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Após o desastre, o governo federal mobilizou uma equipe para desempenhar ações de amparo à população local, com os ministros Daniel Ferreira 
(Desenvolvimento Regional), Marcelo Queiroga (Saúde), Carlos Brito (Turismo) e Ronaldo Bento (Cidadania). Além disso, o presidente Jair 

Bolsonaro anunciou que vai ao local nesta segunda-feira. Foi reconhecido estado de emergência em 13 municípios de Pernambuco. NACIONAL5

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

Chuvas deixam 56 mortos e 533 
desalojados na Grande Recife

Em 12 horas, entre sexta e sábado, foi registrado o equivalente a 70% das chuvas previstas 
para o mês de maio. Os números também apontam 3.957 desabrigados e 25 feridos
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POLÍTICA

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Nº 11.002/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados que dia 30 de maio de 2022, estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº 11.002/2022, tipo menor preço, tendo como objeto o Registro de preços para 
futura e eventual contratação de empresa especializada em show pirotécnico com fornecimento 
de fogos de artifício, mão de obra com instalação e soltura, para atender aos eventos do 
Município de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas 
acontecerá no dia 13 de junho de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o início da sessão de 
disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 13 de junho de 2022 (Horário de Brasília). O 
edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante 
o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 09 de 
Junho de 2022 às 13h00min, início da disputa se dará a partir das 14h00min, Pregão Eletrônico, 
Registro de Preços, Menor Preço, N° 034/22-PE-DIV, o edital poderá ser adquirido nos endereços: 
www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: Registro de Preços para 
contratação de serviços de locação de horas de máquinas pesadas para atender as necessidades 
das diversas Secretarias do Município de Ipueiras - CE. E-mail para contato/informações 
cpl.ipueiras@gmail.com, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. 
Ipueiras/CE, 27 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. Realização dia 10 de 
Junho de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão Eletrônico, 
menor preço, N° 035/22-PE-FMS, o edital poderá ser adquirido nos endereços: www.licitacoes-
e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: aquisição de fraldas descartáveis infantis e 
geriátricas designadas a distribuição gratuita a pessoas reconhecidamente carentes, por 
intermédio da Secretaria de Saúde do Município de Ipueiras – CE. E-mail para contato/informações 
cpl.ipueiras@gmail.com, das 07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. 
Ipueiras/CE, 27 de Maio de 2022. Cecília Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Licitação - Pregão Presencial. O 
Município de Milhã, através da Comissão de Pregão, torna público que se encontra à disposição 
dos interessados, o Edital de licitação na modalidade Pregão Presencial, nº 2505.01/22-PP, do 
tipo Menor Preço, visando a Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de 
refeições/alimentação prontas (almoço comercial) para suprir as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Milhã/CE. A realizar-se dia 10 de Junho de 2022 às 09:00h, maiores 
informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Pedro José de Oliveira 406, 
Centro  - Milhã – Ceará, das 08:00h às 17:00h pelo telefone (88) 99683.1558 e nos site: 
www.tce.ce.gov.br.   Milhã - CE, 30 de Maio de 2022. Carlos André Pinheiro - Pregoeiro(a).

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, 

a Regularização de Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente ao 

Projeto “Construção de Unidade Básica de Saúde - UBS” localizada no Sítio Cachaço no 

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

exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMARI

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Uruburetama, torna público que no próximo dia 10 de junho de 2022, às 8h30min 
(horário de Brasília), através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, estará realizando o 
Pregão Eletrônico nº 024/2022.02-SRP, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa para execução de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 
veículos, com fornecimento de peças e acessórios originais ou genuínos, com respectivas 
garantias, destinados à frota de veículos pertencentes as diversas Secretarias do Município de 
Uruburetama, o qual encontra-se na íntegra na Comissão de Licitação, e no endereço eletrônico: 
licitacoes.tce.ce.gov.br. Uruburetama/CE, 27 de maio de 2022. Elinaldo Dutra – Pregoeiro. 

ESTADO DO CEARÁ - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE 
JAGUARIBE – RESULTADO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DE LICITAÇÃO - 
TOMADA DE PREÇOS N° 2022042001-TP. A Presidente da Comissão de Licitação do 
SAAE de Jaguaribe/CE, torna público para conhecimento dos interessados o RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS N° 2022042001-TP. A 
empresa JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TÉCNICA EIRELI, inscrita no 
CNPJ: 07.279.410/0001-62 está HABILITADA por cumprir todos os requisitos do edital. 
A presidente com base Art. 109, I alínea “a” da Lei 8.666/93, declara que está aberto o 
prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis previsto em lei para os participantes manifestarem 
recurso contrário ao resultado e que não havendo manifestação contrárias, a nova sessão 
para abertura das propostas acontecerá no dia 07 de Junho de 2022 às 09h00min na Sede 
da Comissão. Mais informações encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário 
de 08:00hs às 13:00hs na sede da comissão e no Site do TCE/CE. Jaguaribe – CE, 27 de 
Maio de 2022. JANICE LOPES GÓES – PRESIDENTE DA CPL.
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Cemitérios. Com a proposta de investir em cemitérios, jazigos, crematórios e serviços funerá-
rios, o fundo imobiliário CARE11 (Brazilian Graveyard Death Care) acumula uma forte valorização 
em 2022. Destoando de seus pares, o fundo sobe cerca de 71,5% neste ano, até 27 de maio.NACIONAL

Em 12 horas, foi registrado o equivalente a 70% das chuvas previstas para o mês de maio

FOTO DIVULGAÇÃO

A
Proposta de Emenda à Constituição 
(PEC) que reduz a maioridade penal 
foi aprovada na Câmara em 2015 e há 
sete anos dormita no Senado. O texto 

chegou por lá em 2015 e começou a ser discuti-
do, até foi alvo de audiência pública, mas desde 
dezembro de 2019 está trancada a sete chaves 
na Comissão de Constituição e Justiça presidida 
por Davi Alcolumbre. Pesquisa Oribi/Diário do 
Poder mostrou que só 17,6% do País defendem a 
maioridade penal como é hoje, aos 18 anos.

Tema recorrente
A PEC 115/2015 reduz de 18 para 16 anos da 

maioridade penal para crimes hediondos, homi-
cídio doloso e lesão corporal seguida de morte.

Matéria devolvida
O último relator da matéria foi o senador Mar-

celo Castro (MDB-PI), ex-ministro da Saúde do 
governo Dilma, que devolveu o projeto.

Por que parou?
O deputado Arthur Lira (PP-AL), presidente 

da Câmara, em entrevista à Rádio Bandeirantes, 
lamentou que o Senado impeça a sua análise.

Importância
Segundo Lira, é importante que os senadores 

discutam o texto, já que a violência urbana está 
crescendo em todo o país.

Caiu da Rede...
A única deputada do Rede. Joenia Wapichana 

(RR), é a campeã de gastos com o cotão parla-
mentar, até agora, este ano: R$206,2 mil.

Dinheiro a rodo
Desde o início da legislatura, em 2019, o se-

nador que mais torrou dinheiro com o cotão 
foi Rogério Carvalho (PT-SE): R$ 1,65 milhão.

Deputado gastão
Jesus Sergio (PDT-AC) é o deputado federal 

que mais gastou com a sua atividade parlamen-
tar, desde 2019: R$ 1,76 milhão.

Xô, cracolândia
Não basta prender traficantes: as autori-

dades de São Paulo têm a obrigação de pro-
teger e respeitar os pagadores de impostos, 
limpando suas portas, suas ruas e suas pra-
ças de todas as cracolândias.

Redução da maioridade está parado no Senado há 7 anos

O PODER SEM PUDOR

Noé era figura conhecida no Rio Grande 
do Norte por sua capacidade de ficar bem 
com todos os governos. Não foi diferente 
no levante comunista de 1935, quando 
Giocondo Dias, do PCB, ocupou o Palácio 
Potengi, sede do governo local, enquan-
to Dinarte Mariz subia a serra de Caicó 

para Natal. Uma turba raivosa invadiu 
um jornal ligado ao governo, disposta a 
empastelar tudo, e, lá, encontrou o inefável 
Noé. “Afinal, com quem você está?”, gritou 
um manifestante. Noé respondeu baixinho, 
com olhar de súplica: “Estou com Deus... 
ofende?” Escapou mais uma vez.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Noé, o sobrevivente

Senadores e deputados
já torraram R$80 milhões
Senadores e deputados federais 
já gastaram R$79,1 milhões por 
conta da “Cota de Exercício da 
Atividade Parlamentar”, o famo-
so cotão, que autoriza qualquer 
ressarcimento de despesas, do 
jantar de luxo ao aluguel de 
carrões. A Câmara, com 513 
deputados, já ressarciu este ano 
R$70 milhões, segundo a ONG 
Operação Política Supervisiona-
da. Os 81 do Senado gastaram 
R$9,1 milhões. Além dos salários 
espetaculares e verbas de gabi-
nete miliionárias, pagamos tudo 
para suas excelências.

Principal eleitor
O ministro André Mendonça, do STF, já é 

o principal eleitor José Roberto Arruda: tem 
anulado as condenações do ex-governador do 
DF e enviado os casos à Justiça Eleitoral. Na 
prática, está tornando Arruda elegível.

Relação desonesta
A “agência reguladora” ANS sempre cuida 

bem dos seus amigos dos planos de saúde, como 
o recente aumento de 15,5%. Mas a ANS nada 
faz sobre a remuneração humilhante dos médi-
cos, que recebem das operadoras entre R$100 e R 
$120, no máximo, por consulta. Vergonha.

Essas pesquisas...
Datafolha divulgada em 28 de setem-

bro de 2018, a nove dias do primeiro turno 
fas eleições, cravava que Fernando Haddad 
(PT) venceria Jair Bolsonaro (ex-PSL) por 
45%x39% no segundo turno. Deu no que deu.

Avanço
Está na pauta do Congresso nesta terça-

-feira (31) a medida provisória que unifica 
os registros dos cartórios e cria o Sistema 
Eletrônico dos Registros Públicos, que per-
mitirá a emissão de certidões pela internet.

Inesperado
Curioso dado da pesquisa do Senado 

sobre “discriminação de gênero” entre 
candidatos: são 32% as mulheres que te-
riam sofrido esse tipo de preconceito, e 
10% dos homens. Em números absolutos: 
2,1 mil queixas.

Longa espera
Entre as indicações a serem analisa-

das no Senado, esta semana, está para-
da desde 2020 a da diplomata Vera Lucia 
Campetti para a embaixada em Antígua 
e Barbuda, São Cristóvão e Névis, Bar-
bados etc.

Sem entendimento
O ucraniano Volodymyr Zelensky 

voltou a falar em diálogo com o russo 
Vladmir Putin. O porta-voz do Kremlin 
Dmitry Peskov respondeu: “A liderança 
ucraniana faz declarações contraditórias 
o tempo inteiro”.

Os imbecis
Os verdadeiros imbecis das redes so-

ciais agora atacam até os projetos que re-
duzem o preço dos combustíveis.

Os estragos provocados 
pelas chuvas na Grande Re-
cife fizeram com que o total 
de mortos já chegasse a 56, 
segundo dados divulgados 
neste domingo (29) na capi-
tal pernambucana, até o fe-
chamento desta edição. Até 
o sábado (28), os números 
oficiais indicavam 35 óbi-
tos, total que cresceu após a 
procura por desaparecidos e 
pode subir ainda mais. 

Em coletiva neste do-
mingo no Recife, o minis-
tro do Desenvolvimento 
Regional, Daniel Ferreira, 
anunciou que, além dos 56 
óbitos registrados desde a 
última quarta-feira (26), há 
56 pessoas desaparecidas e 
25 feridas. Do total de mor-
tes, 30 ocorreram no sába-
do (28). As fortes chuvas 
deixaram, também, 3.957 
desabrigados e 533 desalo-
jados. As buscas foram re-
tomadas neste domingo e 
envolvem equipes do Exér-
cito, do Corpo de Bombei-
ros, das prefeituras e do 
governo do estado, além de 
voluntários.

O ministro foi à capital 
para se reunir com defesas 
civis locais e estava acom-
panhado dos ministros 
Marcelo Queiroga (Saúde), 
Carlos Brito (Turismo) e 
Ronaldo Bento (Cidada-
nia). O grupo sobrevoou as 
áreas mais atingidas, como 
o Jardim Monte Verde, no 
bairro do Ibura, zona sul 
da capital, onde 20 pessoas 
morreram num desliza-
mento de terra. A primeira 
das 56 mortes foi registrada 
na quarta-feira.

Ferreira disse que en-
trou em contato com as 
autoridades da prefeitura 
de Recife e do estado para 
colocar as equipes do go-

verno federal à disposição 
para ajudar no trabalho de 
resgate. “Uma equipe da 
Defesa Civil Nacional vai 
permanecer aqui enquanto 
a situação assim demandar 
para auxiliar as autoridades 
locais nos próximos pas-
sos”, informou. 

