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Um dia após afirmar que o PSDB acabou, o ex-presidente afaga tucanos e diz
que o Brasil era “feliz” quando a polarização política era entre a legenda e o PT

MORRE, AOS 73 ANOS,
EX-VEREADORA 
ROSA DA FONSECA
Diversos políticos cearenses lamentaram a 
morte da militante política fundadora do 
movimento Crítica Radical. ÚLTIMAS8

“Já disse para o Alckmin: como este país era feliz quando a polarização era entre o PT e o PSDB. Como era feliz este país quando a polarização era entre a 
Dilma e o Alckmin, a Dilma e o Serra, eu e o Serra, eu e Alckmin, eu e o Fernando Henrique Cardoso. Você disputava uma eleição, mas você não estava 

em guerra. O seu adversário não era seu inimigo”, disse o petista em um evento com profissionais da educação em Porto Alegre. ÚLTIMAS8

Representantes da pré-campanha petista, e até mesmo o ex-presidente têm buscado apoio do PSDB, sendo que Lula já conversou com nomes tucanos tradicionais

A Petrobras lançou ontem uma plataforma para facilitar o acesso 
a informações sobre os preços dos combustíveis. A estatal apre-
senta informações sobre as parcelas envolvidas na formação dos 
valores da gasolina, do diesel e do gás de cozinha e, ainda, sobre a 
formação dos preços ao consumidor final. ECONOMIA10

Combustíveis: site traz
informação sobre os preços

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Com a retomada da 
economia e o aumento da 
cobertura vacinal, o Cea-
rá iniciou as contratações 
temporárias para atender 
a demanda da alta esta-
ção de julho. As férias e 
as diversas atividades cul-
turais e artísticas devem 
aquecer o segmento, que 
já iniciou suas contrata-
ções. ECONOMIA9

Subsídios 
podem amenizar 
preços para 
os mais pobres

Ceará: IDT/Sine 
tem expectativa 
de 1.200 vagas 
temporárias

FOTO DIVULGAÇÃO

Novo site permite filtrar os valores pela média nacional ou por estados, considerando os impostos e outras variáveis

A melhoria da arrecada-
ção decorrente da alta global 
de preços poderia ser usada 
para subsidiar temporaria-
mente itens como alimentos 
e energia, defendeu ontem, 
Roberto Campos Neto. Ele 
disse que essas medidas 
poderiam amenizar o custo 
social da inflação sobre a 
população de menor renda. 
NACIONAL5







POLÍTICA

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
02.05.002/2022-SEINFRA. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: M. Joseneide Lima Melo EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.957.984/0001-54. 
Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 
Processo Administrativo de Licitação: Tomada de Preços Nº. TP-02.24.1/2022-SEINFRA. 
Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação 
em pedra tosca em rua S.D.O I – no Sítio Lagoa do Mato II e diversos trechos de rua na Vila São 
Sebastião, localizados na zona rural do Município de Brejo Santo-Ce, referente ao 
(MAPP–1196-SOP/CE), celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce e o Governo 
do Estado do Ceará, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-
financeiro. Valor Global Contratado: R$ 274.503,26 (duzentos e setenta e quatro mil, quinhentos 
e três reais e vinte e seis centavos), cuja tabela utilizada foi a (SEINFRA - 027.1 – 
DESONERADA), com incidência de B.D.I no valor de (26,49%). Da Dotação Orçamentária: 
(0801.15.451.0006.2.021) e Elemento de Despesa: (4.4.90.51.00). Data da Assinatura: 
02/05/2022. Da Vigência: 90 (noventa) dias. Signatários: Lucas Bezerra Feitosa dos Santos e 
Denilson Brasil de Melo, respectivamente contratante e contratado. Ériton George Sales 
Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo – Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação. O Senhor Lucas 
Bezerra Feitosa dos Santos, Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de 
Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao que dispõe o inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores, após deliberar acerca dos autos do processo administrativo de 
licitação na modalidade de Tomada de Preços Nº. TP-02.24.1/2022-SEINFRA, cujo objetivo é a 
contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em pedra 
tosca em rua S.D.O I – no Sítio Lagoa do Mato II e diversos trechos de rua na Vila São Sebastião, 
localizados na zona rural do Município de Brejo Santo-Ce, referente ao (MAPP–1196-SOP/CE), 
celebrado entre a Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce e o Governo do Estado do Ceará, 
conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, resolveu por 
Homologar o processo administrativo de licitação acima numerado e, consequentemente, 
emitiu Termo de Adjudicação em favor da empresa M. Joseneide Lima Melo EIRELI, com sede 
na Travessa Chico Alfredo, nº. 478, Centro, Icó, Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 
04.957.984/0001-54, conforme termo de homologação e adjudicação acostados nos autos do 
processo. Lucas Bezerra Feitosa dos Santos - Secretário de Infraestrutura, Obras e 
Urbanismo do Município de Brejo Santo-CE. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 
no próximo dia 14 de Junho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº SE-PP001/22, que objetiva a contratação de empresa para prestação de assessoria 
técnica nutricional e fornecimento de licença de uso do sistema informatizado para a gestão 
eficiente da merenda escolar e execução do Programa Nacional de Alimentação Escolar do 
Município de Itaiçaba/CE. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no horário 
de expediente na sala de licitações à Avenida Cel. João Correia, 298, Centro, ou pelos sites: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 31/05/2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Pentecoste - Resultado de Julgamento das 
Propostas. A Presidente da Comissão de Licitação de Pentecoste – CE, torna público o 
resumo do resultado de Julgamento da Proposta da Tomada de Preços nº 2022.03.22.16-TP-
ADM, cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para execução da recuperação 
das estradas vicinais das Regiões II e III zona Rural no Município de Pentecoste. Foram 
desclassificadas as propostas apresentadas pelas empresas: 01- LC Projetos e Construções 
LTDA; 02- Águia Construções e Incorporações LTDA-EPP e 03- VK Construções e 
Empreendimentos LTDA ME. Sagrou-se vencedora a empresa Construtora Benevides Aguiar 
LTDA, por ofertar o menor preço no valor total de R$ 683.597,24 (seiscentos e oitenta e três mil 
quinhentos e noventa e sete reais e vinte e quatro centavos). Fica aberto o prazo recursal, 
previsto no art.109, inciso I, alínea "b" do vigente Estatuto de Licitações. Maiores informações 
na sala de licitação situada na Rua Dr. Moreira de Azevedo S/N, Centro – Pentecoste - Estado 
do Ceará. Pentecoste-CE, 01 de Junho de 2022. Ivina Kágila Bezerra de Almeida - 
Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
15 de junho de 2022, às 09h00min, (horário de Brasília), estará realizando o Pregão Presencial nº 
036/2022.02, cujo objeto é a Seleção de melhor proposta visando registro de preços para futuras e 
eventuais contratações de empresa especializada em realizações de eventos compreendendo 
locação de estrutura, atrações, divulgação, equipe de apoio, segurança, iluminação e decoração 
junto as diversas Secretarias do Município de Tururu – Ce, mediante Pregão Presencial. O edital 
poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de 
Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 01 de 
junho de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissão de Licitação divulga o 

