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A alta do contingente com algum tipo de trabalho pode ser explicada por fatores como a trégua na pandemia e a reabertura de atividades econômicas
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Desemprego recua, mas 
ainda atinge 11,3 milhões

O desemprego voltou a cair, mas a renda média do trabalho ainda dá sinais de fragilidade,
com baixa de quase 8% em um ano; a taxa de desocupação recuou para 10,5%

DADOS DO IBGE

Nos três meses imediatamente anteriores ao trimestre encerrado em abril (novembro de 2021 a janeiro de 2022), o indicador de desemprego 
estava em 11,2%. O número de desempregados, por sua vez, recuou para 11,3 milhões no mesmo período, apontou o IBGE. O contingente 

estava em 12 milhões até janeiro. O novo resultado (10,5%) veio abaixo das estimativas do mercado financeiro. ECONOMIA10
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Segurança. A Polícia Federal apresentou um esquema de segurança inédito para a proteção 
dos candidatos à Presidência. Entre outros, o plano envolve a criação de um grupo de inteligên-
cia de segurança e a definição de uma metodologia para identificar riscos contra cada candidato.NACIONAL

Já ouvimos muita gente falar em crescimento de 
1,5% e 2%

Presidente do BC, Roberto Campos Neto, sobre as no-
vas expectativas do mercado para o Brasil

O s novo partido União Brasil torrou 
dinheiro público, nesta terça (31), 
em um ato de campanha eleitoral 
fora de época para o “lançamento 

da pré-candidatura” presidencial de Luciano 
Bivar. Não se ouviram protestos contra o tea-
trinho: assim como Bivar é uma candidatu-
ra fake, filiados ao partido e convidados, no 
Centro de Convenções Ulysses Guimarães, 
também fingiram acreditar que o evento era 
coisa séria. Não era, até pelo deboche de gas-
tar um caminhão de dinheiro público do Fun-
dão Eleitoral.

Para que serve o Fundão
O União Brasil tem a maior fatia do Fundão 

Eleitoral. São quase R$1 bilhão que bateram 
do nosso bolso. Mas são precisos votos, em 
eleição.

Fake e sem votos
Pesquisa do instituto Ideia mostrou que Bivar 

soma 0,3% para presidente em seu Estado. E que 
são escassas suas chances até para deputado.

Dinheiro fácil
Com a omissão da Justiça Eleitoral, a turma 

enfia o pé na jaca, sem pudor. É o dinheiro 
fácil do Tesouro para financiar aventuras.

Quanto custou mesmo?
Cabe ao TSE divulgar o custo do evento fake, 

incluindo o cachê de claques, auditório, alu-

guel de parafernália eletrônica, jatinhos etc.

Recorde histórico
A população ocupada saltou de 85,9 mi-

lhões para 96,5 milhões e criou expectativa 
no governo de superar os 100 milhões antes 
da eleição.

Um dígito em breve
Os desocupados caíram de 14,8 milhões 

para 11,3 milhões e superar a barreira psi-
cológica de 10 milhões certamente terá forte 
efeito eleitoral.

Milhões estão melhor
Segundo o IBGE, houve queda de 7,9% no ren-

dimento médio, exceto para 3,5 milhões que dei-
xaram o desemprego e hoje têm contracheque.

É bom, esconde
Levou muitos economistas ao divã do ana-

lista a queda do desemprego, em um ano, de 

Candidatura fake de Bivar se alimenta do Fundão 

O PODER SEM PUDOR

Corria o sombrio 1º de abril de 1964 
quando um homem simples, carregando 
uma caixa, dirigia-se à rua do Príncipe, onde 
ficava o então IV Exército, no Recife. Um 
soldado armado de fuzil gritou “alto!”. Assus-
tado, o homem passou a gritar, enquanto era 
preso: “É uma d’água! É uma d’água!” O en-

gano seria desfeito horas depois, quando um 
capitão o interrogou: “Afinal, o que é ‘uma 
d’água’?” Ele esclareceu: “Meu capitão, eu 
sou encanador e estou levando uma bomba 
d’água na caixa. Se eu dissesse que era uma 
bomba d’água, os seus soldados iam me tra-
zer aqui vivo para conversar com o senhor?”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Bombinha de nada

14,9% para 10,5% da força de trabalho. Nos 
jornalões, foi assunto quase completamente 
ignorado. Notícia boa se esconde.

Passageiros torturados
Como há anos, ontem, o voo LA3343 da La-

tam não serviu nem água, na viagem de três 
horas entre Imperatriz (MA) e São Paulo. E 
ainda torturou passageiros esfomeados com o 
cheiro do almoço servido só à tripulação.

Mico Brasil
O lançamento da pré-candidatura bilio-

nária (e fake) de Luciano Bivar foi marcado 
por problemas técnicos. Apesar dos milhões 
gastos, faltou luz, o áudio falhou, transmissão 
também. Tanto dinheiro, tanto amadorismo.

Sinais do União
O ex-presidenciável Sergio Moro foi posto 

na última cadeira da “mesa diretora” do lan-
çamento da candidatura de Luciano Bivar a 
presidente, em Brasília. Ficou o mais longe 
possível do holofote e do microfone.

Tudo certo, certíssimo
A Comissão Avaliadora do TSE diz que o 

sistema brasileiro é “maduro”, mas a expres-

são mais correta seria “envelhecido” com ur-
nas ainda de 1ª geração, quando o mundo já 
utiliza urnas com tecnologia de 3ª geração. 

Solução paliativa
Associação de revendedores independentes, 

a AbriLivre prevê queda no preço da bomba 
com o limite de alíquota de ICMS de combus-
tíveis, mas lembra que a política de preços da 
Petrobras precisa ser revista. 

Meio entendedor
Pesquisa do site QuintoAndar feita pelo Da-

tafolha revela que cerca de 60% dos lares têm 
animal de estimação, no Brasil. Foram reali-
zadas três mil entrevistas, mais que a pesquisa 
da eleição presidencial.

Começo difícil
As redes sociais não gostaram nada do lan-

çamento de Luciano Bivar, e não Sergio Moro, 
como candidato do União Brasil a presidente. 
No Youtube, a discussão girava em torno da 
hashtag #SemMoroSemVoto.

Pensando bem...
...tem muita candidatura que não resistirá 

nem ao VAR.

Em um ano, 10,6 milhões
encontraram emprego
A divulgação da queda na taxa 
de desemprego no Brasil desde 
o início da reabertura da econo-
mia em termos percentuais, de 
14,9% para 10,5%, foi expressiva, 
mas escondeu números ainda 
mais significativos. Segundo 
dados do IBGE, em cerca de 
um ano, 10,6 milhões de pessoas 
deixaram de procurar emprego 
porque conseguiram uma vaga ou 
outra ocupação que lhes dá condi-
ções de sustentar a si e a família.

Os partidos estão uni-
dos pela candidatura 
de Lula e Alckmin, mas 
ainda há acordos pen-
dentes nos estados

FOTOMARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL

O prazo para a formação das federações havia sido fixado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

O prazo para as federações 
partidárias obterem registro 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) e ficarem aptas a 
concorrer nas eleições deste 
ano encerrou-se nesta terça-
-feira (31), com três federa-
ções tendo sido oficializadas 
junto ao Tribunal. São elas a 
que une PT, PCdoB e PV; a 
que une PSDB e Cidadania; e 
a que une Psol e Rede Susten-
tabilidade.

Um dos requisitos para a 
formação de uma federação 
é que a união das siglas, bem 
como um programa conjunto 
e uma diretoria em comum, 
tenham sido aprovados pelo 
órgão de deliberação nacio-
nal de cada uma das agre-
miações envolvidas. Agora, 
esses partidos devem ficar 
unidos por quatro anos – 
agindo como bancada única 
no Congresso Nacional, por 
exemplo. Além disso, as le-
gendas não vão disputar uma 
com a outra nas eleições, de-
vendo ter candidato único no 
caso de pleitos majoritários. 
A aliança deve ser respeitada 
também pelos diretórios re-
gionais.

A primeira federação 
aprovada pelo TSE chama-se 
Brasil da Esperança e reúne 
PT, PCdoB e PV. A Brasil da 
Esperança será presidida por 
Gleisi Hoffmann, atual pre-
sidente do PT. A primeira e 
a segunda vice-presidências 
ficam com Luciana Genro, 
presidente do PCdoB, e José 
Luís Penna, presidente do 
PV. Outra federação, que re-
unirá Psol e Rede, será presi-
dida por Guilherme Boulos, 
atual chefe do Psol, e terá 
como vice-presidente Heloí-
sa Helena, que comanda a 
Rede. Completa a lista a fe-
deração formada por PSDB e 
Cidadania, que será chefiada 
pelo presidente tucano Bru-

no Araújo, tendo como vice 
Roberto Freire, presidente do 
Cidadania.

Cláusula
O ingresso em uma fede-

ração ajuda ainda as siglas 
menores a superar a cláu-
sula de barreira, manten-
do assim verbas do fundo 
partidário, tempo gratuito 
de propaganda partidária e 
eleitoral no rádio e na TV 
e acesso a cargos de lide-
rança. Isso ocorre porque 
os votos nas eleições pro-
porcionais, para deputado 
federal e estadual, são con-
tabilizados de forma única 
para toda a federação. Su-
perar a cláusula de barreira 
também é condição para 
conseguir cargos internos, 
seja na Mesa Diretora da 
Câmara Federal ou em co-
missões técnicas.

Cláusula de barreira nada 
mais é que a exigência de um 
desempenho mínimo nas ur-
nas para que um partido te-
nha acesso a recursos públicos 
para se custear e aos cargos de 
liderança no Congresso. A 

ideia não é nova e já tomou 
uma série de formas ao longo 
das décadas no Brasil.

A lógica é estimular a fusão 
de legendas, reduzindo assim 
o grande número de partidos 
com representação na Câma-
ra. Há hoje deputados federais 
de 23 partidos, o que dificulta 
a formação de maiorias coesas 
e favorece negociações com 
interesses apenas em cargos e 
verbas do governo, sem lastro 
ideológico.

Regras
Para todos os efeitos, as 

federações funcionam como 
um único partido, motivo 
pelo qual a legislação exige 
que as legendas tenham afi-
nidade ideológica para poder 
se unir. Essa é uma das prin-
cipais diferenças do novo 
instituto para as antigas coli-
gações, que eram regidas por 
conveniências unicamente 
eleitorais, sendo desfeitas 
logo após os pleitos.

Esse é um dos principais 

motivos para as coligações 
terem sido proibidas nas elei-
ções proporcionais, aquelas 
que elegem deputados fe-
derais e estaduais. Isso por-
que, nesse tipo de votação, 
os votos são contabilizados 
para todos os partidos, em 
bloco, sendo as cadeiras na 
Câmara distribuídas propor-
cionalmente ao tamanho de 
votação de cada um desses 
blocos. Ou seja, nas antigas 
coligações, ao votar em um 
partido de esquerda, por 
exemplo, o eleitor poderia 
ajudar a eleger um deputado 
de uma sigla de direita, que 
por conveniências locais ti-
vesse se coligado a sua oposta 
ideológica.

Nas federações, os votos 
para deputado são contabi-
lizados da mesma maneira, 
mas com as novas regras o 
eleitor pode ficar seguro de 
que o voto vá sempre para 
alguém com quem tenha afi-
nidade ideológica. (Com in-
formações da Agência Brasil)

PT e PSB decidem 
resolver impasses
nos estados até dia 15

Os presidentes do PT 
e do PSB, ao lado do 
ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e do 
ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSB), que será 
seu vice na chapa, fixaram 
o prazo de 15 de junho, 
daqui a duas semanas, 
para resolver entraves 
das duas legendas nas 
disputas nos governos 
estaduais.

Ainda há indefinições 
nos palanques dos estados 
de São Paulo, Rio de Ja-
neiro, Rio Grande do Sul, 
Espírito Santo 
e Pernambuco. 
Esses estados 
foram tratados 
em reunião 
nesta terça-feira 
(31), quando, 
segundo relatos, 
Lula e Alckmin 
delegaram aos 
presidentes dos 
dois partidos a missão de 
desatar esses nós.

O presidente do PSB, 
Carlos Siqueira, cobrou o 
desprendimento do PT em 
estados como Rio Grande 
do Sul e Espírito Santo, 
sinalizando a possibili-
dade de se esforçar pela 
retirada da candidatura 
do ex-governador Márcio 
França em São Paulo. Já 
em São Paulo, maior colé-
gio eleitoral, o PT defende 
a candidatura do ex-pre-
feito Fernando Haddad, 
que lidera as pesquisas 
de intenção de voto no 
estado, enquanto o ex-go-
vernador Márcio França 
(PSB) resiste à ideia de 
desistir de ser candidato 
ao governo paulista.

“Óbvio que temos que 
fechar em relação aos 
estados. Achamos que tem 
de ser de forma sistêmi-
ca e integrada. Não tem 
como resolver um estado 
e não outro. Queremos 
estar juntos em todos os 

estados. Está aí exatamen-
te a nossa força”, afirmou 
a presidente do PT, Gleisi 
Hoffmann. Para ela, não 
há justificativas para o 
PT e PSB estarem em 
palanques diferentes nos 
estados onde ainda não há 
definições. “Entendemos 
que sair separado enfra-
quece. Essa é uma eleição 
polarizada. A tendência 
é que a polarização esteja 
nos estados”, continuou a 
petista.

Carlos Siqueira afirmou 
ainda que, pessoalmente, 

nunca defendeu a ideia 
de pesquisa. “O critério 
deve ser o que é impor-
tante politicamente para 
fortalecer nossa unidade”, 
disse. “Achamos que o PT 
será um pouco generoso 
em compreender a situa-
ção do PSB e chegar em 
acordo em vários lugares”, 
disse.

As duas legendas che-
garam a discutir a for-
mação de uma federação 
partidária – uma espécie 
de fusão temporária a par-
tir da qual dois ou mais 
partidos devem atuar de 
maneira coordenada pelos 
próximos quatro anos, 
inclusive nas eleições, 
apoiando um ao outro. A 
ideia, no entanto, aca-
bou não vingando, ainda 
que as siglas continuem, 
na prática, articulando 
candidaturas únicas nos 
estados. A movimentação 
tem como laço unificador 
a chapa formada por Lula 
e Alckmin nacionalmente.

Prazo de registro encerra 
com três federações criadas
Foram oficializadas as junções entre o PT, o PCdoB e o PV; entre PSDB e 
Cidadania; e entre Psol e Rede. Eles estarão juntos por quatro anos



1 - O radialista Ely Aguiar confirmando seu 
ingresso no PSDB, partido pelo qual pretende voltar a 
ser deputado estadual.

***
2 - Em Canindé a prefeita Rozário Ximenes vai 

continuar votando do estadual João Jaime. A sua filha 
Sara Ximenes ficará para o próximo pleito.

***
3 - O empresário Luiz Gastão decidiu que vai 

mesmo disputar vaga à Câmara Federal em outubro 
vindouro. Ele é o presidente do Sistema Fecomércio 
(Sesc, Senac, IPDC), com atuação em todo o Ceará. 
Estamos atentos.

em poucas linhas

6

Segurança.  Termina hoje o curso de 20 horas/aulas de Direção Defensiva proporcionado pela Amsec. 25 
servidores da Guarda Municipal de Fortaleza foram capacitados e aprenderam também sobre outros temas 
como prevenção de acidentes, uso das luzes, sinalização, ultrapassagem e equipamentos obrigatórios.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 1º de junho de 2022  O ESTADO                     

Durante a noite de on-
tem, o vice-prefeito de 
Fortaleza, Élcio Batista, 
que está no comando inte-
rino da gestão municipal 
até sexta-feira, realizou 
a entrega oficial da Casa 
do Turista da Beira Mar. 
“Toda cidade do mundo 
que se propõe a se apre-
sentar como uma cidade 
turística e capaz de acolher 
visitantes precisa ter um 
centro para que as pessoas 
possam se dirigir para tirar 
dúvidas, saber os principais 
eventos e os principais lu-
gares para ter acesso a gas-
tronomia local. Essa casa 
é fundamental porque está 
justamente na Beira-Mar 
que é um epicentro do tu-
rismo em Fortaleza”, decla-
rou o vice-prefeito.

