeira tentativa 
de resposta dos democratas aos ataques a tiros mais recentes no país, em Buffalo e Uvalde.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 27 de maio de 2022

Testemunhas do massa-
cre em uma escola de Uval-
de, no Texas, reclamaram 
nesta quinta-feira (26) do 
que apontam como demora 
da polícia para neutralizar 
o atirador, que teria ficado 
dentro da instituição de en-
sino por ao menos 40 minu-
tos antes de ser morto por 
agentes de segurança.

O ataque foi feito Sal-
vador Ramos, que matou 
a tiros 19 crianças e dois 
adultos. Ele teve adolescên-
cia marcada pelo bullying 
e problemas familiares e 
comprou as armas logo de-
pois de completar 18 anos. 
“Havia ao menos 40 agentes 
da lei armados até os den-
tes, mas não fizeram nada 
até que foi tarde demais”, 
disse Jacinto Cazares à ABC 
News. Ele conta que correu 
até a escola quando soube 
do tiroteio e encontrou sua 
filha Jacklyn morta.

“A situação poderia ter 
terminado rapidamente se 
[os agentes de segurança] 
tivessem um melhor trei-
namento tático. Nós, como 
comunidade, fomos teste-
munhas de primeira mão”, 
disse Cazares.

Parentes
Parentes das vítimas afir-

maram que suplicaram, sem 
sucesso, aos agentes que en-
trassem na escola e impe-
dissem o massacre. Daniel 
Myers e sua mulher Matil-

da, ambos pastores locais, 
disseram à agência de no-
tícias AFP que viram como 
os pais ficaram histéricos 
enquanto a polícia aguarda-
va reforço antes de entrar na 
escola.

“Os pais estavam deses-
perados”, disse Daniel, 72. 
“Estavam dispostos a entrar 
[na escola]. Uma pessoa 
disse: ‘estive no Exército, só 
me dê uma arma e eu vou 
entrar. Não vou hesitar.’”

Raul Ortiz, chefe da Pa-
trulha de Fronteira dos 
EUA, nega que os policiais 
tenham hesitado. “Eles ela-
boraram um plano. Entra-
ram naquela sala de aula 
e cuidaram da situação o 
mais rápido que puderam”, 
disse à CNN americana.

Autoridades afirmam que 
o atirador, em um primeiro 
momento, trocou tiros com 
um dos agentes de seguran-
ça, mas conseguiu escapar. 
Depois, o criminoso, que 
vestia proteção à prova de 
bala, entrou em uma sala de 
aula e montou uma barrica-
da. Os guardas retiraram o 
máximo de alunos possível, 
inclusive quebrando janelas 
do centro de ensino.

Cruzes
Do lado de fora da escola, 

um memorial foi improvi-
sado com cruzes de madei-
ra e os nomes das vítimas. 
Dora Mendoza foi uma das 
pessoas que compareceu ao 

local para homenagear as 
vítimas. Sua neta Amerie 
Garza, 10, foi assassinada 
durante o massacre.

“[As autoridades] devem 
fazer algo. Por favor, não se 
esqueçam das crianças. Eu 
imploro que escutem”, pe-
diu Mendoza. “[Amerie] era 
uma garota inocente que 
gostava da escola e estava 
ansiosa para o verão. Minha 
alma dói porque não pode-
rei mais vê-la.”

Também nesta quinta, Joe 
Garcia, 50, marido de Irma 
Garcia, uma das professoras 
assassinadas durante o ata-
que, morreu após sofrer ata-
que cardíaco. A informação 
foi divulgada pelo sobrinho 
da mulher nas redes sociais.

“Extremamente comovi-
do e, com profunda tristeza, 
venho comunicar que o ma-
rido da minha tia Irma, Joe 
Garcia, morreu devido ao 
luto. Eu realmente não te-
nho palavras para descrever 
como estamos nos sentindo. 
Por favor, rezem pela nossa 
família”, escreveu John Mar-
tinez nas redes sociais.

De acordo com o The 
New York Times, Garcia 
visitou o memorial em ho-
menagem às vítimas nesta 
quinta para deixar flores. 
Ele era casado com Irma há 
24 anos e tinha quatro fi-
lhos.

Raiva
A mãe do agressor, Adria-

na Reyes, disse à ABC News 
que seu filho ficava agressi-
vo quando sentia raiva, mas 
que “não era um monstro”. 
B”Todos nós sentimos rai-
va”, afirmou Reyes, que dis-
se desconhecer que seu fi-
lho havia comprado armas.

Uma professora que esta-
va na escola e falou com a 
emissora NBC sob condição 
de anonimato disse que seus 
alunos estavam vendo um 
filme da Disney para cele-
brar o fim do ano letivo, que 
terminaria nesta quinta, no 
momento em que ouviram 
os tiros no corredor.

Ela pediu às crianças que 
se protegessem debaixo de 
suas mesas e fechou a por-
ta da sala de aula às pressas. 
“Eles sabiam que não era 
um exercício”, disse a pro-
fessora, referindo-se aos 
chamados exercícios de tiro 
ativo, comuns nas escolas 
americanas. Depois, poli-
ciais quebraram as janelas 
da sala e retiraram as crian-
ças do local.

O presidente dos EUA, 
Joe Biden, deve visitar 
Uvalde nos próximos dias 
e pediu aos legisladores que 
enfrentem o que chama de 
“poderoso lobby das ar-
mas” dos Estados Unidos e 
aprovem “reformas de bom 
senso em relação às armas”. 
O massacre em Uvalde é 
considerado o pior em uma 
instituição infantil nos EUA 
em quase dez anos.

O secretário de Estado 
dos EUA, Antony Blinken, 
fez nesta quinta (26) um 
discurso duro contra a 
China, no qual acusou o país 
asiático de agir de modo 
desleal com outras nações 
e de ampliar a repressão 
interna.

“Sob o presidente Xi [Jin-
ping], o Partido Comunista 
se tornou mais repressivo 
em casa e mais agressivo no 
exterior. Vemos que Pequim 
tem aperfeiçoado a vigilân-
cia em massa e exportado 
essa tecnologia para mais de 
80 países”, afirmou Blinken, 
em pronunciamento na 
Universidade George Wa-
shington.

No discurso, que teve a 
política dos EUA em relação 
à China como tema, o chefe 
da diplomacia americana 
disse que a estratégia de seu 
país se concentra em três 
pontos: fortalecimento para 
competir em melhor nível 
com o rival asiático, cria-
ção de mais parcerias com 
outros países, especialmente 
os da Ásia, e esforços para 
impedir que a China tire 
vantagens desleais das regras 
americanas e internacionais.

A China não havia 
comentado o discurso até 
a publicação deste texto. O 
jornal Global Times, ligado 
ao Partido Comunista, 
publicou uma reportagem 

classificando a fala do ame-
ricano de “tediosa”. No texto, 
especialistas ouvidos pelo 
jornal avaliam que os EUA 
agem com hipocrisia ao usar 
palavras bonitas enquanto 
mantêm práticas erradas, 
como a de colocar o país em 
posição de vilã, com argu-
mentos falsos.

Blinken começou a fala, 
de 45 minutos, com elo-
gios sobre a capacidade 
de crescimento chinês e as 
possibilidades de coope-
ração. Também disse que 
os EUA não querem uma 
nova Guerra Fria e, por isso, 
buscam manter a paz com 
Pequim. Porém, logo partiu 
para as críticas, como a de 
que a atuação chinesa no 
exterior coloca em risco o 
sistema global criado após a 
Segunda Guerra, que inclui 
órgãos como a ONU.

Para ele, a China é o 
desafio mais sério e de longo 
prazo a esse modelo. “É 
o único país com a inten-
ção de reformar a ordem 
internacional e com poder 
econômico, diplomático, mi-
litar e tecnológico para fazer 
isso”, afirmou. O secretário 
disse ainda que os EUA que-
rem mudanças no sistema 
internacional, para adaptar 
as regras aos tempos atuais, 
mas sem deixar de lado 
valores como democracia e 
direitos humanos.

Partido Comunista 
Chinês está
mais repressivo

Testemunhas de massacre 
acusam polícia de demora
Testemunhas do massacre no Texas reclamaram do que apontam como demora da 
polícia para neutralizar atirador, que ficou cerca de 40 minutos dentro da instituição

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Extrato de Contrato N° 
20220167 - Processo Administrativo Nº 1701.01/2022, Processo Licitatório TP Nº 
0205.01/2022. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de reforma do 
Hospital Municipal - MAPP 4699, junto a Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - CE. 
Prefeitura Municipal, Secretaria de Saúde do Município de São Luís do Curu – CE. Ordenador 
de Despesas: Eric Victor Martins Pires. Empresa Contratada: CSA Engenhari LTDA / CNPJ Nº 
39.629.277/0001-13, com o Valor Global R$: 1.571.247,01 (hum milhão, quinhentos e setenta e 
um mil e duzentos e quarenta e sete reais e um centavos). Dotação Orçamentaria - Exercício 
2022 Projeto 0802.103020047.1.012 ampliação, reforma e equipamento do Hospital, 
Classificação Econômica 4.4.90.51.00 Obras e Instalações, Subelemento 4.4.90.51.99, no 
Valor de R$ 1.571.247,01. Data da Assinatura/Vigência: 26/05/2022 a 31/12/2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Extrato de Adjudicação e 
Homologação - Processo Administrativo Nº 1701.01/2022 - Processo Licitatório TP Nº 
0205.01/2022. Objeto: contratação de empresa especializada para execução de reforma do 
Hospital Municipal - MAPP 4699, junto a Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - CE. 
Empresa Vencedora: CSA Engenhari LTDA / CNPJ Nº 39.629.277/0001-13, com o Valor global 
R$: 1.571.247,01 (Hum milhão, quinhentos e setenta e um mil e duzentos e quarenta e sete 
reais e um centavos). São Luís do Curu – CE, Eric Victor Martins Pires – Secretário de Saúde. 
Data da Adjudicação e Homologação 25 de Maio de 2022.