A Prefeitura do Recife 
pediu para 32 mil famílias 
que vivem em áreas de ris-
co deixarem suas casas e 
buscarem os abrigos mu-
nicipais ou irem para resi-
dências de amigos ou fami-
liares. Muitas, porém, estão 
isoladas e não conseguem 
deixar suas casas ou não 
têm para onde ir.

Só entre as 23h da última 
sexta-feira (27) e as 11h de 
sábado (28) foram registra-
das chuvas que chegaram a 
236 milímetros em alguns 
pontos da capital pernam-
bucana, de acordo com a 
Defesa Civil. Isso equivale 
a mais de 70% do previsto 
para todo o mês de maio na 
cidade, que é de 328,9 mi-
límetros. As precipitações 

podem continuar nos pró-
ximos dias.

Governo
No último sábado, ao de-

finir diretrizes para lidar 
com a questão, o governo 
federal anunciou o envio 
das equipes dos ministérios 
e das Forças Armadas para 
prestar auxílio às autorida-
des locais, com o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) tendo 
determinado ao Ministério 
do Desenvolvimento Regio-
nal faça um monitoramento 
ininterrupto da situação em 
Pernambuco e em outros es-
tados do Nordeste.

O próprio presidente 
anunciou, neste domingo, 
que vai comparecer a Per-
nambuco para “melhor se 
inteirar da tragédia”. Em pu-
blicação na internet, o presi-
dente disse que o governo fe-
deral disponibilizou “desde 
o primeiro momento, todos 
os seus meios para socorrer 
aos atingidos, aí incluído as 
Forças Armadas”. Bolsonaro 
informou também que, após 

sobrevoo em áreas atingidas 
no estado de Alagoas, o go-
verno publicou o reconheci-
mento federal de emergência 
em 13 municípios e fez uma 
primeira liberação imediata 
de R$ 2,5 milhões para ações 
de socorro e assistência hu-
manitária nas duas cidades 
em situações mais críticas.

“Nossos mais profundos 
votos de pesar e solidarieda-
de às vítimas desse triste de-
sastre, bem como as famílias 
que tiveram seus bens des-
truídos pelas chuvas. É um 
momento difícil para todos. 
Faremos o que estiver ao 
nosso alcance para amenizar 
essa dor”, escreveu o manda-
tário.

Já o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga, tuitou 
também neste domingo que 
embarcou para o Recife e in-
formou que a vigilância em 
saúde já está na área afetada. 
“Vamos levar kit desastres 
para pontos estratégicos 
importantes”, disse o titular 
da pasta. (Com informa-
ções da Agência Brasil)

Celulares provocam 
um acidente a cada 
três dias em rodovias

Um levantamento feito 
pela Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) mostra que, 
no ano passado, 10 pessoas 
morreram em rodovias 
federais em acidentes 
que tiveram como cau-
sa principal a utilização 
destes aparelhos pelos 
condutores. Outras 117 
pessoas ficaram feridas, 23 
em estado grave. Ao todo, 
foram 125 casos – ou seja, 
um acidente a cada três 
dias causado pelo uso do 
celular. Neste ano, até 15 de 
maio, em 38 ocorrências, 
quatro pessoas morreram e 
41 ficaram feridas (quatro 
com gravidade), igualmen-
te em rodovias federais.

Um relatório sobre 
trânsito e celular ela-
borado pela Associação 
Brasileira de Medicina 
de Tráfego (Abramet) 
em abril do ano passado 
aponta que a investigação 
de 34.439 acidentes de 
trânsito com mortes nos 
EUA concluiu que 444 
deles envolveram falhas 
de atenção devido ao uso 
de celulares. Na semana 
passada, a entidade mé-
dica publicou um estudo 
mostrando que, em 2021, 
mais de 246 mil motoris-
tas foram multados por 
usar celular enquanto di-
rigiam no Brasil – média 
de 28 condutores autua-
dos por hora.

A legislação nacional 
diz que dirigir veículo 
utilizando-se de fones 
nos ouvidos conectados 
a aparelhagem sonora 
ou de telefone celular 
é infração média, com 
cinco pontos na carteira 
de habilitação e multa de 
R$ 130,16. Se o motoris-
ta manusear o aparelho, 
para mandar mensagem 
ou visualizar um vídeo, 
por exemplo, ele comete 
infração gravíssima, com 

sete pontos na CNH e 
multa de R$ 293,47.

O texto da Abramet, 
chamado de “Riscos do 
uso de telefone celular 
na condução de veículos 
automotores”, afirma que a 
utilização do aparelho e de 
dispositivos de mensagens 
se destaca como principal 
causa na falha de atenção 
dos motoristas. Um estudo 
realizado pela Abramet 
e pelo Instituto de Me-
dicina do Hospital das 
Clínicas, com voluntários 
no autódromo de Interla-
gos, apontou que com o 
celular na mão, motoristas 
realizaram guinadas brus-
cas no volante e curvas 
exageradas na execução 
de manobras simples para 
percorrer uma fileira de 
cones, entre outros.

“As diretrizes que 
publicamos mostram 
que 70% dos motoristas 
acreditam que a direção e 
o celular não combinam, 
mas somente cerca de 
20% deles dizem se pri-
var dessa perigosa com-
binação”, afirma Antonio 
Meira Júnior, presidente 
da Abramet. O médico 
lembra que sistemas de 
viva voz, microfone e 
alto-falantes nos veículos 
permitem ao motorista 
manter as duas mãos ao 
volante quando atendem 
a uma ligação telefônica, 
mas não diminuem total-
mente a distração. Se-
gundo ele, o conteúdo da 
conversa pode provocar 
uma alteração emocional, 
com risco de se transfor-
mar em uma tragédia.

Meira Júnior afirma 
que as estatísticas dis-
poníveis podem estar 
subestimadas, pois é 
muito difícil um motoris-
ta assumir que usava um 
celular no momento de 
um sinistro de trânsito.

A quem interessou acabar com a Lava Jato?
Senador Álvaro Dias (Podemos-PR) sobre o 

meticuloso desmantelamento da operação

Chuvas provocam ao menos 
56 mortes na Grande Recife
Conforme dados divulgados neste domingo, também há 56 desaparecidos 
e 533 desalojados. Jair Bolsonaro anunciou que vai ao local nesta segunda



1 -  Entre os municípios cearenses que venceram o Prêmio 
Sebrae estão: Sobral, Quixeré,Pedra Branca, Senador 
Pompeu e Herberlh Mota, de Baturité. 

***
2 - O ex-deputado Odilon Aguiar, que representou Tauá 
e os Inhamuns na Assembleia Legislativa não voltará 
as disputas este ano como chegou a ser anunciado. 
Representando a família Aguiar vai a jovem médica 
Gabriela Aguiar, pelo PSD. Ela é filha da prefeita Patrícia e 
do ex-vice-governador Domingos Filho.

***
3 - Conforme dizia numa roda de amigos no final-de-
semana, o ex-deputado Antônio Jacó, o Maciço de Baturité 
está bem representado de prefeitos(as).Eram elogiados 
entre outros os gestores de Barreira, Itaitinga e Baturité.

em poucas linhas
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Saúde. O Funsaúde do Ceará lançou o projeto “Trilhas”, que objetiva trazer formações de atualização pro-
fissional em saúde em diversas áreas. O curso inaugural abordará a “Prevenção Combinada ao HIV” no dia 
9 de junho. Para receber o link de transmissão, é necessário inscrição prévia no site do Governo Estadual.CIDADES

O livro com 428 
considerado uma 
“Bíblia do Marketing 
Político” no Brasil, 
tem dois autores cea-
renses. As eleições no 
Brasil estão cada vez 
mais profissionaliza-
das. Todos os passos 
de um candidato, da 
roupa que ele veste 
ao tom de voz que 
ele usa, quase tudo 
é pensado por uma 
equipe de consul-
tores e estrategistas 
políticos. Um mer-
cado que inclusive 
vem ganhando muito 

espaço aqui no Ceará.  Entre os autores do livro “Marke-
ting Político no Brasil”, de 428 páginas, considerado uma 
“Bíblia do Marketing Político” que será lançado no dia 
02 de junho, às 19h, na Livraria Leitura do Shopping Rio 
Mar, estão dois profissionais cearenses: o consultor políti-
co Leurinbergue Lima e Silva e o especialista em pesquisa 
eleitoral Expedito Pessoa.  “É uma grande honra dividir 
um pouco da minha experiência como consultor politi-
co. Este livro tem tudo pra se tornar uma grande refe-
rência do Marketing Político brasileiro, servindo de base 
não só como uma espécie de guia para as eleições, mas 
também como grande fonte de pesquisa para a academia”, 
destacou Leurinbergue Lima (Foto). A obra, considerada 
atemporal, conta com a contribuição de 50 autores, sendo 
dividida em oito eixos: “Planejamento e Estratégia”, “Pes-
quisas Eleitorais e de Opinião Pública”, “Processo de Cria-
ção”, “Formas de Contato com o Eleitor I e II”, “Gestão de 
Crise”, “Importância de uma Comunicação Permanente” 
e “Ética no Marketing Político e Combate às Fake News”.

Cearenses no marketing político

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 30 de maio de 2022  O ESTADO                     

Destaques administrativos
Termina na próxima segunda-feira, 30 de Maio, a 

escolha por parte de uma comissão julgadora de alto 
nível e através de votação também pela internet, das 35 
Melhores Administrações Municipais do Ceará, referente 
ao período Setembro 2021/Maio do corrente ano. Pela 
internet podem ainda votar pelos endereços eletrônicos: 
www.robertofarias.com.br e destaquesdoceara.com.br 
com apuração prevista para o dia 02 de junho às 10 horas, 
na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Queijo fino
Em breve, o queijo produzido em Quixeramobim, no 

Sertão Central do Estado terá uma versão, também, de 
fina qualidade, além dos deliciosos coalho e manteiga. O 
prefeito Cirilo Pimenta acaba de contratar um tecnólogo 
da região de Auvergne, da França, a que produz o maior 
número e variedade de queijos finos.

Incentivo hospitalar
Repercutindo bem em várias regiões do Ceará a Política 

Estadual de Incentivo Hospitalar com o Governo monitoran-
do mais 50 municípios. O programa é executado pela SESA, 
Secretaria da Saúde do Ceará, já tem realizado o monitora-
mento das metas estipuladas para as unidades contempladas 
com os incentivos de custeio, previstos pela Política, desde 
sua implantação, em novembro do ano passado.

As metas
Com recursos da ordem de R$ 42 milhões as unidades 

classificadas como polo e estratégicas nos 53 municípios 
cearenses beneficiados são avaliados a taxa de ocupação 
hospitalar; o percentual de pacientes regulados e admiti-
dos de outras áreas; o percentual de transferências para 
outras unidades hospitalares; o número de atendimentos 
encaminhados segundo a especialidade.

Importante saber
O livro foi organizado pelo Clube Associativo dos 

Profissionais de Marketing Político (CAMP), que reúne 
grande parte dos principais nomes do setor no Brasil e 
é presidido por Bruno Hoffmann. A obra é voltada para 
profissionais de Marketing Político, candidatos, asses-
sores, advogados especializados em direito eleitoral, 
jornalistas e estudantes de comunicação.

Capital cearense recebe 8o Festival 
Internacional de Circo do Ceará

Canoa Quebrada, Croatá, 
Paracuru, Itapipoca e Forta-
leza serão sede da 8ª edição 
do Festival Internacional de 
Circo do Ceará a partir do 
dia 4 de junho. Com uma 
programação gratuita e livre 
para todas as idades, o evento 
seguirá sendo realizado até o 
dia 19 do mesmo mês.

Ao todo, serão mais de 70 
apresentações de mais de 40 
grupos advindos das mais 
variadas regiões do Brasil e 
de 3 diferentes países: Brasil, 
Argentina e Espanha. Entre 
os cearenses que participarão 
do evento, há artistas natu-
rais de Fortaleza, Maracanaú, 
Juazeiro do Norte, Caucaia, 
São Gonçalo do Amarante, 
Paracuru, Russas e Itapipoca.

De acordo com Giza Dióge-
nes, diretora do festival, o eixo 
de formação das apresentações 
aconteceu pelo Programa Luz 
no Picadeiro. “O programa 
tem sua contribuição nas no-
vas produções de conteúdos 
artísticos na linguagem cir-
cense. Por oferecer formação 
com novas técnicas, acaba in-
fluenciando aquilo que é ge-
rado e criado artisticamente. 
Esse ano, em especial, o Luz 
no Picadeiro está realizando 
oficinas de músicas circenses e 
confecção de adereços circen-
ses e vamos usar os resultados 
já nessa edição”, revela.

A diretora afirma que o 
público que for conferir a 
programação pode esperar 
ver uma diversidade de téc-

nicas das artes circenses. “Va-
mos ter números de trapézio, 
números aéreos de tecido, 
de corda, números de saltos, 
trampolim, cama elástica, 
além de muita palhaçaria. A 
arte circense tem essa magia 
de nos prender a atenção por 
aquilo que nos parece impos-
sível de acontecer e de repen-
te está ali. O público pode 
esperar ter a sensação de que 
está vendo o inimaginável e o 
espetacular”, orgulha-se.