De acordo com ele, as ex-
pectativas para o futuro do 
turismo são boas. “A ges-
tão do Prefeito Sarto está 
sendo muito marcada por 
uma aceleração da trans-
formação da cidade de For-
taleza de uma cidade que 
ainda tem indústrias para 

uma cidade completamen-
te voltada para a economia 
criativa e para a economia 
do comércio e serviços. A 
economia criativa é a base 
da economia da cidade nes-
sa década e nas próximas”, 
afirma.

Élcio Batista acredita 
que a Beira-Mar de For-
taleza tem um impacto 
significativo em toda a ci-
dade. “É por isso que ela é 
chamada de ‘Beira-Mar de 
todos’. Por isso, que ela é 
a nossa grande indústria. 
O Prefeito Sarto anunciou 
que vai fazer investimen-
tos na Praia de Iracema e 
que, em breve, também vai 
inaugurar a ‘Nova Barra do 
Ceará’”, conta.

A Casa do Turista fica 
localizada ao lado do re-
cém inaugurado skatepark 
e servirá como um ponto 
de apoio para os visitantes 
de Fortaleza, tendo aten-
dimento diário das 12h 
às 20h. De acordo com o 
Secretário do Turismo de 
Fortaleza, Alexandre Pires, 
o equipamento proporcio-

nará informações úteis des-
de necessidades básicas que 
o turista possa ter como 
questões de saúde e segu-
rança, até sugestões de pas-
seios. “A diferença da Casa 
do Turista da Beira-Mar, é 
que nós vamos ser também 
um local de cupons de des-
contos para o turista. Isso 
tem muito na Europa e nos 
Estados Unidos, pontos 
de informação de turismo 
onde as pessoas podem ter 
descontos de passeios”, ex-
plica.

Para proporcionar essa 
novidade, o secretário 
conta que foram feitas 
diversas parcerias como 
com a Associação Brasi-
leira de Bares e Restauran-
tes (Abrasel), Associação 
Brasileira de Agências de 
Viagens (ABAV) e a As-
sociação Brasileira da In-
dústria de Hotéis (ABIH), 
além do Sindicato dos 
Guias.

Além do equipamento 
inaugurado na Beira-Mar, 
Fortaleza também conta 
com outras Casas do Turis-

ta no Mercado Central, na 
10ª região militar, no Aero-
porto de Fortaleza e no Es-
toril na Praia de Iracema. 
Outras duas estão sendo 
construídas no Parque das 
Crianças e na rodoviária.

Turismo de Fortaleza
O Secretário do Turismo 

destacou também que For-
taleza tem recebido atenção 
significativa por parte dos 
sites de pesquisa de des-
tinos mais procurados no 
Brasil. “Fortaleza tem esta-
do sempre entre os dois ou 
três primeiros lugares, isso 
nos deixa muito felizes e 
com muita responsabilida-
de. Antes da pandemia nós 
já estávamos trabalhando 
sempre entre os 10 princi-
pais destinos e isso é fruto 
de um trabalho realizado 
há bastante tempo. Fizemos 
na cidade muitas obras de 
infraestrutura, investimos 
muito na promoção do des-
tino e na capacitação dos 
agentes do trade”, orgulha-
-se.

(Yasmin Rodrigues)

População de Beberibe recebeu semana passada uma nova 
Escola de Tempo Integral, sistema de abastecimento e areni-
nhas. Verdade. Dia após dia, a educação pública do Ceará 
se consolida como referência no País. Exemplo disso é mais 
nova Escola de Ensino Médio em Tempo Integral (EEMTI) 
Raimundo Nonato Carlos dos Santos, inaugurada no distri-
to de Parajuru, em Beberibe. A escola tem capacidade para 
atender até 360 estudantes em tempo integral. Os alunos 
contam com oito salas de aula, biblioteca, sala de vídeo, Sala 
do Grêmio, Laboratório de Ciências, dois Laboratórios de 
Informática, Laboratório de Matemática, refeitório, quadra e 
anfiteatro. O investimento total foi de R$ 6,8 milhões, oriun-
dos de recursos estaduais e federais.  A unidade de Parajuru 
é uma das novas escolas contempladas com o tempo integral 
em 2022. A oferta dessa modalidade começa a partir da 1ª 
série do Ensino Médio e a expansão ocorre gradualmente 
para as próximas séries. Cada escola oferta uma jornada de 
sete a nove horas, garantindo até três refeições diárias. 

Boas obras em Beberibe

Economac em Caucaia
Confirmado: com a retomada dos eventos em todos 

os setores do Ceará, o nosso estado vai ser sede de 23 a 
25 vindouro, da Economac Nordeste 2022. O importante 
momento para a economia cearense vai acontecer na vi-
zinha Caucaia, no Hotel Galé, na praia do Cumbuco, com 
o tema: "Pessoas e Tecnologia para o Desenvolvimento do 
Matcon, ou seja, investir com inteligência.

Importante
O setor de comunicação do Governo do Estado destaca 

que o encontro quer integrar elos da cadeia da construção 
e, o mais importante, mostrar todas as possibilidades e 
potencialidades que tem o Ceará para atrair investimentos 
junto às empresas da construção.

Casa civil licita
isso mesmo. Informa o secretário Chagas Vieira, que 

através do Pregoeiro da Procuradoria Geral do Estado, 
José Célio Bastos de Lima, o Governo do Estado está 
recebendo registro de preço para futuras bem eventuais 
aquisições de nutrição, confirme especificações contidas 
no Edital e seus anexos. Os interessados têm até o próximo 
dia dez (10) para se inscrever.

E mais
Além da unidade de ensino, o Governo do Ceará en-

tregou um novo sistema de abastecimento e autorizou a 
construção de duas areninhas para Beberibe. Os seis mil 
moradores de Parajuru também contam com um novo 
sistema de abastecimento de água. Foram investidos 
mais de R$ 3 milhões no novo sistema, que realiza a 
captação de água através de seis poços profundos, 610 
metros de adutora de água bruta, estação de tratamento 
de água com capacidade de 13,5 litros/segundo e 3.393 
metros de adutora de água tratada.

Esporte para transformar
Outra ação importante para as crianças e jovens de 

Beberibe foi a assinatura das ordens de serviço para 
construção de duas Areninhas, a serem implantadas na 
Serra do Félix e Sucatinga. As obras serão supervisiona-
das pela Superintendência de Obras Públicas (SOP).  Até 
o momento, o Governo do Ceará já inaugurou 277 Areni-
nhas em diversas regiões. Os equipamentos oportunizam 
mais esporte e lazer, fortalecendo vínculos familiares 
e comunitários. A governadora Izolda Cela (Foto), falou 
aos jornalistas sobre a agenda realizada em favor de Be-
beribe, na última semana de maio e, ressaltou: "Vamos 
continuar nosso trabalho buscando fazer cada vez pelas 
comunidades sempre muito carentes".

Vice-prefeito inaugura a 
Casa do Turista da Beira-Mar
A entrega oficial do equipamento ocorreu na noite de ontem, 31, ao lado 

do também recém inaugurado skatepark da “Nova Beira Mar”

A governadora do Esta-
do, Izolda Cela, anunciou, 
durante a manhã de ontem, 
31, que diversas rodovias es-
taduais do Ceará serão con-
templadas com um projeto 
de recuperação que objetiva 
reparar as estradas que foram 
danificadas pela intensa qua-
dra chuvosa de 2022.A Casa 
do Turista da Beira-Mar pos-
sui atendimento bilíngue e 
diário, das 12h às 20h

O chamado “Pacote de 
Recuperação Funcional das 
Rodovias Estaduais” pretende 
realizar a reforma de um total 
de 1.510 km, em 80 trechos de 
CEs, no período de  até um 
ano. Com um investimento de 
R$ 477 milhões, o pacote deve 
alcançar 89 municípios do 
Ceará,  onde ocorrerão servi-
ços de reciclagem de base com 

adição de brita; pavimentação 
com revestimento asfáltico; 
sinalização horizontal e ver-
tical, entre outras ações. Além 
de Fortaleza, os trechos con-
templados estão em cidades 
como Limoeiro do Norte, So-
bral, Crato, Tauá, entre outras.

De acordo com o Governo 
do Estado, ao promover o re-
paro de defeitos nas superfí-
cies do pavimento e estender-
-se a vida útil das estradas, é 
possível evitar que correções 
pontuais sejam uma necessi-
dade. “O Ceará tem cerca de 
8.900 km de estradas estadu-
ais pavimentadas. Uma parte 
delas foi mais severamente 
impactada pelas intensidade 
das chuvas, que nós gosta-
mos e damos graças a Deus, 
mas vamos fazer a recupera-
ção daquilo que impactou”, 

detalhou a governadora.
De acordo com Marcos 

Cals, Secretário das Cidades, 
uma outra razão para que as 
rodovias tenham sido dani-
ficadas é o aumento do peso 
sobre o pavimento, que só 
aguenta uma certa quantidade 
de toneladas por eixo. “Essas 
estradas já estão consolida-
das, muitas delas servirão de 
escoamento da produção [...] 
Muitas vezes, os bitrens pre-
judicam as CEs. E aqui está a 
governadora recuperando es-
sas estradas”, pontuou.

Na CE-085, as obras já fo-
ram iniciadas. Nas outras lo-
calidades, um estudo técnico 
da SOP elencou os pontos 

que devem ser reparados com 
maior urgência e, de acordo 
com Quintino Vieira, superin-
tendente das Obras Públicas,  
as equipes estarão presentes 
nessas regiões, a partir de hoje, 
1. “Nós já temos o levantamen-
to de todos aqueles que deve-
rão ser iniciados de imediato 
para dar melhor condição aos 
estudantes, trabalhadores e tu-
ristas, que merecem respeito 
para circular em uma estrada 
de boa qualidade e bem sina-
lizada, diminuindo os aciden-
tes”, opinou. A população pode 
informar ao Governo sobre 
eventuais problemas em ro-
dovias estaduais pelo telefone 
(85) 98404-9800.

Izolda Cela anuncia pacote de 
recuperação para rodovias do Ceará

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. O Secretário 
de Educação e Cultura da Prefeitura de Amontada torna público, para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia 14 de Junho de 2022, às 09h00min, estará abrindo Licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 30.05.01/2022.05/PE, para o 
seguinte objeto: seleção de melhor proposta para Registro de Preços para futura e eventual 
serviço de manutenção e recuperação de cadeiras e mesas escolares de responsabilidade 
da Secretaria de Educação e Cultura do Município de Amontada/CE, o qual encontra-se na 
íntegra na Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas 
do Estado do Ceará, no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes, 
ainda, www.bllcompras.org.br. Amontada/CE,  31 de Maio de 2022. Jerffson Bruno 
Oliveira - Secretário de Educação e Cultura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico n° 
2022.05.31.1. Realizará licitação, através da plataforma eletrônica www.bllcompras.com, cujo 
objeto é aquisição de equipamentos hospitalares e instrumentais para o Hospital Municipal Santo 
Antônio, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde de Barro/CE. Abertura: 14 de junho de 
2022, às 09:00 horas. Início de acolhimento das propostas comerciais ocorrerá a partir do dia 02 
de junho de 2022, às 09:00 horas. Maiores informações e entrega de editais no endereço 
eletrônico: www.bllcompras.com, ou pelo telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 31 de maio de 
2022. Heitor Fernandes Felix – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de Preços 
Nº. 07.009/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, 
torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 20 de junho de 2022 às 09h 
na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61760-000 – Eusébio – CE, estará realizando 
Licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada 
para construção de Unidade Básica de Saúde – UBS Tipo 1 – no Bairro Santa Clara, no Município 
de Eusébio-CE., tipo menor preço. O Edital poderá ser obtido no portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que a partir das 16:00 Horas do dia 01 de Junho de 2022, estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SS-PE006/22, 
cujo objeto é locação de veículos tipo minivan, conforme especificação do Anexo I, para atender 
as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Itaiçaba/CE. Data da Disputa de 
Preços: 13 de Junho de 2022 às 09:00 horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser 
adquirido nos dias úteis na Av. Coronel João Correia, Centro, Itaiçaba/CE, ou através dos sites: 
www.bllcompras.com, https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 
31.05.2022. Joéliton Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com Sede na 
Praça Anastácio Maia, nº 40 – Centro – Orós-CE, comunica aos interessados que no dia 13 de 
junho de 2022, 09:00hs, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
2022.05.31.01-SRP. Objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de 
serviços de organização, estrutura em geral, produção e realização dos eventos culturais do 
Município de Orós, tudo conforme Anexo I. O Edital completo estará disponível no endereço 
acima, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00h às 
12:00h, ou pelos os si tes: www.bl l .org.br. ou pelo o Portal das Lici tações: 
http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. Orós/Ce, 31 de maio de 2022. José 
Kleriston Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. O Município de 
Umari/CE, Realizará Certame Licitatório na modalidade Pregão nº 2022.05.30.1, do tipo 
Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de materiais de expediente, higiene e limpeza, copa e 
cozinha, gêneros alimentícios, frutas e verduras e carnes e frios, destinados ao atendimento das 
necessidades das diversas Secretarias e Órgãos do Município de Umari/CE. Abertura: 14 de 
junho de 2022, a partir das 9h00min. Início de acolhimento das propostas: 02 de junho de 2022, às 
9h00min. Maiores informações e acesso ao Edital nos sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br 
e/ou bllcompras.com. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3578-1161. 
Umari/CE, 30 de maio de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Prosseguimento. A CPL da 
Prefeitura Municipal de Umari/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que estará dando prosseguimento ao Certame Licitatório, na 
modalidade Concorrência n° 2022.03.21.2, neste dia 02 de junho de 2022, às 15h30min, onde 
serão abertos os envelopes contendo as propostas comerciais dos licitantes habilitados. 
Maiores informações na sede da CPL, sito na Rua 03 de agosto, 200, Centro, Umari/CE, ou pelo 
telefone (88) 3578-1161, no horário das 8h às 12h. Umari/CE, 30 de maio de 2022. Cicero 
Anderson Israel Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o Resultado do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação Apresentados ao Processo Tomada de Preços Nº 05.012/2022, cujo 
objeto versa sobre pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, conforme 
Convênio Nº 87/2022 - Processo  10184080/2021 - MAPP 1767 - SOP. Empresas Habilitadas: 01 – 
F. J. de Matos Neto; 02 – N.R Construcoes e Servicos EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
18.635.562/0001-77; 03 – A T L Construcoes e Servicos EIRELI; 04 – R Construcoes e Servicos 
EIRELI ME; 05 – M A Feitosa de Sousa LTDA; 06 – Claudio R. dos Mendes G. E Jorge; 07 – Araujo 
Batalha Servicos e Construcoes EIRELI ME; 08 – CENPEL - Centro Norte Projetos e 
Empreendimentos LTDA; 09 – Antonio Valcenir Vieira Costa; 10 – Habite Engenharia EIRELI; 12 – 
H. M. de Vasconcelos Servicos EIRELI; 13 – Real Serviços EIRELI; 14 – Sertão Construcoes 
Serviços e Locações LTDA; 15 – WU Construcoes E Serviços EIRELI; 16 – Abrav Construcoes 
Servicos Eventos e Locacoes EIRELI; 17 – CONJASF – Construtora de Açudagem LTDA; 19 – 
Nova Costrucoes, Incorporações e Locações EIRELI; 20 – Dolmen Construcoes e Servicos 
EIRELI; 21 – Apolo Serviços e Construcoes LTDA; 22 – Medeiros Construcoes e Serviços LTDA; 23 
– G7 Construcoes e Servicos EIRELI; 24 – C M Oliveira Construtora; 25 – Cauipe Construcoes e 
Empreendimentos EIRELI; 26 – Limpax Construcoes e Servicos LTDA; 27 – IPN – Construções e 
Serviços EIRELI; 28 – S & T Construcoes e Locacoes de Mao de Obra LTDA; e 29 – Trevo 
Engenharia e Serviços EIRELI. Empresas Inabilitadas: 11 – Construtora Vipon EIRELI, conforme 
exigido no item 4.2.4.2; e 18 – Fênix - Locacoes e Empreendimentos EIRELI, conforme exigido no 
item 4.2.4.2. Fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O 
inteiro teor dessa decisão em ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta 
publicação, no horário de atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sítios 
eletrônicos: https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. 
Novo Oriente - Ceará, 30 de maio de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o Resultado do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação Apresentados ao Processo Tomada de Preços Nº 05.013/2022, 
cujo objeto versa sobre construção de praça no Bairro Oriente II, Sede do Município de Novo 
Oriente-CE, conforme Convênio Nº 93/2022 - Processo  10468003/2021 - MAPP 881 - SOP. 
Empresa Habilitada: M A Feitosa de Sousa LTDA. Empresas Inabilitadas: 01 – IPN – 
Construções e Serviços EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; 02 – Cauipe 
Construcoes e Empreendimentos EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; 03 - 
Medeiros Construcoes e Serviços LTDA, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; 04 – WU 
Construcoes e Serviços EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; 05 – Construtora 
Vipon EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; 06 – ABRAV Construcoes Servicos 
Eventos e Locacoes EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; e 08 – RCanuto 
Engenharia EIRELI, por não atender as exigências do edital referente a Qualificação técnica-
operacional, conforme exigido no item 4.2.4.2. Fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 
109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa decisão em Ata, estará disponível no 
Setor de Licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público 
d a s  0 7 : 0 0 h  à s  1 3 : 0 0 h  e  a i n d a  n o s  s e g u i n t e s  s í t i o s  e l e t r ô n i c o s : 
https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 30 de maio de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Pentecoste - Termo de Adjudicação e 
Homologação. O Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano de Pentecoste 
Sr.(a). Miguel Gomes Martins Neto, Inscrito no CPF: 917.618.753-53 no uso de suas 
atribuições legais e, considerando a Comissão de Licitação cumprindo todas as exigências do 
Procedimento de Licitação cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para 
execução de pavimentação em pedra tosca sem rejuntamento no Bairro Renascer no 
Município de Pentecoste. Conforme Anexos I e II parte integrante deste Processo vem, 
Homologar e Adjudicar o Presente Processo Administrativo de Licitação n.º 2022.03.10.14-
TP-ADM, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, 
fica o presente processo Homologado e Adjudicado em favor de: Construtora Nova 
Hidrolândia EIRELI, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 22.675.190/0001-80, no valor global de R$ 
499.064,41 (quatrocentos e noventa e nove mil sessenta e quatro reais e quarenta e um 
centavos), Representante legal: Francisco Jerberson Timbó Magalhães, inscrito no CPF nº 
817.627.633-20. Pentecoste (CE) 30 de Maio de 2022. Miguel Gomes Martins Neto - 
Secretário de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano.