Estado do Ceará - Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio – 
Extrato do Termo de Contratual. Órgão(S): Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle 
Urbano - CNPJ N.º 12.056.579/0001-93. Empresa Nacional Veículos e Serviços LTDA,CPNJ 
Nº: 04.770.238/0001-57 -  representante legal procurador  :  Sr. Carlos Aurélio C. do  Bonfim, 
inscrito no CPF 560.675.934-91.  Valor Global R$ 312.000,00( Trezentos e doze mil reais); 
Processo Administrativo de Adesão(Carona)  Nº 2022.03.29-001/AMMA a Ata de Registro de 
Preços Ata nº 011/2022 Oriunda do Pregão Eletrônico para Regiatro de Preço N°006/2022, 
Secretaria Municipal de Saúde (Orgão Gerenciador )  Município de Lajes Estado Rio Grande 
Norte. Data de Assinatura 01 de Abril de 2022. Objeto: Aquisição de Veiculos Zero Km  para 
atender as necessidades da Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano do 
Municipio de Eusébio-CE; Vigência do Contrato : 31 de Dezembro de 2022. Recursos: Autarquia 
Mun ic ipa l  do  Me io  Amb ien te  e  Con t ro le  Urbano  de  Euséb io .  P rog rama: 
0101.02.02.18.122.0102.2149 Elemento: 44.90.52.00; Assina pela Autarquia Municipal do Meio 
Ambiente e Controle Urbano de Eusébio: O Ordenador de Despesa: Israel Aguiar Araújo inscrito 
no  CPF sob nº 615.213.373-49.

Estado do Ceará – Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio 

- Aviso de Licitação - Pregão Presencial N.º 2022.05.12.001AMMA. A Autarquia Municipal 

do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio-CE, por meio do Pregoeiro oficial, torna 

público que às 09:00 horas do dia 14 de Junho  de 2022 na sala da Comissão Permanente  de 

Licitação desta Autarquia, situada à Av. Eduardo Sá, 51, Bairro: Centro, Eusébio-Ce, fará 

realizar Sessão Pública para recebimento dos envelopes de Proposta Comercial e 

Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Presencial Nº 2022.05.12.001/AMMA , do 

tipo menor preço por lote , cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição 

de periféricos de informática, equipamento de proteção e segurança, e relógio de ponto, para 

atender as necessidades desta Autarquia. O Edital poderá ser lido e obtido junto a Comissão 

de Licitação, situada no endereço acima, no horário de 08:00 às 12:00 horas ou através do site: 

www.tce.ce.gov.br. 26/05/2022. Reny Sousa Leitão - Pregoeira.  

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Extrato do Contrato - Pregão Eletrônico 
Nº 25.04.01/2022.05. O Secretário Municipal de Saúde, torna público o Extrato do Contrato do 
Pregão Eletrônico nº 25.04.01/2022.05; Objeto: aquisição de ambulâncias de simples remoção para 
atender as demandas da Secretaria de Saúde do Município de Amontada, conforme termo de ajuste 
Nº 21/2022, Estado do Ceará; Unidade Administrativa: Secretaria Municipal de Saúde; Dotação 
Orçamentária: 0901 10 302 0404 1.033-MAC; elemento de despesa nº 4.4.90.52.00, Fonte de 
Recursos: 1665000002; Vigência do Contrato: Até 31 de Dezembro de 2022; Valor Global: R$ 
258.000,00 (duzentos e cinquenta e oito mil reais); Contratante: Secretaria Municipal de Saúde; 
Contratada: Guarautos Veículos e Peças LTDA-CNPJ (MF) Nº 05.358.767/0001-00, Emanoela 
Saldanha Tabosa - CPF n° 685.559.383-68-Representante Legal. Amontada-CE, 19 de maio de 
2022. Felipe Jacinto  de Oliveira Sousa - Secretário Municipal de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Prosseguimento - Tomada de 
Preços nº 2022.04.08.1. A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Barro/CE, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando 
Prosseguimento ao Certame Licitatório, neste dia 30 de maio de 2022, às 08:00 horas, onde 
serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. 
Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou 
através do telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 26 de maio de 2022. Fernanda Alves 
Fernandes - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato de Contrato Nº 12.22.05.19.001 - 
Pregão Eletrônico Nº 1201.05.01/2022-PERP. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através da 
Secretaria de Educação e a Comercial Rodrigues Construcao e Materiais Diversos EIRELI. Objeto: 
Aquisição de absorvente higiênico para institui o programa de fornecimento de absorventes higiênico 
nas Escolas Públicas da Rede de Ensino do Município de Itaitinga, conforme especificações contidas no 
Termo de Referência, anexo ao Edital. Fundamentação legal: O processo de licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico tombado sob o nº 1201.05.01/2022-PERP, em conformidade com a Lei Federal nº 
8.666/93, da Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/19 e Decreto Federal nº 7.892/2013. 
Valor do Contrato: Global R$ 79.800,00 (setenta e nove mil e oitocentos reais). Origem dos recursos: As 
despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de recursos 
específicos consignados no respectivo Orçamento Municipal, inerente a Secretaria de Educação, sob a 
seguinte dotação orçamentária: 12.03.12.361.0173.2.079.0000 - FDB30 - Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte de Recursos: 1.540.0000.00. Prazo: O 
presente instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e vigerá 
até 31 de dezembro do corrente ano. Data: Itaitinga-Ce, 19 de maio de 2022. Signatários: Maria Goretti 
Martins Frota e Patrícia Bastos de Melo.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE RESULTADO 
DE HABILITAÇÃO - N° 2022041201-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da HABILITAÇÃO Licitação de Modali-
dade TOMADA DE PREÇOS de N° 2022041201-TP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NA RUA CICERO GOMES 
FEITOSA, CONJ. JOÃO DOS OSSOS, CENTRO, JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFI-
CAÇÕES EM PROJETO BASICO. Foram HABILITADAS as empresas participantes: 1. PILAR-
TEX CONSTRUÇÕES LTDA inscrita no CNPJ: 41.211.559/0001-48; 2. ABRAV CONSTRUÇÕES 
SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI-EPP inscrita no CNPJ: 12.044.788/0001-17; 3. 
CONSTRUTORA EXITO EIRELI – EPP inscrita no CNPJ: 03.147.269/0001-93; 4. P H FERNAN-
DES GUEDES EIRELI inscrita no CNPJ: 10.206.387/0001-90; 5. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-
-ME inscrita no CNPJ: 15.621.138/0001-85; 6. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS 
EIRELI – ME inscrita no CNPJ: 25.078.864/0001-57; 7. LIDER CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS 
inscrita no CNPJ: 04.957.984/0001-54; 8. VIDAL ENGENHARIA LTDA – ME inscrita no CNPJ: 
44.353.101/0001-11; 9. LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI 
inscrita no CNPJ: 07.191.777/0001-11; 10. G 7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPOR-
TES EIRELI – ME inscrita no CNPJ: 10.572.609/0001-99 e 11. MOMENTUM CONSTRUTORA 
LIMITADA inscrita no CNPJ: 26.754.240/00001-75. Ficaram INABILITADAS as empresas: 1. 
ITAPAJÉ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI inscrita no CNPJ: 10.933.035/0001-37; des-
cumpriu a cláusula 4.5.2 do edital; 2. IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA inscrita no 
CNPJ: 22.336.279/0001-11; descumpriu a cláusula 4.2.1.2 do edital; 3. ELLEVUS ENGENHA-
RIA LTDA inscrita no CNPJ: 27.895.716/0001-50; descumpriu as cláusulas 4.2.5.1 e 4.2.5.2 
do edital; 4. MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 38.284.700/0001-28; 
descumpriu as cláusulas 4.2.5.1 e 4.2.5.2 do edital; 5. MAIS PROJETOS – CONSTRUÇÕES E 
IMOVEIS inscrita no CNPJ: 22.579.920/0001-49; descumpriu as cláusulas 4.2.5.1 e 4.2.5.2 do 
edital; 6. D & P CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ: 72.121.809/0001-82; descumpriu as 
cláusulas 4.2.5.1 e 4.2.5.2 do edital e 7. EDIFICA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS LTDA inscrita 
no CNPJ: 38.160.389/0001-05; descumpriu as cláusulas 4.2.5.1 e 4.2.5.2 do edital. Fica então 
a partir desta publicação aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 109, I 
alínea “a” da Lei 8.666/93 para as empresas participantes que desejarem manifestarem recurso 
contra o resultado de análise da habilitação. Não havendo manifestação ficará a nova data para 
abertura das Proposta de Preço para o dia 07 de maio de 2022 às 08h00min. Mais informações 
encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – 
CE, 26 de maio de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ – AVISO DE LICITAÇÃO – PRE-
GÃO PRESENCIAL 2022.05.24.1 OBJETO: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS EXPEDIENTES DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES 
DE DIVERSAS SECRETARIAS QUE INTEGRAM A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 
ANEXOS DESTE CERTAME. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE. DATA DA EMISSÃO: 24/05/2022 
DATA DA ABERTURA: 16/06/2022 HORÁRIO: 08:00 HS LOCAL: SEDE DA COMISSÃO DE LICITA-
ÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SITUADA NA PRAÇA JOAQUIM FELIPE, Nº 15 – CENTRO 
– ARNEIROZ-CE - EMAIL: LICITACAOARNEIROZ@GMAIL.COM - FONE: (88) 3419-1020. RICARDO 
WENDEL MORAIS FEITOSA, PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARNEIROZ-CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE VENCEDOR – TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 07.002/2022–TP, OBJETO: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE REFORMA DAS QUADRAS DAS ESCOLAS E.E.F. IRACILVA NUNES DE LIMA(CAXITORÉ), 
E.E.F. HAMILTON DA ROCHA E SILVA (SÃO JOAQUIM) NO MUNICIPIO DE UMIRIM/CE. Pro-
posta Vencedora: Empresa CONSTROL ENGENHARIA EIRELI - ME, CNPJ: 18.534.617/0001-52, 
Com o valor global de R$ 235.485,38(Duzentos e trinta e cinco mil quatrocentos e oitenta e cinco 
reais e trinta e oito centavos)., Fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, da Lei 8.666/93 
Informações: Rua Major Sales, 28, Cruzeiro-Umirim/Ce, de segunda a sexta das 08:00 às 12:00hs. 
Umirim - CE, 26 de maio de 2022. Marcelo Wagner Alves Ferreira – Presidente da CPL 