O primeiro local a receber 
o festival será a praia de Ca-
noa Quebrada, em Aracati. 
Em seguida, as apresentações 
acontecerão, respectivamen-
te, em Croatá, distrito de São 
Gonçalo do Amarante, Para-
curu e Itapipoca. O público 

de Fortaleza, especificamente, 
poderá aproveitar as atrações 
na Praça Verde do Dragão do 
Mar entre os dias 18 e 19 de 
junho. É possível encontrar 
mais informações pelo site do 
evento, Instagram (@festival-
circoceara) ou pelo telefone 
(88) 98151-7300.

Giza Diógenes acredita que a 
arte circense, além de ser uma 
arte milenar presente no imagi-
nário popular, é rica, múltipla, 
diversa e democrática. “No cir-
co cabe a música, a dança, o tea-
tro, os esportes. Então, essa arte 
precisa de oportunidades, pre-
cisa de política pública, incen-
tivo e de um olhar cuidadoso 
para garantir a sua preservação 
e a sua continuidade”, declara.

Por Yasmim Rodrigues

Com o intuito de propor-
cionar experiências imersivas 
dentro do contexto turístico 
do Ceará, um evento intitu-
lado “Mostra Turismo Ceará” 
acontecerá entre os dias 3 e 
12 de Junho no Rio de Janei-
ro. Na mostra, os cariocas 
poderão provar um pouco da 
gastronomia local, além de 
conhecer rotas, artes plásti-
cas, economia criativa, arte-
sanato, negócios e serviços.

Diversos expositores já 
estão confirmados como a 
Prefeitura de Aracati e a de 
Camocim, do interior do es-
tado; o Nordeste Off Road 
Rota das Emoções e empre-
sas de acomodações como o 
Dayo Hotel, o Zorah, a Pou-
sada do Paiva, a Vila Maríti-
ma, entre outras atrações.

De acordo com a CEO do 
evento, Elivane Medeiros, a 
mostra é fundamental para 
o processo de desenvolvi-
mento do setor turístico e de 
seus gestores. “Defendemos 
no Mostra Turismo 5 pila-

res: atualização dos novos 
roteiros, análise de merca-
do e concorrência, busca de 
oportunidades, invocação, 
networking e negócios para o 
momento atual, no qual esta-
mos todos voltados à retoma-
da da economia, onde o tra-
de turístico foi um dos mais 
afetados juntamente com os 
eventos, partes integrantes 
para o desenvolvimento das 
cidades”, detalha. Medeiros 
acredita que estes 5 pilares 
são capacitadores e uma for-
ma de gerar trabalho e renda 
à população dos municípios.

Em junho, a exposição 
acontecerá no BarraShop-
ping, um dos mais conhe-
cidos do Rio de Janeiro. 
Anteriormente, a Mostra 
aconteceu no Iguatemi Bos-
que e recebeu centenas de 
visitantes. “Estamos prepa-
rados e juntos vamos nos 
mostrar presencialmente aos 
cariocas e também ao mun-
do pelas nossas multiplata-
formas de divulgação. Hoje 

temos um mundo sem fron-
teiras”, anima-se a CEO.

É possível assistir ao even-
to pela Web Rádio Ponto e 
Vírgula, onde poderá se ou-
vir debates sobre o mercado 
de turismo, serviços e ne-
gócios no podcast Resenha 
Pro. O evento também será 
transmitido nos canais e re-
des digitais do Instagram @
mostraturismooficial.

A mostra conta com o 
apoio da Secretaria de Turis-
mo do Ceará, da Associação 
Brasileira dos Promotores 
de Eventos (Abrape-CE), 
da Associação Brasileira da 
Indústria de Hotéis Ceará 
(ABIH), da Associação Bra-
sileira das Agências de Via-
gens (ABAV), da Associação 
Brasileira de Energias Al-
ternativas e Meio Ambiente 
(ABEAMA), entre outros. 

“O cearense precisa falar 
bem do Ceará. Sabemos que 
é o nativo das regiões que fala 
com particularidade e embasa-
mento das vivências e experi-

ências, isso encanta e desper-
ta o desejo de ir aos destinos 
emergir naquilo que é vendido 
com propriedade, é o que fi-
deliza o turista”, defende Elia-
ne Medeiros. A CEO revela 
ainda, que há planos de levar 
a Mostra Turismo Ceará para 
outras 10 capitais do Brasil.

Eliane acredita que, com 
todas as mudanças que o 
mundo passou durante a 
pandemia, as pessoas passa-
ram a valorizar mais a quali-
dade de vida e o turismo do 
Ceará é totalmente equipado 
para proporcionar boas me-
mórias em diferentes aspec-
tos. “Temos todos os temas, 
estações, culturas e encan-
tadoras experiências do tu-
rismo para que nossos visi-
tantes colecionem memórias 
incríveis ao seu bem estar, 
sempre deixando o gostinho 
de quero voltar em breve. As 
memórias afetivas se torna-
ram a tônica desse novo nor-
mal”, pontua.

Por Yasmim Rodrigues

TURISMO
Ceará promove exposições 

no Rio de Janeiro
As prefeituras de Aracati e Camocim devem participar da “Mostra Turismo 

Ceará” que começa a ser realizada no próximo dia 3 de junho

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.05.19.006-SRP-DIVE do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de material de expediente para atender as necessidades das diversas se-
cretarias do município, que do dia 30/05/2022 a 13/06/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no 
Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 13/06/2022, às 
09h (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do 
dia 13/06/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados 
para consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, 
nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 
3338-1234 / (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Icó - Extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão Eletrônico 
nº 06/2022 - PERP. Unidades Administrativas participantes: Gabinete da Prefeita; Secretaria de Admi-
nistração e Finanças; Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos; Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Cultura e Turismo; Secretaria de Esporte e Juventude; Controladoria Geral; Secretaria de 
Segurança Pública e Cidadania; Superintendência Municipal de Defesa do Meio Ambiente - SUDEMA; 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura; Secretaria de Educação; Centro de Operações 
do Trânsito - COTRAN, Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Objeto: Registro de preço para futu-
ras e eventuais aquisições de ar condicionado, para atender as necessidades das diversas secretarias 
do município. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 1.348.200,00 
(um milhão trezentos e quarenta e oito mil e duzentos reais). Contratado: Indústria e Comercio de Ma-
terial Escolar Eireli, CNPJ Nº 42.002.171/0001-08; através de seu representante legal, o Sr. Anderson 
Alves da Silva. Assina pelo Órgão Gerenciador: O Ordenador de despesas da Secretaria de Saúde, 
Éder Lima Aureliano. Data da assinatura da Ata de Registro de Preços: 25/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Administração, Roberta 
Glicya de Sá Felix, Secretária. Extrato do 5º Termo Aditivo ao contrato nº 2019.05.02.01SEAD, re-
sultante do Pregão Presencial nº PP2019/013SEAD - Contratado: Instituto Euvaldo Lodi - Núcleo do 
Ceará, através de sua representante legal, a Sra. Danadette Andrade Nunes. Objeto: Contratação 
de Empresa/Instituição para a prestação de serviços de agente de integração visando o preenchi-
mento de vagas de estágio para estudantes de nível médio, educação profissional e superior na Ad-
ministração Municipal. O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo de vigência do 
contrato original pelo período de 02 meses a partir de 23/04/2022. Data da assinatura: 19/04/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady 
Diana Arruda Mota, Secretária. Extrato do 2º Termo Aditivo ao contrato nº 10.003/2021-01, re-
sultante da Chamada Pública nº 10.003/2021-CHP. Contratada: Centro de Doenças Renais e 
Hipertensão Arterial S/C LTDA. Objeto: Credenciamento de clínicas para a prestação de serviços 
para realização de procedimentos de terapia renal substitutiva – TSR, Patologia e demais pro-
cedimentos autorizados pela APAC (Autorização dos procedimentos de alta complexidade), em 
atendimento a pacientes da rede pública Municipal. O presente Termo Aditivo tem por objetivo 
proceder ao reajuste de preços do contrato original em 12,5%, referentes aos itens 1 e 2 e 25% 
nos demais itens. Data da assinatura: 03/05/2022.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, torna público que se encon-
tra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços nº 05.26.02/2022 que será 
realizado dia 15/06/2022, ás 11h, cujo objeto: Contratação de empresa para execução de 
pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento, na Sede do Município. (Convênio n° 030/
Cidades/2022 - MAPP: 5499). Outras informações e aquisição do Edital os interessados de-
verão dirigir-se à Prefeitura, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, Pindoretama/
CE, no horário das 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão Permanen-
te de Licitação, através da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, torna público que se 
encontra a disposição dos interessados, Edital de Tomada de Preços nº 05.26.01/2022 que será 
realizado dia 15/06/2022, ás 08h, cujo objeto: Contratação de empresa para execução de pavimen-
tação em pedra tosca sem rejuntamento, no Bairro: Barrocão do Município. (Convênio n° 179/2022 
- MAPP: 1609). Outras informações e aquisição do Edital os interessados deverão dirigir-se à Pre-
feitura, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, Pindoretama/CE, no horário das 08h às 
14h. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Pregão, 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, o edital do Pregão Eletrônico nº 
05.27.01/2022, que tem por objeto o Registro de Preços visando às aquisições futuras e eventuais 
de cestas básicas de alimentos, para atender as necessidades das famílias vulneráveis do Muni-
cípio, através da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Recebimento das propostas: a 
partir desta publicação até o dia 10/06/2022, às 08h, horário de Brasília, abertura das propostas, 
no sítio www.bbmnet.com.br. O início da sessão de disputa de preços: 10/06/2022 às 09h, horário 
de Brasília, no sítio www.bbmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através 
do sítio referido acima e demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal 
Gondim, nº 221 - Centro - Pindoretama/CE. Telefones: (85) 3375-1427 / 3375-1891, de segunda a 
sexta-feira, das 08h às 14h. Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso 
ao sítio www.bbmnet.com.br para verificação de informações e alterações supervenientes. Josimar 
Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, que após análise do Resultado do 
Julgamento da Proposta de Preços referente à Tomada de Preços Nº 03.22.02/2022, cujo objeto: 
Contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos na área de assessoria e consultoria 
contábil, junto as escolas da rede de ensino do município, através da Secretaria da Educação e Ju-
ventude, declarando as seguintes empresas Classificadas: Hevcon Assessoria Contábil Ltda - ME 
inscrita no CNPJ sob o nº 14.053.190/0001-10. R & A Assessoria Contábil, Serviços e Informática 
S/S Ltda inscrita no CNPJ sob o nº 13.075.241/0001-41 por cumprirem com todas as normas do 
edital, referente a fase de proposta de preços. Comunicamos que fica aberto o prazo recursal 
conforme artigo 109, inciso I, alínea “b”, da Lei 8.666/93. Não havendo interposição de recurso 
fica declarada vencedora do certame a seguinte empresa: Hevcon Assessoria Contabil Ltda - ME 
inscrita no CNPJ sob o nº 14.053.190/0001-10 cuja proposta global foi de R$ 30.000,00 (trinta mil 
reais).  Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Adiamento de Licitação - A Presidente da Comissão de Licita-
ção de Icó/CE, comunica a nova data para realização da licitação abaixo descriminada. Modalidade 
Tomada de Preços Nº 13.02/2022 - TP, cujo objeto: Contratação de empresa para executar a refor-
ma da Escola Municipal Francisco de Assis Marcolino, localizada no Conjunto Beta no município, 
conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo. Data: 17/06/2022. Hora: 08h. na Rua Fran-
cisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Adiamento de Licitação – A Presidente da Comissão de Lici-
tação, comunica a nova data para realização da licitação abaixo descriminada. Modalidade Tomada 
de Preços Nº 13.03/2022 - TP, cujo objeto: Contratação de empresa para executar a reforma da 
Escola Municipal Alcides da Costa Moreira, localizada na Vila Cruzeirinho no município, conforme 
planilhas, projetos e cronograma em anexo. Data: 17/06/2022. Hora: 10:30h. na Rua Francisca 
Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar. Michelle Roque Guedes.

Cooperativa Agroecológica da Agricultura Familiar do Caminho de Assis - COOPERFAM-
CE - CNPJ: 11.842.467/0001-03 - Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária 
da COOPERFAM-CE. O Presidente da COOPERFAM-CE – Cooperativa Agroecológica da 
Agricultura Familiar do Caminho de ASSIS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, convoca todos os cooperados para a Assembleia Geral Extraordinária a realizar-se no 
dia Dez de Junho de dois mil e vinte e dois, em Primeira Convocação às 07:00 horas com dois 
terços dos cooperados presentes, em Segunda convocação às 08:00 horas com metade mais 
um, e em Terceira e última convocação às 09:00 horas com no mínimo dez cooperados 
presentes na sede da COOPERFAM-CE, situada à Av. Alcebíades Rodrigues Barreto, SN - 
Columinjuba - Ladeira Grande - Maranguape - CE. CEP: 61.953-000. Para efeito de cálculo de 
quórum conta a cooperativa com 62 cooperados aptos a votar. Será deliberada em Assembleia 
geral extraordinária a seguinte Ordem do dia: 1 – Prestação de conta ajustadas do ano 2021. 
Maranguape-CE, 27 de Maio de 2022. Danilo Morais da Silva - Presidente.