O valor anunciado é 
bastante superior a esses 
números de aquisições. 
Hoje os alemães têm 140 
Eurofighter e 88 Tornado

INTERNACIONAL
Embargo. Mantendo a pressão por mais ajuda contra a invasão russa de seu território, a Ucrânia 
reclamou do escopo do embargo ao petróleo de Moscou acertado em princípio pela União Europeia 
na véspera. “A pausa para acertar novas sanções foi muito longa”, disse assessor de Zelenski.
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Alemanha: Força 
Aérea leva 41%
do pacote militar

A compra de novos 
caças é a prioridade do pa-
cote militar que irá tripli-
car o orçamento de defesa 
da Alemanha neste ano, 
uma das mais importantes 
mudança geopolíticas na 
Europa decorrentes da 
invasão russa da Ucrânia.

O documento deta-
lhando a divisão do plano 
do premiê Olaf Scholz 
foi divulgado nesta terça 
(31), três meses depois de 
Berlim ter feito 
o anúncio do in-
cremento de EUR 
100 bilhões (R$ 
507 bilhões no 
câmbio de hoje) 
devido à guerra 
de Vladimir Putin 
contra o vizinho.

Scholz, que 
ocupa o cargo 
desde dezembro passado, 
teve de negociar com a 
oposição democrata-cristã e 
com partidos de sua própria 
coalizão, chegando a um 
acordo no domingo (29).

A Força Aérea irá ficar 
com 40,9% das verbas. Ela 
já havia anunciado que pre-
tende comprar ao menos 35 
novos caças norte-america-
nos F-35, que irão substituir 
os antigos Panavia Tornado, 
feitos por um consórcio eu-

ropeu, na função de ataque 
com capacidade de uso de 
armas nucleares.

Será também comprado 
um novo lote do caça mul-
tinacional europeu Euro-
fighter Thypoon, que Berlim 
já voa, ao menos 15 uni-
dades, mas provavelmente 
mais. O valor anunciado 
é bastante superior a esses 
números de aquisições. 
Hoje os alemães têm 140 
Eurofighter e 88 Tornado.

E também será des-
tinado dinheiro para o 
programa que a Alemanha 
tem com a França para 
desenvolver um caça de 
quinta geração, uma res-
posta política a Paris pelo 
fato de que a aquisição dos 
F-35, que são aeronaves 
dessa categoria, na prática 
mata essa iniciativa. Um 
sistema de alerta anteci-
pado por satélites também 
deverá estar na conta.

A megacidade de Xangai, 
na porção oeste da China, 
deixa nesta quarta-feira (1º) 
o rígido lockdown que per-
durou por dois meses para a 
maioria dos seus 25 milhões 
de habitantes. Funcionários 
públicos começaram a des-
montar cercas e barreiras 
policiais em torno de con-
juntos residenciais e prédios 
administrativos, que passa-
ram a fazer parte da paisa-
gem urbana local.

As restrições serão ali-
viadas para cerca de 22,5 
milhões de pessoas –con-
tingente semelhante à 
população de Minas Ge-
rais– que vivem em regiões 
consideradas de baixo ris-
co. Os moradores poderão 
circular em vias públicas e 
ir presencialmente ao tra-
balho, mas a máscara ainda 
é item obrigatório. Jantares 
em restaurantes seguem 
proibidos, e lojas podem 
operar somente com 75% 
da capacidade usual.

A política de testagem em 
massa, apesar de aliviada, 
se mantém: utilizar o trans-
porte público exigirá que os 
passageiros tenham sempre 
em mãos o resultado negati-
vo de um teste para detecção 
da Covid feito nas últimas 
72 horas. Aqueles infectados 
pelo coronavírus e os que 
tiveram contato com eles te-
rão de realizar quarentena.

Saída
A saída do lockdown foi 

comunicada na segunda 
quinzena de maio, quando o 
número de novas infecções 
diárias diminuiu. Autorida-
des chegaram a anunciar que 
a Covid zero –estratégia de 
Pequim que busca eliminar 
a disseminação do vírus, em 

vez de conviver com ele– foi 
atingida em Xangai, já que 
novos casos com sintomas 
não eram registrados fora 
das áreas que estavam em 
quarentena.

Nesta segunda (30), a me-
gacidade relatou 35 casos de 
Covid –13 em pacientes com 
sintomas e 22 em pessoas as-
sintomáticas. A cifra é a me-
nor desde o mês de março. 
No ápice da disseminação 
local do vírus, em abril, mais 
de 27 mil casos chegaram a 
ser relatados diariamente, 
ainda que o grosso da cifra 
estivesse relacionado aos as-
sintomáticos.

Metodologia
A metodologia chine-

sa, que difere da adotada 
pela maioria das nações do 
Ocidente, torna-se possível 
devido à testagem em mas-
sa realizada nos locais que 
observam surtos da doença. 
Mesmo nas semanas em que 
foram relatadas as maiores 
cifras, os casos sintomáticos 
representaram, no máximo, 
a fatia de 15% do total de in-
fecções.

O vice-prefeito Zong 
Ming disse que a cidade en-
tra, agora, naquela que é a 
terceira fase do desconfina-
mento –”um retorno com-
pleto, mas gradual, à nor-
malidade”, afirmou. Yin Xin, 
porta-voz da administração 
local, caracterizou o mo-
mento como “um dia com 
o qual sonhamos há muito 
tempo”. “Todo mundo se sa-
crificou muito”, acrescentou.

Durante semanas, Xangai 
foi a responsável por quase 
todos os óbitos em decor-
rência da Covid registrados 
no país asiático. Nos últimos 
quatro dias, nenhuma mor-

te havia sido registrada –a 
última foi na quinta (26), de 
acordo com a Comissão Na-
cional de Saúde.

O encerramento do lo-
ckdown, por óbvio, foi ce-
lebrado por moradores do 
polo financeiro chinês, mas 
também houve relatos de in-
satisfação pela forma como o 
regime de Pequim lidou com 
a pandemia. Durante os dois 
meses de rígida quarentena 
foram inúmeras as críticas 
que, furando bloqueios nas 
redes sociais, apontaram de-
sabastecimento de comida e 
desorganização nos centros 
de confinamento.

“A administração de Xan-
gai precisa fazer um pedido 
público de desculpas para 
reconquistar o apoio da po-
pulação e reparar os vínculos 
rompidos entre o governo e 
povo”, escreveu Qu Weiguo, 
professor na Universidade 
de Fudan, na plataforma do 
WeChat, segundo a agência 
de notícias Reuters.

Comunicação
Moradores também rela-

tam ausência de comunica-
ção centralizada. A blogueira 
Zhang Pei, em um artigo que 
viralizou no WeChat, disse 
não saber o que responder a 
amigos de outros locais que 
enviam mensagens celebran-
do o fim do lockdown. Ela e 
sua família, que vivem em 
Xangai, seguem confinados. 
“Sentimos que vivemos num 
mundo paralelo, não sabe-
mos quem retomou ao tra-
balho, nem onde os negócios 
foram reabertos”, afirmou.

“Hoje é o 62º dia que es-
tou trancada, em confina-
mento. Ontem, o comitê do 
bairro pediu para fazermos 
[testes] antígeno às 8h; às 

10h, fomos fazer [testes] 
de ácido nucleico, e às 17h, 
novos antígenos. Com o 
mesmo objetivo de todos os 
dias: encontrar o vírus”, ela 
relatou.

O Global Times, jornal li-
gado ao centenário Partido 
Comunista Chinês, pintou 
outro cenário, de plena cele-
bração, entre os moradores. 
Com um texto que compila 
relatos de moradores falan-
do em alívio e felicidade, 
disse que Xangai foi usada, 
pela mídia internacional, 
para “jogar lama na políti-
ca de Covid zero da China 
e minimizar o desenvolvi-
mento econômico do país”.

Ainda segundo a publi-
cação, ao menos 200 mil 
pessoas da cidade seguem 
confinadas. O Exército de 
Libertação Popular, nome 
das Forças Armadas chine-
sas, que havia sido enviado 
para a cidade, anunciou 
que cumpriu o objetivo 
programado e, agora, deve 
se retirar.

Timing
O desconfinamento do 

financeiro chinês aconte-
ce poucos meses antes de 
o Congresso Nacional do 
Povo, o Legislativo chinês, 
decidir se mantém Xi Jin-
ping na liderança do país ou 
se o substitui –depois de Pe-
quim abolir os limites para 
reeleição, em 2018.

O timing importa porque 
os desdobramentos do iso-
lamento de Xangai –não só 
a insatisfação popular, mas 
também a queda em índices 
econômicos– foram lidos 
por analistas locais como 
desgastes políticos que po-
deriam interferir na perma-
nência de Xi no poder.

Frustração: Xangai encerra 
lockdown de dois meses
A megacidade de Xangai, na porção oeste da China, deixa o rígido lockdown 
que perdurou por dois meses para a maioria dos seus 25 milhões de habitantes