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO - CONTRAR-
RAZÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 007/2022 - TP. A Presidente da Comissão de Licitação de 
Choró-CE – torna público para conhecimento dos interessados a interposição de recurso impetrado 
pela empresa 2. MENDONÇA & MORAIS SOCIEDADE DE ADVOGADOS, inscrito no CNPJ Nº 
39.886.131/0001-53, da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇO, cujo objeto é a CONTRA-
TAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO NA ASSES-
SORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO INCREMENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS 
DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTOS DAS COBRANÇAS DA DIVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA 
E NÃO TRIBUTÁRIA (OFICIAL E JUDICIAL) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE., conforme 
especificações contidas no PROJETO BÁSICO constante do Anexo I do Edital. Assim, Interposto, 
o recurso comunica-se aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, conforme Art. 109, I, § 3o” da Lei 8.666/93. Maiores informações na sede da Comissão, loca-
lizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410, Alto do Cruzeiro, Choró/CE, no horário de 
8h às 12h. Choró Ana Paula Estevão Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE ERRATA TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2022.05.17.01 A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITU-
RA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ - torna público, para conhecimento dos interessados, a 
retificação do edital, da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.05.17.01, publicado no Jornal de Grande 
Circulação, Diário Oficial da União – DOU e Diário Oficial do Estado - DOE e APRECE no dia 23 
de Maio de 2022. Onde se lê: 5.4.5.1 - Prova de Registro E/Ou Inscrição da pessoa jurídica 
expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em que conste responsável 
técnico de nível superior habilitado na área de engenharia elétrica para desempenho de atividade 
pertinente ao objeto da licitação; Leia-se: 5.4.5.1 - Prova de Registro E/Ou Inscrição da pessoa 
jurídica expedida pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA, em que conste 
responsável técnico de nível superior habilitado na área de engenharia civil para desempenho 
de atividade pertinente ao objeto da licitação; permanecendo as demais informações inalteradas. 
Antônia Elza Almeida da Silva – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - AVISO DE ADENDO MO-
DIFICADOR DO EDITAL DE LICITAÇÃO– TOMADA DE PREÇO nº 0605.01/2022. ADENDO. A 
Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, por intermédio de seu presidente de licitação, torna público 
o ADENDO AO EDITAL da TOMADA DE PREÇO nº 0605.01/2022, cujo objeto é CONSTRUÇÃO 
DE UMA ARENINHA NO CAMPO DO BOTAFOGO NA RUA MANOEL DA CUNHA, SEDE DO 
MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. Pelos termos do adendo 
que hora se publica, fica alterado os seguintes termos e itens do edital: 1) Fica alterado a data do 
procedimento administrativo para o dia 14 de Junho de 2022 ás 9:30 e a qualificação técnica: Fica 
alterado a clausula 4.2.5 do edital de licitação;. Maiores informações poderão ser adquiridas junto a 
Comissão de Licitação do Município, ou através do portal de licitações do TCM –Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará no link: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Senador Sá, 27 de Maio de 2022. 
Erivando Oliveira de Morais Filho - Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Jaguaribe comunica aos interessados 
que no dia 30 de maio de 2022, às 15:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PRO-
POSTAS DE PREÇOS referentes a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17.03.02/2022, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA 
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EIEF ANTÔNIO RAIMUNDO PAZ, LOCALIZADA NO SÍTIO MOREIRA 
I, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 
.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, Jaguaribe – CE, 26 de 
Maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.01/2022. 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 CONSTRUÇÃO DE UMA 
ARENINHA SOCIETY NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E 
JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE Conforme segue: INABILITADAS: 1. CONSTRU-
TORA EXITO EIRELI; 2. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 3. EDIFICA CONSTRUCOES & SERVICOS 
LTDA; 4. SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 5. PVX1 SERVICOS ADMINIS-
TRATIVOS EIRELI; 6. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 
7. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 8. MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; e HABILITA-
DAS: 9. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 10. CONJASF - CONSTRUTORA 
DE ACUDAGEM LTDA; 11. LRS CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA; 12. A.I.L. CONSTRUTORA 
LTDA; 13. N3 CONSTRUTORA LTDA; 14. MONTE SIAO EMPREENDIMENTOS LTDA; 15. ROMA 
CONSTRUTORA EIRELI. Fica, a partir da data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos 
do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores informações poderão ser adquiridas na 
Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.
gov.br. Jaguaribe – CE, 26 de Maio de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Pref. de S. João do Jaguaribe - Aviso de Licitação - A CPL comunica que 
próximo dia 15 de Junho de 2022, às 09h, estará abrindo a licitação Tomada de Preços Nº 
26.05.01/2022 Objeto: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO 
EM PARALELEPÍPEDO EM RUAS DIVERSAS NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE. 
O referido Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico (Portal de Licitações do TCE): www.
tce.ce.gov.br/licitacoes ou na Sala de Licitações (Rua Cônego Climério Chaves, 307 - Centro - São 
João do Jaguaribe/CE) a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe - CE, 26 de maio 
de 2022. José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA 
– AVISO DE LICITAÇÃO. MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 
2022.23.05.01-SRP: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA 
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂ-
MARAS DE AR E PROTETORES, TODOS NOVOS DE PRIMEIRO USO E DE 
FABRICAÇÃO NACIONAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVER-
SAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO (TERMO DE REFERÊN-
CIA), DO EDITAL. TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO. A COMISSÃO 
DE PREGÃO COMUNICA AOS INTERESSADOS QUE NO DIA 08 DE JUNHO 
DE 2022, ÀS 09:00 HORAS, NA SALA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, 
ESTARÁ RECEBENDO OS ENVELOPES DE PROPOSTA DE PREÇOS E HABI-
LITAÇÃO. O EDITAL ESTÁ À DISPOSIÇÃO DOS INTERESSADOS NA SALA 
DA C.P.L., SITUADA À RUA LÍVIO ROCHA VERAS, 549, CENTRO, BARRO-
QUINHA-CE E NO SITE DO TCE www.tce.ce.gov.br. COMISSÃO DE PRE-
GÃO. BARROQUINHA 26 DE MAIO DE 2022.

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9655-CRISTHIAN JEOVANE JUVENAL DE BRITO E THAIS MONTEIRO MOREIRA
Nº9656-JOSÉ EVERLAN DE PAULA MAGALHÃES E ANA MARIA DA SILVA LOPES
Nº9657-AFONSO CIDRÃO DE OLIVEIRA FILHO E FABIOLA DE ARAUJO LIMA
Nº9658-ERIVANILSON ALVES DOS SANTOS E REGILANIA BENTO DE ARAUJO

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 27 de maio de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
OficialaSERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE

(CARTÓRIO NORÕES MILFONT)
Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro

Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48
EDITAL DE PROCLAMAS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66772-CICERO MARCOS E CRISMEIRE AVELINO DA SILVA
66773-FRANCISCO ELISBÃO CARNEIRO JUNIOR E MOLLY WEND LOPES DE FIGUEIREDO
66774-WILLIAM MATHEUS DOS SANTOS GONÇALVES E REBECA PEREIRA ALMEIDA
66775-JOÃO MARCOS ANDRADE SARAIVA E LEIDYANNE KELLY FERREIRA DA SILVA
66776-ERENILSON NASCIMENTO SOUZA E MILENE BEZERRA DE CASTRO
66777-SAMUEL DE SOUSA MOURA E CICERA FRANÇA DO NASCIMENTO
66778-TIAGO SOARES DA SILVA E ARIANA KESSIA REBOUÇAS RIBEIRO
66779-VICTOR SIDHARTA PEREIRA FERREIRA E TEREZA PAULA ARAÚJO DOS SANTOS
66780-JOSÉ OLIVAN MENDES CARNEIRO E MARIA IRACEMA ARAÚJO DA SILVA
66781-DAVID BRAZ BARBOSA E ADRIELY DOS SANTOS PEREIRA
66782-ANTONIO BATISTA DE MELO NETO E ANTONIA BERNARDINO DE LIMA
66783-EDIMILSON GOMES DE LIMA E ROBERTA DO NASCIMENTO PESSOA
66784-SILVESTRE DE SOUSA NILO E MARIA GARDENIA RODRIGUES DE ARAUJO
66785-EDMUNDO DE SOUSA LIMA JUNIOR E DANIELE DE MESQUITA VIANA
66786-PAULO ROBERTO DA SILVA AGUIAR E SÂMARA DE LIMA MARTINS
66787-ELZEMIR PEREIRA DA SILVA E FRANCISCA FLAVIANA LIMA XAVIER
66788-GILBERTO PEREIRA LIMA E MARIA JACQUELINE MATOS DE ARAUJO

Fortaleza, 26 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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° 18396 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GERALDO CHAYANNE SANTOS CAVALCANTE e ISABELLY MENEZES BARBOSA;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 26/05/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



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
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ECONOMIA

Na esteira de muitas outras altas já realizadas este ano – 
e olhe que estamos só em maio! - mais um aumento chega 
para sufocar, ainda mais, o apertado orçamento domésti-
co, e, claro, impulsionar a já elevada inflação deste ano. Os 
planos de saúde individuais e familiares ficarão até 15,5% 
mais caros, decidiu a ANS, ontem. É o maior percentual 
de reajuste anual – e o maior do século – autorizado pela 
Agência desde 2000, ano de início da série histórica. Até 
então, o maior reajuste autorizado foi de 13,57% (2016). A 
medida vai impactar contratos de cerca de oito milhões de 
beneficiários, o que representa 16,3% dos consumidores 
de planos de saúde no Brasil. 

A ANS diz que o reajuste resulta do aumento nos gastos 
assistenciais dos planos individuais em 2021, sobre 2020, 
principalmente nos custos dos serviços. "Como a frequ-
ência na utilização de serviços apresentou queda bastan-
te acentuada em 2020, a retomada em 2021, ainda que 
gradual, foi suficiente para que, ao lado de um aumento 
acentuado nos preços dos insumos e serviços, acelerasse o 
índice deste ano para 15,5%", alega a Agência. O detalhe 
é que esse reajuste só vale para os planos individuais e fa-
miliares. Nos planos de saúde coletivos e empresariais, as 
operadoras têm liberdade para determinar os preços e re-
ajustes que quiserem, sem precisar de autorização da ANS 
– nesses casos, empresas e colaboradores que se virem pra 
pagar. E, se não quiserem, é só cancelar o contrato. Sim-
ples e seco assim, como já ouvi de um RH ali.