Resultado do Julgamento das Habilitações referentes a Tomada de Preços nº 005/2022.04 que trata 

da contratação de empresa para execução dos serviços de reforma da creche do bairro Angelim 

junto a Secretaria de Educação de Uruburetama. Inabilitadas: 01. Pro Limpeza Serviços e 

Construções Eireli; 02. Itapajé Construção e Serviços Eireli; 03. Juaçaba Construções Locação e 

Serviços Eireli; 04. E2 Construções e Serviços Eireli; 05. Engercon Construtora e Serviços Ltda ME; 

06. JMAR Construções, Comércio e Serviços Eireli ME; 07. DTC Construções e Serviços Eireli ME; 

08. Plataforma Serviços e Construções Eireli ME; 09 Seg-Norte Construções e Serviços Eireli ME; 

10. Incorporadora e Construtora Nordeste Ltda EPP e 11. FRB Construção, Engenharia e Projetos 

Eireli ME. Habilitadas: 01. L S Serviços de Construções Eireli; 02. Delmar Construções Eireli EPP; 

03. MV & R Locação e Construção Eireli EPP; 04. WU Construções e Serviços Eireli; 05. Abrav 

Construções Serviços Eventos e Locações Eireli; 06. Lexon Serviços & Construtora 

Empreendimentos Eireli ME; 07.F. J. de Matos Neto ME; 08. H. M. de Vasconcelos Serviços Eireli 

EPP; 09. Mandacaru Construções & Empreendimentos Ltda; 10. AJ Construtora e Transporte Eireli 

EPP; 11. J P Serviços e Locações Ltda; 12. Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli; 13. L & 

L Serviços Eireli EPP; 14. R. A. S. Construções e Serviços Eireli ME; 15. Tomaz Construções Eireli; 

16. VK Construções e Empreendimentos Ltda ME; 17. Construtora Vipon Eireli ME; 18. AOS 

Construções Ltda ME; 19. Terra Santa Construções Eireli ME; 20. M L Entretenimentos, Assessoria 

e Serviços Eireli Ltda ME; 21. Marea Locação e Serviços Eireli; 22 Eletrocampo Serviços e 

Construções Ltda e 23. Torres Martins Serviços e Construções Eireli Ltda. O julgamento acerca da 

demais empresas permanecem sem qualquer alteração. A partir da data desta publicação, fica 

aberto o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93. 

Uruburetama/CE, 01 de junho de 2022. Elinaldo Dutra – Presidente da CPL.



O TCU também
aprovou o leilão de 
linhas de transmis-
são de energia elé-
trica em 13 estados, 
previsto para 30 de 
junho. A concessão 
está prevista para 
gerar R$ 15,3 bilhões
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Governos estaduais nunca receberam tantos bi-
lhões

Senador Eduardo Girão, para quem a redução do ICMS dos 
combustíveis é uma demanda da sociedade

A
Comissão Mista de Orçamento 
(CMO), do Congresso Nacional, de-
finiu nesta quarta-feira (1º) os cargos 
da mesa diretora da comissão, que se 

juntam ao deputado Celso Sabino (União-PA), 
eleito presidente em maio. Mas a articulação ga-
rantiu o cargo mais importante, de relator, para 
o senador Marcos do Val (Podemos-ES). O Pla-
nalto o tem como uma incógnita: apoia o gover-
no Bolsonaro, mas é considerado independente. 

Foi, mas não foi
Em maio, o ex-ministro da Saúde de Dilma 

Marcelo Castro (MDB-PI) tinha certeza de que 
seria o relator do Orçamento de 2023. Perdeu.

Cargo demais
Castro ficou de fora da CMO em razão do 

“conjunto da obra”: deixou o Ministério da Saú-
de para votar contra o impeachment de Dilma. 

Encrenca
Filho da senadora Kátia Abreu (PP-TO), 

amiga de Dilma, o senador Irajá (PSD-TO) será 
o primeiro vice-presidente. Tem potencial de 
encrenca.

Menos importante
A segunda e terceira vice-presidências da 

CMO foram entregues a dois parlamentares do 
PT. Se o governo bobear, dança.

O dono da verdade
A principal crítica às ameaças de Moraes de-

corre da dúvida sobre quem ou o que defini-
rá o que é “fake” ou falso em uma campanha 
eleitoral.

Mentira de político
Lula mentiu a uma rádio dizendo que 

Alckmin foi contra o impeachment de Dil-
ma. A fake news “cassaria” ou a ameaça não 
vale para o petista?

Falso brilhante
O clássico de Orwell relata um mundo to-

talitário que controla o cidadão e cujo "Mi-
nistério da Verdade" está longe da função de 
divulgar a verdade.

Lorotas na Câmara
Um dos gerentinhos que mandam na Pe-

trobras, definindo inclusive sua política de 
preços e lucros sem limites, contou lorotas 
na Comissão de Finanças e Tributação da 

Orçamento 2023 ficará com o centrão e o governo

O PODER SEM PUDOR

Reali Jr. e Giba Um eram jovens re-
pórteres quando testemunharam um dos 
casos mais curiosos da política paulista. O 
governador Adhemar de Barros oferecia 
mais uma das suas sextas-feiras dançan-
tes no Palácio dos Campos Elíseos, em 
black-tie, quando um sujeito mal vestido 
enganou a segurança, entrou na festa e 

suplicou: “Doutor Adhemar, me ajude: 
tenho dez filhos e estou desempregado.” 
O governador se impressionou: “Dez 
filhos?” O homem confirmou. Adhe-
mar chamou o chefe da casa Civil, Artur 
Audrá, e ordenou, com o habitual bom 
humor: “Arrume um emprego para ele. 
Será o reprodutor oficial do Estado!”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Prêmio a um incansável

Caça a fake news faz lembrar 
‘Ministério da Verdade’
A mais recente ameaça do 
ministro Alexandre de Moraes, 
de “cassar” a candidatura de 
políticos que se utilizem de 
supostas “fake news”, claramen-
te endereçada ao presidente 
da República, já levou políticos 
no Congresso a estabelecerem 
relação do comportamento do 
vice-presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral com o assus-
tador “Ministério da Verdade”, 
descrito por George Orwell em 
seu premonitório livro “1984”. 

Câmara, ontem. Deixou deputados abis-
mados com a afirmação de que a Petrobras 
“mantém equilíbrio nos preços”.

Mãos limpas
O partido Novo devolveu de R$87,7 milhões 

que lhe foram destinados pelo indecoroso Fun-
dão Eleitoral. É mais dinheiro que a previsão 
de gastos da Polícia Federal com segurança dos 
candidatos a presidente.

TSE camarada
A poucos dias do primeiro turno, em setem-

bro de 2018, o TSE autorizou a coligação do PT 
a manter o nome do então presidiário Lula no 
material de campanha: “Haddad é Lula”, com ti-
pologia maior que o nome da vice.

Plus a mais
O Auxílio Brasil tem um benefício que pre-

mia com parcela única de R$1 mil e mais doze 
de R$100 estudantes de famílias do programa 
que se destaquem em competições acadêmicas 
e científicas nacionais.