Foram mobilizados 3 mil agentes para acompanhar a “marcha das bandeiras” neste domingo

Centenas de judeus se deslocaram ao local durante a marcha
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Durante o mês 
sagrado do Ra-
madã, abril, vá-
rios confrontos 
entre palestinos 

e policiais is-
raelenses ocorre-
ram no complexo 

de Al-Aqsa

Guerra. O Ministério da Defesa da Rússia divulgou que a cidade de Lyman, no leste ucraniano, 
está sob total controle dos russos. A Ucrânia havia dito, na sexta-feira, que a Rússia dominou a 
maior parte da cidade, mas que ainda havia forças bloqueando avanços dos adversários.INTERNACIONAL

Sanções à Rússia: UE 
acumula rachas sobre 
respostas à guerra

Na véspera de uma 
reunião para discutir um 
embargo ao petróleo russo 
e planos para acabar com 
a dependência da energia 
fornecida por Moscou, o 
ministro da Economia da 
Alemanha, Robert Habeck, 
expressou neste domingo 
(29) temor de que a unida-
de da União Europeia (UE) 
esteja “começando a ruir”.

Líderes do bloco europeu 
vão se encontrar nesta segun-
da e terça-feira para debater 
uma nova leva de sanções 
contra o país liderado por 
Vladimir Putin, o que pode 
incluir, além do já citado 
embargo ao petróleo, um 
programa para acelerar o fim 
da dependência de combustí-
veis fósseis, como o gás russo.

“Após o ataque da Rússia 
contra a Ucrânia, vimos o 
que pode acontecer quan-
do a Europa permanece 
unida. Diante do encontro 
de amanhã, esperamos que 
continue assim. Mas já está 
começando a ruir e a ruir 
de novo”, afirmou Habeck 
em uma entrevista coletiva. 
Na sexta, países europeus 
sofreram para chegar a 
uma proposta que impõe 
embargo às entregas maríti-
mas de petróleo russo, mas 
permite a entrega por meio 
de oleoduto, uma maneira 
de agradar a Hungria e des-
bloquear novas punições 
contra Moscou.

O sexto pacote de puni-
ções ao Kremlin propõe a 
retirada do maior banco da 
Rússia, o Sberbank, do sis-

tema Swift, o banimento de 
emissoras russas da UE e 
a inclusão de mais pessoas 
na lista de indivíduos cujos 
ativos estão congelados 
e que estão proibidas de 
entrar em países do bloco 
europeu.

Até agora, o movimento 
vem sendo contido pela 
Hungria de Viktor Orbán, 
aliado de Putin. Ele argu-
menta que um embargo se-
ria um golpe na economia 
de seu país, porque Buda-
peste não pode obter pe-
tróleo facilmente de outras 
fontes. Eslováquia e Repú-
blica Tcheca expressaram 
preocupações semelhantes. 
As negociações estão em 
andamento há um mês, e os 
líderes do bloco tentavam 
chegar a um acordo antes 
do início da cúpula, evitan-
do assim parecer que a UE 
está desunida na resposta a 
Moscou.

Habeck pediu que a 
Alemanha se posicione 
com unidade na cúpula 
em vez de se abster de vo-
tar devido a diferenças de 
opinião dentro da coalizão 
que sustenta o governo do 
país. Da mesma forma, 
o ministro cobrou uni-
dade de outros membros 
da União Europeia. “A 
Europa ainda é uma zona 
econômica enorme com 
incrível poder econômico. 
E quando fica unida, pode 
usar esse poder”, acrescen-
tou Habeck na abertura 
da feira de negócios alemã 
Hannover Messe.

A polícia israelense en-
trou em confronto com pa-
lestinos no complexo de Al-
-Aqsa neste domingo (29), 
dia em que uma marcha 
nacionalista atraiu centenas 
de judeus ao local, em Jeru-
salém. Foram mobilizados 
3.000 agentes para acom-
panhar o ato na esplanada, 
terceiro lugar mais sagrado 
para o islã e o mais sagrado 
para os judeus, que o cha-
mam de Monte do Templo.

A “marcha das bandeiras” 
celebra a captura da parte 
leste da cidade por Israel na 
guerra de 1967 e coincide 
neste ano com um período 
de escalada de tensões entre 
israelenses e palestinos. A 
maior parte da comunidade 
internacional nunca reco-
nheceu o domínio israelense 
sobre Jerusalém Oriental.

Palestinos veem como 
uma provocação a entrada 
de judeus em Al-Aqsa, cujo 
acesso é controlado pelas 
forças israelenses e conside-
ram a “marcha das bandei-
ras” uma demonstração de 
força que integra uma cam-
panha mais ampla para re-
forçar a presença judaica em 
toda a cidade.

Ignorando pedidos de 
aliados de sua coalizão para 
negociar a rota da procissão, 
o premiê israelense, Naftali 
Bennett, confirmou que o 
ato seguiria como planejado. 
“Agitar a bandeira israelense 
na capital de Israel é perfeita-
mente aceitá-
vel. Peço aos 
participantes 
que celebrem 
de forma res-
ponsável e 
digna.”

Horas an-
tes do início 
da marcha, 
manifestan-
tes palestinos 
atiraram pe-
dras e fogos 
de artifício 
contra a po-
lícia, que res-
pondeu com 
granadas de efeito moral. A 
polícia trancou alguns deles 
em uma mesquita. Também 
antes do início do desfile, 
um líder de extrema direita 
israelense, Itamar Ben Gvir, 
e outros nacionalistas visi-
taram o Monte do Templo: 
“Vim para apoiar as forças 
de segurança e espero que 
a polícia traga ordem. Hoje 
venho afirmar que nós, o Es-

tado de Israel, somos sobe-
ranos aqui”, disse ele.

Entre os visitantes judeus, 
havia cerca de uma dúzia de 
jovens vestindo trajes reli-
giosos, que sorriam, can-
tavam e batiam palmas na 
direção dos manifestantes 
palestinos. À medida que 
a multidão crescia, outros 
judeus chegaram seguran-

do bandeiras 
i s r a e l e n s e s 
e cantando 
o hino na-
cional. An-
t e c i p a n d o 
as cenas de 
violência, a 
maioria das 
lojas no bair-
ro muçulma-
no da Ci-
dade Velha 
fechou neste 
domingo, e 
os morado-
res permane-
ceram tranca-

dos em suas casas.
Israel vê toda Jerusalém 

como sua capital eterna e 
indivisível, enquanto os pa-
lestinos reivindicam a parte 
oriental para ser a capital 
do que querem que seja seu 
futuro Estado. O Hamas, 
grupo radical islâmico que 
controla a Faixa de Gaza, vê 
todo o território atual de Is-
rael como ocupado.

Neste domingo, a facção 
condenou a publicação de 
vídeos sugerindo que ju-
deus haviam orado no local, 
violando uma proibição de 
longa data – eles podem en-
trar na esplanada, mas não 
podem rezar lá. “O governo 
de Israel é totalmente res-
ponsável por todas essas po-
líticas irresponsáveis e por 
suas consequências”, disse à 
agência de notícias Reuters 
um alto funcionário do Ha-
mas, Bassem Naim.

Vários confrontos en-
tre palestinos e policiais 

israelenses ocorreram no 
complexo de Al-Aqsa em 
abril, durante o mês sagrado 
do Ramadã, com os muçul-
manos incomodados com 
o crescente número de visi-
tantes judeus na esplanada 
da mesquita. Duas semanas 
atrás, no funeral da jorna-
lista da Al Jazeera Shireen 
Abu Akleh, morta durante 
uma operação do Exército 
israelense na Cisjordânia, a 
polícia atacou os enlutados 
e arrancou bandeiras pales-
tinas, o que fez com que o 
caixão quase caísse no chão.

Polícia confronta palestinos 
em marcha de israelenses
Os confrontos ocorreram durante uma marcha nacionalista de israelenses 
na esplanada, considerada sagrada tanto para o islã quanto para judeus

EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS METALÚRGICAS, SIDERÚRGICAS, MECÂNICAS DE MATERIAIS ELÉTRI-
COS E ELETRÔNICOS DO ESTADO DO CEARÁ – SINDMETAL, inscrito no CNPJ: 
07.341.571/0001-39, na pessoa do senhor Antônio Fernando Chaves de Lima, pre-
sidente, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo estatuto que rege a enti-
dade, CONVOCA  todos os trabalhadores nas empresas metalúrgicas, siderúrgicas, 
mecânicas de materiais elétricos e eletrônicos do estado do Ceará, abrangência ter-
ritorial no Estado do Ceará, para assembleia da CAMPANHA SALARIAL 2022/2023. 
A ASSEMBLEIA PRESENCIAL ocorrerá de forma híbrida no dia 03/06/2022, ás 18:00 
Horas, em primeira convocação, e em segunda convocação as 18:30 Horas, com 
qualquer número de presentes, no local Sindicato dos Metalúrgicos, Rua Nossa Se-
nhora das Graças N° 262, Pirambú. A ASSEMBLEIA VIRTUAL será no dia 03/06/2022 
para acesso ao sistema de Qrcode pelos os trabalhadores da categoria, da entidade 
convocante, podendo, ainda, assinar sua participação na assembleia por meio do 
sistema de Qrcode, que será amplamente divulgado nas portas das empresas, aos 
trabalhadores da categoria. Para validar a sua presença e assinar a assembleia vir-
tual, irá escanear o Qrcode que será disponibilizado pelo SINDMETAL-CE, e deverá 
assinar eletronicamente, informando o nome completo, empresa em que labora. A 
aprovação se dará por maioria simples. A ordem do dia: 1) Apresentação da contra 
proposta do sindicato patronal referente a Campanha Salarial 2022/2023, com vista 
ao Reajuste Salarial, Piso Salarial, Participação nos Lucros ou Resultados, e outras 
vantagens a serem atribuídas aos trabalhadores (as) para fins de Convenção Coleti-
va de 2) Em caso de aprovação da contra proposta patronal, autoriza o sindmetal a 
firmar a Convenção Coletiva de Trabalho 2022/2023, 3) Deliberar sobre os delegados 
que irão participar do 4ª Congreso da Fimetal (Federação Nacional dos Metalúrgi-
cos). Antônio Fernando Chaves de Lima. Fortaleza, 30 de maio de 2022.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – AVISO DE LICI-
TAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08.02/2022-PE. A Comissão de Licitação do 
município de Araripe torna público que se encontra à disposição dos interessados, a 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 08.02/2022-PE, do tipo menor preço por 
Lote, cujo objeto é aquisição de material permanente destinado a atender as necessi-
dades da guarda municipal-GCM. Será realizado licitação na Modalidade Pregão Eletrô-
nico, sendo o Cadastramento das Propostas a partir dodia 31/05/2022 até 09/06/2022 
às 08h00min (horário de Brasília) no site bll.org.br. Abertura das propostas 09/06/2022 
às 08h10min (horário de Brasília), e a fase de disputa de lance no dia 09/06/2022 às 
09:00h (horário de Brasília), maiores informações na sala da Comissão de Licitação, si-
tuada à Avenida José Loiola de Alencar, 440, Centro, Araripe/CE, das 08:00 ás 12:00 ou 
pelo telefone (88) 3530-1245 e no site: www.tcm.ce.gov.br/tce-municipios e no portal 
de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões (BLL) no site: bll.org.br. Araripe-(CE), 27 
de maio de 2022,José Feitoza de França- Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras – Aviso de Licitação. A Comissão de 
Pregão, localizada na Rua Antonino Cunha, s/n, Bairro Centro, torna público o Edital de Pregão 
Presencial Nº 3005.01/2022 cujo objeto é a contratação de serviços de Apoio Operacional e 
Administrativo, por hora trabalhada, destinados a complementação temporária dos serviços 
administrativos, junto a Secretaria de Educação do Município de Alcântaras / CE, conforme 
Termo de Referência, que realizar-se-á no dia 10.06.2022, às 09:30 horas. Referido edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 às 
17:00 horas ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. Alcântaras - Ce, 30 de Maio de 
2022. Charllys Alcântara Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Itaiçaba - Aviso de Licitação - Pregão Presencial 
Nº 002/2022-PP - Nº Processo: 05.04-001/2022. Objeto: Contratação de empresa 
especializada para realizar manutenção preventiva e corretiva dos veículos da Câmara 
Municipal de Itaiçaba, Estado do Ceará. Abertura das propostas: 10/06/2022, às 9:00 AM, 
horário de Brasília-DF. Local de abertura das propostas: Av. Coronel João Correia nº 381, 
Centro, Itaiçaba, Ceará, CEP: 62820-000. Francisco Ilton Pereira de Azevedo - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico para Registro de Preços Nº 06.008/2022.  A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, localizada na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para 
conhecimento dos licitantes e demais interessados que dia 30 de maio de 2022, estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão 
Eletrônico Nº 06.008/2022, tipo menor preço, tendo como objeto o Registro de preços para 
aquisição de gêneros alimentícios para fornecimento de alimentos variados e seguros, que 
contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas 
unidades de ensino do município de Eusébio/CE, no Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A 
abertura das propostas acontecerá no dia 14 de junho de 2022, às 09h. (Horário de Brasília) e o 
início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do dia 14 de junho de 2022 
(Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço eletrônico acima mencionado ou 
pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Quaisquer informações serão prestadas 
pela Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº. 07.010/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 30 de 
junho de 2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – 
Eusébio – CE, estará realizando licitação na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a 
contratação de empresa especializada para a construção de Unidade Básica de Saúde – UBS 
Tipo 1 no Bairro Encantada, e para a construção de Unidade Básica DE Saúde – UBS Tipo 1, 
no Bairro Jabuti no Município de Eusébio/CE., tipo menor preço global/item. O edital poderá 
ser obtido no portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Eusébio, 27 de maio de 2022. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Adiamento de Concorrência 
Pública. A Comissão Permanente de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque 
da Cidade José Costa Matos, 01, Centro – Ipueiras/CE, vem informar ao interessados que a  
licitação na modalidade Concorrência Pública nº 001/22-CP-OBRAS, tipo menor preço, cujo 
objeto versa sobre pavimentação em pedra tosca com e sem rejuntamento e recomposição em 
pedra tosca para diversas vias na sede, Distritos e Comunidades do Município de Ipueiras-CE 
fica adiado para o dia 29 de Junho de 2022, às 09h00min, motivado pela necessidade de 
alteração no Edital. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação no 
horário de 07:00hs às 11:00hs, 13:00hs às 17:00hs expediente ao público ou pelo portal do TCE-
CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 27 de Maio de 2022. Cecília Gabriely 
Soares Carvalho – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 

a partir das 16:00 horas do dia 30/05/2022 estará disponível para o Cadastramento das Propostas 

de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SAS-PE005/22-SRP, cujo objeto é o Registro de 

Preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de consumo e equipamentos diversos, 

conforme especificações no anexo I, para atender as necessidades da Secretaria de Assistência 

Social, Trabalho, Juventude e Empreendedorismo do Município de Itaiçaba/CEO de Itaiçaba/CE. 

Data da Disputa de Preços: 10 de Junho de 2022 às 09h00m (Horário de Brasília-Df). O edital 

poderá ser adquirido nos dias úteis, na Av. Coronel João Correia, 298, centro, Itaiçaba/CE, ou 

através dos sites: www.bllcompras.com, https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. 

Itaiçaba, 27/05/2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Pref. de S. João do Jaguaribe - Aviso de Licitação -  A CPL comunica que próximo 
dia 20 de Junho de 2022, às 09h, estará abrindo a licitação Tomada de Preços Nº 26.05.02/2022 
Objeto: CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REFORMA E MANUTENÇÃO 
DO PRÉDIO DA CRECHE TIA IDA 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, 27 de maio de 2022. 
José Carlos Chaves Monteiro - Presidente da Comissão de Licitação.

EDITAL - DIVULGAÇÃO DA CHAPA INSCRITA
Em cumprimento ao disposto no Parágrafo Único do Artigo 2º do Regimento Eleitoral do Sindicato dos 
Trabalhadores em Processamento de Dados, Serviços de Computação, de Informática e Novas Tecnologia 
da Informação do Estado do Ceará – SINDPD/CE, a Comissão Eleitoral comunica que foi inscrita uma 
chapa no dia 18 de maio de 2022, para concorrer à eleição para nova Diretoria, Conselho Fiscal e respec-
tivos suplentes desta entidade para o quadriênio 2022/2026. Chapa LUTAR PRA AVANÇAR ,formada pela 
DIRETORIA EXECUTIVA: Presidente: Maria Ferreira dos Santos; Secretaria Geral: Carlos Roberto 
da Silva; Secretaria de Finanças e Patrimônio: José Valmir Braz; Secretaria de Comunicação e 
Imprensa: Fábio Rosa Moreira Silveira; Secretaria de Formação, Cultura e Lazer: Vera Lúcia Sousa; 
Secretaria Saúde do Trabalhador: Ana Célia Rodrigues Vasconcelos; Secretaria de Assuntos Jurí-
dicos: Heraldo José Silva de Souza; Secretaria de Políticas de Informática e Tecnologia: Ivonisio 
Mosca de Carvalho Filho; Secretaria de Políticas Sociais: Monique Carneiro Remígio; Secretaria de 
Políticas Sindicais: Telma Maria de Castro Dantas; Secretaria da Juventude: José Pereira da Fon-
seca Filho; Secretaria do Meio Ambiente: Agnelly Albert Cavalcante Muroti; Secretaria de Igualdade 
Racial, Etnia e Gênero: Sergio Luiz Rodrigues de Lima; Secretaria da Mulher Trabalhadora: Afra 
Soares de Matos; Secretaria dos Aposentados: Maria de Fatima Mendonça Osorio; SUPLENTES DA 
EXECUTIVA: Sônia Santos Moura, Carlos Marcos Augusto, Sheyla Veras Feitosa, Daniel Braga de Lima 
Monteiro, Lícia Maria Vieira, Marcos Antônio da Silva Mesquita, CONSELHO FISCAL EFETIVO: Daniela 
Maria Martins Bezerra, Antônio Veloso Alencar, José Jardiêr de Oliveira. SUPLENTES DO CONSELHO 
FISCAL: Salatiel Barbosa de Sousa Melo, Walter Costa Serra, Erandir Freire Pontes. A Comissão Eleitoral, 
faz-se assim cumprir as atribuições designadas para tal pleito, conforme Estatuto e Regimento Eleitoral 
do SINDPD/CE.  Fortaleza/CE, 25 de maio de 2022.

Comissão Eleitoral: Darcy Oliveira de Araújo; Maria de Lourdes Gonçalves da Costa; Isná Lima Pinto



Foram encontradas carcaças de 2 onças e outros 18 animais

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76073 - JOSÉ LOPES DE SOUSA NETO e CAROLINA MADEMOISELLE 
SILVA FURTADO; Edital n° 76074 - BRUNO LIMA SALES e GABRIELA XAVIER 
RODRIGUES; Edital n° 76075 - IVAN ROMÃO DA SILVA e DANIELLE LOPES DA 
SILVA; Edital n° 76076 - JOSUÉ FERREIRA GOMES e DEBORA MOREIRA DE 
SOUSA; Edital n° 76077 - DOUGLAS RIBEIRO GOMES e FRANCISCA ÉRIKA DE 
FREITAS FERREIRA; Edital n° 76078 - LUIZ GONZAGA SANTANA GOES e MAR-
TA MARIA DA SILVA ABREU; Edital n° 76079 - FRANCISCO ELZO FERREIRA DE 
SOUZA e MARIA ALICE COUTO; Edital n° 76080 - JOSÉ AIRTON CAMPOS FILHO 
e SABRINA SOUSA DE FREITAS;
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, 28/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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° 18397 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL DIAS BEZERRA e LUCIANA TACOLA BECKER;
Edital n° 18398 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERNALDO VIEIRA MACIEL e SHIRLEY DE ASSIS SOUZA;
Edital n° 18399 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ WILLAME ALVES DE SOUSA e RENATA DE SOUSA DAMASCENO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. La-
vrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 28/05/2022
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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Pode parecer piada, mas não para a Petrobras. A estatal 
decidiu enviar um ofício ao Governo e formalizou o aler-
ta de que pode haver desabastecimento de diesel no Bra-
sil – aliás, informação já passada ao Governo de maneira 
informal pela estatal. A diretoria da empresa decidiu, no 
entanto, enviar um ofício ao Governo com os dados. As-
sim, a equipe de Jair Bolsonaro e o presidente não pode-
rão alegar desconhecimento nem jogar a responsabilidade 
- característica típica de Bolsonaro e equipe ministerial 
– nas costas de outros, no caso específico, da companhia, 
caso a crise, de fato, se instale. A escassez do combustível 
é uma das justificativas da empresa para defender a sua 
venda a preço de mercado. Qualquer alteração na regra, 
diz, poderá afetar a importação do produto e agravar a 
situação, que já é delicada.

As implicações dessa falta você já sabe: inflação explode 
sem dó de ninguém – e tudo o que Bolsonaro não quer é 
que mexam nos preços dos combustíveis até outubro, coisa 
que ele mesmo não tem poder nenhum para impedir. O 
mundo passa pela mais grave escassez do combustível em 
14 anos, por causa da guerra da Rússia contra a Ucrânia. 
Inclusive, a Rússia é um dos maiores exportadores de pe-
tróleo do mundo. Com estoques internacionais em níveis 
mínimos históricos, refinarias do Golfo dos EUA, que for-
necem ao Brasil, por exemplo, começaram a redirecionar 
cargas para a Europa – o que independe de Bolsonaro. O 
agravante vem a seguir: o Governo não tem planejamento 
de emergência para enfrentar essa provável falta de diesel 
no País. A consequência disso? A pandemia é um exemplo.

Diesel: Ameaça de falta é piada?

Otimismo. O Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec), apurado pela Confederação Nacio-
nal do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), alcançou 120,2 pontos, após o volume de vendas no 
varejo apresentar altas consecutivas e surpreendentes. Este é o maior nível desde dezembro de 2021.

Soma um total de 
1.307.930 a quantidade 
de famílias brasileiras que 
aguardam inclusão no pro-
grama de distribuição de 
renda Auxílio Brasil, subs-
tituto do Bolsa Família. Os 
dados são da Confederação 
Nacional de Municípios 
(CNM). O dado representa 
avanço de 24,5% superior ao 
registrado no segundo mês 
do ano, quando 1.050.295 
esperavam pelo benefício. 

Neste mês, o Auxílio Bra-
sil foi pago para 18,1 mi-
lhões de famílias em todo o 
país. Os benefícios seguem 
sendo pagos até esta terça-
-feira (31/05) para os inscri-
tos com NIS 0.

Segundo Paulo Rober-
to Ziulkoski, presidente da 
CNM, o crescimento pode 
estar relacionado a diferen-
tes fatores, como o aumento 
no orçamento, a mudança 
na cobertura da faixa etária 
de membros da composição 
familiar (de 17 anos para 21 
anos incompletos) e o rea-
juste dos valores considera-
dos como extrema pobreza. 
“Quando você faz essas mu-
danças e amplia a cobertu-
ra, consequentemente mais 
pessoas passam a ser perfil”, 
destacou.

Ziulkoski explica ainda que 
o número de famílias regis-
tradas no CadÚnico (Cadas-
tro Único) não é similar ao 
volume de beneficiários do 
Auxílio Brasil, pois nem todos 
aqueles que estão cadastrados 
no banco de dados do gover-

no se enquadram nos critérios 
do programa federal.

Auxílio Brasil
O programa que subs-

tituiu o Bolsa Família tem 
valor mínimo de R$ 400. 
Segundo o Ministério da 
Cidadania, no mês houve a 
inclusão de 56.141 famílias 
na lista. O Auxílio Brasil é 
destinado a pessoas em si-
tuação de vulnerabilidade 
econômica e social. Para fa-
zer parte do programa, a fa-
mília precisa se cadastrar no 
CadÚnico, ferramenta que 
funciona como a porta de 
entrada para os benefícios e 
programas federais, estadu-
ais e municipais.

Como solicitar
O primeiro passo para 

solicitar adesão ao Auxílio 
Brasil é realizar o cadastro 
no CadÚnico, que funcio-
na como uma espécie de 
banco de dados para re-
gistro e identificação das 
famílias de baixa renda. O 
programa vai solicitar da-
dos como características do 
domicílio, identificação de 
cada pessoa, escolaridade, 
situação de trabalho e ren-
da. O cadastro também é 
obrigatório para as famílias 
terem acesso a benefícios 
como Benefício de Presta-
ção Continuada (BPC), Ta-
rifa Social de Energia Elé-
trica e auxílio-gás.

Podem se inscrever no 
Cadastro Único as famílias 
que têm renda mensal por 
pessoa de até meio salário 
mínimo, o equivalente a 

R$ 606, em 2022, ou renda 
mensal total de até três sa-
lários mínimos (R$ 3.636, 
neste ano). Se estiver em 
situação de rua, seja uma 
pessoa sozinha ou uma fa-
mília, também pode se ca-
dastrar. O cadastro pode 
ser feito em um Cras (Cen-
tro de Referência em Assis-
tência Social) ou nas sedes 
da secretaria de assistência 
social das prefeituras. 

O cadastro também pode 
ser feito via aplicativo do 
CadÚnico, disponível desde 
março. A ferramenta ainda 
oferece opções para atuali-
zação dos dados cadastrais, 
mapa georreferenciado com 
pontos de atendimento 
mais próximos aos cidadãos 
e consulta dos benefícios re-
cebidos pela família.