Plano de saúde com preço de morte

Nos primeiros quatro meses, a arrecadação alcançou R$ 743,2 bilhões, o que representa avanço de 11,05% pelo IPCA

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Moradia
O subsídio definido pelo 

Governo para financiamen-
to de imóveis do Programa 
Casa Verde Amarela, para 
famílias de baixa renda, 
será ampliado em percen-
tuais de 12,5% a 21,4%. O 
acréscimo varia conforme 
região, renda familiar e po-
pulação do município, diz 
o Ministério do Desenvol-
vimento Regional. Segundo 
a pasta, a ampliação do 
subsídio objetiva facilitar a 
aquisição da casa própria e 
ampliar o número de mo-
radias entregues. A medida 
vale do início de junho até 
31 de dezembro de 2022.

Moradia II
Os financiamentos imo-

biliários com recursos da 
poupança chegaram a R$ 
11,4 bilhões em abril deste 
ano, 23% a menos que no 
mês de março, e 31,6% a 
menos que no mesmo mês 
de 2021. Nos primeiros 
quatro meses do ano, os 
financiamentos somaram 
R$ 52,62 bilhões, montante 
12,2% menor que no mesmo 
intervalo de 2021. Já nos 12 
meses encerrados em abril, 
houve alta de 26,2% no total 
acumulado, para R$ 198,12 
bilhões, ainda sob efeito po-
sitivo das concessões recor-
des feitas no ano passado.

Lubnor vendida pela metade do preço
A Petrobras comunicou 
ao mercado, na última 
quarta-feira (25), que 
assinou contrato de 
venda da Refinaria Lu-
brificantes e Derivados 
do Nordeste (Lubnor), 

na capital cearense, com a empresa Grepar Participações. 
o preço negociado pela Petrobras para a venda da Lub-
nor (US$ 34 milhões), representa pouco mais da metade 
(55%) do valor real do ativo (US$ 62 milhões), segundo 
cálculos do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (Ineep).

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

FOTO FOLHAPRESS
A Receita Federal arre-

cadou um total de R$ 195 
bilhões em abril e bateu 
recorde de arrecadação. 
O dado foi potencializado 
pelo crescimento das arre-
cadações obtidas por meio 
de Imposto de Renda das 
Pessoas Jurídicas (IRPJ) e a 
Contribuição Social Sobre 
o Lucro Líquido (CSLL). O 
desempenho arrecadatório 
é o máximo desde o início 
da série histórica, em 1995, 
tanto para o mês de abril 
quanto para os primeiros 
quatro meses do ano.

Os dados foram divul-
gados nessa quinta-feira 
(26/05) pelo Ministério da 
Economia. No primeiro 
quadrimestre do ano acu-
mulado, a arrecadação al-
cançou o valor de R$ 743,2 
bilhões, o que representa 
um avanço de 11,05% pelo 
IPCA, também potenciali-
zado pelo crescimento dos 
recolhimentos, principal-
mente de IRPJ e CSLL.

As arrecadações com IPRJ 
e CSLL totalizaram R$ 48,104 
bilhões em abril. O montante 
representa crescimento real 
de 21,53%. A Receita expli-
ca que esse desempenho se 
deve ao aumento de 36,11% 
na arrecadação da estima-
tiva mensal; de 12,24% na 
arrecadação do balanço 
trimestral; e de 11,39% na 
arrecadação do lucro presu-
mido. “Importante observar 
que houve pagamentos atí-
picos de, aproximadamente, 
R$ 3 bilhões, por empresas 
ligadas ao setor de commodi-
ties”, ponderou o Fisco.

Com acréscimo real de 

7,69%, a arrecadação da 
Receita Previdenciária fi-
cou em R$ 42,6 bilhões.

Avanços
Os Rendimentos de Ca-

pital (IRRF) tiveram arre-
cadação de R$ 5,96 bilhões, 
o que representa acréscimo 
real de 61,93%. O resultado 
se deve aos acréscimos no-
minais de 390% nas arreca-
dações via fundos de renda 
fixa; e ao aumento de 133% 
nas arrecadações via apli-
cações de renda fixa, tanto 
para pessoas físicas como 
para jurídicas.

De acordo com o chefe 
do Centro de Estudos Tri-
butários e Aduaneiros da 
Receita Federal, Claude-
mir Malaquias, os princi-
pais fatores macroeconô-
micos que influenciaram 

os resultados de abril, na 
comparação com o mesmo 
mês do ano anterior, foram 
a produção industrial “na 
qual tivemos redução na 
ordem de 2,48%; a venda 
de bens, que teve desem-
penho positivo de 4,5% em 
relação ao ano anterior; e 
a venda de serviços, que 
ficou na casa de 11,4%”. 
 
Qudrimestre

Nos primeiros quatro 
meses do ano, IPRJ e CSLL 
arrecadaram R$ 196,69 
bilhões, o que represen-
ta avanço de 22,57%. A 
Receita explica que esse 
desempenho se deve aos 
acréscimos reais de 84,46% 
na arrecadação relativa à 
declaração de ajuste; e de 
19,19% na arrecadação da 
estimativa mensal.

Já a arrecadação via Re-
ceita Previdenciária nos 
quatro primeiros meses do 
ano ficou R$ 170,9 bilhões, 
acréscimo real de 4,77%, 
resultado que pode ser ex-
plicado pelo aumento da 
massa salarial decorrente 
da criação de novos postos 
de trabalho e pelo aumento 
real de 22% na arrecadação 
do Simples Nacional, na 
comparação com o mesmo 
quadrimestre de 2021.

De janeiro a abril de 
2022, o imposto obtido 
via rendimentos de capital 
(IRRF) arrecadou R$ 22,56 
bilhões (acréscimo real de 
46,49%), resultado obtido 
graças aos acréscimos no-
minais de 316% na arreca-
dação com fundos de renda 
fixa; e de 125% com aplica-
ções de rendas fixas.

ICMS: “Ingratos ou militantes”, dispara Guedes
A pandemia, logo no início, mostrou que o 

Governo está nem aí para os Estados. Nessa 
onda, o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
atacou governadores que reclamaram de tex-
to aprovado pela Câmara que limita em 17% a 
cobrança de ICMS sobre combustíveis, ener-
gia elétrica, transporte coletivo e comunica-
ções. “Essa pode anotar: estados que estão 
reclamando, o governador é ou desprepara-
do, ou ingrato”, detonou o ministro. Agora, 
quando vai mudar o atual método do cálculo 
de reajuste dos combustíveis pela Petrobras? 
Eis aí a raiz de todos os males.

Compensação zero
Bolsonaro disse, 

ontem, não ter cabimen-
to a compensação aos 
estados prevista no projeto 
aprovado na Câmara que 
limita o ICMS sobre energia 
e combustíveis. Ele disse, 
ainda, que poderia vetar 
o dispositivo – mesmo 
que nada, já que pode ser 
derrubado. O texto seguiu 
para análise no Senado. A 
proposta faz parte de uma 
ofensiva para tentar reduzir 
o preço da energia no País, 
em meio à preocupação de 
aliados com o impacto da 
inflação sobre as eleições.

Pouco ajuda
No caso do gás de cozi-

nha, o ICMS de 17% pouco 
ajuda, o que é mais um 
indício de que o problema 
está na política de preços. 
A própria Petrobras disse 
que “o cálculo é baseado 
nos preços médios da 
Petrobras e nos preços 
médios ao consumidor final 
de GLP nos 26 estados e no 
Distrito Federal”. Pela tabe-
la atual da ANP, o gás custa 
R$ 112,89 pelo preço médio 
nacional. O ICMS contribui 
com apenas R$ 14,73, o 
que não teria tanto impacto 
no consumidor final.

Índice. O Índice Nacional de Custo da Construção (INCC-M) registrou inflação de 1,49% em maio deste 
ano. A taxa é maior do que a observada em abril (0,87%) e menor do que a de maio do ano passado, quan-
do o índice registrou taxa de 1,80%. Os dados foram divulgados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Receita arrecada R$ 195 bi
e bate recorde em abril
O desempenho é o máximo desde o início da série histórica, em 1995, 
tanto para o mês de abril quanto para os primeiros quatro meses do ano