Terceira via genérica
No jingle do ato de pré-candidatura do União 

Brasil coube tudo: rima (Luciano) Bivar com 

engrenar, fala-se de evitar esquerda e direita e 
tenta até explicar o imposto único.

Epidemia política
Nos EUA, a expressão “Ministério da 

Verdade” estava em alta desde que Joe Bi-
den criou um “Conselho de Governança da 
Desinformação”, após o anúncio da compra 
do Twitter por Elon Musk. Mas pegou mal 
e recuou.

Mentir é humano
“Monopólio da verdade” não combina 

com liberdade para o cientista político Is-
mael Almeida, que vê fake news como fofoca 
ou boato. “São práticas existentes desde os 
primórdios da comunicação humana”, diz.

Política longe
Temas políticos não entraram no Top 5 

dos assuntos mais procurados na internet no 
Brasil, durante toda a última semana, segun-
do a ferramenta Google Trends, que avalia 
quais assuntos estão “bombando” online.

Pensando bem...
...pesquisa é como bola na trave, serve 

principalmente para dar emoção.
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A melhoria da arrecada-

ção decorrente da alta global 
de preços poderia ser usada 
para subsidiar temporaria-
mente itens como alimentos 
e energia, defendeu ontem 
(1º) o presidente do Ban-
co Central (BC), Roberto 
Campos Neto. Em video-
conferência com instituições 
financeiras internacionais, 
ele disse que essas medidas 
poderiam amenizar o cus-
to social da inflação sobre a 
população de menor renda.

Para Campos Neto, 
nem sempre a dinâmica 
do mercado pode corrigir 
choques de preços causa-
dos por eventos externos. 
Ele, no entanto, defendeu 
que ajudas como subsídios 
sejam apenas provisórias e 
evitem criar gastos perma-
nentes que prejudiquem as 
contas públicas no futuro.

“Temos um grande cus-
to social. Preços de ali-
mentos estão subindo, pre-
ço da energia está subindo, 
e temos a parcela mais 
pobre da população com 
necessidade de alguma as-
sistência. Transferir uma 
parte do choque positivo 
[aumento de arrecadação] 
para resolver as questões 
sociais, via subsídios. Essa 
é uma solução boa, mas o 
problema é: uma vez que 
você cria os subsídios, há o 
risco de se tornar um gas-
to permanente”, declarou 
Campos Neto.

Para o presidente do 
BC, as exportações recor-
des de grãos e de petróleo 
estão beneficiando o Brasil 
e impulsionando a arreca-
dação do governo. Desde o 
segundo semestre de 2020, 
as commodities (bens pri-
mários com cotação inter-

nacional) têm se valoriza-
do. Com o início da guerra 
na Ucrânia, em fevereiro 
deste ano, as cotações su-
biram ainda mais e atingi-
ram os maiores níveis em 
quase 20 anos.

Intervenção
Apesar de favorável à 

aplicação de subsídios em 
algumas circunstâncias, 
Campos Neto disse ser 
contra a intervenção dire-
ta nos custos de produção, 
como tem sido feito em 
países europeus.

Ele também disse que, 
neste momento de forte 
inflação, a solução “libe-

ral” de esperar os preços 
se adequarem de acordo 
com a oferta e a demanda 
não seria eficiente. Segun-
do ele, mexer nos custos 
de produção poderia pre-
judicar os investimentos 
privados, levando à defa-
sagem em infraestrutura e 
a gargalos na produção no 
futuro.

“Se intervirmos em pre-
ços, no processo de produ-
zir petróleo e energia, isso 
resolverá o problema no 
curto prazo, mas desenco-
rajará investimentos. Ao 
final, eu acho que o setor 
privado é quem vai resol-
ver o problema, e não os 

governos”, comentou.
O presidente do BC deu 

uma palestra virtual na 
Conferência Global BIS 
Green Swan 2022. O en-
contro, que ocorreu por 
videoconferência em São 
Paulo, foi promovido pelo 
Banco de Compensações 
Internacionais (BIS), espé-
cie de Banco Central dos 
bancos centrais; pelo Ban-
co Central Europeu; pelo 
Banco Popular da China e 
pela Network for Greening 
the Financial System, rede 
que pretende estimular a 
economia verde no sistema 
financeiro. (todas as maté-
rias são da Agência Brasil)

TCU autoriza leilão 
de Congonhas
e 14 aeroportos

O aeroporto mais 
movimentado do país 
superou o último entra-
ve para ser concedido 
à iniciativa privada. O 
Tribunal de Contas da 
União (TCU) aprovou 
ontem (1º) o leilão do 
Aeroporto de Congo-
nhas, em São Paulo, e 
de mais 14 terminais, 
que serão leiloados na 7ª 
rodada.

O Ministério 
da Infraestrutura 
pretende promo-
ver os leilões na 
primeira ou na 
segunda semana 
de agosto. Segun-
do a pasta, a con-
cessão deve atrair 
R$ 7,3 bilhões 
em investimentos 
privados, com as 
obras de melhoria 
e de expansão dos 
terminais.

Os aeroportos 
serão divididos 
em três blocos. O 
primeiro, liderado pelo 
Aeroporto de Congo-
nhas, tem outros dez 
terminais em três es-
tados: Mato Grosso do 
Sul, Pará e Minas Gerais. 
Integram esse bloco os 
aeroportos de Campo 
Grande (MS), Corumbá 
(MS), Ponta Porã (MS), 
Santarém (PA), Marabá 
(PA), Carajás (PA), Al-
tamira (PA), Uberlândia 
(MG), Uberaba (MG) e 
Montes Claros (MG).

O segundo bloco é 
composto pelos aero-
portos Campo de Marte 
(SP) e Jacarepaguá (RJ), 
destinados a aviões de 
pequeno porte. O tercei-
ro bloco engloba aero-
portos de duas capitais 

da Região Norte: Belém 
e Macapá.

Originalmente, o Ae-
roporto Santos Dumont, 
no Rio de Janeiro, seria 
leiloado junto com os 
aeroportos do interior 
de Minas Gerais. No en-
tanto, o leilão deve ocor-
rer somente em 2023, 
junto com o Aeroporto 
do Galeão (RJ), cuja 
concessão está sendo 

devolvida pelo consórcio 
que administra o termi-
nal desde 2014.

Linhas
O TCU também apro-

vou o leilão de linhas de 
transmissão de energia 
elétrica em 13 estados, 
previsto para 30 de 
junho. Embora o edital 
deste ano tenha poucas 
mudanças em relação ao 
do leilão do segundo se-
mestre do ano passado, 
o TCU fez uma série de 
recomendações. A con-
cessão está prevista para 
gerar R$ 15,3 bilhões em 
investimentos privados 
e gerar receitas anuais 
permitidas (RAP) de R$ 
2,2 bilhões.

Hepatite. O Ministério da Saúde informou que tem acompanhado e monitorado a incidência de casos 
de hepatite aguda grave no Brasil. Em nota, a pasta confirmou o primeiro caso provável da doença, 
ocorrido no município de Ponta Porã, em Mato Grosso do Sul. A paciente segue em recuperação.