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ - TORNAR SEM EFEITO. 
EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 2203.01/2022-PP /SRP A Comissão de Pregão do Muni-
cípio de Senador Sá, por meio do presente expediente, torna sem efeito o ´´O Aviso de publicação 
do extrato de ATA de registros de preços`` referente ao Pregão Eletrônico n°2203.01/2022-PP publi-
cado no Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado do Ceará e Jornal de Grande Circulação, 
cuja a circulação se deu no dia 04 de Maio de 2022, em razão de manifesto equívoco, devendo, 
portanto, ser absolutamente DESCONSIDERADA para todos os efeitos legais. Senador Sá, 31 de 
Maio de 2022 Erivando Oliveira de Morais Filho Pregoeiro oficial. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
RETIFICAÇÃO. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna público a RETIFICAÇÃO 
do aviso de licitação referente a TOMADA DE PREÇOS de N° 2022041201-TP, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
NA RUA CICERO GOMES FEITOSA, CONJ. JOÃO DOS OSSOS, CENTRO, JAGUARIBARA/CE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BASICO, publicado no dia 27 de maio de 2022, 
diante do exposto, desde já, fica retificado o dia e horário da realização da abertura das propostas, 
onde se lê anteriormente às 08:00 horas do dia 07 de maio de 2022 leia-se agora às 08:00 horas 
do dia 07 de junho de 2022, permanecendo os demais atos, não mencionados nesta retificação. Ja-
guaribara/CE, 31 de maio de 2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE RESULTADO 
DE HABILITAÇÃO - N° 2022042001-TP. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado da HABILITAÇÃO da Licitação de Moda-
lidade TOMADA DE PREÇOS de N° 2022042001-TP, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVI-
ÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 40 JAZIGOS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL PARQUE DA SAUDADE 
NO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO BÁSI-
CO EM ANEXO. Estavam HABILITADAS as empresas: 1. C V TOME SERVIÇOS – ME inscrito 
no CNPJ: 23.834.673/0001-42; 2. REAL SERVIÇOS EIRELI inscrito no CNPJ: 37.452.665/0001-
46; 3. P H FERNANDES GUEDES EIRELI-ME inscrito no CNPJ: 10.206.387/0001-90; 4. LEXON 
SERVIÇOS & CONSTRUTORA inscrito no CNPJ: 07.191.777/0001-20; 5. LIDER CONSTRUÇÃO 
E SERVIÇOS inscrito no CNPJ: 04.957.984/0001-54; 6. ITAPAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI inscrito no CNPJ: 10.933.035/0001-37; 7. A.I.L CONSTRUTORA LTDA – ME inscrito no 
CNPJ: 15.621.138/001-85 e 8. ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES 
EIRELI – EPP inscrito no CNPJ: 12.044.788/0001-17. Ficaram INABILITADAS as empresas: 1. 
MV2 SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 38.284.700/0001-28; descumprindo 
as cláusulas 4.2.5.1 e 4.2.5.2 do edital; 2. SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCA-
ÇÕES LTDA – ME inscrito no CNPJ: 21.181.254/0001-23; descumprindo a cláusulas 4.2.3.2; 
3. ELLEVUS ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ: 27.895.716/0001-50; descumprindo as 
cláusulas 4.2.1.2, 4.2.5.1 e 4.2.5.2 do edital; 4. IDEAL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 
inscrita no CNPJ: 22.336.279/0001-11; descumprindo a cláusula 4.2.1.2 do edital; 5. G 7 CONS-
TRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – ME inscrito no CNPJ: 10.572.609/0001-99; 
descumprindo a cláusula 4.2.2.1 – d) do edital; 6. EDIFICA CONSTRUÇÕES & SERVIÇOS 
LTDA inscrita no CNPJ: 38.160.389/0001-05; descumprindo as cláusulas 4.2.5.1 e 4.2.5.2 do 
edital e 7. MAIS PROJETOS – CONSTRUÇÕES E IMOVEIS inscrita no CNPJ: 22.579.920/0001-
49; descumprindo as cláusulas 4.2.5.1 e 4.2.5.2 do edital.  A senhora presidente comunica que 
abre o prazo de 05(cinco) dias úteis para apresentação das certidões válida para regularização 
fiscal das empresas SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME e G 7 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI – ME  por ser comprovadamente ME e 
está qualificada para o gozo dos direitos do art. 43 §1° da Lei complementar 123/2006. Fica então 
a partir desta publicação aberto o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 109, I 
alínea “a” da Lei 8.666/93 para as empresas participantes que desejarem manifestarem recurso 
contra o resultado de análise da habilitação. Não havendo manifestação ficará a nova data para 
abertura das Proposta de Preço para o dia 09 de junho de 2022 às 08h00min. Mais informações 
encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 08:00hs às 13:00hs e  no Site: ht-
tps://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas.. Jaguaribara – CE, 31 de maio de 2022. 
AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS - AVISO DE LICITAÇÃO. A Pre-
feitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará realizar licitação, na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO, autuada sob o nº 2022.05.26.001S cujo objeto é Aquisição de equipamentos hospitalares 
destinado para Unidade Mista de Saúde Nossa Senhora das Angústias sob a responsabilidade da Se-
cretaria de Saúde do Município de Tarrafas – CE. sendo o Cadastramento das Propostas a partir do dia 
02/06/2022 às 10hs00min até 15/06/2022 às 07hs30min. Abertura das Propostas dia 15/06/2022 ás 
07hs40min, e a fase de disputa de lance no dia 15/06/2022 ás 09hs00min. O Edital estará disponível, no 
horário de atendimento ao público de 08:00 às 12:00h, no site https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e no Portal 
de licitações da Bolsa de Licitações e Leilões, no site www.bllcompras.com, para verificação de infor-
mação e alterações posteriores. Informações pelo fone: 0**88 - 3549 1020, ou no endereço à AV. Maria 
Luiza Leite Santos S/N, Bulandeira. Tarrafas - CE. 31 de maio de 2022. Luiz Alves Matias - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 09.05.02/2022. A Presidente 
da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julgamento 
das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVI-
TALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, 
JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNI-
CÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Conforme segue: INABILITADAS: 1. LEXON SERVICOS & CONS-
TRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 2. PVX1 SERVICOS ADMINISTRATIVOS EIRELI; 3. 
CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 4. TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E 
SERVICOS LTDA; 5. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 6. ELETROPORT SER-
VICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI, 7. IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 
8. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI; 9. CALDAS EM-
PREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI; 10. R M CLEMENTE CANDIDO; 11. PILARTEX 
CONSTRUCOES LTDA; 12. JOSE URIAS FILHO EIRELI; e HABILITADAS: 13. WU CONSTRU-
COES E SERVICOS EIRELI; 14. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 15. MOMENTUM CONSTRU-
TORA LIMITADA; 16. MELIUZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 17. CMN CONSTRUCOES 
E LOCACOES LTDA; 18. ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 19. C R P COSTA 
CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 20. CONSTRUSER - CONSTRUCAO 
E SERVICOS DE TERRAPLENAGEM LTDA; 21. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 
22. KLEBIO LANDIM DE FRANCA EIRELI; 23. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 24. N3 CONS-
TRUTORA LTDA; 25. PV ENGENHARIA, SERVICOS E LOCACOES LTDA; 26. LRS CONSTRU-
CAO E SERVICOS LTDA; 27. M A FEITOSA DE SOUSA LTDA; 28. FLAY ENGENHARIA EM-
PREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 29. ABRAV CONSTRUCOES SERVICOS EVENTOS 
E LOCACOES EIRELI; 30. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 31. LEAL EMPREENDIMENTOS, 
SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 32. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 33. M MINERVINO NETO 
EMPREENDIMENTOS; 34. CONTECNICA CARIRI - ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 
35. RIOFE SERVICOS E ADMINISTRATIVO EIRELI; 36. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 37. 
CONJASF - CONSTRUTORA DE ACUDAGEM LTDA. Fica, a partir da data desta publicação, 
aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações. Maiores in-
formações poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 
e pelo e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, 31 de Maio de 2022. Michelle Maria 
Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – RETIFICAÇÃO DO EDITAL 
– PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19.05.01/2022 1. DA LICITAÇÃO 1.1. A Prefeitura Municipal de Ja-
guaribe-Ce mediante sua Pregoeira, designada pela Portaria nº 109.2/2022, de 03 de Maio de 2022, 
resolve RETIFICAR o edital do certame licitatório na PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19.05.01/2022, 
cujo objeto é o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROMOVER AÇÕES PREVENTIVAS E EDU-
CATIVAS, ATRAVÉS DA EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL, VOLTADAS PARA MELHORIA DA 
QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO – PROJETO ÁGUA: CUIDAR, ARMAZENAR 
E ECONOMIZAR PARA NÃO FALTAR, NAS COMUNIDADES RESIDENTES NAS REGIÕES SEMIÁ-
RIDAS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, nos termos abaixo especificados: 2. DA RETIFICAÇÃO 
2.1. A presente retificação tem por objeto a seguinte alteração: DA ALTERAÇÃO DO EDITAL: ONDE 
SE LÊ: ITEM: 46 SACOS PARA LIXO DE 100 LTS UNID. 1 Valor Global : R$ 199.876,06 (Cento e no-
venta e nove mil, oitocentos e setenta e seis reais e seis centavos) LEIA-SE: ITEM: 46 SACOS PARA 
LIXO DE 100 LTS UNID. 100 Valor Global : R$ 200.000,80 (Duzentos mil reais e oitenta centavos) 
3. DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL 3.1. Mantêm-se INALTERADAS as demais cláusulas do 
Edital. 3.2. Considerando tais alterações, será aberto novos prazo, para abertura do certame, pas-
sando para o dia 13 de junho de 2022 as 09:00hs, tendo em vista a alteração no termo referencial. 
Jaguaribe-Ce, 31 de maio de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas –Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 27.05.01/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 01 de Julho 
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 12 SALAS DE AULA, PADRÃO FNDE (ESPAÇO EDUCA-
TIVO URBANO), NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 
07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 31 de maio de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE UMIRIM - AVISO DE REVOGAÇÃO - CON-
SIDERANDO o processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 
07.008/2022-PE, cujo Objeto é a SELEÇÃO DA MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PRE-
ÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE BAÚ LITERÁRIO PARA REDE MU-
NICIPAL DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UMIRIM/CE. 
Decido REVOGAR O PRESENTE PROCESSO LICITATÓRIO, com amparo legal no Art. 49, da Lei nº 
8.666/93, tendo como princípio o interesse da Administração, conveniência administrativa e da autotu-
tela. UMIRIM/CE, 31 de maio de 2022. Didier Dantas Cavalcante - Secretária Municipal de Educação

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 011/2022 – PE - SRP. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público para 
conhecimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022 - PE - SRP, 
cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MOTOCICLETA 0KM PARA ATENDER AS NECES-
SIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO 
DE CHORÓ/CE. Início do Cadastramento das Propostas: 01 de junho de 2022, às 10:30hs até 13 
de Junho de 2022 às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas:13 de Junho de 2022, às 08:30h; 
Início da Sessão de Disputa de Preços: 13 de Junho de 2022, às 09:00hs. Todos os horários dizem 
respeito ao horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido na sede da Comissão de 
Licitação e nos sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://www.tce.ce.gov.br. Ana 
Paula Estêvão Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

Estado do Ceará - Prefeitura de Jaguaretama - O Pregoeiro torna público abertura do Pregão 
Eletrônico nº 028/2022-PE, cujo objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
ESPORTIVOS E DE PREMIAÇÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE JAGUARETAMA-CE. O mesmo ocorrerá no site www.bbmnet.com.br.com com 
início do acolhimento das propostas: 01/06/2022 as 08h00mim, fim do acolhimento das propostas: 
13/06/2022, as 08h00mim; data de abertura das propostas: 13/06/2022, às 08h10; início de disputa 
de preços: 13/06/2022, às 09h00min, horário de Brasília, o edital se encontra na sede da licitação, 
nos sites: www.tce.gov.ce.br; www.bbmnet.com.br; http://www.jaguaretama.ce.gov.br. 
Jaguaretama-CE, 31 de Maio de 2022 - Sebastião Alexandre Lucas de Araujo - Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.06.2022 – Secretaria de Educação Básica. A Secretaria de 
Educação Básica torna público o Resultado do Chamamento Público Nº 003.06.2022, que tem por 
OBJETO a Seleção de organização da Sociedade Civil (OSC) para firmar parceria com o Município de 
Itapipoca para execução do programa “Qualifica”, objetivando a qualificação profissional e assistencial 
de formação continuada, nos termos da lei municipal Nº 010/2022 de 10 de Fevereiro de 2022, através 
de cursos nas áreas de educação, empreendedorismo, gestão e outras áreas afins e com a concessão 
de bolsas de auxílios aos participantes do programa, conforme informações que seguem: OSC'S 
PARTICIPANTE: INSTITUTO DE GESTÃO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – INGETI, 
CNPJ 10.438.451/0001-69; após abertura e análise da proposta e plano de Trabalho apresentado 
chegou-se ao seguinte resultado: PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA: 100 pontos; VALOR GLOBAL DA 
PROPOSTA: R$ 5.284.800,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta e Quatro Mil e Oitocentos Reais). 
Informamos que a única participante renunciou, de forma expressa, ao prazo recursal, previsto no art. 
109, inciso I, alínea “b”, Lei 8.666/93. Itapipoca-CE, 31 de Maio de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa 
– Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003.06.2022 – Secretaria de Educação Básica. O 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica, Sr. Heloilson Oliveira Barbosa, inscrito no 
CPF sob o número 695.728.523-53, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no 
inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e conforme o que consta do Processo 
Nº 003.06.2022, HOMOLOGAR o procedimento de Chamamento Público Nº 003.06.2022, cujo 
OBJETO é a Seleção de Organização da Sociedade Civil (OSC) para firmar parceria com o Município 
de Itapipoca para execução do Programa “Qualifica”, objetivando a qualificação profissional e 
assistencial de formação continuada, nos termos da Lei Municipal Nº 010/2022 de 10 de Fevereiro de 
2022, através de cursos nas áreas de Educação, Empreendedorismo, Gestão e outras áreas afins e 
com a concessão de Bolsas de Auxílios aos participantes do Programa, conforme especificações 
constantes no Edital do chamamento e seus anexos e ADJUDICAR o Objeto em favor da OSC's 
INSTITUTO DE GESTÃO, EDUCAÇÃO, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO – INGETI, CNPJ 
10.438.451/0001-69, Endereço: Av. Santos Dumont, N° 3131, sala 1323, Bairro Aldeota, Fortaleza/CE, 
com o VALOR GLOBAL da proposta em R$ 5.284.800,00 (Cinco Milhões, Duzentos e Oitenta e Quatro 
Mil e Oitocentos Reais). Itapipoca-CE, 31 de Maio de 2022. Heloilson Oliveira Barbosa – Ordenador 
de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO 
DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 22.06.10/ARP – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.06.10/PE – 
OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de Kit Robótica destinados aos alunos da Rede Municipal de Ensino, através da 
Secretaria de Educação Básica da Prefeitura de Itapipoca-CE.  EMPRESA(S) ADJUDICADA(S) E 
HOMOLOGADA(S): IDFLUX TECHNOLOGIES E INFORMARTICA BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ 
sob o Nº 20.793.262/0001-68, VENCEDORA do LOTE ÚNICO por ela elencado com VALOR 
TOTAL/GLOBAL ESTIMADO de R$ 165.000,00 (Cento e Sessenta e Cinco Mil Reais). ASSINATURA 
DA ATA: 31/05/2022; VALIDADE: 12 meses, respectivamente. Itapipoca-CE, 31 de Maio de 2022. 
Heloilson Oliveira Barbosa – Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação Básica.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – INSTITUTO DO MEIO 
AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA – IMMI – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 22.13.08/PE – Objeto: Registro de Preços para Futura e Eventual Prestação de 
Serviços diversos (anúncio dos spots na rádio e palestrante) para execução da Proposta Nº 
045781/2019 com objetivo de melhorar a Gestão dos Resíduos no Município de Itapipoca-CE. O 
Instituto de Meio Ambiente do Município de Itapipoca-IMMI, torna pública para conhecimento dos 
interessados que realizará Pregão, na forma Eletrônica sob o Nº 22.13.08/PE, conforme informações a 
seguir: Acolhimento de Propostas e Habilitação: até o dia 14 de Junho de 2022, às 08h; Abertura de 
Propostas: 14 de Junho de 2022, às 08h30min; Sessão de Disputa: 14 de Junho de 2022, às 
09h30min. O Edital poderá ser retirado nos Sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. 
Itapipoca-CE, 31 de Maio de 2022. Francisco Alan Diniz Alencar – Ordenador de Despesas do 
Instituto de Meio Ambiente do Município de Itapipoca-IMMI.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - ABERTURA CAMPANHA SALARIAL 2022/ 
2023. Pelo presente edital, o Sindicato dos Bombeiros Profissionais Civis, Assessores Técnicos em Brigadas de 
Incêndio e Salva Vidas das Empresas e Prestadoras de Serviços do Estado do Ceará - SINDBOMBEIROS - 
CE, através de seu Presidente Sr. Luiz Silva Bandeira, convoca todos os trabalhadores(as)  Bombeiros Profissionais 
Civis, Assessores Técnicos em Brigadas de Incêndio e Salva Vidas das Empresas e Prestadoras de Serviços do Estado 
do Ceará, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária e Deliberativa - Campanha Salarial 2022/2023  que 
se realizará, no dias 17 de Junho de 2022, na sede do SINDBOMBEIROS - CE, situado na Rua Floriano Peixoto, 
187 - Sala 504 - Centro - Fortaleza Ceará, às 14h00min, em primeira convocação, ou em segunda e última convoca-
ção às 15 horas,  com qualquer número de presentes, para deliberarem a seguinte ordem do dia: 1) Discussão e apro-
vação da pauta de reivindicações (Minuta) a ser apresentada a FENASERHTT -  Representante Patronal; 2) Autori-
zar a Diretoria do SINDBOMBEIROS - CE a negociar, acordar e, frustradas as negociações, instaurar ou defender-se 
em Dissídio Coletivo; 3) Prorrogação da Convenção Coletiva de Trabalho 2021/2022 registrada no MTE sob o nº 
CE001129/2021. 4) Alteração da Data Base de Junho para Agosto do segmento dos trabalhadores Bombeiros Civis 
Temporários e Terceirizados; 5) Outorgar poderes a FENABCI - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRABALHA-
DORES BOMBEIROS CIVIS para negociar as reivindicações dos SINDBOMBEIROS - CE junto a Entidade 
Patronal FENASERHTT e/ou caso malogrem as negociações, conceder poderes para a Diretoria intentar com Dissi-
dio Coletivo; 6) Discussão, deliberação e aprovação das Taxas de assistência  e associativa 2022; 7) Assuntos Gerais 
de interesse da entidade sindical. Fortaleza - CE, 31 de Maio de 2022. LUIZ SILVA BANDEIRA - Presidente.



OFÍCIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAUCAIA. EDITAL Procedimento 
administrativo - Prenotação no 118.704 RUBÊNIA MARIA MOURA FERNANDES, na qualidade de 
Oficiala Interina do Oficio Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ PUBLICAR o presente 
edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei no 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 
10.931/2004, para tornar público que tramita neste Registro de Imóveis, um RETIFICAÇÃO DE ÁREA 
EXTRAJUDICIAL requerido por ENGERCON CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ no 25.367.646/0001-32, 
referente a um terreno constituído pelos lotes 01, 02, 03, 10, 11, 12 e 13 da quadra 06 do Loteamento 
Jardim Caraçuí, com área total de 3.400.00m’. neste Municipio de Caucaia CEobjeto da Matrícula nº 
35.291, deste Oficio Imobiliário, o qual após a retificação passará a ser constituido por uma área de 
3.382,1m². e NOTIFICAR do inteiro teor do processo de retificação de área extrajudicial as pessoas 
indicadas como confinantes, a saber: ANTONIO GOIS MONTEIRO MENDES, bem como TERCEIROS 
INTERESSADOS, ficando Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADO (S) do inteiro teor do procedimento de 
retificação de área extrajudicial, para, se houver interesse, apresentar impugnações fundamentadas, 
pessoalmente ou através de seu(s) representante(s) legal(is) devidamente constituido(s), no prazo de 
15 (quinze) dias, quando ao fim deste, caso não venha a manifestar-se presumir-se-á a sua anuência 
nos termos do Art. 213, II § 4o da Lei 6.015/73. com redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, 
considerando-se assim verdadeiros os dados informados no pedido inicial. Tudo conforme memorial 
descritivo e planta, assinados por Antônio Carlos Lima Rodrigues, Técnico em Agrimensura/Geomensor, 
RNP: 93379170330, que fazem parte do presente processo de retificação de área - prenotação no 
118.704, estando os mesmos arquivados nesta Serventia. O presente edital deverá ser publicado 
por duas vezes em jor local de grande circulação, nos termos do Art. 213. $ 3o da Lei 6.015/73. 
Cumpra-se o determinado na legislação em vigor. Caucaia, 26 de maio de 2022. A Oficiala Interina, 
Rubénia Maria Moura Fernandes. 

Estado Do Ceará-Prefeitura Municipal De Barroquinha-Extrato Da Ata De  
Registro De Preço-Arp N°. 2505/2022-SS. Órgão Gerenciador da Ata: Secretaria  
de Saúde-Cnpj N° 23.478.597/0001-80. Detentores da Arp-Empresas : X Medical E  
Clean Ltda-Me, Cnpj: 13.737.194/0001-54, Vencedora Do Lote I: R$ 295.000,00,  
Lote V: R$ 36.000,00, Lote Xii: R$ 55.998,32 E Lote Xiii: R$ 3.860,00,00. Empresa: 
Medmaia Comercio De Produtos Medicos Ltda-Me, Cnpj: 13.576.534/0001-
02, Vencedora Do Lote Ii: R$ 106.708,00, Lote Vi: R$ 12.983,40, Lote Vii: 83.294,22  
E Lote Xvii: R$ 5.100,00. Empresa: F B Comercio De Produtos E Equipamentos  
Ltda-Me, Cnpj: 21.116.490/0001-66, Vencedora Do Lote Iii: R$ 59.150,00, Lote  
X: R$ 60.100,00, Lote Xv: R$ 55.000,00, Lote Xvi: R$ 87.300,00, Lote Xviii: R$  
80.935,00, Lote Xix: R$ 5.299,60 E Lote Xx: R$ 54.500,00. Empresa: Distrimedica  
Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda, Cnpj: 16.902.612/0001- 
00, Vencedora Do Lote Iv: R$ 120.835,00, Lote Xi: R$ 48.218,00 E Lote Xiv: R$  
20.024,80. Empresa: Fast Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda,  
Cnpj: 34.895.127/0001-38, Vencedora Do Lote Viii: R$ 13.200,00. Empresa: 
Cmf  Distribuidora De Medicamentos Eireli, Cnpj: 13.414.166/0001-04, 
Vencedora Do  Lote Ix: R$ 31.643,60. Empresa: Cepalab Laboratorios S.A, Cnpj: 
02.248.312/0001- 44, Vencedora Do Lote Xxi: R$ 8.440,00. Fundamentação 
Legal: Decretos Federais  N° 7.892/2013, 7.903/2013, 10.024/2019. Lei Federal N° 
10.520/2002, Subsidiada  Pela Lei Federal N°. 8.666/93. Licitação: Pregão Eletrônico 
De Nº 2022.04.08.01- Srp. Tipo: Menor Preço Por Lote. Objeto: Seleção De 
Registro Para Futuras E  Eventuais Aquisições De Material Hospitalar, Laboratorial, 
Odontológico E Raio-X,  Destinados Ao Atendimento Da Secretaria De Saúde Do 
Município De Barroquinha Ce, Conforme As Quantidades E Especificações Técnicas 
Presentes No Termo De  Referência Do Edital. Do Valor Global: R$ 1.243.589,94 
(Um Milhão Duzentos  E Quarenta E Três Mil Quinhentos E Oitenta E Nove Reais E 
Noventa E Quatro  Centavos). Da Vigência: 12 (Doze) Meses. Data Da Assinatura 
Da Arp: 25/05/2022.  Do Foro: Comarca Do Município De Barroquinha. Signatários: 
Macio Ronio  Mota Dos Santos (Secretaria De Saúde-Gerenciador Da Arp)/ Isabelle 
Cavalcante  Gonçalves - X Medical E Clean Ltda-Me, Nayara Mayle Barros Maia - 
Medmaia  Comercio De Produtos Medicos Ltda-Me, Francisco Fernandes De Araújo 
- F B  Comercio De Produtos E Equipamentos Ltda-Me, Frederico Ernesto Nobre De  
Melo - Distrimedica Comercio De Produtos Medicos E Odontologicos Ltda, Joel  Freire 
Barreto - Fast Med Distribuidora De Produtos Hospitalares Ltda, Cassio  Costa Forti - 
Cmf Distribuidora De Medicamentos Eireli E Alessandra Ximenes  De Mello Rezende 
- Cepalab Laboratorios S.A. (Representantes-Detentores De  Preços). Barroquinha 27 
de Maio de 2022. Comissão de Licitação.

EDITAL DE INTIMAÇÃO EM PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - PARA CIÊNCIA E CONHECIMENTO DE 
TERCEIROS INTERESSADOS. EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL - Protocolo n. 3.548. FRANCISCO FLÁVIO DE 
MENEZES, Oficial de Registro de Imóveis da Comarca de Itapiúna, Estado do Ceará, na forma da lei etc. FAZ SABER a todos aqueles 
que o presente edital virem ou dele tiverem conhecimento, aos AUSENTES, DESCONHECIDOS, EVENTUAIS INTERESSADOS, SEUS 
CÔNJUGES E/OU SUCESSORES, que na forma do art. 216-A, da Lei no 6.015/1973 e Provimento n. 65/2017 do Conselho Nacional da 
Justiça foi apresentado o pedido de RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUCAPIÃO, formulado por DIRLANE MARIA GOMES, 
brasileira, divorciada, professora, portadora do R. G. nº 2005015064346 da SSPDS/CE e do CPF(MF) no 247.453.163-72, residente 
e domiciliada na rua Major Toscano de Brito, Centro, nesta cidade, filha de Antônio José Gomes de Oliveira e de Maria Freitas de 
Oliveira, nascida aos vinte e dois de fevereiro de mil novecentos e sessenta e nove - Autos 000.009.2022- Protocolo n. 3.548 
tendo por objeto o imóvel que assim se descreve e caracteriza: “Terreno distanciado 48,70m da Rua S/N e 41,90m da Rua José Aluísio 
de Costa. Oeste (lado esquerdo):40,10m. Leste (frente):6,80m. Norte (lado direito):40,10m. Sul (fundos): 6,80m. Limites e 
Confinantes: Norte (lado direito): Extremando com o imóvel de no 74, Rua Major Toscano de Brito, pertencente ao senhor Francisco 
Vilmar Lima. Leste (frente): Extremando com a Rua Major Toscano de Brito, pertencente ao senhor Francisco Vilmar Lima. Sul (lado 
esquerdo): Extremando com o imóvel de no 70, Rua Major Toscano de Brito, pertencente à senhora Darlene Maria Gomes Costa e ao 
senhor Antônio Fernando Costa. Oeste (fundos): Extremando com o imóvel s/no, Rua José Aluísio de Costa, pertencente a senhora 
Maria do Céu Martins. Coordenadas E  ângulos Internos de cada ponto: P1:508605.17 m W/9495762.22 m S Angulo interno de 178, 
30º. P2: 508605.17 m W/9495756.10 m S  ângulo interno de 178, 179, P3:508565.12m W/9495763.76m S  ângulo interno de 88, 
17º P4; 508565.16 m W/9495757.62m S  ângulo interno de 91, 83o. Datada de 16 de outubro de 2021, Firmada por Antônio Leandro 
Cordeiro de Medeiros. Arquiteto e Urbanista. CAU A154023-8. Responsável Técnico. RRT: SI11295281100CT001.” A requerente 
pleiteia o reconhecimento da USUCAPIÃO ORDINÁRIA, prevista no art. 1.242 do Código Civil, alegando a posse do imóvel por si e por 
seus antecessores, com justo título, há mais de 30 (trinta) anos. O requerimento e a documentação completa que o acompanha 
permanecerão à disposição dos interessados para exame nesta serventia, que funciona à Rua Antonio Nicodemos Amorim, s/no, 
Centro, nesta cidade de Itapiúna, no horário das 8:00 às 16:00 horas, de segunda a sexta-feira, fone (88) 3431-1420. Decorrido o 
prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da data de cada uma das duas publicações deste edital, sem que haja a 
apresentação de impugnação escrita, com as razões da discordância, será presumida a anuência ao pedido de reconhecimento da 
usucapião, e ensejará o seu imediato registro em nome do requerente, como previsto no art. 216-A, S 6º, da Lei no 6.015/1973. E, 
para que chegue ao conhecimento de todos aqueles eventualmente interessados e para que no futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital, Itapiúna (CE), 15 de março de 2022. O Oficial, Francisco Flávio de Menezes. 



As Escolas de Tempo In-
tegral trazem um impacto 
na vida de mais de doze mil 
estudantes da capital cearen-
se. Além do ensino, as uni-
dades fornecem alimentação 
saudável, que contribui di-
retamente para o desenvol-
vimento do aluno e ajuda as 
famílias mais vulneráveis, 
que dependem desse apoio 
alimentar. De acordo com os 
dados lançados pelo Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (INEP), 
neste mês de maio, é possí-
vel perceber uma redução na 
taxa de abandono dos alunos 
do ensino fundamental.

A Secretaria Municipal 
da Educação (SME) informa 
que o cardápio escolar no 
município de Fortaleza é ela-
borado pela equipe de nutri-
cionistas, coordenadoras do 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (PNAE), 
de acordo com as recomen-
dações estabelecidas pelas 
legislações do PNAE. Os car-
dápios escolares são elabora-
dos com base nas necessida-
des nutricionais de cada faixa 
etária, cultura alimentar lo-
cal, dentre outros fatores im-
portantes para a boa nutrição 
dos estudantes.

“Reforça-se ainda que to-
das as unidades são acom-
panhadas por nutricionistas, 
que monitoram não somente 
a qualidade da alimentação 

distribuída aos alunos, como 
também as boas práticas de 
manipulação de alimentos, 
educação nutricional, com 
foco na formação de bons há-
bitos alimentares, e avaliação 
nutricional dos alunos.” 

No município de Forta-
leza, conforme a Resolução 
FNDE/PNAE Nº 06/2022, 
que orienta acerca dos Car-
dápios da Alimentação Es-
colar, todos os alunos que 
apresentem alguma necessi-
dade nutricional específica 
são contemplados com cardá-

pios escolares adequados. Em 
casos de alguma comorbida-
des ou alergia alimentar, são 
solicitados os laudos médicos 
para registro, conforme orien-
tado pela legislação do PNAE.

Além da saúde dos es-
tudantes a rede de ensino 
ajuda famílias com dificul-
dades financeiras a manter 
as despesas com a alimen-
tação, já que as principais 
refeições são realizadas na 
escola. Para a dona de casa, 
Maria Angela, 49, mãe da 
Nágila, 15, estudante da rede 

pública de ensino integral, 
a escola tem ajudado ela a 
se manter financeiramente, 
pois com a filha na escola o 
dia todo, ela tem tempo para 
trabalhar e não precisa se 
preocupar com os custos das 
refeições da filha. 

“Sobre a vida da Nágila no 
colégio evoluiu muito, cum-
prindo os horários, as dis-
ciplinas que tem dentro do 
colégio, ficou mais amorosa 
e mais confiante para seguir 
a vida profissional.Sobre as 
consequências em casa, te-

mos ganhado bastante tempo 
para trabalhar sem se preo-
cupar com toda alimentação 
dela, pois ela está segura den-
tro da escola.” Afirma 

A dona de casa, que é 
moradora do bairro Pi-
rambu, em Fortaleza, ainda 
destaca a importância da 
escola para ocupar o tempo 
de jovens e adolescentes e 
assim retirá-los das ruas e 
do mundo das drogas, com 
esse investimento em edu-
cação muitos profissionais 
estão surgindo. Sendo assim 

os resultados de uma boa 
educação vai impactar no 
futuro de uma sociedade.

“A escola Integral é muito 
proveitosa para todas crian-
ças e adolescentes, afastando 
do mundo do crime e das 
drogas , tirando das ruas, a 
escola dá o primeiro passo 
para a cidadania e o mundo 
das profissões. Com alimen-
tação no período integral, 
ajuda muitos jovens que não 
têm o que comer em casa. No 
colégio tem as refeições diá-
rias são merenda pela manhã, 
almoço e merenda à tarde, 
com isso já economiza um 
bom dinheiro em casa.” diz.

De acordo com informa-
ções da Secretaria Municipal 
da Educação, no Ceará, nas 
escolas de tempo integral, os 
estudantes vivenciam rotinas 
e práticas para uma forma-
ção interdisciplinar, com o 
apoio de equipes pedagógicas 
de formação especializada. 
Na rotina, os alunos contam 
com três refeições diárias e 
disciplinas que pautam temas 
como protagonismo e projeto 
de vida, disciplinas eletivas 
escolhidas por professores e 
alunos, e atividades laborato-
riais de Informática, Biologia, 
Química, Física e Matemática.

Por Dayse Lima
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A cantora e compositora Lu Andrade, ex-Rouge, chega a Fortaleza neste sábado (4), para apresentar seu projeto acústico e intimista, 
que consiste em um encontro acústico, intimista e pessoal com seus fãs. Os fortalezenses terão a oportunidade de curtir um encontro 
com um repertório com músicas do EP Elo, lançado em 2021, além de reviver os clássicos do grupo Rouge, que completa 20 anos de 
história. “Estou muito feliz e convido a todos para esse show que será inesquecível, acústico, intimista e pessoal. Vamos celebrar juntos a 
nossa vida e nosso Elo através da música!”, afirma Lu Andrade. Com ritmo do pop atual e folk romântico, que a cantora ficou conhecida 
o ‘EP Elo’ é composto por seis faixas “Chuva”, “Você e Eu”, “Eu Nunca Quis Dizer Adeus”, “Elo”, “Foi Paz” e “Um dia a Gente Volta a se 
Cruzar na Rua“. O evento é assinado pela RR Entretenimento, que já realizou eventos como Lena Katina, Gloria Groove e Danny Bond. 