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.05.19.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras e 
eventuais aquisições de material hidráulico, tipo bomba d’água para uso nos sistemas de águas da 
Sede, Distritos e Prédios Públicos do município, de responsabilidade da Secretaria de Desenvol-
vimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Datas e Horários: 1. Início de recebimento 
das propostas: das 08h do dia 27/05/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 
09/06/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h às 08:59h do dia 09/06/2022; 4. 
Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 09/06/2022, maiores informações na sala da 
Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, 
das 07:30h às 11:30h e no site: www.tce.ce.gov.br. José Ivan De Paiva Júnior.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Adiamento de Abertura das Propostas de Preços.  Mo-
dalidade: Tomada de Preços N.º 07.001/2022 - TP - Objeto: Contratação de empresa especializada 
em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em pedra tosca, com 
extensão de 594,3m na Rua Principal da Localidade Boa Água, Distrito do Cipó dos Anjos, muni-
cípio de Quixadá conforme Projeto Básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. TIPO: menor preço global, empreitada no regime de 
execução indireta. A comissão de licitação comunica aos interessados que a abertura dos enve-
lopes das propostas do processo acima citado agendado para ocorrer no dia 26/05/2022, às 14h, 
será remarcado e ocorrerá no dia 01/06/2022 às 11h na sala da comissão de licitação, localizada na 
Trav. José Jorge Matias, s/n, Bairro Campo Velho. Edmilson Mota Neto - Presidente da CPL/PMQ.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato do contrato 
resultante do Processo de Adesão nº 2022.05.12.02: nº 2022.05.12.02 - Valor global: R$8.500.000,00 
- Contratada: PGM Construção e Locação LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Valdisio de 
Sousa Costa Neto. Objeto: Contratação de empresa especializada em manutenção, conservação e 
restauração de vias, logradouros públicos, pavimentações e drenagens superficiais, de modo a garan-
tir uma boa gestão de recursos físicos e materiais de acordo com a tabela SEINFRA (com desonera-
ção) e tabela SINAPI (com desoneração), todas atualizadas e vigentes para a época da contratação. 
Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data da assinatura do contrato: 16/05/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria de Infraestrutura 
e Desenvolvimento Econômico. Contratado: ATL Construções e Serviços Eireli, pelo valor de R$ 
2.697.651,67 (dois milhões seiscentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e 
sessenta e sete centavos. Objeto: Execução dos serviços de modernização do sistema de ilumi-
nação pública (IP) com instalação de luminárias de LED no município, conforme MAPP Nº 652 e 
projeto em anexo, parte integrante deste processo. Tomada de Preço Nº 2022.01.28.001-SEINFRA. 
Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura da ordem de serviço. Dotação 
Orçamentaria: 11.11.25.752.2501.2.040. Elemento de Despesa: 33.90.39.00. Assina Pela Contra-
tante: Wanderley Pereira Diniz - Ordenador de Despesas da Secretaria. Assina Pelo Contratado: 
Anderson Fernandes Costa. Data da Assinatura: 24/05/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz, faz publicar o termo de HOMOLOGAÇÃO 
e ADJUDICAÇÃO referente à licitação de Tomada de Preço Nº 2022.01.28.001-SEINFRA. Objeto: 
Execução dos serviços de modernização do sistema de iluminação pública (IP) com instalação 
de luminárias de LED no município, conforme MAPP Nº 652 e projeto em anexo, parte integrante 
deste processo, em favor da empresa: ATL Construções e Serviços Eireli, Pelo valor global de R$ 
2.697.651,67 (dois milhões seiscentos e noventa e sete mil seiscentos e cinquenta e um reais e 
sessenta e sete centavos. Data da Adjudicação e Homologação: 23/05/2022.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Lici-
tação, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.04/2022-TP, Constitui 
objeto do presente edital: Menor Preço Global, contratação de pessoa jurídica para executar obra 
de recuperação de estradas vicinais no trechos do Sitio Mandacaru até a CE 282 em vários Sítios 
na zona rural do município, conforme projeto em anexo,  tipo menor preço global, com data de aber-
tura marcada para o dia 21/06/2022, às 09:30h, 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 Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da  Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços, autuada sob o nº 15.02/2022-
TP, Constitui objeto do presente edital: menor Preço Global, contratação de empresa para con-
tratação de empresa para construção de uma Unidade Básica de Tratamento Intensivo - UTI, do 
Hospital Regional Vale do Salgado Oriel Guimarães Nunes, junto a Secretária de Saúde, conforme 
Projeto e Orçamento em Anexo, tipo menor preço global, com data de abertura marcada para o dia 
21/06/2022, às 14:30h, 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 Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.02/2022-TP, 
Constitui objeto do presente edital: Menor Preço Global, contratação de pessoa jurídica para 
executar obra de recuperação de estradas vicinais nos trechos do distrito sede rural -  1  e Sede 
Rural -  2,  no município, conforme Convênio Nº 72/2022 - Estado do Ceara, conforme  projeto 
em anexo,  tipo menor preço global, com data de abertura marcada para o dia 20/062022, 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 Icó - Aviso de Licitação - A Presidente Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.03/2022-TP, Constitui objeto do 
presente edital: Menor Preço Global, contratação de pessoa jurídica para executar obra de recupe-
ração de estradas vicinais nos trechos do Distrito Sede Rural -  1  e Sede Rural -  2,  no município, 
conforme Convênio Nº 82/2022 – Governo do Estado,  tipo menor preço global, com data de aber-
tura marcada para o dia 20/06/2022, às 14:30h, na sala da comissão de licitação, situada na Rua 
Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

ESTADO DO CEARÁ- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE ICAPUÍ - AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO-N.º 2022.05.18.01– 
ABERTURA: 13 de junho de 2022 às 08h30min. JULGAMENTO: menor preço por 
Item. OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para execução de assessoria 
e consultor ia de contabilidade junto ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto-
SAAE, do Município de Icapuí-CE; conforme especif icações contidas no Termo de 
Referência.  Informações: Rua Floriano Monteiro, 1460, Centro – Icapuí - CE ou (88) 
3432.1206 de 07h00min às 13h00min. Renato de Sousa Rebouças – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contrato - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal de Obras Públicas, Urbanismo e dos 
Serviços Públicos, torna público o Extrato de Contrato da Tomada de Preços n.º 0012803.2022, 
cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA 
PRESERVAÇÃO DAS FAIXAS DE DOMINIO DO SISTEMA VIARIO RURAL EM DIVERSAS 
ESTRADAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Contratada: SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS 
EIRELI-CNPJ: 27.004.063/0001-72,contrato: 0012803.2022-01, R$:347.303,00.Dotação: 
1515.26.782.0146.2.089.Elemento de gasto do contrato: 3.3.90.39.00. Vigência do contrato: 
23/05/2022 A 20/10/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. ROBERTO DE SOUZA 
ALENCAR - Ordenador de Despesas do Fundo  Municipal de Obras Públicas.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contrato 
- O município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural, 
Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos, torna público o Extrato de Contrato da Tomada de 
Preços n.º 0013003.2022, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR 
A RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO DE POÇOS E CONSTRUÇÃO DE 
RESERVATORIOS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO 
AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE URUOCA- CE. Contratada: 
R E SOUSA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 40.560.312/0001-74,contrato: 
0013003.2022-01, R$:1.357.579,35.Dotação: 1414.20.122.0110.2.081.Elemento de gasto 
do contrato: 3.3.90.39.00. Vigência do contrato: 23/05/2022 A 19/11/2022. Informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. Antônio Eraldo Batista Lima - Ordenador de Despesas da 
Secretaria de Desenvolvimento Rural, Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contratos - O 
município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte, Juventude 
e do Desporto, torna público o Extrato de Contratos da Concorrência Pública n° 0041211.2021, 
cujo objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO 
DO EVENTO “XVIII FESTIVAL DE QUADRILHAS”, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DA 
CULTURA, TURISMO, ESPORTE, JUVENTUDE E DO DESPORTO. Contratadas: EDINARDO 
B ILDEFONSO ME- CNPJ: 07.357.047/0001-56,contrato: 0041211.2021-12, R$:374.750,00, J.J 
LOCAÇÕES & CONSTRUÇÕES EIRELI-CNPJ: 18.866.411/0001-20,contrato nº0041211.2021-
13, R$:106.450,00, ML ENTRETERIMENTO, ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI-CNPJ: 
29.326.036/0001-41,contrato nº 0041211.2021-14,R$:97.400,00, A4 PRODUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI-CNPJ: 32.728.350/0001-65,contrato n°0041211.2021-15,R$:238.800,00 , HORLAN 
BRITO BERTOLDO-ME -CNPJ: 04.011.796/0001-39,contrato nº0041211.2021-16,R$:198.400,00 
Dotação: 1310.13.392.0137.2.078,.Elemento de gasto do contrato: 3.3.90.39.00. Vigência 
do contrato: 02/05/2022 A 31/07/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. ORLANDO 
LIMA FERNANDES - Ordenador de Despesa da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, 
Esporte, Juventude e Desporto.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.12/PE – A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca-
CE comunica aos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico N° 22.06.12/PE, que 
tem como OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de materiais de limpeza e 
higiene destinados às Unidades Escolares e Administrativas, através da Secretaria de Educação 
Básica do Município de Itapipoca-CE, marcada para o dia 30 de Maio de 2022 às 10h, fica  ADIADA, 
com fundamento no Art. 109, § 2° da lei 8.666/93, em razão de Adendo Modificador de Edital. Por fim, a 
Comissão informa que a NOVA DATA para Acolhimento e Abertura das Propostas será no dia 13 de 
Junho de 2022, às 10h. Itapipoca-CE, 26 de Maio de 2022. José Wanrley Albuquerque Braga – 
Pregoeiro da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.12/TP – A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE comunica aos 
interessados que, no dia 15 de Junho de 2022, às 09h, estará abrindo Licitação, na Modalidade 
Tomada de Preços, N° 22.23.12/TP, cujo Objeto é a Contratação de pessoa jurídica para execução 
de construção de Praça na Localidade de Livramento nesse Município de Itapipoca/CE. O Edital 
completo poderá ser consultado pelo Sítio: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca-CE, 26 de Maio 
de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.15/TP – A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE comunica aos 
interessados que, no dia 14 de Junho de 2022, às 10h, estará abrindo Licitação, na Modalidade 
Tomada de Preços, N° 22.23.15/TP, cujo Objeto é a Pavimentação asfáltica em diversas Ruas da 
Sede desse Município de Itapipoca/CE. O Edital completo poderá ser consultado pelo Sítio:  
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca-CE, 26 de Maio de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE ADIAMENTO – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 003.04/2022-CP – O Secretário de Infraestrutura 
da Prefeitura Municipal de Itapipoca/CE comunica aos interessados o ADIAMENTO da Licitação na 
Modalidade Concorrência Pública Internacional Nº 003.04/2022-CP, cujo OBJETO é Contratação de 
empresa especializada em consultoria para o apoio a Unidade de Gerenciamento do Programa – UGP, 
no âmbito do Programa de Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Socioambiental de 
Itapipoca/CE PRODESA, do dia 27 de Maio de 2022, às 09h, para o dia 14 de Junho de 2022 às 09h. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Comissão Especial de Licitação do município de 
Itapipoca, localizada à Av. Anastácio Braga, N° 195, centro, Itapipoca, Estado do Ceará, no horário de 
08h às 12h. Antônio Vitor Nobre de Lima – Secretário de Infraestrutura.

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.
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Corte. Danilo não se apresentará à seleção brasileira. O lateral da Juventus foi cortado por conta de uma lesão no pé direito e não 
terá substituto, de acordo com o que confirmou a CBF nesta quarta-feira (25). Com a decisão de Tite e companhia, o time só terá 
Daniel Alves para a função nos jogos contra Coreia do Sul, em Seul, e Japão, em Tóquio, nos dias 2 e 6 de junho, respectivamente.ESPORTES

Loteria dos Sonhos      
Este será mais um final de semana com muito prêmios. 

Em dinheiro, motos.

Projeto ruim
Este projeto que transmite na câmara criando o ensino 

familiar é mais um absurdo porque tira da escola o meni-
no. Quem garante que em casa eles vão receber a mesma 
educação que recebem nos colégios?

Bechara
Amigo meu pergunta como vai o Bechara. Vai muito 

bem como dirtor do Colégio Olímpico em Maranguape e 
no vitorioso programa da TVC aos domingos. Trata-se de 
um jovem de muito valor.

Ribamar Bezerra
Foi bom saber que o ex-presidente do Fortaleza Ri-

bamar está no melhor de sua forma e foi bater no Peru 
para ver em Lima o Leão ganhar do Alianza por 2 x 0. O 
Fortaleza deve muito a ele.