Para Campos Neto, nem sempre a dinâmica do mercado pode corrigir choques de preços causados por eventos externos

Subsídios podem amenizar 
preços para mais pobres
A melhoria da arrecadação decorrente da alta global de preços poderia ser 
usada para subsidiar itens como alimentos e energia, defendeu Campos Neto
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Stockholm+50. Participante do evento internacional Stockholm+50, o Prefeito José Sarto afirmou ontem, 
no encontro, que Fortaleza tem compromisso com a sustentabilidade e enfatizou as ações realizadas para 
contribuir com a proteção ambiental e reduzir emissões de gases de efeito estufa nos próximos anos.CIDADES

Melhores administrações
Será nesta quinta-feira, dois (02/junho), a partir das 

10 horas, na Assembleia Legislativa a apuração dos votos 
da comissão julgadora e a contagem da escolha pela 
internet dos 35 chamados Melhores Prefeitos do Ceará 
(Setembro/2021/Maio/2022). O empresário Roberto Fa-
rias (Foto), diretor-presidente da PPE, entidade respon-
sável pela solenidade e festa para entrega dos certificados 
aos escolhidos, confirma o dia 27 vindouro. O local será 
divulgado brevemente.

Baturité
O município de Baturité foi contemplado com o 1° 

lugar no Prêmio Prefeito Empreendedor, na categoria 
Inovação e Sustentabilidade. O prêmio, promovido pelo 
Sebrae, reconhece os prefeitos com resultados compro-
vados e destaques no desenvolvimento dos pequenos 
negócios existentes no município.

E mais
O jovem tauaense que é o prefeito de Baturité, Herber-

lh Mota também comemora a conquista, que contempla 
o Desenvolvimento das startups PopChef Baturité e do 
Chão Maciço, plataformas digitais que contribuem para 
fortalecer a economia local.

BNDES destaca
A chamada piloto do Banco Nacional de Desenvolvi-

mento Econômico e Social -BNDES para comprar R$ 10 
milhões em créditos de carbono, lançada em março deste 
ano, selecionou um projeto desenvolvido no Ceará entre 
cinco (5) das onze (11) propostas recebidas. Trata-se da 
parceria entre a Sustainabitável Carbon e a Cerâmica 
Gomes de Matos, do Crato.

Importante saber
As outras propostas foram desenvolvidas por Biofílica, 

Solvi, Carbonext e Tembici que somam R$ 8,7 milhões 
em créditos, segundo divulgou o banco de fomento. A 
chamada pública contemplava projetos de conservação 
de florestas, recuperação de áreas degradadas ou de ener-
gia limpa. Estamos atentos.

Isso mesmo. O Sistema Hídrico que abastece a Região 
Metropolitana de Fortaleza registra capacidade máxima 
de armazenamento. Os açudes que abastecem a Região 
Metropolitana de Fortaleza, Pacoti, Pacajus, Riachão, Ga-
vião e Aracoiaba se encontram com 100 por cento da sua 
capacidade de armazenamento. Atualmente, a situação é 
confortável, principalmente se comparada a anos anterio-
res. A situação favorável do sistema, com os reservatórios 
registrando 100% de volume, dá autonomia de água para 
a Região Metropolitana de Fortaleza, sem necessidade de 
transferência das águas do açude Castanhão. 

Importante
O cenário de mais tranquilidade dos açudes da 

RMF permitiu também a revogação do Ato Decla-
ratório que insere a cidade de Fortaleza e a Região 
Metropolitana na condição de escassez hídrica. Um 
dos exemplos dos efeitos da quadra chuvosa positiva 
no Ceará foi o açude Pacoti. Devido aos anos segui-
dos de estiagem, o reservatório não vinha acumulan-
do aportes expressivos, mas a situação reverteu de 
vez este ano.  Sem sangrar desde 2009, o Pacoti teve 
sua primeira sangria após esse período, no último 
15 de maio último, confortando e alegrando a todo 
o Maciço de Baturité. O diretor de Planejamento da 
Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, Elano 
Joca, avalia a situação dos demais reservatórios do 
Ceará e alerta para que a população continue usando 
a água com responsabilidade.

Abastecimento garantido

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 2 de junho de 2022  O ESTADO                     

TRADIÇÃO

O mês de junho de 2022 
promete trazer de volta a pro-
gramação presencial dos tra-
dicionais eventos juninos que 
vinham ocorrendo de forma 
adaptada por conta da pan-
demia de covid-19. “Em to-
das as decisões que tomamos, 
sempre nos baseamos nos 
indicadores epidemiológicos 
e nas orientações sanitárias 
deliberadas pelo Comitê Es-
tadual de Enfrentamento à 
Pandemia do Coronavírus. 
Além disso, sempre segui-
mos os decretos vigentes no 
Município. Então, a definição 
para o retorno das festas ju-
ninas foi estudada, e avalia-
mos que, neste momento, é 
possível realizarmos”, explica 
o Secretário da Cultura do 
Município (SecultFor), Elpí-
dio Nogueira.

Nesse contexto, até o próxi-
mo dia 14 de junho, os forta-
lezenses poderão se inscrever 
para receber o benefício da 
SecultFor referente ao Edital 
de Festejos Juninos de 2022. 
O objetivo é contemplar 64 

projetos, sendo 30 grupos de 
quadrilha junina adultos, 10 
infantis e 24 festivais juninos. 
O Edital prevê, por exemplo, 
a realização de dois festivais 
juninos em cada regional do 
município, dessa forma, El-
pídio Nogueira acredita que 
promove-se a descentralização 
territorial das ações culturais 
de Fortaleza. “A descentrali-
dade territorial dos eventos 
contribui na democratização 
do acesso e no estímulo às ca-
deias produtivas de cada loca-
lidade. A pasta também acre-
dita que o apoio aos grupos 
juninos é imprescindível para 
a manutenção desses eventos 
que mantêm vivas as tradições 
nordestinas”, detalha.

No total, a capital do Ce-
ará vai investir R$ 1 milhão 
nos eventos juninos deste ano, 
cada projeto contemplado, 
deve receber a quantia de R$ 
15 mil. “Nossa expectativa é 
poder contemplar os grupos 
que celebram a tradição das 
festas de Santo Antônio, São 
João e São Pedro, com realiza-

ção de arraiás e toda a cadeia 
produtiva envolvida para que 
aconteçam os festejos da me-
lhor forma. Sabemos que este 
mercado emprega muitos pro-
fissionais que foram impacta-
dos neste período de pande-
mia. Este Edital é uma forma 
de reconhecer e, principal-
mente, estimular este mercado 
que celebra nossas tradições”, 
afirma o Secretário. Para reali-
zar a inscrição, os interessados 
devem acessar a plataforma 
Mapa Cultural ou comparecer 
à sede da Central de Licitações 
da Prefeitura de Fortaleza (CL-
FOR), que funciona de segun-
da a sexta, das 08h às 12h e das 
13h às 17h.