Alunos da 
rede pública 
de ensino 
participam 
do mo-
mento das 
refeições na 
Escola Sales 
Campos, no 
Pirambu

FOTO ARQUIVO PESSOAL

Rapidíssimas
Aparecida Alencar recebeu em apartamento o amigo Álvaro Bittencourt que essa sema-

na foi duplamente cumprimentado pelo seu aniversário, e pela significativa homenagem 
que recebeu na Assembleia.

A exposição “Quem Somos no Ceará” segue em cartaz no Shopping Benfica até domingo, 
dia 5 de junho, reunindo cerca de 40 peças de cerâmica utilitária, decorativa, artesanal e artís-
tica, produzidas por 20 ceramistas do Estado.

A mostra marca o lançamento da Associação de Ceramistas do Ceará (ACC), que 
surgiu com o objetivo de criar espaço e oportunidade para divulgar a produção desta arte 
no Ceará. As técnicas utilizadas nas peças em exposição no Shopping Benfica vão das tra-
dicionais às mais modernas formas de trabalhar a cerâmica.  A visitação é gratuita e pode 
ser realizada das 10h às 22h, até sábado, e das 11h30 às 21h, no domingo.

Prestigiando o Café com música que celebrou 
o aniversário da marca Mais 1 Café, Rômulo 
Lavor e Andrea Campos Costa com os gêmeos 
Caio e Alice. O evento ocorreu na loja Mais 1 
Café do Meireles, na rua Vicente Leite, 876

Um pouco de muita gente

1Quem é bom se 
estabelece. Assumiu a 

gerência da Vivo, no RioMar 
Kennedy, Leandro Clemente.

2Temos escutados elogios 
ao professor Geraldo 

Guimarães no ensinamento 
aos pequenos alunos no 
salonismo do Farias Brito.

3A passeio em Brasília, 
Alessandra e Eduardo 

Carneiro que no dia do 

decorador foi bastante 
cumprimentado.

4De tanto buraco, os 
motoristas estão evitando a 

rua coronel Alves Teixeira.

5À frente da Secretaria 
Municipal de Saúde de 

Iracema, Dalmácia de Melo 
Vieira, vem somando elogios.

6A psicologia de Brasília 
passa por duas etapas, 

antes e depois da cearense 

Hiderlene da Ponte 
Montenegro. Dona de um 
acervo incalculável de 
clientes, abre passagem 
e comemora amanhã seu 
aniversário. É a glória de 
uma geração dourada.

7Junho chega hoje 
trazendo em seu bojo 

o aniversário de Waldir 
Xavier, o supra sumo da 
advocacia cearense.

NUMERADAS

Na próxima segunda-feira dia 06 de junho  por propo-
sição da vereadora Larissa Gaspar, acontecerá na Câmara 
Municipal de Fortaleza, sessão solene em homenagem e em 
referência ao dia do artista plástico, 8 de maio. 

Entre os homenageados estão os 06 artistas que compõem 
o coletivo In- Grafika,  Andréa Dall’Olio, Silvano Tomaz, Za-
kira Nobre, Zé Tarcísio, Gerson Ipirajá  e Sandra Montenegro.

O In-Grafika completou no último 26 de maio 6 anos 
de existência de muita atividade artística, participando 
de várias exposições, tanto do próprio coletivo, como em 
mostras coletivas com outros artistas.

Quem está em tour pela Europa é a jornalista Heloisa 
Helena Dantas ao lado do marido Everardo, tem revisitado 
vários cenários imperdíveis do continente, eles aproveitam 
também para visitar a filha Louise que reside na Holanda. 

Para celebrar os 30 anos de um trabalho de sucesso, a 
Corretora Unimed Fortaleza promoveu um coquetel de 
aniversário. O encontro contou com uma palestra do es-
critor e consultor financeiro Gustavo Cerbasi, com o tema 
“Escolhas inteligentes para o seu bolso e sua vida”.

Na última segunda  os familiares e amigos da inesquecível 
Aunésia Ayres de Moura se uniram em oração na Paróquia 
da Paz, em sua missa da esperança.

O curso de Educação Física da Universidade de Fortale-
za vai realizar até o dia 4 de junho a Semana de Educação 
Física 2022.1. A iniciativa é gratuita, aberta ao público e 
vai disponibilizar uma vasta programação, que inclui mos-
tras, encontros científicos, seminários e palestras.

Uma gastronomia que valorize a cultura alimentar 
cearense e que se torne referência nacional e internacional, 
a partir da sua identidade. Esse é a visão ideal dos partici-
pantes da pesquisa amostral realizada durante o Colóquio 
da Lei da Gastronomia, em 2021. Ao todo, 706 pessoas 
responderam ao formulário on-line, que obteve um nível de 
confiança de 95% e margem de erro de 3,7%.

O Grupo Atitude 
promoveu um momento 
de autoconhecimento e 
relaxamento na última 
sexta-feira, 27. Na ocasião, 
a equipe administrativa da 
companhia em Fortaleza 
participou do treinamento 
“Como lidar com pessoas 
obtusas (idiotas)”. O 
momento foi guiado pelo 
psicólogo Doonon Franco. 

Durante o encontro, o 
profissional abordou os 
diferentes tipos de compor-
tamentos mais comuns no 
ambiente de trabalho, na 
vida pessoal e as maneiras 
de levar os relacionamentos 
de forma mais saudável. 

Para finalizar, com o 
auxílio das graduandas em 
Psicologia Maisa Medeiros 
e Luana Rodrigues, o espe-
cialista também promoveu 
um momento de reflexão e 
relaxamento ativando o sis-
tema nervoso parassimpá-
tico, responsável por fazer 
o organismo se acalmar. O 
encontro marcou o start de 
um cronograma de eventos 
em comemoração aos 15 
anos do Grupo Atitude.

O Colóquio da lei da 
gastronomia apresenta 
relatório e pesquisa sobre 
o setor.  Como queremos 
a Gastronomia do Ceará? 
Com atuação mais ampla, 
levando investimento 
público e privado para as 
cidades do interior, em 
desenvolvimento junto 
com a agricultura familiar. 
Coletiva, trabalhando em 
conjunto com áreas como 
turismo e educação, unindo 
forças entre entidades re-
presentativas, empreendi-
mentos e profissionais.

E mais...

Na abertura da mostra “Invisuais”, no Sobrado José Lourenço, 
artistas invisuais Andriola, Sant’ana, Souza Ana, Dias Brasil - curador 
da mostra e idealizador do projeto Cores da arte - Kiko, Andriola

GERAL
Artes. A Secultfor prorrogou as inscrições de projetos no IX Edital das Artes. As inscrições, que estão 
abertas desde o dia 16 de maio, agora irão até o próximo dia 14 de junho. Os interessados podem se 
inscrever virtualmente pela plataforma Mapa Cultural ou presencialmente na sede da CLFOR.

A importância da alimentação para alunos 
da rede pública de ensino em Fortaleza
Além da alimentação saudável, a rede de ensino ajuda famílias em vulnerabilidade que dependem da escola

Na convenção da CDL Cenários do Varejo 
2022, Fátima Duarte, Assis Cavalcante 
(anfitrião) e Silvana Frota
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O corte feito pelo Governo Federal no orçamento na última 
segunda-feira (30) pode levar Bolsonaro a desistir de conceder 
reajuste salarial a todos os servidores neste ano. Após seis me-
ses de idas e vindas, voltou a ganhar força o cenário sem au-
mentos, segundo fontes do Governo.  Para tentar minimizar o 
mal-estar com o funcionalismo, o candidato à reeleição ainda 
considera a opção de dar um aumento de R$ 400 no auxílio-
-alimentação de servidores da ativa no Poder Executivo. A 
medida pode ser bancada com a reserva de R$ 1,7 bilhão que 
já existe no orçamento. Técnicos ressaltam, porém, que ainda 
não há decisão relativa a esse ponto, que depende de uma es-
colha definitiva de Bolsonaro. 

O Governo tem até 4 de julho para conceder algum reajus-
te, salarial ou em benefícios, sem ferir a LRF (Lei de Responsa-
bilidade Fiscal), que proíbe aumentar gastos com pessoal nos 
últimos 180 dias do mandato. A mudança de direção nas dis-
cussões vem na esteira do anúncio da necessidade de um corte 
de R$ 8,2 bilhões em despesas com custeio e investimentos 
para acomodar o crescimento em outros gastos obrigatórios, 
como sentenças judiciais e subsídios rurais. Como Bolsona-
ro ordenou a blindagem das emendas de relator, usadas pelo 
Congresso para irrigar seus redutos eleitorais com verbas do 
Governo, a tesourada recaiu sobre os ministérios, que devem 
enfrentar um cenário de fortes restrições, e ficarão no limite. 
Em ano eleitoral, agradar a todos requer habilidade, coisa que 
o Governo não tem. Quem perde é o contribuinte, na ponta.

Corte de verbas: Um tiro no pé

Prazo. A Receita prorrogou para esta sexta (3), o prazo de adesão ao Programa de Reescalonamento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do Simples Nacional (Relp). Podem ser negociadas em até 15 anos todas as dívidas apuradas até 
fevereiro de 2022. A adesão pode ser feita pelo Portal do Simples Nacional ou pelo e-CAC, disponível no site do órgão.

FOTO FOLHAPRESS

Simples adiado
A Receita Federal pror-

rogou para esta sexta (3) 
o prazo de adesão ao Relp 
(Programa de Reescalo-
namento do Pagamento 
de Débitos no Âmbito do 
Simples Nacional). A pror-
rogação foi determinada 
por causa de instabilidades 
pontuais no sistema eCac, 
que apresenta instabilidade 
desde segunda (30) e for-
nece o extrato da declara-
ção do Imposto de Renda. 
MPEs e MEIs  tinham até 
ontem para negociar suas 
dívidas pelo Simples Na-
cional, no mesmo dia em 
que se encerra a entrega da 
declaração do IR.

Malha fina
O Fisco recebeu mais 

declarações do Imposto 
de Renda 2022 do que o 
previsto (de 34,1 milhões 
de documentos), mas, até 
as 16h de ontem, último 
dia para declarar o IR, o 
órgão havia recebido 34,7 
milhões de declarações, 
número recorde. Ao todo, 
2,015 milhões de contri-
buintes caíram na malha 
fina. Com o número maior 
de documentos, a Receita 
Federal projetou uma 
entrega que chega a 36,5 
milhões de declarações 
neste ano. Das mais de 34 
milhões recebidas, 2,3 mi-
lhões eram retificadoras.

Emprego
O desemprego voltou 

a cair no Brasil, embora a 
renda média do trabalho 
ainda dê sinais de fragilida-
de, com baixa de quase 8% 
em um ano, segundo infor-
mações do IBGE. A taxa de 
desocupação recuou para 
10,5% no trimestre encerra-
do em abril deste ano. Essa 
é a menor marca para o 
período desde 2015 (8,1%), 
quando a economia amar-
gava período de recessão. 
Nos três meses imediata-
mente anteriores (novembro 
de 2021 a janeiro de 2022), 
o indicador de desemprego 
estava em 11,2%.

Emprego II
O número de desem-

pregados, por sua vez, 
recuou para 11,3 milhões no 
mesmo período, diz o IBGE. 
O contingente estava em 12 
milhões até janeiro. A po-
pulação desocupada reúne 
quem está sem trabalho e 
segue à procura de novas 
vagas. Já o total de ocupa-
dos com algum tipo de tra-
balho foi estimado em cerca 
de 96,5 milhões, recorde da 
série histórica, iniciada em 
2012. Houve alta de 1,1% 
ante o trimestre anterior 
(1,1 milhão a mais), com 
o impacto da criação de 
postos formais.

Importação de diesel dispara 23,9% até abril
A importação de diesel pelo Brasil aumentou 
23,9% no primeiro quadrimestre do ano, para 4,7 
bilhões de litros, segundo a ANP, enquanto as 
vendas do combustível pelos distribuidores no 
País avançaram apenas 2% nesse período. Em 
abril, o País importou 1,557 bilhão de litros de 
diesel, aumento de 30,6% ante março e de 11% na 
comparação com igual mês de 2021. O volume de 
importação de abril é o maior desde outubro de 
2021 (1,85 bilhão de litros), com o Brasil buscando 
garantir ofertas em um mercado apertado no exte-
rior em meio aos impactos da Guerra da Ucrânia.

Energia solar: Brasil supera os 5 GW produzidos 
De acordo com a Associação 
Brasileira de Energia Solar 
Fotovoltaica (Absolar), o Brasil 
acaba de ultrapassar a marca 
histórica de 5 gigawatts (GW) 
de potência operacional da 
fonte solar fotovoltaica em 
usinas de grande porte, que 

equivalem a 2,2% da matriz elétrica do País. Atualmente, 
elas operam nas regiões Nordeste (Bahia, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte), Centro-Oes-
te (Tocantins) e Sudeste (Minas Gerais e São Paulo).

A taxa de desemprego 
no Brasil recuou 10,5% no 
primeiro trimestre do ano 
encerrado em abril. Este é o 
menor nível desde 2016, mas 
ainda atinge 11,3 milhões de 
brasileiros. Os dados foram 
divulgados nessa terça-feira 
(31/05) pelo Instituto Brasi-
leiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE).

A taxa de desemprego re-
cuou 0,7 ponto percentual 
em relação aos três meses 
anteriores, e 4,3 pontos per-
centuais no acumulado dos 
últimos 12 meses. Trata-se da 
menor taxa de desocupação 
para um trimestre encerrado 
em abril desde 2015, quan-
do foi de 8,1%, além de ser 
a leitura mais baixa desde os 
10,3% registrados nos três 
meses encerrados em feve-
reiro de 2016, indicando que 
o mercado de trabalho segue 
em trajetória de recuperação 
apesar dos impactos da infla-
ção na renda.

Os dados compõem a Pes-
quisa Nacional por Amos-
tra de Domicílios Contínua 
(Pnad). No levantamento 
anterior, referente ao 1º tri-
mestre, a taxa de desemprego 
estava em 11,1%, atingindo 
11,949 milhões de pessoas. 

Rendimento recua
Na mesma toada, o ren-

dimento médio real do tra-
balhador registrou recuo de 
7,9% em relação ao mesmo 

trimestre de 2021, mesmo 
com o crescimento do nú-
mero de pessoas empregadas. 
“Embora tenha havido cresci-
mento da formalidade, não foi 
observada expansão do rendi-
mento médio real do emprego 
com carteira assinada no setor 
privado. Além disso, houve 
queda no rendimento do se-
tor público”, explicou Adriana 
Beringuy, coordenadora de 
pesquisas por amostra de do-
micílios do IBGE.

Entre as modalidades de 
ocupação, a maior queda no 
rendimento médio em 1 ano 
foi observada no setor público 
(-12,4%), seguido pelos em-

pregados com carteira assina-
da (-4,4%) e pelos sem cartei-
ra e conta própria, ambos com 
recuo de -3,3%.

Já a massa de rendimento 
real habitual (R$ 242,9 bi-
lhões) cresceu 1,3% frente ao 
trimestre anterior, beneficia-
da pela expansão da ocupa-
ção, mas ficou estável quando 
comparado com o ano ante-
rior e segue distante do pico 
pré-pandemia, quando so-
mou R$ 259,1 bilhões.