FOTO FOLHAPRESS

O cadastro para o Auxílio também pode ser feito via aplicativo do CadÚnico, disponível desde março

Bandeira verde
A Aneel decidiu acionar 

a bandeira verde em junho 
nas contas de energia. De 
acordo com a agência, 
dessa forma, não haverá 
cobrança extra na conta 
de luz no próximo mês. 
É o segundo anúncio de 
bandeira verde realizado 
pela Aneel desde o fim da 
Bandeira Escassez Hídrica, 
que durou de setembro de 
2021 até meados de abril 
deste ano - quando reajus-
tou as tarifas em 25% no 
Ceará. Aumento que, já em 
vigor, trocou seis por meia 
dúzia nos valores da maior 
bandeira criada.

Paliativo
O Ministério da Econo-

mia, em novas negocia-
ções com o Congresso em 
novas negociações com o 
Congresso, é favorável à 
concessão de uma bolsa-ca-
minhoneiro com custo de 
R$ 1,5 bilhão ainda neste 
ano, às vésperas da eleição. 
Também está em discussão 
a concessão de um auxílio 
para motoristas de táxis 
e de aplicativos. A equipe 
econômica considera como 
“válida”, a concessão do 
subsídio aos caminhonei-
ros arcarem com o custo 
dos aumentos do diesel 
anunciados pela Petrobras.

Otimismo
O otimismo dos comer-

ciantes ganhou força em 
maio, segundo a CNC, após 
o volume de vendas no va-
rejo apresentar altas con-
secutivas e surpreendentes. 
O indicador atingiu 120,2 
pontos, o maior nível desde 
dezembro de 2021, com 
variação positiva de 5,7%, 
na passagem mensal, e alta 
ainda maior, em comparação 
a maio de 2021, de 31,6%. 
Se as vendas sobem e o 
faturamento também, quem 
não fica otimista? Pena que 
o cenário de inflação e juros 
altos não ajudem muito.

IRPF 2022
A Receita Federal infor-

mou que, até às 16 horas 
de sexta-feira (27), um 
total 28.880.296 declara-
ções do IRPF 2022 foram 
entregues. A expectativa é 
que 34,1 milhões de decla-
rações sejam enviadas até 
final do prazo, que termina 
amanhã (31). Quem estiver 
obrigado a entregar a de-
claração e não fizer até o 
fim do prazo estará sujeito 
à multa, de 1% ao mês, 
sobre o valor do imposto 
devido, limitado a 20% do 
valor do IR. O valor mínimo 
da multa é de R$ 165,74.

Funcionalismo: Manobra e cortes no orçamento  
O Governo vai elevar o tamanho do corte no Orça-
mento deste ano para acomodar um reajuste para os 
servidores federais. Após o anúncio de uma tesoura-
da de R$ 8,2 bilhões, o valor deve subir para R$ 13,5 
bilhões. As pastas mais atingidas pelo bloqueio de 
recursos devem ser Educação, Ciência e Tecnologia 
e Saúde. Os técnicos decidiram fazer um bloqueio 
preventivo de mais R$ 5,3 bilhões para acomodar os 
aumentos salariais. Os valores ainda não foram divul-
gados oficialmente e podem sofrer alterações até o 
decreto sobre o tema ser publicado no DOU.

Mais tributação, para não perder nada  
As bebidas açucara-
das, principalmente 
refrigerantes, ficarão 
até 20% mais caras 
caso seja sancionado 
o PL 2.183/2019 que 
cria um novo imposto 

sobre esse tipo de bebida. A ação teve parecer positivo da 
relatoria no Senado Federal. A medida determina a cria-
ção da Cide para produção e importação de refrigerantes 
e bebidas açucaradas no Brasil. A desculpa do projeto é 
‘combater’ o consumo indiscriminado de tais produtos.

Auxílio Brasil: fila para o 
benefício chega a 1,3 milhão 
Neste mês, o Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família, foi pago para 
18,1 milhões de famílias em todo o país, no valor mínimo de R$ 400

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Resultado da Licitação. 
A Prefeitura Municipal de Uruoca-CE, por meio da CPL, torna público o Resultado de Licitação da 
Tomada de Preço nº 0022401.2022.Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA 
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HIDRICOS, 
DO MERCADO PUBLICO DE CAMPANARIO, REQUALIFICAÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA 
ANTONIO CAVALCANTE DIAS E CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE COCÓ NO 
MUNICIPIO DE URUOCA-CE. DESCLASSIFICAR, as seguintes empresas para os LOTES: SAVIRES 
ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI (22.346.772/0001-12), DESCLASSIFICADA PARA O LOTE 
01, 02 E 03; FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI (11.049.440/0001-50), DESCLASSIFICADA PARA 
O LOTE 02; R S M PESSOA EIRELI (3.159.524/0001-89), DESCLASSIFICADA PARA O LOTE 01, 
02, 03 E 04; L B CONSTRUÇÕES EIRELI (40.454.732/0001-76), DESCLASSIFICADA PARA O LOTE 
01 E 02; SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI (35.764.462/0001-60), 
DESCLASSIFICADA PARA O LOTE 02; CLASSIFICAR, as seguintes empresas para os seguintes 
lotes:  CENPEL – CENTRO NORTE PROJETOS E EMPREEDIMENTOS (05.502.041/0001-08), 
LOTE 01 R$: 59.529,27, LOTE 02 R$: 283.420,17; LOTE 03 R$: 129.478,40; LOTE 04 R$: 287.950,70; 
FORTALECE CONSTRUTORA EIRELI- (11.049.440/0001-50), LOTE 01 R$: 59.013,15; MASTER 
SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI (26.991.913/0001-00), LOTE 01 R$: 59.692,84; LOTE 02 R$: 
284.682,13; COMPLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (17.411.277/00014-00), LOTE 01 
R$: 59.186,78; LOTE 02 R$; 284.873,36; L B CONSTRUÇÕES EIRELI (40.454.732/0001-76), LOTE 
03 R$ 131.432,26; VIRGILIO & JACIRA CONSTRUÇÕES LTDA (01.992.393/0001-20), LOTE 01 R$: 
60.131,41; SANTA TEREZINHA E SERVIÇOS EIRELI (27.004.063/0001-72), LOTE 01 R$: 60.004,19, 
LOTE 02 R$: 284.729,15, LOTE 03 R$: 129.698,05; VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS 
LTDA (13.752.986/0001-06), LOTE 01 R$: 58.444,72, LOTE 04 R$: 289.950,88; F J DE MATOS NETO 
ME (20.160.697/0001-75), LOTE 01 R$: 59.884,20, LOTE 03 R$: 128.561,26, LOTE 04 R$: 291.363,60; 
DELMAR CONSTRUÇÕES EIRELI (17.803.489/0001-32), LOTE 01 R$: 59.289,40, LOTE 03 R$: 
130.449,91, LOTE 04 R$: 289.687,70; SERFI CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
EIRELI (35.764.462/0001-60), LOTE 01 R$: 59.943,32, LOTE 03 R$: 131.947,45; R7 SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI (22.791.178/0001-30), LOTE 04 R$: 286.697,02; CSA ENGENHARIA LTDA 
(39.629.277/0001-13), LOTE 01 R$: 60.365,17; LOTE 02 R$: 280.144,30, LOTE 03 R$: 128.848,24, 
LOTE 04 R$: 294.391,11; SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI (22.346.772/0001-12), 
LOTE 04 R$: 291.583,63. Decide, por unanimidade de seus membros, julgar CLASSIFICADA como 
a MELHOR PROPOSTA as empresas: LOTE 01- VM CONSTRUÇÕES LOCAÇÕES E EVENTOS 
LTDA (13.752.986/0001-06), R$: 58.444,72 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e quarenta e quatro 
reais e setenta e dois centavos). LOTE 02- CSA ENGENHARIA LTDA (39.629.277/0001-13) R$: 
280.144,30 (duzentos e oitenta mil cento e quarenta e quatro reais e trinta centavos).  LOTE 03- F J 
DE MATOS NETO ME (20.160.697/0001-75), R$: 128.561,26 (cento e vinte e oito mil quinhentos e 
sessenta e um reais e vinte e seis centavos). LOTE 04- R7 SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI 
(22.791.178/0001-30) R$: 286.697,02 (duzentos e oitenta e seis mil, seiscentos e noventa e sete 
reais e dois centavos). Ficando declaradas VENCEDORAS por apresentarem menor valor dentre 
as empresas classificadas. Concede-se, outrossim, o prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme 
estabelecidos no art. 109, inciso I alínea b) da Lei 8.666/1993, para interposição de recursos em face 
deste ato a contar da data desta publicação. Os interessados, querendo terão vistas dos autos. Demais 
informações: pmulicitacao@hotmail.com. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE - AVISO DE LICITA-
ÇÃO CHAMADA PÚBLICA Nº 16.05.001/2022 A CPLP da Prefeitura Municipal de Martinópole/
CE, torna público para conhecimento dos interessados,que no período de 31 de Maio de 2022 à 
20 de Junho de 2022, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Mar-
tinópole/CE, estará realizando CHAMADA PÚBLICA N.º 16.05.001/2022, com fins a OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE MAR-
TINÓPOLE-CE. Informações na Sede da CPLP, localizada à Av. Capitão Brito, S/N, Centro – Mar-
tinópole /CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Martinópole/CE, 27 de maio de 2022. Francisco das 
Chagas Lourenço Alves – Presidente da CPLP.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE 
LICITAÇÃO – O Ordenador de Despesas da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos, 
comunica aos interessados o edital da TOMADA DE PREÇO Nº 3005.02/2022, cujo objeto e CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL 
EM PIÇARRA LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNI-
CIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO, que realizar-se-á no dia 
15.06.2022, às 08:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário 
de expediente ao público, das 07:00 as 15:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes 
ou licitacao@santanadoacarau.ce.gov.brSantana do Acaraú, 30 de maio de 2022. Daniel Marcio 
Camilo do Nascimento - Presidente da Comissão de Licitação

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO 
DE LICITAÇÃO. PROCESSO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3005.05/22- PE/SESA. OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE MICROÔNIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME O TERMO DE REFE-
RÊNCIA. DO TIPO: MENOR PREÇO. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Santana do Acaraú-
-CE, toma público para conhecimento dos licitantes e demais interessados, que do dia 31 de 
maio de 2022 a 10 de junho de 2022 até às 14h00min. (Horário de Brasília), estará recebendo 
as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço 
Eletrônico www.licitacoes-e.com.br.  A Abertura das Propostas acontecerá no dia 10 de junho 
de 2022, às 14h01min. (Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá 
a partir das 15h00min do dia 10 de junho de 2022, (Horário de Brasília). O edital na íntegra 
encontra-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão de Licitação/Pregão, á 
Av. São João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú – CE, no licitacoes-e: www.licitacoes-e.
com.br, assim como no Portal de Licitações do TCE-CE: http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes/ e 
no sítio da Prefeitura Municipal. À comissão de Pregão. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - N° 
2022052302-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público para conhecimento 
dos interessados que, no próximo dia 16 de junho de 2022 às 09:00 hs, na Sede da Comissão, loca-
lizada na Rua Bezerra de Menezes, 350, Centro, estará realizando Licitação na Modalidade TOMADA 
DE PREÇOS, cujo critério de julgamento é MENOR PREÇO GLOBAL, cujo Objeto é a CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA ADEQUAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DE 
JAGUARIBARA/CE, COM APLICAÇÃO DE CAMADAS DE REVESTIMENTO TIPO “PIÇARRA” 
PARA REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO E PARA REVESTIMENTO PRIMÁRIO, CONFORME ES-
PECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSICO,  o qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no 
horário de 08:00hs às 13:00hs e no Site: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas. 
Jaguaribara/CE, 27 de maio de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO - TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2605.02/2022 - A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do 
Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
20 de junho de 2022 às 9h30min, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, 
Centro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de 
julgamento menor preço, tombado sob o nº 2605.02/2022, com o seguinte objeto: CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA PARA RECUPERAÇÃO 
DE CRÉDITOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na ín-
tegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal 
de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presi-
dente da Comissão Permanente de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DE DISPENSA 
DE LICITAÇÃO Nº 2005.01/2022 O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA 
SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA da Prefeitura Municipal 
de Baturité, em cumprimento à ratificação procedida, faz publicar o extrato resumido do processo 
de DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 2005.01/2022, a seguir: OBJETO: DELEGAÇÃO DO SERVIÇO 
PÚBLICO DE ILUMINAÇÃO, COMPREENDENDO A ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, 
EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS PÚBLICOS, ESPECIAL E DE EVENTOS OU DE INTERESSE 
PÚBLICO. FAVORECIDO: COMPANHIA DE INTELIGÊNCIA URBANA E SERVIÇOS S/A - 
URBANTECH, inscrita no CNPJ nº 40.211.550/0001-74. VALOR GLOBAL: R$ 79.511.040,00 
(setenta e nove milhões, quinhentos e onze mil e quarenta reais). FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, 
inciso IX, da Lei de Federal n. 14.133/2021 c/c Lei Municipal n. 2.118/2022, c/c Decreto Municipal n. 
33/2022. Declaração de Dispensa emitida e ratificada pelo Sr. Ordenador de Despesas da Unidade 
Gestora da Secretaria do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura. Baturité/CE, 24 de maio de 
2022. Cícero Antonio Sousa Bezerra ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DO TERMO DE 
EXECUÇÃO O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DO 
DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA do Município de Baturité/CE torna público o 
Extrato do Termo de Execução Delegada Nº 2405.01/2022, resultante da Dispensa de Licitação 
Nº 2005.01/2022, cujo objeto é a DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ILUMINAÇÃO, COM-
PREENDENDO A ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS PÚBLICOS, 
ESPECIAL E DE EVENTOS OU DE INTERESSE PÚBLICO: UNIDADE ADMINISTRATIVA: SECRE-
TARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
UNIDADE ADMINISTRATIVA: Sec. do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura ÓRGÃO – PRO-
GRAMA / ATIVIDADE: 11.01-25.752.1505.2.058 ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 FONTE 
DE RECURSO: 1751000000 OBJETO: DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE ILUMINAÇÃO, 
COMPREENDENDO A ILUMINAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, EQUIPAMENTOS, PRÉDIOS PÚBLI-
COS, ESPECIAL E DE EVENTOS OU DE INTERESSE PÚBLICO. CONTRATADA: COMPANHIA 
DE INTELIGÊNCIA URBANA E SERVIÇOS S/A – URBANTECH - CNPJ N° 40.211.550/0001-74. 
VALOR GLOBAL: R$ 79.511.040,00 (setenta e nove milhões, quinhentos e onze mil e quarenta reais). 
PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: Executar os serviços, objeto do Contrato, no prazo de até 
30 (trinta) anos, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço. PRAZO DA VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: O contrato terá o prazo de vigência a contar da data de sua assinatura pelo período de 
30 (trinta) anos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, inciso IX, da Lei de Federal n. 14.133/2021 c/c 
Lei Municipal N. 2.118/2022, c/c Decreto Municipal n. 33/2022. Baturité/CE, 24 de maio de 2022. 
CÍCERO ANTONIO SOUSA BEZERRA ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO URBANO E INFRAESTRUTURA 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2605.01/2022 A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE torna 
público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastramento de propos-
tas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO, 
tombado sob o nº 2605.01/2022, critério de julgamento menor preço por item, que será reali-
zado no dia 14 de junho de 2022, às 9h, no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.com.br, com o 
seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, 
PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE BATURITÉ/CE, o 
qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 
de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