Pandemia
De acordo com Nogueira, 

os grupos juninos integram 
um dos segmentos que mais 
foram afetados pela emergên-
cia sanitária de covid-19. “Esse 
contexto pandêmico fez com 
que a Secultfor, em diálogo 
com o Movimento Junino, se 
reinventasse e pensasse es-

tratégias para executar ações 
nas plataformas digitais, ga-
rantindo a continuidade das 
suas práticas culturais.  Para 
fortalecer as manifestações 
juninas no período mais crí-
tico da pandemia, lançamos 
ações, como o ‘Especial Nosso 
São João’, em 2021, veiculando 
apresentações virtuais das qua-
drilhas juninas”, relembra.

Para ele, é importante des-
tacar que a cultura tradicio-
nal nordestina abrange desde 
a música, até a gastronomia, 
contemplando moda, design, 
arquitetura, artesanato e etc. 
Por isso, o Edital se caracteriza 
como uma Política Pública de 
preservação. “O movimento 
junino é um fenômeno so-
ciocultural de múltiplas pos-
sibilidades que cruza mani-
festação artística, prática de 
atividades físicas, paixão pelo 
São João, podendo ser defini-
do ainda como um instrumen-
to pedagógico, na construção 
de valores educativos, sociais, 
morais e éticos”, opina.

Por Yasmim Rodrigues

A capital do Ceará foi uma 
das seis cidades nordestinas 
escolhidas para receber di-
versas atrações relacionadas à 
Escola de Teatro Bolshoi Bra-
sil. Durante o mês de junho, 
a escola proporcionará espe-
táculos, workshops e pré-se-
leções para novos alunos. De 
acordo com o assessor artís-
tico da escola, Maikon Golini, 
Fortaleza foi escolhida porque 
já os recebeu com alegria an-
teriormente. “A Escola Bolshoi 
busca levar uma ação diferente 
para cada lugar do nosso país. 
Fomos recebidos em Fortaleza 
com muito entusiasmo pela arte 
da dança”, relembra. As ações da 
escola começam em Fortaleza 

no dia 14 de junho, com quatro 
workshops gratuitos de dança 
clássica direcionados a alunos 
de projetos sociais. As aulas se-
rão ministradas por  bailarinos 
da Cia. Jovem Bolshoi Brasil e 
acontecem das 9h30 às 11h30 
no Projeto Social Grupo Bailari-
nos de Cristo, Amor e Doações 
– BCADU e, das 14h às 17h, no 
Instituto Katiana Pena.

No dia 15 de junho, começa-
rão as apresentações do Espetá-
culo Gala Bolshoi, que é forma-
do por variações de conhecidos 
ballets como “Dom Quixote” e 
“Quebra-Nozes”. O Gala Bolshoi 
será apresentado também no dia 
16, no Theatro José de Alencar, 
às 20h30. Os ingressos já estão à 

venda no site enjoyticket.com.br 
e os preços variam entre R$ 25 e 
R$ 80. “Os bailarinos estão bem 
animados porque a gente está se 
preparando há um tempo para 
esse espetáculo e estamos levan-
do o melhor do nosso repertó-
rio”, orgulha-se Maikon Golini.

Também no dia 16, a Esco-
la promoverá uma pré-seleção 
para candidatos de ambos os 
sexos, na faixa etária de 9 a 
17 anos, com e sem conheci-
mento em dança. O objetivo 
é indicar jovens para a seleção 
nacional, que deve ocorrer em 
outubro deste ano. Para par-
ticipar, é necessária inscrição 
prévia no site da escola e paga-
mento de uma taxa de R$ 25.

Os alunos que entram na 
Escola Bolshoi estudam por 8 
anos e tem acesso a uma grade 
curricular que contempla tipos 
de dança que vão além do ballet. 
“O bailarino vai estudar dança 
contemporânea, música, teatro e 
uma série de disciplinas práticas 
e teóricas que vão compor esse 
currículo profissional. Todos os 
alunos são bolsistas e uma série 
de benefícios também é ofereci-
da como assistência fisioterápi-
ca, assistência médica, alimenta-
ção e uniforme. A escola dá todo 
o suporte para que a criança se 
concentre na formação profis-
sional e se torne um bailarino 
do mais alto nível”, detalha.

Por Yasmim Rodrigues

Fortaleza recebe espetáculo da
Turnê Nordeste do Bolshoi Brasil

Capital cearense vai investir
R$ 1 milhão em projetos juninos

A Secretaria da Cultura do Município pretende beneficiar 64 projetos 
entre festivais e grupos de quadrilhas juninas adulta e infantil

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ-  EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1002.01/2022/SRP - PE, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA SAÚDE, juntamente com a empresa: MAXXI DIS-
TRIBUIDIRA DE MEDICAMENTO HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.199.870/0001-55, 
com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AO LOTE I: R$ R$ 191.899,44 (cento e noventa e 
um mil oitocentos e noventa e nove reais e quarenta e quatro centavos); X MEDICAL & CLEAN LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 13.737.194/0001-54, com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AO LOTE 
II: R$ 104.989,80 (cento e quatro mil novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos); LOTE VI: R$ 
144.990,00 (cento e quarenta e quatro mil novecentos e noventa reais); LOTE VII: R$ 9.889,32 (nove 
mil oitocentos e oitenta e nove reais e trinta e dois centavos) e LOTE XI: R$ 591.989,28 (quinhentos e 
noventa e um mil novecentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos); MALUREL COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, inscrita no CNPJ nº 11.773.173/0001-69, com o VALOR 
TOTAL REGISTRADO REFERENTE AO LOTE VIII: R$ 499.994,40 (quatrocentos e noventa e nove 
mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta centavos) e D & V COMÉRCIO DE MATERIAL 
HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 05.964.983/0001-08, com o VALOR TOTAL REGISTRADO 
REFERENTE AO LOTE III: R$ 20.997,96 (vinte mil novecentos e noventa e sete reais e noventa e seis 
centavos); LOTE IV: R$ 129.998,88 (cento e vinte e nove mil novecentos e noventa e oito reais e oitenta 
e oito centavos); LOTE V: R$ 528.344,16 (quinhentos e vinte e oito mil trezentos e quarenta e quatro 
reais e dezesseis centavos); LOTE IX: R$ 108.999,60 (cento e oito mil novecentos e noventa e nove 
reais e sessenta centavos); LOTE X: R$ 195.996,00 (cento e noventa e cinco mil novecentos e noventa 
e seis reais); LOTE XII: R$ 529.995,60 (quinhentos e vinte e nove mil novecentos e noventa e cinco 
reais e sessenta centavos) e LOTE XIII: R$ 899.982,00 (oitocentos e noventa e nove mil novecentos e 
oitenta e dois reais). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1002.01/2022/SRP - PE: OBJETO: 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LE-
GAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 
alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
DATA DE ASSINATURA: 03/05/2022. VIGÊNCIA: de 03/05/2022 à 03/05/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO 
ANTONIO SOUSA BEZERRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRE-
TARIA DA SAÚDE - Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa MAXXI DISTRIBUIDIRA DE 
MEDICAMENTO HOSPITALARES EIRELI, a Sra. Mabelli Maria Bezerra de Oliveira da Silva (Sócia 
Administradora); X MEDICAL & CLEAN LTDA, a Sra. Isabelle Cavalcante Gonçalves (Sócia Administra-
dora); MALUREL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, a Sra. Maria Zélia Gonçalves 
de Sousa (Sócia Administradora) e D & V COMÉRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, a Sra. 
Francisca Renata Bezerra Franco (Representante Legal).   