Informalidade
Além disso, a taxa de infor-

malidade recuou para 40,1% 
da população ocupada, contra 

40,4% no trimestre anterior, 
mas ainda ficou acima da re-
gistrada no mesmo perío-
do do ano passado (39,3%), 
reunindo 38,7 milhões de 
trabalhadores informais. 
O número de empregados 
sem carteira assinada no se-
tor privado (12,5 milhões de 
pessoas) foi o maior da série 
história do IBGE. Este contin-
gente apresentou estabilidade 
em relação ao trimestre ante-
rior e teve alta 20,8% (2,2 mi-
lhões de pessoas) no ano.

A quantidade de trabalha-
dores com carteira de traba-
lho assinada somaram 35,2 
milhões, o que representa 
avanço de 2% (mais 690 mil 
pessoas) se comparado ao tri-
mestre anterior e 11,6% (mais 
3,7 milhões) na comparação 
dos últimos 12 meses. 

O número de trabalhado-
res por conta própria soma 
um total de 25,5 milhões de 
pessoas, e manteve-se estável 
frente aos 3 meses anterio-
res, mas subiu 7,2% (mais 1,7 
milhão de pessoas) em 1 ano. 
“Nesse trimestre, mantem-se 
a trajetória de recuperação do 
emprego com carteira, com 
diversas atividades registran-
do expansão, principalmente 
no Comércio, reparação de 
veículos automotores e mo-
tocicletas e em Informação, 
comunicação e atividades fi-
nanceiras, imobiliárias, pro-
fissionais e administrativas”, 
destacou Beringuy.

A população desocupada recuou 5,8% frente ao trimestre 
móvel anterior, o que representa 699 mil pessoas a menos

IBGE: desemprego recua 10,5%
em abril, mas ainda atinge 11,3 mi
A taxa de informalidade recuou para 40,1% da população ocupada, 
contra 40,4%, índice registrado no trimestre anterior

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão de Licitações torna público 
que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 06.002/2022 - PERP, 
do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de 
doses de sêmen bovino, das raças Holandês, Gir e Girolando, nitrogênio líquido refrigerado, incolor e 
inodoro, utensílios e materiais para utilização no melhoramento genético do rebanho bovino leiteiro do 
município, junto a Secretaria de Agricultura do Município.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das 
propostas: das 16h do dia 01/06/2022; 2. Fim do recebimento de propostas: ás 08h do dia 21/06/2022; 
3. Abertura e Julgamento das propostas: das 08:01h ás 08:59h do dia 21/06/2022; 4. Início da sessão 
de disputa de preços: ás 09h do dia 21/06/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada à Rua Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h ás 11:30h ou pelo 
telefone (88) 99300-1896 e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA – EXTRATO DE ACORDO 
DE COOPERAÇÃO TECNICA E OPERACIONAL Nº 001/2022. Acordo de Cooperação Técnica 
e Operacional nº 001/2022 firmado entre o Município de Guaiuba pessoa jurídica de direito público, 
Administração pública, CNPJ nº 12.359.535/0001-32 e o INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO 
DE CIDADES – IPGC, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, CNPJ nº 18.684.416/0001-
31, no dia 12/05/2022 para fins de Estudos de Viabilidade, Modelagem Contratual e Assessoria 
Especializada na estruturação e desenvolvimento de Projetos de Parcerias público - Privada (PPP) 
e Concessões Públicas. Com fulcro na Lei Federal 13.019/04; Lei Federal 11.079/04 e art.21 da Lei 
8.987/95. Vigência 24 meses, a contar de sua publicação, podendo ser prorrogado, por conveniência 
das partes. IZABELLA MARIA FERNANDES DA SILVA – PREFEITA. Guaiuba – 31/05/2022.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato Ata de 
Registro de Preços - Ata de Registro de Preços Nº 0062101-2022, Pregão Eletrônico Nº 
0062101.2022- SRP. Órgão Gestor: Secretaria Municipal de Saúde (CNPJ: 11.423.060/0001-
33). Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE. Empresas detentoras: S S LIBERATO 
ME- CNPJ: 29.720.808/0001-25. Valor global dos lotes registrado da ata R$: 1.433.504,93; 
MARIA DO SOCORRO FERNANDES MELO-ME- CNPJ: 08.971.694/0001-16. R$: 68.900,00 
Validade da ata: 12 (doze) meses – 01/06/2022 a 01/06/2023.  Informações: pmulicitacao@
hotmail.com. Maria Clara de Lima Saraiva - Gestora da Ata de Registro de Preço

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Homologação - Os 
Ordenadores de Despesas das SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA, no uso de suas 
atribuições legais e, considerando haver a Comissão Permanente de Licitação cumprindo todas 
as exigências do procedimento de licitação, cujo objeto é o Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA A FROTA DE VEICULOS 
PERTENCENTES AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE, na modalidade PREGÃO 
ELETRONICO N°0062101.2022, para que produza os efeitos legais e jurídicos. Assim, nos termos da 
legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO dia 30 de maio de 2022, em favor das 
empresas: S S LIBERATO ME- CNPJ: 29.720.808/0001-25 e MARIA DO SOCORRO FERNANDES 
MELO-ME- CNPJ: 08.971.694/0001-16. VALOR GLOBAL: R$: 1.502.404,93. Ciência aos interessados, 
observadas as prescrições legais pertinentes, especialmente as da Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores. Maria Clara de Lima Saraiva - Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação tor-
na público o Resultado de Julgamento das Propostas de Preços da Tomada de Preços Nº 
2022.03.17.002-TP-INFR, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empresa especializada 
para construção de muro da ampliação do Cemitério Municipal. Classificadas as empresas: ECO 
TEC Construções e Serviços Eireli - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 39.925.178/0001-89, apresentou 
o valor global de R$ 87.001,42 (oitenta e sete mil, um real e quarenta e dois centavos), LS Serviços 
de Construções Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 21.541.555/0001-10, apresentou o valor global de 
R$ 89.432,22 (oitenta e nove mil, quatrocentos e trinta e dois reais e vinte e dois centavos), Prime 
Construções e Locação Eireli, inscrita no CNPJ nº 19.967.758/0001-21, apresentou o valor global 
de R$ 78.985,81 (setenta e oito mil, novecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e um centavos), 
Super Servs Serviços e Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 19.377.230/0001-00, apresen-
tou o valor global de R$ 86.219,06 (oitenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e seis centavos), 
Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli, inscrita no CNPJ sob o nº 13.259.179/0001-48, apre-
sentou o valor global de R$ 79.124,89 (setenta e nove mil, cento e vinte e quatro reais e oitenta e 
nove centavos), Zenedini Zidane Sampaio Cavalcante Construções - ME, inscrita no CNPJ sob o 
nº 44.159.038/0001-87, apresentou o valor global de R$ 87.002,55 (oitenta e sete mil, dois reais 
e cinquenta e cinco centavos). Desta forma, de acordo com critério estabelecido nessa Tomada 
de Preços, foi declarada VENCEDORA a empresa Prime Construções e Locação Eireli, inscrita 
no CNPJ nº 19.967.758/0001-21, por ter apresentado o preço mais vantajoso dentre as propostas 
classificadas e por cumprir todas as exigências do edital. A partir da publicação desse aviso, fica 
aberto o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria de Planejamento e Finan-
ças, José Erismá Nobre da Silveira Filho, Secretário. Extrato do 1º Termo Aditivo ao contrato nº 
06.002/2021-01SEPLAF, resultante da Tomada de Preços nº 06.002/2021-TP. Contratada: João 
Evangelista de Sousa Arcturo, através de seu representante legal, o Sr. José Venâncio Pimentel 
Almeida. Objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para execução de 
projeto de reforma com adequação do Centro Administrativo Financeiro da Prefeitura, de acordo 
com projeto básico. O presente Termo Aditivo tem por objetivo proceder ao reajuste de preços em 
R$ 29.108,95 equivalente a 47,73%. Data das assinaturas: 03/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que no próximo dia 14/06/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico Nº 00.05.27.01.22 - PERP, cujo objeto: Registro de preços visando 
futuras e eventuais aquisições de material de expediente para atender as necessidades de diversas 
secretarias da Prefeitura, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante 
nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada à Rua 
Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br 
-“Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

CARTORIO DO 2° REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAMOCIM/CE. Edital de loteamento. 
Manuella Cardoso Bezerra Vieira, Oficial Registradora do Cartório do 2° Ofício de Registro de Imóveis 
de Camocim/CE. FAZ PÚBLICO, para ciência dos interessados em cumprimento ao que dispõe o artigo 
19, da lei n° 6.766, de 19/12/1979, que por parte da Camocim Empreendimentos Imobiliários 
SPE LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 33.455.066/0001-25, 
sediada na Rua Coronel Antonio Botelho de Sousa, n° 254, PAVMTO 02, bairro Centro, Maranguape/CE, 
CEP: 61.940-005, que foram depositados desta Serventia sob o protocolo nº. 11863, situada na Rua 
Engenheiro Privat, 1576, Bairro Centro, Camocim/CE, CEP.:61801-245, requerimento memoriais, plantas 
e demais documentos exigidos pela lei mencionada, para fins de registro do loteamento denominado 
“Loteamento Vivencie Camocim”, localizado na Avenida Dr. Francisco Neves (Marilago), s/n, desta 
cidade, objeto do processo de alvará nº. 095.09/2021 aprovado em definitivo, juntamente com certidão 
de conformidade de n° 0412001/2022, emitidos pela Prefeitura Municipal. Matrícula do terreno: Nº 
5196, do 2º Ofício de Registro de Imóveis da comarca de Camocim-CE. Área da Gleba: 206.024,31m²; 
Área útil: 195.235,95m²; Área das quadras: 113.181,77 m²; Área não edificante: 10.788,36m²; Áreas 
verdes: 29.293,34 m²; Área institucional: 9.801,20 m²; sistema viário: 42.959,04 m²; Número de 
Lotes: 410 lotes. A referida área do objeto do presente 
edital consta na matriculada sob o n° 5196 desta serventia 
e toda a documentação do referido loteamento, inclusive a 
descrição de cada lote contidas no memorial, ficarão fazendo 
parte integrante do registro que serão lançadas no seu 
respectivo campo e estarão à disposição dos interessados, 
neste Cartório, durante as horas regulamentares. Havendo 
impugnações, estas deverão ser apresentadas nesta 
serventia, durante o expediente, dentro do prazo de quinze 
dias, contados da terceira e última publicação deste jornal 
local, e não havendo, será feito o imediato o registro. Dado e 
passado nesta cidade de Fortaleza, Estado do Ceará. Aos 25 
de Maio de 2022. 

Oficial Registrador

COMUNICADO DE LEILÃO BEM IMÓVEL. MF MARCELO FREITAS AUTOPEÇAS LTDA. Processo nº 0364416-
59.2000.8.06.0001. IMÓVEL: Av. Aguanambi, nº 636, Bairro: José Bonifácio,Fortaleza-Ce. O Dr. Cláudio de 
Paula Pessoa, Juiz de Direito, da 2ª VARA DE RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS E FALÊNCIAS, Capital do Estado 
do Ceará, por nomeação legal, FAZ SABER, aos que o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiverem 
que, nos autos da Ação de falência acima mencionada, nos termos do artigo 142, §1º da Lei de Falências, será 
vendido, por meio de propostas, o imóvel abaixo descrito, nos termos do art. 118 do Decreto-Lei nº 7.661/45. 
O lance mínimo deverá ser o valor da avaliação constante às fls. 4.318/4.356, qual seja, R$ 9.200.000,00 
(nove milhões e duzentos mil reais). Ficam INTIMADOS OS INTERESSADOS a comparecerem à sala de 
audiências da 2ª Vara de Recuperação de Empresas e Falências, na Rua Des. Floriano Benevides, 220, Bairro 
Água Fria, Fortaleza-Ce, CEP 60.811-690, no dia 15 de junho de 2022, às 10 horas, para abertura de propostas 
que deverão ser elaboradas de forma legível, sem rasuras ou emendas e entregues em envelopes lacrados, 
mediante recibo, na Secretaria de Vara, no dia anterior à abertura das mesmas, ou seja, dia 14 de junho 
de 2022, das 11:00 às 18:00 horas, condicionada a participação na audiência à entrega da proposta no prazo 
aqui referido. (…) *Para obter o edital na íntegra para conhecimento das demais condições e descrição do 
imóvel, solicitar no e-mail larabarrosoadv@gmail.com

OFÍCIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAUCAIA. EDITAL Procedimento 
administrativo - Prenotação no 118.506. RUBÊNIA MARIA MOURA FERNANDES, na qualidade de 
Oficiala Interina do Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ PUBLICAR o presente 
edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei no 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 
10.931/2004, para tornar público que tramita neste Registro de Imóveis, um pedido de APURAÇÃO DE 
REMANESCENTE requerido por CORNÉLIO CARMO DE ALBUQUERQUE, CPF no 141.123.883-49, 
referente ao lote 24 da quadra 60, do Loteamento Parque Tabapua, Bairro Albano, com área total de 
900,00m², neste Município de Caucaia-CE, objeto da Matrícula no 3.053, deste Ofício Imobiliário, o qual 
após a apuração restará uma área de 820,80m², e NOTIFICAR do inteiro teor do processo de 
retificação de área extrajudicial as pessoas indicadas como confinantes, a saber: MARIA HELENA 
MEDEIROS DE LIMA, bem como TERCEIROS INTERESSADOS, ficando Vossa(s) Senhoria(s) 
NOTIFICADO (S) do inteiro teor do procedimento de retificação de área extrajudicial, para, se houver 
interesse, apresentar impugnações fundamentadas, pessoalmente ou através de seu(s) representante(s) 
legal(is) devidamente constituído(s), no prazo de 15 (quinze) dias, quando ao fim deste, caso não 
venha a manifestar-se presumir-se-á a sua anuência nos termos do Art. 213, II § 4º da Lei 6.015/73, 
com redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, considerando-se assim verdadeiros os dados 
informados no pedido inicial. Tudo conforme memorial descritivo e planta, assinados por Antônio Carlos 
Rodrigues Lima, Técnico em Agrimensura/Geomensor RNP 93379170330, que fazem parte do presente 
processo de retificação de área - prenotação no 118.506, estando os mesmos arquivados nesta 
Serventia. O presente edital deverá ser publicado por duas vezes em jornal local de grande 
circulação, nos termos do Art. 213, § 3º da Lei 6.015/73. Cumpra-se o determinado na legislação em 
vigor. Caucaia, 27 de maio de 2022. A Oficiala Interina, Rubênia Maria Moura Fernandes.

TEREZA CRISTINA CAMPELO BESSA – PRESIDENTE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
A Presidente da INOVE COOPERATIVA - CNPJ: 42.643.750/0001-21, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto 
Social, CONVOCA todos os cooperados para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a realizar- se no dia 11 DE 
JUNHO DE 2022, no Auditório da Escola Tereza Heloísa Saraiva Camara, situada à Rua Dr. Gastão Falcão, S/N, 
Maravilha, Quixeramobim - CE, 63800-000. A  ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA ocorrerá com 2/3 (dois terços) 
do número de sócios, em primeira convocação às 13:00 horas, Metade mais 1 (um) dos sócios, em segunda convocação 
às 14:00 horas; e em terceira e última convocação às 15:00 horas com 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por 
cento) do total de sócios, prevalecendo o menor número, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: PAUTA DA 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1- Desligamento de membro do Conselho de Administração; 2– Eleição 
para cargo vacante de membro do Conselho de Administração; 3- Alteração do Estatuto Social da Cooperativa.