Sérgio Redes
O Serginho Camoca, que 

brilhou jogando futebol 
não esquece o Sumoiv já 
que ele também marcou 
presença no futsal. Seus 
artigos são muito bons.

Emocionante
Foi emocionante para 

este veterano jornalista 
ver na Arena Castelão 
domingo passado cerca 
de 60 crianças vestidas 
com a camisa do clube 
da garotada que hoje está 
sendo resgatado graças ao 
empenho do Tiago Fujida.

Fábio Rubens
O vereador Fábio Ru-

bens que está com interes-
sante projeto na Câmara 
Municipal de Fortaleza ob-
teve no último pleito 6819 
votos o que lhe garante sua 
popularidade.

Nelson Brandão
Ele nos deixou mui-

to cedo, pois nasceu em 
30/05/1951, falecendo em 
9 de julho de 2021. Neste 
domingo agora se ainda 
estivesse neste mundo rece-
beria os abraços de muitos 
porque aqui só fez o bem.

Prefeito vai à Brasília solicitar
recuperação do anel viário 

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O prefeito Roberto Pessoa está hoje, 25/05, em Brasília, 
para solicitar ao Departamento Nacional de Infraestrutura 
de Transportes – DNIT a recuperação do Anel Viário.  O 
Dnit informou que os recursos para reparação da Rodovia 
já foram repassados pelo Governo Federal ao Governo do 
Ceará, que é responsável pela execução da obra. O Pre-
feito acompanhado do Chefe de Gabinete, Rodrigo Mota, 
foi recebido pelo Assessor Parlamentar do Dnit, Leonar-
do Perim. Roberto Pessoa mostrou ao gestor do Dnit a 
grave situação da rodovia federal, que possui 15 dos seus 
24 quilômetros de extensão localizados em Maracanaú e 
está bastante danificada em virtude do inverno rigoroso 
no Estado, gerando risco de acidente e engarrafamento 
em diversos pontos. Um dos locais de maior desgaste no 
asfalto do Anel Viário está na altura da Pajuçara, onde o 
trecho se encontra praticamente intransitável.

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

Um desavisado que che-
gasse ao estádio do Morumbi 
nesta quarta-feira (25) teria 
dúvidas se em campo era o 
time profissional do São Pau-
lo enfrentando o Ayacucho, 
na última rodada da fase de 
grupos da Copa Sul-America-
na. Com a classificação para o 
mata-mata garantida, o técni-
co Rogério Ceni escalou uma 
equipe com média de idade 
de 21,7 anos. E 
foi com Caio, 
de 18, que a 
vitória por 1 a 
0 veio.

Em seu se-
gundo jogo 
como pro-
fissional, o 
atacante se 
mostrou con-
fortável den-
tro de campo. 
Aberto pela 
esquerda, criou as principais 
chances, ao partir para cima 
da defesa adversária com 
dribles rápidos. As tomadas 
de decisão erradas, comum 
para a idade, ficarem em se-
gundo plano quando Caio 
aproveitou um erro da defe-
sa do Ayacucho, cortou para 
dentro e fez um belo gol. Na 
comemoração, enquanto o 
Morumbi vibrava com o gol 
de mais um “made in Cotia”, 
o camisa 33 caía no choro.

O São Paulo agora espera 

o resultado do jogo do Cea-
rá contra o Independiente-
-ARG, ainda nesta quarta-
-feira, para saber se ficará 
com a melhor campanha da 
Sul-Americana. O time cea-
rense precisa perder para que 
o clube tricolor consiga o ob-
jetivo. O feito é importante 
porque garante que a melhor 
equipe decida em casa todos 
os mata-matas antes da final 

da competi-
ção. Os duelos 
das oitavas de 
final da Copa 
S u l - A m e r i -
cana serão 
c o n h e c i d o s 
na próxima 
s e x t a - f e i r a 
(27), em sor-
teio realizado 
na sede da 
Conmebol. O 
regulamento 

prevê que as equipes que dis-
putaram a fase de grupos do 
torneio enfrentarão adversá-
rios vindos da Libertadores.

A classificação antecipada 
fez com que Rogério Ceni 
desse espaço para os mais jo-
vens do elenco do São Paulo. 
O treinador mandou a campo 
um time com dez jogadores 
vindos da base tricolor, um 
recorde na história do clu-
be - a marca anterior era de 
nove, contra o CSA, em 2019. 
A equipe escolhida por Ceni 

tinha média de idade de 21,7 
anos. Apenas Miranda, de 37 
anos, não veio da base são-
-paulina. Dentre os demais, o 
mais velho era o goleiro Thia-
go Couto, enquanto o mais 
experiente era Jonas Toró 
(22), em sua quarta tempora-
da como profissional.

A partida permitiu a es-
treia profissional de três jo-
gadores: o zagueiro Beraldo 
e o meia Léo Silva, que co-
meçaram entre os titulares, 
e o atacante Maioli e o meia 
Palmberg, que entraram no 
segundo tempo. A escalação 
alternativa de Rogério Ceni 
serviu para dar minutos aos 
mais jovens, mas fez com que 
o São Paulo sofresse com o 
entrosamento. Sem nunca 
terem jogado todos juntos, 
os atletas tiveram dificuldade 
para acertar as movimenta-
ções e as trocas de passe.

Sem o jogo coletivo aguçado, 
sobrou aos jogadores do São 
Paulo a vontade. Em seu segun-
do jogo como profissional, Caio 
foi o mais incisivo no primeiro 
tempo. Escalado como um ala 
pela esquerda, o atacante deu 
trabalho para a defesa do Aya-
cucho com dribles rápidos. Em 
um deles, aos 25 minutos do 
primeiro tempo, caiu na área 
e ficou pedindo pênalti, não 
marcado para a arbitragem.

A melhor chance da pri-
meira etapa saiu de um lan-

ce confuso, aos 12 minutos. 
Beraldo deu bom passe entre 
linhas para Juan, que tocou 
para Talles Costa. O golei-
ro Vidal saiu mal da área e 
a bola ficou com Jonas Toró. 
O atacante chutou para o gol, 
mas um desvio no zaguei-
ro impediu que o São Paulo 
abrisse o placar.

Rogério Ceni mais uma vez 
optou por um esquema com 
três zagueiros. Poupando to-
dos seus principais jogadores, 
o treinador colocou o meia 
Léo Silva e o atacante Caio nas 
alas. A decisão fez com que o 
São Paulo ficasse perigoso pe-
los lados, principalmente pela 
velocidade de Caio.

A falta de entrosamento, 
no entanto, impediu que a 
clara superioridade técnica 
da equipe paulista se sobres-
saísse diante de um Ayacucho 
que pouco criava. No segun-
do tempo, quando Rigoni 
entrou na vaga de Léo Silva, 
o São Paulo ficou ainda mais 
incisivo e móvel. Caio passou 
a trazer a jogada da ponta 
para o meio. Foi assim que, aos 
26 minutos, cortou para dentro 
e fez o gol que abriu o pla-
car. Agora, o São Paulo volta 
suas atenções para a disputa 
do Campeonato Brasileiro. 
Terceiro colocado da compe-
tição, o time recebe o Ceará 
neste sábado (28), no Mo-
rumbi, às 19h (de Brasília).

DOS MEUS ARQUIVOS O passado não passa dizia 
Manoelito Eduardo. Hoje na coluna meus amigos Olinto Olivei-
ra Filho e Claudio Philomeno.

GESTÃO DE QUALIDADE Meu amigo Roberto do 
Vale que hoje preside a Federação de Futebol de Salão realiza 
ali um trabalho muito bom onde o profissionalismo é um conta-
to. Hoje na coluna com Tato Forte.

A escalação alter-
nativa de Ceni ser-
viu para dar minu-

tos aos mais jovens, 
mas fez com que o 
São Paulo sofresse 

com o entrosamento

São Paulo vence Ayacucho 
por 1 a 0 pela Sul-Americana
Já estando com a classificação garantida, o tricolor paulista venceu o time 
peruano no Morumbi com um gol solitário do atacante Caio Matheus   

NAUPLIUS AGROMARINE LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a RENOVA-
ÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO, Nº 172/2022 - DICOP, válida até 19/5/2027, para atividade de 
carcinicultura, na Fazenda Cacimbas, S/N, Município de Acaraú, CEP 62.580-000. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA. inscrita no CNPJ sob o nº 12.194.903/0006-
44, torna público que recebeu da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO  URBANO E 
MEIO AMBIENTE a Licença Ambiental Simplificada – LAS Nº  0688MB/2022, para Mini-
geração Distribuída de Energia (fotovoltaica) no Sitio  Recreação, s/n, Zona Rural, Mom-
baça – CE, CEP: 63.610-000. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da referida secretaria municipal.

JACAUNA GERACAO DE ENERGIA 35 LTDA 
CNPJ: 37.467.086/0001-77 

Torna público que requereu a Autarquia do Meio Ambiente do Município de Trairi - AMAT, a Licença Am-
biental por Adesão e Compromisso - LAC, para Minigeração  Distribuída de Energia Elétrica a partir de 
Fontes Renováveis (fotovoltaica), contemplando uma área de 5 hectares, localizado no Sítio Serrote, s/
nº, Zona Rural, no  município de Trairi-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da Autarquia do MeioAmbiente de Trairi - AMAT.

TRES AMORES GERACAO DE ENERGIA 36 LTDA. 
CNPJ: 37.455.338/0001-48 

Torna público que requereu a Autarquia do Meio Ambiente do Município de Trairi - AMAT, a Licença Am-
biental por Adesão e Compromisso - LAC, para Minigeração  Distribuída de Energia Elétrica a partir de 
Fontes Renováveis (fotovoltaica), contemplando uma área de 5 hectares, localizado no Sítio Serrote, s/
nº, Zona Rural, no  município de Trairi-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da Autarquia do MeioAmbiente de Trairi - AMAT.

POUTRINHA GERACAO DE ENERGIA 37 LTDA.
CNPJ: 37.454.561/0001-70

Torna público que requereu a Autarquia do Meio Ambiente do Município de Trairi - AMAT, a Licença Am-
biental por Adesão e Compromisso - LAC, para Minigeração  Distribuída de Energia Elétrica a partir de 
Fontes Renováveis (fotovoltaica), contemplando uma área de 5 hectares, localizado no Sítio Serrote, s/
nº, Zona Rural, no  município de Trairi-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da Autarquia do MeioAmbiente de Trairi - AMAT.