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços 2203.01/2022/SRP - PE, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a 
empresa: F R AGOSTINHO DE LIMA, inscrita no CNPJ nº 36.008.689/0001-48, com o VALOR 
TOTAL REGISTRADO REFERENTE AO LOTE ÚNICO: R$ 506.330,00 (quinhentos e seis mil 
trezentos e trinta reais). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2203.01/2022/SRP - PE: 
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS ESPECIALIZADOS, 
DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 
3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 18/05/2022. 
VIGÊNCIA: de 18/05/2022 à 18/05/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO ANTONIO SOUSA BEZERRA 
- ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 
Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa F R AGOSTINHO DE LIMA, o Sr. Francisco 
Romário Agostinho de Lima (Sócio Administrador).   

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços 2203.02/2022/SRP - PE, firmado entre a Prefeitu-
ra Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a empresa: F 
R AGOSTINHO DE LIMA, inscrita no CNPJ nº 36.008.689/0001-48, com o PERCENTUAL REGIS-
TRADO REFERENTE AO LOTE ÚNICO: 11,50% (onze inteiros e cinquenta décimos) por cento. 
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 1.425.000,00 (hum milhão, quatrocentos e vinte e cinco mil 
reais). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2203.02/2022/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO 
DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NOVAS, ORIGINAIS OU DE LINHA DE MONTAGEM, 
DESTINADOS A FROTA DE VEÍCULOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 
3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 19/05/2022. 
VIGÊNCIA: de 19/05/2022 à 19/05/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO ANTONIO SOUSA BEZERRA 
- ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - 
Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa F R AGOSTINHO DE LIMA, o Sr. Francisco 
Romário Agostinho de Lima (Sócio Administrador). 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1804.01/2022/SRP, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA SAÚDE, juntamente com a empresa: MARIA 
APARECIDA GOMES DE ASSIS, inscrita no CNPJ nº 72.184.088/0001-50, com o PERCENTUAL 
REGISTRADO REFERENTE AO LOTE I: 51% (cinquenta e um inteiros) por cento. VALOR TOTAL 
ESTIMADO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). LOTE II: 50,05% (cinquenta inteiros e cinco 
décimos) por cento. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e LOTE 
III: 22% (vinte e dois inteiros) por cento. VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 300.000,00 (trezentos 
mil reais). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1804.01/2022/SRP: OBJETO: SELEÇÃO DE 
MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MEDICAMENTOS (SIMILARES, GENÉRICOS E ÉTICOS), DE “A a Z”, CONTIDOS NAS 
TABELAS DA CMED/ANVISA/PMVG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho 
de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 
30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 
12/05/2022. VIGÊNCIA: de 12/05/2022 à 12/05/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO ANTONIO SOUSA 
BEZERRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA SAÚDE 
- Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa MARIA APARECIDA GOMES DE ASSIS, a Sra. 
Maria Aparecida Gomes de Assis (Sócia Administradora).  

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ- EXTRATO DE JULGAMENTO 
FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2022 A Comissão Per-
manente de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conheci-
mento dos interessados, que concluiu o julgamento das Propostas de Preços da licitação na 
modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 1703.01/2022, com o seguinte objeto: CONCLUSÃO DA 
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE 8 SALAS DO SANHARÃO, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, 
CONFORME PROJETO BÁSICO, declarando vencedora do certame à empresa G7 CONSTRU-
ÇÕES, SERVIÇOS EIRELI EPP - CNPJ: 10.572.609/0001-99, com o valor global de R$ 717.117,10 
(setecentos e dezessete mil cento e dezessete reais e dez centavos). Portanto fica aberto o pra-
zo 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 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 - AVISO DE LICITAÇÃO 
CREDENCIAMENTO Nº 3105.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Baturité /CE, no uso de suas atribuições legais, torna público para conheci-
mento dos interessados, que estará realizando CREDENCIAMENTO para o seguinte objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOS-
PITALARES E AMBULATORIAIS AOS USUÁRIOS DO SUS, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/
CE, DE ACORDO COM O TERMO DE CONVÊNIO Nº 003/2022, CONFORME ESPECIFICA-
ÇÕES EM ANEXO NO EDITAL, com fundamentação legal na Lei Federal Nº. 8.666 de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e demais legislações pertinentes e as 
condições e especificações estabelecidas. Os documentos deverão ser entregues até às 
10h do dia 22 de junho de 2022, na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Travessa 
14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice Moreira de 
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ - AVISO DE ABERTURA DE 
PROPOSTAS DE PREÇOS  TOMADA DE PREÇOS Nº 1204.01/2022 A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura do Município de Baturité/CE - torna público, para conhecimento 
dos interessados, que no próximo dia 07 de junho de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura 
localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, será realizada a abertura das Pro-
postas de Preços da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 1204.01/2022, com o 
seguinte objeto: CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO CANDEIA OLHO D’AGUA, NO 
MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO. Para maiores informações 
dirijam-se a Sede da Comissão Permanente de Licitação, no horário de 08h às 12h. Nylmara 
Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 
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EUA. Os Estados Unidos prenderam no estado de Massachusetts um fugitivo da Justiça 
brasileira condenado a 14 anos de prisão por estupro de crianças. Vagner Brito Paixão, 31, foi 
detido na cidade de Somerville no último dia 25 de maio, de acordo com um boletim do ICE.INTERNACIONAL

Autor de massacre 
em Buffalo é acusado 
de terrorismo

O homem que matou 
dez pessoas a tiros durante 
ataque em um supermerca-
do de Buffalo, no estado de 
Nova York, é acusado de 25 
crimes, entre eles terrorismo 
doméstico e crime de ódio, 
de acordo com reportagem 
publicada nesta quarta-feira 
(1º) pelo jornal americano 
The New York Times. Payton 
Gendron, 18, foi preso logo 
após o massacre. O ataque 
aconteceu em um bairro pre-
dominantemente negro e está 
sendo investigado também 
como um ato de extremismo 
violento motivado por raça. 
Das 13 pessoas atingidas, 11 
eram negras e duas, bran-
cas. O atirador é branco. De 
acordo com a reportagem, 
Gendron é acusado também 
de assassinatos em primeiro e 
segundo graus, três tentativas 
de assassinato, entre outros 
crimes. Ele deverá ser indica-

do nesta quinta-feira (2). Nos 
tribunais, Gendron chegou a 
se declarar inocente do crime 
de homicídio qualificado, 
pelo qual foi acusado. Repor-
tagem do jornal The Washin-
gton Post, porém, mostrou 
que o criminoso detalhou 
plano na internet cinco meses 
antes de massacre.