INOVE - COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS OPERACIONAIS E ESPECIALIZADOS EM ASSEIO, 
CONSERVAÇÃO E APOIO ADMINISTRATIVO – CNPJ: 42.643.750/0001-21

Fortaleza ; 01 de junho de 2022./CE

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ – EXTRATO DE JULGAMEN-
TO FASE DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO TÉCNICA CHAMAMENTO 
PÚBLICO Nº 003/2022  A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Município de 
Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que concluiu o julgamento 
da habilitação e Qualificação Técnica do procedimento administrativo, na modalidade CHA-
MAMENTO PÚBLICO Nº 003/2022, com o seguinte objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HORA TRATOR, PARA UTILIZAÇÃO NO PLANTIO DE LAVOURAS, REFERENTE AO PROGRA-
MA HORA DE PLANTAR 2022, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
DO DESENVOLVIMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, COM BASE NO CAPT. 
DO ART. 25 E ART. 114, DA LEI DE LICITAÇÕES Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS 
ALTERAÇÕES E DEMAIS LEGISLAÇÕES ESPECÍFICAS, declarando CREDENCIDA e CLAS-
SIFICADA a ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTURES DE NOVO AÇUDINHO - CNPJ 
Nº 03.447.185/0001-57, visto que a mesma cumpriu na íntegra as normas Editalícias e as 
da Lei Federal 8.666/93. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua a Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores de acordo com o artigo 109 parágrafo 1º “alínea b”. 
Maiores informações na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, 
S/N, Centro, Baturité/CE e no e-mail: licitabaturite2021@hotmail.com, no horário de 8h às 
12h. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ – O ORDENADOR DE DESPESAS 
DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURI-
TÉ/CE, comunica aos interessados a REVOGAÇÃO da licitação, na modalidade PREGÃO ELE-
TRÔNICO, tombado sob o nº 0702.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRE-
SA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO “EDUCAÇÃO EM SAÚDE AMBIENTAL”, 
COMPREENDENDO: SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS COM FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 
01467/2021- FUNASA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO EDITAL. Fundamentação 
Legal: Art. 49 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Informações junto a Comissão de Licitação. 
Cicero Antônio Sousa Bezerra - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRE-
TARIA DA SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE, 30 de maio de 2022.



FOTO VYRGINNIA ROCHA

De acordo com a atleta, a principal dificuldade da qual se foi encarado no esporte, foi os gastos com as inscrições para os torneios

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 1º de junho de 2022

Contratação. As equipes de vôlei estão se organizando para a temporada 2022/2023 e o Sada Cruzeiro contratou o central Lucão, 36. 
O campeão olímpico já venceu a Superliga seis vezes. Na última temporada, jogou pelo vôlei Renata, de Campinas. Lucão está concen-
trado no Centro de Treinamento em Saquarema, onde a seleção faz sua preparação para a Liga das Nações, que estreia dia 8 de junho.ESPORTES

Nascida em Fortaleza, 
a atleta profissional de Jiu 
Jitsu, Vyrginia Rossi, de 24 
anos,  passou por variados 
obstáculos antes de conse-
guir as vitórias e títulos no 
mundo esportivo. A lutado-
ra que é graduada na faixa 
roxa no desporto, atualmen-
te vem  disputando compe-
tições de âmbito nacional e 
internacional, já tendo sido 
campeã da Salvador Spring 
International Open IBJJF 
JIU JITSU Championship, 
na categoria pesado Faixa 
Azul e do  Dallas Summer 
International Open IBJJF 
JIU JITSU Championship,  
realizado na cidade de Dal-
las, nos Estados Unidos. 

Tendo estudado no IFCE 
(Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia do 
Ceará), a desportista desde 
de muito jovem gostava de 
praticar esportes, chegando 
a integrar as equipes de fut-
sal e atletismo. De acordo 
com a lutadora, o seu iní-
cio no Jiu Jitsu se deu atra-
vés do convite de um colega 
estudantil que já praticava 
o exercício dentro de uma  
academia.  “Quando eu es-
tava correndo e já tinha um 
rotina de fazer treinamentos 
todos os dias, um rapaz que 
estudava comigo me abor-
dou e convidou a praticar o 
esporte numa academia; no 
outro dia eu apareci e come-
cei a treinar Muay Thai, mas 
o que me apaixonei mesmo 
foi com o Jiu Jitsu; com al-
guns meses eu já estava com-
petindo”, comentou Virgin-
nia Rossi.     

Em relação às dificulda-
des ,  a atleta menciona que o 
principal obstáculo enfren-

tado dentro do meio foi os 
diferentes gastos ao praticar 
as competições, salientando 
a preocupação que se tinha 
com a questão.  “Com cer-
teza foi o aspecto financeiro, 
cada inscrição na época era 
na faixa de 80 reais, mui-
tas vezes se pagava o dobro 
quando tinha duas catego-
rias juntas; e eu  queria es-
tar lutando tudo, sempre me 
testando. Quando começou 
as competições fora, tudo fi-
cou mais caro por conta da 
alimentação,  hospedagem, 
viagens e outros fatores. Es-
sas foram as maiores dificul-
dades, se manter no esporte, 
onde eu pensava nessa ques-
tão todos os dias”, destacou 
a atleta.

Além disso, Vyrginnia 

acrescenta que no seu início, 
como forma de custear todas 
as despesas financeiras com 
o esporte, chegou a vender 
trufas e bombons na rua e 
nas competições que parti-
cipava. “Esse foi o meu iní-
cio, sempre vendendo trufas 
e pedindo às pessoas na rua 
com as minhas medalhas  
como forma de conseguir 
dinheiro,  muitas vezes com 
vergonha pelo o fato de mui-
tas pessoas ignorarem, re-
cebendo vários não, mas eu 
sempre estava lá”, apontou a 
lutadora.        

Sobre as suas perspectivas 
futuras dentro do desporto, 
Vyrginnia comentou  que 
espera ter conquistas signi-
ficativas no meio, apontando 
o seu otimismo e gratidão 

para com o exercício. “Eu 
quero conquistar títulos sig-
nificativos no jiu jitsu, que-
ro conquistar o meu espaço, 
pois fiz tudo sozinha e tenho 
as melhores perspectivas; 
um dos meus sonhos é ser 
campeão mundial,  ser faixa 
preta no esporte e que atra-
vés das minhas vivências as 
pessoas possam se espelhar. 
Tenho uma enorme gratidão 
ao desporto, pois ele mu-
dou e salvou a minha vida, 
pois tive uma transformação 
através do Jiu Jitsu, tendo 
uma vivência mais ampla 
de mundo; com os valores 
que eu aprendi dentro desse 
meio, espero que possa fa-
zer um efeito real, doando o 
melhor de mim para as pes-
soas”, finalizou Vyrginnia. 

O MARKETING Usar a camisa como ferramenta de 
marketing é uma maneira simpática de valorizar sua marca. 
O jovem atleta Felipe aqui é visto com a camisa do Ari de Sá, 
uma escola de nome nacional.

CACÁ E O RACHA O racha de futebol é uma atividade 
das mais antigas em todo o universo. Ali é um espaço demo-
crático e se joga sem regras rápidas. O rádio do colégio militar 
se manteve desde 1979 e tem o nome de racha do cel Haroldo. 
Meus amigos Cacá e Lúcio são seus frequentadores.

DOIS CORONÉIS Na coluna hoje dois oficiais do nosso 
exército e que muito já fizeram pelo nosso esporte. São eles os 
coronéis Barreto e Samuel.

César Cals Neto

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Filho de ex-grande governador e ministro C ésar 
Cals Filho, meu amigo César Neto foi um prfeito que 
durante toda sua gestão manteve a honestidade com 
o que é do povo e a vocação de servir. Por sugestão de 
Albanisa Sarasate foi nomeado para superitendência 
da Sudef que era na época o órgão responsável pelo 
esporte na capital. Dentro de minha passagem pelo 
setor público guardo boas recordações desta figura tão 
grande brilhante e gentil como o César Neto.

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

Loteria dos Sonhos
Insista, persista e não desista. A Loteria dos Sonhos 

tem o respaldo da Loteria Estadual do Ceará.

Chão de estrelas
A lua cobria nossa capa salpicando de estrelas os 

nossos sonhos.

Ferreira Aragão
Muito bom o comentário que o jornalista e deputado 

Ferreira Aragão fez em seu programa de TV condenando 
o racismo. E mostrou conhecimento de futebol quando 
falou do famoso time do Santos de São Paulo, que tinha a 
sua linha de frente formado por Doval, Mengálvio, Couti-
nho, Pelé e Pepe, que só tinha um branco, no caso Pepe.

Roberto Farias
Roberto Farias sempre fez as coisas com cuidado e 

esmêro, tanto em suar atividades privadas como públicas, 
pois foi presidente da Emurf deixando ali a marca do bem 
servir. Ele entrou com força no ambiente dos eventos e 
anuncia esta semana a relação dos 35 maiores prefeitos do 
nosso estado. A escolha dos 35 gestantes é feita através de 
uma votação que escolhe gente da nossa melhor escala, o 
que mostra a honestidade dos critérios.

Nonato Lima

Sou jornalista e com mais de 50 anos es-
crevendo me associo as manifestações 
de solidariedade ao correto Nonato Lima 

que foi afastado da direção da Rádio Universi-
tária. A censura dói.

Vyrginnia Rocha ganha o
mundo e se destaca no Jiu Jitsu 
Esportista cearense natural de Fortaleza relata sua trajetória
e os diferentes obstáculos enfrentados no universo das artes marciais 

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° 27641 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ LUCIANO DE ABREU SILVA JUNIOR e NADJA RAQUEL TEIXEIRA DO CARMO;
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, 31/05/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 41739 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURICIO COSTA SIMÕES e LARISSA FAUSTINO PINHEIRO;
Edital n° 41740 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS AIRES DA SILVA e MALU RIBEIRO RODRIGUES;
Edital n° 41741 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LEONARDO VIDAL DA SILVA e JULIANA MARIA FRANCISCA DA CONCEIÇAO;
Edital n° 41742 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO WESLEY RODRIGUES MARTINS e LIDIANE HOLANDA DA SILVA;
Edital n° 41735 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO ERIVALDO ROMULADO DA SILVA e AURÉLIA UCHÔA DE ANDRADE;
Edital n° 41734 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YAN PEZLEY DA SILVA NASCIMENTO e CARLA PEREIRA MOREIRA;
Edital n° 41736 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALAN ROBSON BEZERRA e MARIA INGRID DE SOUSA;
Edital n° 41743 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO VICENTE SAMPAIO NETO e MARIA NATALIA ALVES DA SILVA;
Edital n° 41737 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ANDERSON VALE DO NASCIMENTO e CLEDNI SARAIVA PEREIRA;
Edital n° 41744 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSUÉ DA SILVA COSTA e AMANDA DA SILVA ARAÚJO;
Edital n° 41745 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO ESRON PEREIRA e VANESSA MARIA DA SILVA RIBEIRO;
Edital n° 41747 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AYRTON BORGES MARTINS NETO e TAYNÁ MARQUES DOMINGUES;
Edital n° 41748 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANUEL EVANIO COSTA SILVA e FRANCISCA PAULA LIRA DIAS;
Edital n° 41749 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARLON SOUSA RAMOS e DANIELLE DE PINHO MANO;
Edital n° 41750 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO WAGNER ARAUJO DE MELO e REBECA MARIA BRAGA REZENDE;
Edital n° 41751 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VALDIR ALEANDRO GOMES FARIAS e MARIA ERICLAUDIA DE SOUZA;
Edital n° 41746 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VLADIMIR PEREIRA DE ARAUJO SOBRINHO e BISMARA DA SILVA PASTOR;
Edital n° 41738 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON MORAIS ABREU e CLAUDIA NAYANE DE SOUSA MARREIROS;
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, 31/05/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 76089 - FRANCISCO EDNALDO SANTOS FREITAS JÚNIOR e ISABELE 
FELIPE DE CARVALHO; Edital n° 76090 - FRANCISCO EDUARDO DE OLIVEIRA 
SALES JÚNIOR e ERICA GOMES DE LIMA; Edital n° 76091 - JOSÉ VALTER BRA-
GA e JACQUELINE ALBUQUERQUE DA CONCEIÇÃO; Edital n° 76092 - GERMANA 
NATAELI DE OLIVEIRA e JARDENIA SOUZA DA SILVA; Edital n° 76093 - MA-
THEUS ARAÚJO NASCIMENTO e AMANDA DIAS DE OLIVEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 31/05/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9662 - AIRTON MORAIS FILHO E JOYCE LANE DOS SANTOS
Nº9663 - FRANCISCO DANIEL COELHO DA SILVA E ANA CRISTINA GARCIA DE PAIVA
Nº9664 - KASSIO ENDRICK DA SILVA MOURA E MARIANA MARCIA CORDEIRO DE FREITAS
Nº9665 - JOSÉ SOCÔRRO DIAS E LÚCIA LEANDRO DOS SANTOS SILVEIRA 
Nº9666 - FRANCISCO WESCLEY MESQUITA DA SILVA E KAREN VICTORIA CANTANHEDE VIEIRA
Nº9667 - THIAGO PINTO PEREIRA E VIVIANE MARAMBAIA DOS SANTOS
Nº9668 - KLINSMANN MOURA DE OLIVEIRA E ARIADNY MARTINS CAVALCANTE

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 01 de Junho 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.
66793-REINALDO ALVES REBOUÇAS JUNIOR E JULIANA MACIEL CAMPELO
66794-FRANCISCO GLEIDSON SOUSA FARIAS E CARLA GUEDES DA SILVA
66795-FRANCISCO ANTONIO DA GUIA HOLANDA E MARIA ALINE DE SOUSA
66796-GERALDO AMURIM BOTÃO E ANA PAULA FERREIRA DE MENEZES
66797-CAIO ATHISSON SOUZA DOS SANTOS E SUZANNY TOMÉ DA SILVA
66798-MARQUIÊ BEZERRA AIRES E MARIA NILDA FERREIRA DE SOUZA
66799-PAULO SERGIO RODRIGUES DE ALMEIDA E ANA CARLA DO NASCIMENTO
66800-IGOR DOS SANTOS PAZ E BRENDA RAQUEL NOBRE LOPES
66801-LUCAS DUAVY PONTES E DANIELA BANDEIRA DE OLIVEIRA
66802-SAMUEL RODRIGUES XAVIER E XAIANE SILVA DOS SANTOS
66803-ITALO DA SILVA MOREIRA E MICHELLE RICARDO DA SILVA

Fortaleza, 31 de maio de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339602- Antonio Daniel de Assis Teixeira e Magna Núbia Viana da Silva;
339603- Daniel Alves da Silva e Maria Denilce Gomes da Silva;
339604- Dinaldo Florentino da Silva e Ana Celia dos Santos.
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, 31 de Maio de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo – A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31015 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SUITBERTO SOBREIRA TAVARES NETO e NATHÁLIA MARIA SANTIAGO 
MONTENEGRO;
Edital n° 31028 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL FREIRE LIMA e JÉSSICA BESSA GOMES;
Edital n° 31029 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO BERTRAND MONTEZUMA SAMPAIO DE ALENCAR e PRISCILA 
BARROSO LIMA;
Edital n° 31030 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JULIO CESAR SANTOS DE ALMEIDA e EDILVA GADELHA DE PAULA;
Edital n° 31031 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADLI DA SILVA MARQUES e KAREN ALICE FERREIRA RODRIGUES DA SILVA;
Edital n° 31032 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIALISSON SANTOS RIBEIRO e ANA KAROLINE ROCHA VIEIRA.

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, 31 de maio de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

Publicado no Jornal O Estado em 01.06.2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

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

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

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
N°30766 ANTONIO JOSIMAR DA SILVA TEIXEIRA E MARIA DE FATIMA DA SILVA 
N°30767 RAUL TORRES VIEIRA E TAMARA SILVA ANDRADE.

Fortaleza, 31 de maio de 2022.
Maria Valsicleide de Moura

Escrevente Autorizada