EBES SISTEMAS DE ENERGIA SA.
CNPJ: 12.194.903/0006-44

Torna público que requereu a Autarquia do Meio Ambiente do Município de Trairi - AMAT, a Licença Am-
biental por Adesão e Compromisso - LAC, para Minigeração  Distribuída de Energia Elétrica a partir de 
Fontes Renováveis (fotovoltaica), contemplando uma área de 5 hectares, localizado no Sítio Serrote, s/
nº, Zona Rural, no  município de Trairi-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da Autarquia do MeioAmbiente de Trairi - AMAT.

JOSÉ NILTON PEREIRA REBOUÇAS
CPF: 228.284.513-72

Torna público que requereu a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - 
SEMMAM, a renovação da licença de Operação de Nº 32/2019, referente à operação de 
uma barraca de praia, localizada na Rua Ernestina Pereira, Nº 31, praia do Pontal de 
Maceió, no município de Fortim - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

MINERAÇÃO COTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE 
a regularização da Licença de Operação – LO – Nº  194/2022 – DICOP para Extração 
de rocha ornamental Quartzito, localizada no município de Banabuiú - CE, na Fazenda 
Ideal, S/N, Zona Rural, com validade de 4 anos. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A CTR AMBIENTAL CEARÁ LTDA, torna público que requereu ao INS-
TITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, LP e LI 
para 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto, no Município de Caucaia 
no endereço RUA LEOCÁDIO MACIEL, 0 - CATUANA - CAUCAIA/CE - CEP: 
61.680-974, as margens do rio Anil. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

A empresa LS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRAS LTDA, 
CNPJ: 32.163.424/0001-63, vem por meio deste tornar público que requereu à au-
tarquia de Meio Ambiente de Pacatuba – AMAPA a licença de operação para a ativida-
de comércio varejista de madeiras e artefatos – CNAE: 47.44-0-02, no município de 
Pacatuba na Av. Doutor Mendel Steinbruch, S/N, Bairro Monguba, cep: 61.805-000. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de 
licenciamento da AMAPA.

CL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano – SEMAM a reno-
vação da Licença de Operação para a atividade de “Gestão e administração  da propriedade do 
North Shopping Maracanaú”, localizada na Avenida Carlos Jereissati, nº 100, loja 351, 3º piso, 
bairro Conjunto Jereissati I, Maracanaú, Estado do Ceará. A PRESENTE PUBLICAÇÃO É PAR-
TE INTEGRANTE DO PROCEDIMENTO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL JUNTO À SMU, E SEUS 
EFEITOS SÓ SERÃO VALIDADOS COM A DEVIDA EMISSÃO DA LICENÇA.

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41720 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADIL FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR e CAMILA GOIS DE MESQUITA;
Edital n° 41721 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JHONATAN PAIVA MARQUES e BRENDA VICTORIA FRANCA ALCANTARA;
Edital n° 41723 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DE MORAIS e JESSICA DE OLIVEIRA SILVA;
Edital n° 41727 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSEMI PINHEIRO SILVA e GILDETE SOARES DO NASCIMENTO;
Edital n° 41722 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO VITOR DA MATA e JOSILENE LIMA DOS SANTOS;
Edital n° 41724 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THALES DE SOUSA CARVALHO e KELVIANE DUARTE UCHOA;
Edital n° 41725 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLEILTON BARBOSA MACIEL e FRANCISCA VALDENIA DOS SANTOS;
Edital n° 41728 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO e MONICA SENA DE SOUZA;
Edital n° 41729 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO EVANIR GONÇALVES DE LIMA e SANDRA MERCIA RODRIGUES ARAGAO.
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 26 de maio de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76068 - ANTONIO ARMANDO DA SILVA NETO e MARIA GRACIANE 
SOARES SENA; Edital n° 76069 - LAZARO FERNANDES OLIVEIRA e MÁRCIA 
VIVIANE BARBOSA CAETANO; Edital n° 76070 - ROBSON BARROS MESQUITA 
e JOYCE ALCÂNTARA PEREIRA; Edital n° 76071 - ANTONIO ROCHA MENDES e 
FRANCISCA CÉLIA VICENTE SOARES; Edital n° 76072 - ÍCARO RÚBEN VIEIRA 
FREIRE e  SANGELA TAVEIRA DUTRA.
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 26 de Maio de 2022.
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339591- Carmicia Almeida Rodrigues e Vera Lucia Bezerra de Melo;
339592- Pedro Viana Maciel e Rosilene Alves dos Anjos;
339593- Igor Oliveira Uchoa e Juliana Aires de Freitas;
339594- Marcus Rafael Silva Alves e Maria Milena Cornelio de Assis.
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, 26 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

Publicado no Jornal O Estado em 27.05.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30762 ANTONIO MOISÉS RODRIGUES SOARES E MAYARA ETELVINA BARBARA DOS SANTOS 
N°30763 ALBERTO LUCAS NOGUEIRA LIMA E SARAH REBECA FREIRE VIEIRA 
N°30764 ERNESTO RENAN FELIX DE MELO E EURIDECÍ AUGUSTO RIBEIRO 
N°30765 IVANILDO BASTOS IRINEU JUNIOR E STEFANE ELLEN DOS SANTOS BRITO.

Fortaleza, 26 de maio de 2022.
Maria Eliete Vidal

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31006 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO JHONY BARROSO FIGUEIREDO e GRAZIELA DE SIQUEIRA XIMENES;
Edital n° 30998 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO SANDRO LIMA e BRENA DE ALMEIDA VIANA;
Edital n° 30999 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO CARVALHO TORRES DE MELO e VENUS CASTELA BARROSO SAMPAIO;
Edital n° 31000 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR SARAIVA GUIMARÃES e LARISSA ÉDILA DE OLIVEIRA NOGUEIRA;
Edital n° 31001 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS BRUNO DE SOUSA ALMEIDA e SANDRINE MENESES BRAUN;
Edital n° 31002 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATHAN ALVES BEZERRA e DAISY MARIA BARBOSA FREIRE;
Edital n° 31003 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ISAAC MENDES BRITO e JOANA VAN ROOIJEN CYSNEIROS;
Edital n° 31004 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANDERSON CASTRO BRANDÃO e MILENA CARVALHO DE OLIVEIRA;
Edital n° 31007 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DIEGO HONORATO DA SILVA e LUANNA LOPES GIRÃO SALES;
Edital n° 31005 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO FELIPE FAÇANHA DE ARAÚJO e BRUNA KÉSSIA LOPES GOMES.

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, 26 de maio de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe
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GERAL
Prêmio. A Prefeitura de Fortaleza entrega hoje o IV Prêmio AMC de Mobilidade Urbana aos alunos da Rede Pública 
de Ensino. Os vencedores serão agraciados com notebooks, tablets e smartphones. Estudantes também serão 
premiados por desenho, conto e artigo de opinião. O Prêmio AMC mobilizou 5.507 alunos de 155 escolas.

Parceria Universidade e mercado. Alunos do curso de Comércio Exterior da Universidade de Fortaleza (Unifor) contam com 
a parceria da JM Negócios Internacionais para atuar no início da carreira. Através de um programa de estágio firmado entre 
a empresa cearense e a Universidade, os estudantes participam de um processo seletivo que dura seis meses e elege o que 
mais se destacou no período. Neste primeiro semestre de 2022, dois alunos indicados por professores do curso disputam 
uma vaga efetiva. De acordo com o CEO da JM Negócios Internacionais, Augusto Fernandes, ao longo de 18 anos, a empresa 
já contribuiu para a formação de mais de 400 jovens. “Nosso objetivo é intensificar a formação prático-profissional dos alu-
nos. Sob a orientação dos professores e a vivência na área, o estudante estará apto para atuar no mercado”, destaca.

Habitualmente, muitos for-
talezenses utilizam o trans-
porte público no dia a dia. 
Seja para trabalhar, ir à esco-
la, resolver algum problema 
ou até mesmo se locomover 
e sair de casa. Sabemos que, 
para quem usufrui dos servi-
ços, não é tão fácil. Em meio a 
essa rotina pesada e cansativa, 
pegar ônibus costuma não ser 
algo tão proveitoso entre os 
usuários tendo em vista que é 
um transporte que está sem-
pre lotado e com várias pes-
soas cansadas e estressadas.

Mas, não é exatamente o 
que acontece quando a equi-
pe dos Rimadores de Busão 
entra em cena. Iniciada há 
pouco mais de dois anos, os 
Rimadores de Busão vem ga-
nhando espaço nos ônibus 
de Fortaleza. A ideia surgiu 
no início da pandemia da 
covid-19 e o termo chamado  
é conhecido popularmente 
como freestyle. Afinal, o que 
é Freestyle? Freestyle é o ter-
mo aplicado ao um estilo livre 
de fazer rimas improvisadas. 
Sua inspiração veio de fora, 
onde isso já é comum, como 
em São Paulo e Rio de Janeiro 
no metrô. Com esse gancho, 
surgiu a inspiração de realizar 
em ônibus da capital e de suas 
regiões metropolitanas com 
o jeito inovador, humorado 
e cearense de ser. A equipe é 
composta por 25 artistas de 
ruas, que são poetas, rima-

dores e músicos. O grupo 
tem como principal objetivo 
vivenciar a música, alcançan-
do diversas pessoas levando 
sua cultura e suas ideologias, 
quebrando paradigmas e cer-
tos preconceitos que existem 
através do estilo musical.   De 
acordo com o coordenador 
da equipe, Sete Ton, o grupo 
não possui um cronograma 
específico durante a semana e 
realiza suas apresentações de 
forma aleatória. “Não temos 
uma programação. Fazemos 
o que der na telha. Nos divi-
dimos por toda a cidade, além 
de termos artistas também na 
Caucaia, Horizonte e também 
em Maracanaú. Geralmen-
te nos dividimos em dupla, 
e não ensaiamos, tudo é im-
provisado. Temos como base 
o humor, levar essa alegria e 
distração das pessoas é bas-
tante gratificante, afirma.