O criminoso decidiu rea-
lizar o ataque em dezembro 
de 2021. À época, escreveu 
no aplicativo Discord, em 
que usuários criam grupos 
de bate-papo restritos a con-
vidados, que mataria aqueles 
que chamava de “substitu-
tos” –referência à “teoria da 
substituição”, cada vez mais 
difundida nos EUA, segundo 
a qual os americanos correm 
o risco de serem substituídos 
por pessoas não brancas. 
Dias antes do ataque, ele pu-
blicou online um manifesto 
racista de 180 páginas.

As forças nucleares do 
exército da Rússia estão rea-
lizando exercícios em Iva-
novo, que fica a nordeste de 
Moscou, segundo informe 
desta quarta-feira (1) do Mi-
nistério da Defesa da Rús-
sia. Cerca de 1.000 militares 
estão realizando “operações 
de manobras intensivas em 
rotas de patrulha de combate 
como parte dos exercícios”. 
São utilizados mais de 100 
veículos, incluindo lançado-
res de mísseis balísticos in-
tercontinentais Yars, segundo 
o ministério. Os mísseis Yars 
são uma arma nuclear. Até o 
momento não foram divul-
gadas imagens do exercício. 
Os exercícios acontecem em 
meio à invasão russa ao ter-
ritório ucraniano, que chega 
ao 98º dia.

“Uma das tarefas de maior 
prioridade do exercício foi 
trabalhar uma ampla gama 
de questões sobre a busca e 
destruição de sabotagem con-
dicional e formações de re-
conhecimento durante o dia 
e à noite”, disse o informe. “O 

exercício permite melhorar o 
nível de formação do pessoal, 
a coerência das formações e 
unidades militares das Forças 
de Mísseis Estratégicos.” Em 
maio, o vice-primeiro-minis-
tro da Rússia, Yuri Borisov, ga-
rantiu que Moscou não será a 
primeira a realizar um ataque 
nuclear, já que só pode lançá-
-lo como forma de retaliação.

No início do mês passado, o 
Ministério da Defesa da Rús-
sia confirmou que o Exército 
do país simulou “lançamentos 
eletrônicos” de mísseis com 
capacidade nuclear em Kali-
ningrado, localizado entre a 
Polônia e a Lituânia.

Soldados
O presidente da Ucrânia, 

Volodymyr Zelensky, disse 
que o país tem perdido até 100 
soldados por dia na defesa do 
território durante a invasão 
russa. “A situação é muito 
difícil. Estamos perdendo 
de 60 a 100 soldados por dia 
mortos em ação”, disse, em 
entrevista divulgada no final 
da noite de ontem pelo canal 

Newsmax, dos Estados Uni-
dos. Zelensky também falou 
que as forças ucranianas têm 
cerca de 500 combatentes fe-
ridos diariamente.

Os números de baixas ditos 
por Zelensky são mais baixos 
do que os informados pelo Mi-
nistério da Defesa da Rússia. 
Ontem, os russos disseram ter 
matado mais de 290 comba-
tentes ucranianos. Hoje, entre 
ataques aéreos e de artilharia, 
a Rússia informou ter assassi-
nado cerca de 340. Os núme-
ros russos nem os ucranianos 
puderam ser verificados com 
fontes independentes.

Na entrevista, Zelensky 
reafirmou que a Ucrânia 
não irá ceder territórios. “É 
a nossa soberania”, disse. O 
presidente também reforçou 
o pedido por mais armas de 
longo alcance, indicando que 
elas seriam para defender o 
território ucraniano e não 
para atacar áreas russas. “Não 
estamos interessados no que 
está acontecendo na Rússia”, 
disse. “Só estamos interessa-
dos em nosso próprio territó-

rio na Ucrânia.”
No pronunciamento que 

divulga em vídeo todas as 
noites, o presidente ucrania-
no disse ontem que todos 
devem fazer lobby “para o 
fornecimento de armas pesa-
das modernas” para a Ucrâ-
nia, dizendo que elas “podem 
realmente acelerar a vitória”.

A situação mais difícil do 
conflito, segundo Zelensky, 
no Donbass, área no leste 
com separatistas pró-Rússia. 
Os russos teriam ampliado 
o controle sobre a cidade de 
Sievierodonetsk, na região de 
Lugansk, segundo o governa-
dor local, Sergey Gaidai, que 
relatou ataques contra a cida-
de, mas indicou que tropas 
ucranianas continuam lutando 
pelo território. Autoridades 
ucranianas também relataram 
ataques em pontos das regiões 
de Donetsk, Dnipropetrovsk 
e Kharkiv. Para Zelensky, Sie-
vierodonetsk é um dos epi-
centros do confronto no mo-
mento, junto com a vizinha 
Lysychansk e Kurakhove, cida-
de da região de Donetsk.

Exército russo faz exercício 
com mísseis nucleares
Cerca de 1.000 militares estão realizando “operações de manobras 
intensivas em rotas de patrulha de combate como parte dos exercícios”