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.

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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Campeão. O Real Madrid é campeão europeu pela 14ª vez. Neste sábado (28), a equipe espanhola derrotou o Liverpool 
(Inglaterra) por 1 a 0, no Stade de France, em Saint-Denis (França), na decisão da Liga dos Campeões. Os merengues 
possuem, agora, o dobro de conquistas do Milan (Itália), segundo maior vencedor do principal torneio de clubes do planeta.ESPORTES
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Saudades

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Dos meus arquivos. No dia 26 de março (um domingo) 
o Círculo Militar inaugurou o ginásio cel Juarez com uma 
bonita solenidade sendo homenageada a sra. Albanisa Sara-
sate, e entre os presentes os generais Meton Tavares, Sergio 
Ary, Nubio Rodrigues, Walter Pires e Itenrigue Elery.

MATRIMÔNIO Isolda Sales e Carlos Alberto entrela-
çam matrimônio. Lideranças na cultura, esporte e lazer no 
município e distritos de Beberibe. Exemplos de história e 
trabalho somam destaque nessa coluna.

QUEM É ELE? Sei que joga futsal e é craque. Me manda-
ram esta foto sem o seu nome. Quem é ele?

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

Fortaleza e Juventude em-
pataram por 1 a 1 na Arena 
Castelão, pela oitava rodada 
do Brasileirão, e terminarão 
a noite deste sábado (28) 
com um resultado insatisfa-
tório para as duas equipes. 
O primeiro continua na lan-
terna, enquanto o segundo, 
também na zona de rebai-
xamento, deixou escapar a 
vitória após abrir o placar 
no segundo tempo. Os gols 
foram marcados por Vitor 
Gabriel e Zé Welison.

O empate mantém o 
Tricolor do Pici no últi-
mo lugar, agora com dois 
pontos. Os gaúchos ficam 
com sete, na 17ª posição.

O Leão volta a campo 
na próxima quarta-feira 
(1º), às 20h30 (horário de 
Brasília), quando encara 
o clássico contra o Ceará, 
em jogo adiado da tercei-
ra rodada da Série A. Já o 
Juventude só joga no do-
mingo (5), quando recebe 
o Fluminense, às 11 horas.

Animado com a vaga 
nas oitavas da Libertado-
res, e precisando sair da 
lanterna do Brasileirão, o 
Fortaleza começou a par-
tida levando sustos, mas 
se impôs e melhorou ain-
da na primeira etapa, com 
mais posse de bola. Mas 
falta de criatividade pu-
niu os donos da casa, que 
criaram pouco, e, quando 
chegaram, não conver-
teram suas chances e so-
freram o gol de Vitor Ga-
briel. O Leão só conseguiu 
o empate após um rebote 

de cobrança de falta bem 
aproveitado por Zé Weli-
son, que acertou um belo 
chute de fora da área e 
igualou o marcador.

O time de Eduardo 
Baptista foi a Fortaleza 
com uma estratégia bem 
definida: primeiro se de-
fender, depois buscar os 
contra-ataques e tentar a 
vitória. E até o gol de Vi-
tor Gabriel, em boa joga-
da de Chico Kim, a pro-
posta estava funcionando. 
No entanto, com a reação 
dos donos da casa, o Juve 
cedeu o empate.

Em um jogo no qual 
vencer era tudo que o For-

taleza precisava, os três 
pontos não vieram, mas a 
situação poderia ser mui-
to pior não fosse a atua-
ção de Marcelo Boeck. O 
goleiro do Leão fez três 
defesas difíceis e garantiu 
ao menos o empate para o 
time da casa.

Investindo seus esfor-
ços na Taça Libertadores, 
o Fortaleza iniciou a ro-
dada na última posição da 
Série A, com um empate 
e cinco derrotas. Essen-
cial para o Leão respirar 
mais aliviado, a primeira 
vitória na competição não 
veio. Agora, o Tricolor vê 
o Cuiabá, primeiro time 

fora do Z4, seis pontos à 
sua frente.

Retrato da dura sequên-
cia de jogos de um clube 
que disputa três compe-
tições simultaneamente, 
três jogadores do Forta-
leza sentiram problemas 
musculares nos primeiros 
minutos da partida: Yago 
Pikachu, Marcelo Boeck 
e Tinga. O último teve de 
ser substituído, inclusive. 
Aliás, enquanto a maioria 
das equipes ‘descansarão’ 
durante a semana de Data 
Fifa, o Leão será um dos 
poucos a entrar em cam-
po, na quarta-feira, no 
clássico contra o Ceará.

O Leão irá voltar a campo na próxima quarta, no clássico rei contra o Ceará, pela a terceira rodada do nacional  

Loteria dos Sonhos
E mais uma vez a Loteria dos Sonhos mudou a vida 

de muita gente.

Frango
No Peladão 70 tinha um goleiro tão "frangueiro" que 

em determinado jogo levou um gol de um atacante 
adversário de cabeça e de fora da área. Em respeito a sua 
memória não publico o seu nome.

Pérolas do rei
E não fissuras do rei, como saiu na coluna de quinta-

-feira passada. Outra: o racha do Colégio Militar vem 
desde 1979 e não 1879. E mais. Detalhes tão pequenos 
de nós dois são coisas muito grandes para esquecer e 
não para arquivar. Serginho Carioca e não Camoca. 
Tramita na câmara e não transmite.

Ari Gadelha
Sob seu comando o Náutico viveu uma época de ouro. 

O restaurante estava sempre lotado e suas dependências 
internas com permanente atividades e seu parque aquático 
era um modelo para tudo o Brasil. Ari Gadelha Alencar 
Araripe iria completar 100 anos e nos deixou na semana 
que passou. Foi um "gentleman" em toda sua vida.

Basquete em cadeira de rodas
No último sábado, a CBBC convocou Gabriela dos Santos 

Oliveira (classe 3.0) e Ana Kelvia Lima (classe 1.0) para sele-
ção brasileira de basquete em cadeira de rodas para disputa 
da Copa América que será realizada em São Paulo de 9 a19 
de julho. As atletas defendem a equipe da Adesul- Ceará.

Brasileiras são prata
A dupla brasileira Talita e Rebecca ficou com a meda-

lha de prata na etapa de Ostrava, na República Tcheca, 
do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, encerrada ontem 
(29). As brasileiras enfrentaram a dupla alemã Svenja 
Muller/Cinja Tillman na decisão e acabaram sendo supe-
radas pelo placar de 2-0, com parciais de 21-18 e 21-16.

Alison é ouro
Alison dos Santos venceu nesse sábado (28) a prova dos 

400m com barreiras da etapa de Eugene (USA) da Diamond 
League de Atletismo. O brasileiro, que foi medalha de bronze 
nos Jogos Olímpicos em Tóquio, marcou o tempo de 47.23s 
na prova. A marca é a melhor do mundo em 2022 na prova.

O mexicano Sergio Pérez, 
da Red Bull, conquistou sua 
primeira vitória nesta tem-
porada, a terceira dele na 
carreira, ao vencer o Grande 
Prêmio de Mônaco da Fór-
mula 1. Com o resultado, o 
piloto segue na terceira colo-
cação da classificação geral, 

com 110 pontos. Seu compa-
nheiro Verstappen mantém a 
liderança do Mundial.

Carlos Sainz, da Ferrari, 
e Max Verstappen, da Red 
Bull, completaram o pódio. 
Em quarto e quinto lugar, 
ficaram Charles Leclerc, da 
Ferrari, e George Russel, da 

Mercedes, respectivamente. 
O britânico Lewis Hamilton 
encerrou em oitavo.

A corrida foi marcada por 
um grande atraso no início. 
Por conta da forte chuva em 
Mônaco, a largada foi poster-
gada e aconteceu pouco mais 
de uma hora após o horário 

previsto. Os pilotos chegaram 
a completar uma volta com a 
presença do safety car, mas não 
foi possível iniciar o circuito. 
O próximo Grande Prêmio 
acontece no dia 12 de junho, 
no circuito de Baku, no Azer-
baijão. A corrida está prevista 
para as 8 horas (de Brasília).

Pérez vence conturbado GP de Mônaco 
e Verstappen segue líder da Fórmula 1

Fortaleza empata em 1 a 1
com Juventude pelo Brasileiro
Precisando de um resultado positivo, o Tricolor do Pici de Juan Pablo 
Vojvoda não conseguiu a vitória diante do clube gaúcho no Castelão

AREIA MACHADO LTDA
CNPJ 35.369.182/0001-57

Torna público que recebeu da Secretaria de Agricultura, Pesca, Meio Ambiente e Defesa Civil a LICENÇA DE OPERA-
ÇÃO para EXTRAÇÃO DE AREIA, localizado no endereço Rua Coqueiro do Lagamar, SN, no município de Cascavel, 
Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA n° 237/97. Foi determinado o cumprimento das exigências das 
normas necessárias para o licenciamento ambiental na SAMPED.

DOMINGOS SÁVIO ALBUQUERQUE NUNES
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Li-
cença Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada 
no Loteamento Alphaville Ceará 2, Quadra SA1, Lote 21, Alameda Santa Lúcia, 
Bairro Cidade Alpha, Eusébio Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA das quais esta 
publicação é parte integrante.

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9659-PEDRO MENDES DE SOUZA E CLARA BEATRIZ DA SILVA CASTRO
Nº9660-CELSO PEREIRA E CHALIANNE BARBOSA LIMA
Nº9661-DENNIS LIMA LOPES E RACHEL ABREU OLIVEIRA.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 30 de Maio de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.

66789-WOLFGANG HARALD SCHMIDT E JANAINA DE SOUSA PAULINO
66790-JOÃO CARLOS GOMES DE OLIVEIRA E CINTYA MARIA RODRIGUES MARTINS
66791-CLAUDIO ANTONINI E KALINE GIRÃO JAMISON
66792-MARCOS AURELIO LIMA E FERNANDA MARIA DOS SANTOS DE OLIVEIRA.