E não é que deu certo? O 
grupo de artistas começou 
a conquistar os usuários de 
coletivos e não somente os 
passageiros, mas também os 
trabalhadores da categoria. 
Em entrevista ao Jornal O Es-
tado, o Sr. Joaquim Menezes, 
61,  motorista de ônibus há 
7 anos, fala um pouco mais 
sobre a satisfação dos artistas 
e suas apresentações durante 
a viagem. “O mundo já é tão 
sério e cansativo, né? Confes-
so que em minhas viagens, 
fico ansioso para ver algum 

deles entrando e se apresen-
tar. Nos anima, tira aquela 
tensão do dia a dia e posso 
verificar como os passageiros 
ficam alegres e ajudam com 
isso. Para mim, a prática é 
nova em Fortaleza, já tinha 
visto outras vezes nos coleti-
vos de outros estados e super 
aprovo a iniciativa. Espero 
que eles tenham muito suces-
so pela frente”, conclui.

Por dia, a equipe consegue 
acumular aproximadamente 
120 reais por dia, totalizando 
500,00 por semana, esse di-
nheiro é doado pela população, 
os artistas sustentam a família e 
realizam suas necessidades diá-
rias. Além disso, não existe um 
horário específico e nem uma 
linha que conseguem lucrar 
mais que a outra, tudo é basea-
do na boa vontade do público 
que prestigia a apresentação. 

De acordo com a dona de 

casa, moradora do Bairro 
Autran Nunes,  Socorro de 
Oliveira, 39, relata um pouco 
mais sobre o dia a dia aper-
reado que é. “É uma agitação, 
um estresse que nunca vi. A 
gente já acorda cansado só de 
imaginar que vai ter que pe-
gar o coletivo que é um caos. 
Um empurra em empurra 
danado. Mas, acompanhei os 
meninos e fiquei bastante sa-
tisfeita. Quebra a rotina, faz a 
gente rir e é um trabalho mui-
to bem realizado”, conclui. 

A prática veio em meio a 
certas dificuldades, na pande-
mia muita coisa mudou e de 
acordo com os artistas de rua, 
tem sido bem proveitoso nos 
termos financeiros em rela-
ção a essas atividades. Através 
disso, conseguem sustentar a 
casa e sua família com o di-
nheiro da arte e do rap. Hoje 
em dia, além das apresenta-

ções dos coletivos, realizam 
também apresentações pri-
vadas, onde são contratados 
para desenvolver suas artes.

Nas apresentações existem 
duas modalidades. A batalha 
de rima que são dois MC e 
o busão. O formato “busão”  
eles elevam a autoestima das 
pessoas, onde levam o humor 
e fazem com que as pessoas 
sorriem, já a Batalha de rima 
é os MC’s um contra o outro 
trocando argumentos e quem 
tiver mais ênfase nas suas 
ideias, conseguem conquistar 
a plateia e vira o campeão na 
batalha de rima.

O transporte coletivo é vis-
to como uma vitrine. Onde 
conseguem atingir diversos 
públicos que talvez não con-
seguiriam se estivessem se 
apresentando em outro fator. 
A priori, os ônibus são tem-
porários. A meta oficial é vi-

ver 100% da música, porém 
no ônibus, a vantagem é o 
público diversificado.

Com aproximadamente 9 
mil seguidores no instagram 
em 5 meses e milhares de 
acessos no Youtube, a equipe 
já vem ganhando bastante es-
paço na capital. Estão ficando 
mais conhecidos e esse co-
nhecimento vai além dos co-
letivos que são seu carro che-
fe de apresentação. Já foram 
convidados por algumas em-
presas para se apresentarem 
internamente como também 
por algumas pessoas específi-
cas que os contratam para le-
var suas apresentações e artes 
para certos eventos.Com bas-
tante reconhecimento, respei-
to e admiração, conquistaram 
o público cearense, levando o 
que mais sabem fazer, a arte 
com muito entretenimento.  

Reconhecimento, respeito 
e admiração. Um pouco mais 
de 10 mil seguidores no insta-
gram em 5 meses. Conseguem 
levar a arte e o entretenimento, 
conseguindo muito respeito e 
administrativo,  muito amor, 
dedicação e conseguem viver 
da arte. viver da arte no brasil 
é difícil, mas conseguem com 
muita força de vontade além 
de talento envolvido de todos.   

Por Ismael Azevedo

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Preocupante o 
silêncio sepulcral do 

médico e amigo Gustavo 
Augusto Gonçalves, ele 
que circula com desen-
voltura nos meios sociais 
locais. 0 que houve ou o 
que terá havido?

2Como é inteligente o 
jovem professor Vicen-

te Júnior! A UVA sobralen-
se e o Ari de Sá orgulham 
de tê-lo em seus quadros 
de mestres.

3Na acreditada opi-
nião do advogado Ed-

milson Barbosa o surto 
de crescimento do país 
ocorrerá neste segundo 
semestre.

4Sustenta que a evo-
lução da economia, a 

exportação da soja, e o 
investimento na produção 
da indústria, serão ítens 
básicos e sustentáveis.

5Aprende-se bastante 
conversar com este 

magnânimo impulsiona-
dor jurídico.

6Vládia Rabelo, atuante 
conselheira educacio-

nal, e aniversariante de 
amanhã, bota fé na  admi-
nistração da governadora 
Izolda Cela. “0 investimento 
na educação, a credencia 
como chefe do executivo 
estadual”, opinou Vládia.

7Em dois segmen-
tos baseia-se a 

comemoração amanhã  
de Antônio Germano: 
seu aniversário e 33 
anos como executivo de 
conhecida empresa de 
panificação.

NUMERADASInscrições abertas para a 92ª Feira do Livro de Lisboa 
acontecerá de 25 de agosto a 11 de setembro de 2022. A 
Rede Sem Fronteiras, esta trabalhando para a viabilização 
de mais um projeto internacional que se distingue pelo 
conceito e qualidade e da iniciativa cultural capitaneada 
pela chancela da Rede Sem Fronteiras.

Objetivando intensificar a promoção, difusão e valorização 
da literatura de língua portuguesa e cultura lusófona em geral 
pelo mundo, estará, pela terceira vez consecutiva, na Feira do 
Livro de Lisboa 2022.

Por isso, é com enorme prazer que eles informam sobre  as 
inscrições para a participação de autores - presentes, autogra-
fando, ou representados, enviando seus livros - já estão abertas!

Catarina Marino liderando a Famtour Rota das Emoções 
da ABAV Ceará, com retorno no dia 29.

Encontro contempla a rota do Ceará, com as rodadas 
de negócios, reuniões com governança e trade turístico e 
visitas a diversos equipamentos com o formato de 1 pessoa 
por agência, a pedido do Sebrae.

Marcado para os dias 30 e 31 de maio, o III Workshop do 
Turismo vai gerar negócios, conhecimento, capacitando e 
atualizando empresas e profissionais promovendo engaja-
mentos de relevância para o mercado de trabalho dos eventos 
corporativos e do turismo, incluindo a inovação, tecnologias 
digitais e sustentabilidade.

Os 100 primeiros CNPJs participantes inscritos serão 
agraciados pelo Sebrae/CE com a “Consultoria de Análise 
de Instagram” 100% gratuita.

A Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, em Por-
tugal convidou os responsáveis pelo capacete Elmo, que auxilia 
aos pacientes com covid-19 em uma técnica menos invasiva.

Meiguice e o sorriso 
incandescente de Daniele 
Gondim faz nos crer que nem 
tudo é cruel na Terra

Jovens realizam apresentações artísticas 
em transportes coletivos de Fortaleza
O “Rimadores do Busão” consegue lucrar até R$ 120,00 diariamente, fechando R$ 500,00 por semana através das apresentações

Motoristas de aplicativo que são membros do grupo Divas do Asfalto

Betinha Sampaio, anfitriã perfeita, recebeu as amigas 
acadeanas em casa  para uma tarde festiva.  Por lá , além 
dos familiares da anfritriã, Vitória Philomeno, Mônica Arruda, 
Moema Guilhon, Miriam Almada, Fátima Duarte, Mires Dantas, 
Miriam Almada, Bia JordÃo, Elza Moreira, Fernanda Aguiar, 
Karina Sampaio, Fátima Sanford, Liliane Albuquerque, Vera 
Tigre, Tane Albuquerque, Beatriz Pinheiro, Lúcia Pierre

Rapidíssimas
O superintendente da Escola de Saúde Pública 

do Ceará (ESP/CE) e idealizador do Elmo, Marcelo 
Alcantara foi o responsável por ministrar na aula 
para o Curso de Especialização Suporte Ventila-
tório no Doente Crítico Adulto.

Hoje, Ethel Whitehurst e ALi-
ne Miranda estarão na Festmi-
cro em São Benedito para uma 
Roda de Conversa sobre Igual-
dade de Gênero nos Negocios 
e Desenvolvimento Humano, 
falaremos sobre projetos de-
senvolvidos pelo Grupo Mu-
lheres do Brasil e parceiros 
junto a pessoas em situação 
de vulnerabilidades. O objetivo 
é disseminar o artesanato e as 
práticas de Cultura de Paz!

A Academia Cearense de Le-
tras, por iniciativa do presidente 
Lúcio Alcântara, com o apoio do 
provedor da Santa Casa, Luís Mar-
ques e familiares descendentes 
dos “Padeiros Espirituais” come-
moram os 130 anos da Padaria 

Espiritual, na capela do Cemitério São João Batista, no 
dia 30 de maio, data de criação de Padaria Espiritual, 
que completa 130 anos este ano.   Na ocasião, será 
lançado o Livro: “Padaria Espiritual - 130 anos”, or-

ganizado por Regina Pamplona 
Fiúza e Francisco José Júnior. 
Haverá uma benção e o maestro 
Poty executará o hino da Pada-
ria Espiritual e outras músicas 
da época. Em seguida, será feita 
uma visitação guiada aos túmu-
los dos quatorze padeiros que 
ali estão sepultados.

A Autarquia Municipal de 
Trânsito e Cidadania (AMC) está 
com inscrições abertas para a 
oitava edição do Passeio Ciclís-
tico - Mais Saúde e Conscien-
tização na Sua Rota. O evento, 
parte da programação do movi-
mento Maio Amarelo, acontece 
no próximo domingo (29) com 
um percurso de 16 km. As ins-
crições podem ser feitas no 
canal de Mobilidade.

Catarina Marino liderando a Famtour Rota 
das Emoções da Abav Ceará, com retorno 
no dia 29. Encontro contempla a rota do 
Ceará, com as rodadas de negócios, reuniões 
com governança e trade turístico e visitas a 
diversos equipamentos com o formato de 1 
pessoa por agência, a pedido do Sebrae
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