Fortaleza, 27 de maio de 2022.
Antônio Tomás de Norões Milfont

Oficial do Registro Civil

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 Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41730 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DAVID AZEVEDO DA COSTA e ELIANE MARIA DOS SANTOS FERREIRA;
Edital n° 41731 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE OLIVEIRA DA SILVA e ALZENIRA DO NASCIMENTO BARBOSA;
Edital n° 41732 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CLAUDIO MARTINS DE OLIVEIRA e MARIA OIRES SILVA DA COSTA;
Edital n° 41733 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FELIPE MARTINS DE OLIVEIRA e GRAZIELE DORICO OLIVEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 27/05/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 27630 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDVAR MACIEL BARBOSA NETO e VITÓRIA COSTA DE MATOS;
Edital n° 27631 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO MOURÃO CRISOSTOMO e BRUNA BRAGA BARBOSA;
Edital n° 27632 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO FERNANDES BANDEIRA e HELENA DA SILVA LOPES;
Edital n° 27633 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADRIANO AIRES DE MELO e MILENA MARIA FROTA ALBANO;
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, 27/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31008 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NILSON MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR e FLAVIA KAROLLINA CORDEIRO PEREIRA;
Edital n° 31009 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DUAN NÍCOLAS ALVES MADEIRA BARROS e RAISSA ALMEIDA MARTINS;
Edital n° 31010 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO DIAS FACÓ FRANKLIN DE LIMA e MARIANA JÓCA ALENCAR ARARIPE;
Edital n° 31011 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARLYSON BRENO DA SILVA GIRÃO e RENATA SENA BARROS;
Edital n° 31012 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARIA ALICE DE OLIVEIRA e MARCYANNA GOMES DA SILVA;
Edital n° 31013 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA PINHEIRO e STÉFANIE DIAS RODRIGUES;
Edital n° 31014 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GIORGE JULIO DANTAS MARTINS e MINERRAH FERREIRA DE CARVALHO;
Edital n° 31016 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO PAULO GOMES DA SILVA e CAROLINE LIMA 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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339595 - Bartolomeu Fernandes Aide e Maria Betania da Silva;
339596 - Renato Arruda Araújo e Neuza Valentim da Silva; 
339597 - Francisco Autran Martins Costa Filho e Thalia de Sousa Alves.
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, 27 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala



A importância do teatro 
cultural atualmente na vida 
do ser humano é mostrar 
uma visão mais ampla, aberta 
em relação a tudo que acon-
tece no mundo. Se perceber-
mos as peças teatrais de hoje, 
praticamente quase todas 
são desenvolvidas e desem-
penhadas baseada em fatos 
reais. E através desse retrato 
é possível chamar atenção a 
temas presentes na socieda-
de . Também podemos citar 
que essa arte, é uma peça fun-
damental para o combate a 
preconceitos e descriminação. 
Primeiro pelas cenas que são 
retratadas e segundo pelo o 
que são apresentados. Pode-
mos notar também o estímulo 
ao conhecimento, a comuni-
cação, o aumento da autoes-
tima, ativação da criatividade, 
desenvolvimento do trabalho 
em equipe e o aumento do 
senso de responsabilidade. A 
autoestima é um dos fatores 
que as peças trazem de dife-
rencial na vida de um artista.

O teatro teve início ainda 
na Grécia Antiga, no século 
IV, antes de Cristo. As pes-
soas não tinham muitos mo-
mentos de lazer e para passar 
o tempo e sair um pouco 
mais da rotina, assistiam os 
teatros que aconteciam ao ar 
livre totalmente grátis sem 
pagar nenhum valor simbó-
lico e assistiam os espetácu-

los para adorar a Dionísio. A 
partir daí, o teatro se tornou 
uma opção de lazer, entre-
tenimento e cultura.  Como 
oferece outros benefícios 
como melhorar o senso crí-
tico sobre os acontecimentos 
do dia a dia e do mundo. A 
cultura cearense é bem diver-
sificada, mas para a agenda 
cultural, o teatro tem atraído 
bem a atenção dos cearenses.

Samantha Alves, enfer-
meira há 10 anos, relata um 
pouco mais sobre suas expe-
riências com o teatro na capi-
tal. “O teatro para mim é arte, 
imaginação e trabalho em 
equipe com enriquecimento 
cultural. Geralmente vou em 
turma de amigos e/ou família. 
É uma excelente programação 
para todos os públicos e ida-
de, além de ser um programa 
diferente que sempre nos traz 
reflexões e geralmente acaba-
mos nos identificando com 
algo que os atores encenam 
no palco”, afirma.

A importância do teatro 
cultural hoje em dia na vida 
do ser humano e mostrar 
uma visão mais ampla, aberta 
em relação a tudo que acon-
tece no mundo. Se perceber-
mos as peças teatrais de hoje, 
praticamente quase todas são 
desenvolvidas e desempenha-
das baseada em fatos reais. E 
através desse retrato é possível 
chamar atenção a mais da so-

ciedade para possíveis relatos. 
Também podemos citar que 
essa arte, é uma peça funda-
mental para o combate a pre-
conceitos e descriminação. 
Primeiro pelas cenas que são 
retratadas e segundo pelo o 
que são apresentados.  Pode-
mos notar também o estímulo 
ao conhecimento, a comuni-
cação, o aumento da autoes-
tima, ativação da criatividade, 
desenvolvimento do trabalho 
em equipe e o aumento do 
senso de responsabilidade e 
autoestima são um dos fatores 
que as peças trazem de dife-
rencial na vida de um artista.

No coração de Fortaleza, 
em meio ao centro da ci-
dade, na Praça do Ferreira, 
com funcionamento há mais 
de 80 anos, temos um cine-

teatro bastante conhecido 
pelos cearenses, é o CineTea-
tro São Luiz.  O cine teatro é 
um equipamento público da 
secretaria de cultura do esta-
do do ceará, onde todos que 
frequentam tem uma relação 
muito próxima com a cida-
de. Muitas pessoas tem uma 
história para contar sobre o 
teatro, já é algo que está nas 
raízes de um cearense. Após 
esse momento pandêmico, o 
cineteatro adotou várias  me-
didas protetivas e hoje já está 
em pleno funcionamento 
com toda a sua capacidade, 
mas sempre atento aos decre-
tos determinados pelo gover-
no do estado. Para o diretor 
José Alves Netto do Cine-
teatro São Luiz, durante esse 
período que o teatro estava 
fechado, os trabalhos não pa-
raram. “Diversos momentos, 
foram realizadas reuniões 
remotas onde realizam os 
processos de criação, de exi-
bição, mas sem o público. 
Essa relação com os artistas, 
com os produtores, com os 
criadores não se perdeu. Re-
inventamos esse lugar, o São 
Luis se adaptou, recriou e se 
restabeleceu com os grupos. 
Tivemos diversos processos 
criativos, principalmente com 
o audiovisual. Foi algo bem 
saudável e bacana e nos posi-
cionamos muito bem diante 
com o público sobre esse for-

mato”, afirma o diretor. 
Na capital cearense, teatros 

realizam convocações a artis-
tas para realizarem seus pro-
jetos, participando de editais 
e por fim, poder se apresentar. 
De acordo com o ator Marcos 
Medeiros, artista há 8 anos, 
em Fortaleza o que mais faz 
sucesso em peças teatrais são: 
Comédia e Teatros infantis. 
“O teatro infantil é algo que 
conseguimos realizar muito, 
pois não realizamos as peças 
somente em grandes teatros, 
Podemos estar atuando tam-
bém em escolas e em biblio-
tecas como uma contação de 
história. Essa prática ajuda 
muito financeiramente na 
vida de um ator, pois é algo 
que sempre pode acontecer e 

não apenas em datas específi-
cas e de acordo com o calen-
dário de um teatro em si”, diz.

Para mostrar a valorização 
do teatro, neste mês de Maio, 
em Fortaleza aconteceu a peça 
teatral “O vendedor de so-
nhos” do autor Augusto Cury. 
É sua primeira obra a receber 
uma versão teatral. O que traz 
enorme satisfação ao autor. 
O escritor, relata um pouco 
mais sobre sua experiência 
em adaptar o seu livro a uma 
pessoa teatral. “Eu fico mui-
to feliz de saber que uma das 
minhas obras, um dos meus 
romances psiquiátricos, está 
sendo adaptado para o teatro. 
Eu participei diretamente do 
roteiro com duas roteiristas 
maravilhosas. A Erikah e a 
Cris foram grandes parceiras 
nesse aspecto, e a Cris ainda 
é a diretora da peça. Enfim, 
estar adaptando uma obra 
minha e ver os atores parti-
cipando, vivenciando os per-
sonagens que eu construí nas 
mais diversas situações estres-
santes em que eles passaram, 
vivenciaram, e levando o es-
pectador a fazer uma viagem 
para dentro de si mesmo para 
encontrar o mais importante 
endereço que poucos encon-
tram, o endereço em sua pró-
pria mente, é de fato um gran-
de prazer”, conclui. 

Por Ismael Azevedo
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Esporte. A Sejuv realizará amanhã o Congresso Técnico dos Jogos Escolares da etapa macrorregional. 
No evento, ocorrerá o sorteio das equipes e serão divulgadas outras informações acerca das disputas. Os 
interessados podem acompanhar o Congresso ao vivo pelas redes sociais da secretaria a partir das 9h30.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

FIEC realiza entrega da Medalha do Mérito Industrial, durante celebração do Dia da Indústria
Na noite da ultima quinta 

dia 26/05, a Federação das 
Indústrias do Estado do Cea-
rá realizou uma solenidade 
para celebrar com  festa do 
Dia da Indústria.

O Presidente da FIEC, 
Ricardo Cavalcante, 
entregou a Medalha do 

Mérito Industrial a Carlos 
Pereira de Souza, Francisco 
Rogério Osterno Aguiar e 
Hermano Franck Júnior.

Foi agraciado com a 
Medalha da Ordem do 
Mérito Industrial, concedida 
pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI), o 

empresário Ivens Dias 
Branco Júnior.

Estiveram presentes na 
solenidade a Governadora 
do Ceará, Izolda Cela; o Ex-
-Governador Camilo Santa-
na; o Senador da República 
Cid Gomes; o Presidente da 
Assembleia Legislativa do 

Ceará em exercício, Fernan-
do Santana;

E mais o Comandante 
da 10ª Região Militar (10ª 
RM), General de Divisão 
André Luiz Ribeiro Cam-
pos Allão; o Presidente da 
Câmara Municipal de For-
taleza, Vereador Antônio 

Henrique; o Vice-Prefeito 
de Fortaleza, Élcio Batista;  
Desembargador do TRF-5, 
Cid Marconi; o Procura-
dor-Geral de Justiça do 
Estado do Ceará, Manuel 
Pinheiro; o Presidente do 
TCE-CE, Valdomiro Távo-
ra,  somente para citar.

Tendências para os negócios em 2022. A 15ª edição do Cenários do Varejo, evento anual da CDL 
de Fortaleza, realizado na última quinta-feira (26), no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza, revelou as 
principais tendências para os negócios pós-pandemia. Destaque para o aprimoramento da experiência 
de compra, a partir dos novos hábitos que permanecem no varejo. Tanto o digital quanto a experiência 
física foram ressaltadas no encontro, que contou com um público de mais de 800 pessoas. Além disso, 
os palestrantes destacaram que uma das principais estratégias a serem implementadas nos negócios é 
usar o que há de melhor no digital e no físico para atender às necessidades de cada nicho de consumo.

FOTOS MARILIA CAMELO

FOTO DIVULGAÇÃO

Cultura regional tem conquistado o público 
cearense na volta dos eventos presenciais
A cultura no Ceará é bem diversificada, mas para a agenda cultural, o teatro tem atraído bastante a atenção da população

A coluna errou, 
se penitencia: Vládia 
Rabelo, que aniversariou 
sábado, é coordenadora 
pedagógica da prefeitura 
e só tem elogios para o 
prefeito Sarto e para a 
secretária de educação 
municipal Dalila 
Saldanha.

Tudo bem nada contra. 
Mas aquelas incontáveis 
barracas na nova Beira-Mar 
são confundidas com au-
têntico mercado persa.

Só se vêem os mares 
bravios da cidade  quem 
está no mais alto dos 
edifícios e  hotéis.

Tem razão Fausto Nilo: 
está um horror nossa prin-
cipal atração turística.

Karine Silveira, a 
agridoce da Academia 
do Júnior, é professora 
das mais requisitadas em 
reforço escolar.

A coluna se apressa 
em mandar os parabéns 
para Milena Viana, 
ocorrido na quinta-feira 
passada. Ela desenvolve 
com êxito a locação de 
impressora local.

Formado pela 
Fametro em educação 
física, Jailson Sousa, 
aniversariante de sexta 
feira última, mostra todo 
seu conhecimento na 
academia Wet Fitness 
no bairro de Fátima. Ele 
é muito querido  pelos 
alunos e alunas da 
academia,  mercê do seu 
vasto conhecimento.

Felipe Gondim Melo, o 
cérebro da Sefaz, reuniu 
ontem a lista afetiva no seu 
aniversário. Grande figura.

E mais...

Marcos Medeiros, atuando 
na peça “A Mão e a Farsa” 
da Companhia de Teatro da 
Juventude em 2021 no Cuca 
do bairro Jangurussu

Samantha Alves em uma 
peça teatral “O vendedor de 
sonhos”, dirigido por Augusto 
Cury, onde teve a oportunidade 
de conhecer o Cineteatro 
São Luiz, em Fortaleza
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Izolda Cela, Ivens Dias Branco Júnior Ivens Dias Branco Junior em seu discurso

Gorete Pereira, Carlos Pereira e Ricardo Cavalcante Cid Gomes, Rogério Aguiar e Ricardo Cavalcante Hermano Franck sendo agraciado

Gabriel, Emanuel e Ivens Dias Branco Junior Luciano, Lissa, Ivens Júnior e  Morgana Governadora Izolda Cela fala aos presentes