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA REGINA AGROINDUSTRIAL S/A - 
CNPJ 07.209.331/0001-85 - NIRE 2330001379-4, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022, LAVRADA 
SOB A FORMA SUMÁRIA. 1. LOCAL, DATA E HORA: Assembleia realizada na sede da Empresa,  sito na 
Estrada Barão de Aquiraz, s/nº, CEP 60.871-165, bairro: Messejana, Fortaleza - Ce., no dia 30 de abril de 
2022, às 10:00 horas. 2. CONVOCAÇÃO E ORDEM DO DIA: A Assembleia foi convocada através de editais 
publicados no Diário Oficial do Estado de Ceará, edições dos dias: 22/04/22 (Pág. 184), 25/04/2022 (Pág. 
209) e 26/04/2022 (Pág 107) e no Jornal O ESTADO, edições dos dias: 21/04/22 (Pág 8), 22/04/22 (Pág. 7) 
e 25/04/22 (Pág. 10), nos seguintes termos: REGINA AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ 07.209.331/0001-85. 
Edital de Convocação - Senhor Acionista, convidamos-lhe a comparecer à Assembléia Geral Ordinária e 
Extraordinária, de realização cumulativa, desta Empresa, que se realizará no dia 30 de abril de 2022, às 10:00 
horas, na sede social na Estrada do Aquiraz, 801 - Messejana - Fortaleza-CE., a fim de deliberar sobre a 
seguinte ordem do dia: 1. A.G.O - 1.1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação 
das demonstrações financeiras relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2019 a 31/12/2021; 
1.2. Destinação do lucro líquido do exercício e distribuição de dividendos; 1.3. Eleição da Diretoria para o 
triênio 2022 a 2025; 1.4. Fixação da remuneração mensal dos membros da Diretoria. 2. A.G.E - 2.1. Decisão 
de abertura e/ou fechamento de filiais; 2.2. Outros assuntos de interesse da Sociedade. Fortaleza, 20 de 
abril de 2022. Ass. Antonio Edmilson Lima Junior - Dir. Presidente.3. QUORUM E MESA DIRIGENTE: A 
assembleia foi presidida pelo acionista, Antônio Edmilson Lima Junior, Diretor Presidente da sociedade 
e secretariada por mim, Sara Rosita Studart Gomes Lima, estando presente a maioria dos acionistas 
com direito a voto. 4. DELIBERAÇÕES: Com abstenção dos legalmente impedidos, foram tomadas por 
unanimidade de votos, as seguintes deliberações: 1. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - 1.1. A aprovação 
do Relatório da Administração, Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes aos 
Exercícios 2019 a 2021, devidamente publicados no Diário Oficial do Estado do Ceará e Jornal O ESTADO, 
sendo: 1.1.1. Exercício encerrado em 31/12/2019, publicado no Diário Oficial  do Estado do Ceará, edição 
do dia 25/06/2020, Página 45; e no Jornal O Estado, edição do dia 30/06/2020, Página 73; 1.1.2. Exercício 
encerrado em 31/12/2020, publicado no Diário Oficial  do Estado do Ceará, edição do dia 23/06/2021, Página 
162; e no Jornal O Estado, edição do dia 23/06/2021, Página 15; 1.1.3. Exercício encerrado em 31/12/2021, 
embora apreciado por todos, só deve ser aprovado após a respectiva publicação no Diário Ofical do Estado 
do Ceará e em Jornal de circulação neste Estado; 1.2. Embora a empresa tenha apresentado lucro líquido em 
cada exercício analisado, foi decidido pela não distribuição de dividendos, pois foram aplicados integralmente 
na amortização dos prejuízos anteriores acumulados, sendo: 1.2.1. Exercício 2019, a empresa obteve 
um lucro líquido da ordem de R$ 1.362.626,18, contribuindo para redução do prejuízo acumulado para R$ 
46.311.072,07; 1.2.2. Exercício 2020, a empresa obteve um lucro líquido da ordem de R$ 1.176.905,33, 
contribuindo para redução do prejuízo acumulado para R$ 45.134.166,74; e 1.2.3. Exercício 2021, deve 
ser suspensa até que sejam publicados e aprovados em outra assembléia; 1.3. Escolhidos, reeleitos e 
empossados, nesta data, os membros da Diretoria, para cumprirem o mandato no triênio 2022 a 2025: 
ANTÔNIO EDMILSON LIMA JUNIOR, brasileiro, casado, regime comunhão total de bens, avicultor, CPF 
nº 068.160.453-00, Carteira de Identidade nº 90002224998 expedida pela SSP-CE em 19/10/90, natural de 
Fortaleza-Ceará, residente e domiciliado nesta Capital à rua Desembargador Ubirajara Carneiro, nº 100 - 
Condomínio Villaggio Santorini - Casa 700 - bairro Lourdes - CEP 60177-080, para ocupar o cargo de Diretor 
Presidente; SARA ROSITA STUDART GOMES LIMA, brasileira, casada, regime comunhão total de bens, 
avicultora, CPF nº 647.055.103-30, Carteira de Identidade nº 500.664 expedida pela SSP-CE em 10/10/80, 
natural de Fortaleza-Ceará, residente e domiciliada nesta Capital à rua Desembargador Ubirajara Carneiro, 
nº 100 - Condomínio Villaggio Santorini - Casa 700 - bairro Lourdes - CEP 60177-080, para ocupar o cargo de 
Diretora Comercial; e ELIANE LIMA BRAGA DA SILVA, brasileira, casada, regime comunhão total de bens, 
avicultora, CPF nº 028.389.073-87, Carteira de Identidade nº 410.217 expedida pela SSP-CE em 03/05/79, 
natural de Fortaleza-Ceará, residente e domiciliada nesta Capital à rua Ana Bilhar, nº 335, Aptº 102 - bairro 
Meireles - CEP 60160-110, para ocupar o cargo de Diretora Financeira. 1.4. Remuneração mensal dos 
administradores para o Exercício 2022, sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o Diretor Presidente; R$ 
6.000,00 (seis mil reais) para a Diretora Comercial; e R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a Diretora Financeira. 2. 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2.1. A Sociedade decidiu, sem nenhuma discordância, manter 
as filiais abertas, podendo abrir quando necessário outras filiais, além das já existente. 2.2. Nenhum outro 
assunto foi tratado. 5. DISSIDÊNCIAS: Nenhuma ocorrência registrada. 6. PARECER DO CONSELHO 
FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. 7. ASSINATURAS: 
Antônio Edmilson Lima Junior, Sara Rosita Studart Gomes Lima, Eliane Lima Braga da Silva,  Marta Lima 
Falanga, Marilene Matos Lima e Alice Lima de Araújo.  Está conforme o original lavrado no livro próprio. SARA 
ROSITA STUDART GOMES LIMA - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro sob 
o nº 5811195 em: 31/05/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.

ATA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA / ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DA REGINA 
ALIMENTOS S/A, NIRE JUCEC 23.3.0001709.9, REALIZADA NO DIA 30 DE ABRIL DE 2022, LAVRADA SOB 
A FORMA SUMÁRIA. LOCAL, DATA E HORA: Assembléia realizada na sede da Empresa, no Sítio Quintas, 
Estrada da Caponguinha, s/nº, Cascavel-Ce., no dia 30 de abril de 2022, às 9:00 horas. CONVOCAÇÃO E 
ORDEM DO DIA: A Assembléia foi convocada através de edital de convocação publicado no Diário Oficial do 
Estado do Ceará, edições dos dias 22/04/2022 (Pág 184), 25/04/2022 (Pág 209) e 26/04/2022 (Pág 107); e 
no Jornal O ESTADO, edições dos dias 21/04/2022 (Pág 8), 22/04/2022 (Pág 7) e 25/04/2022 (Pág 10), nos 
seguintes termos: REGINA ALIMENTOS S/A - CGC(MF) 11.665.114/0001-77. EDITAL DE CONVOCAÇÃO - 
Senhor Acionista, convidamos-lhe a comparecer à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, de realização 
cumulativa, desta Empresa, que se realizará no dia 30 de abril de 2022, às 9:00 horas, na sede social no Sítio 
Quintas, Estrada da Caponguinha, s/nº - Cascavel-Ce., a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: 
1. A.G.O - 1.1. Prestação de contas dos administradores, exame, discussão e votação das demonstrações 
financeiras relativa ao exercício social encerrado em 31/12/2019 a 31/12/2021; 1.2. Destinação do lucro 
líquido do exercício e distribuição de dividendos; 1.3. Eleição da Diretoria para o triênio 2022 a 2025; 1.4. 
Fixação da remuneração mensal dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria. 2. A.G.E -  2.1 
- Decisão de abertura e/ou fechamento de filiais; 2.2. Outros assuntos de interesse da Sociedade. Cascavel, 
20 de abril de 2022.  Ass. Antonio Edmilson Lima Junior - Diretor Presidente. QUORUM E MESA DIRIGENTE: 
A reunião foi presidida pela acionista, Sara Rosita Studart Gomes Lima e secretariada por mim, Antônio 
Edmilson Lima Junior, estando presentes a totalidade dos acionistas com direito a voto. DELIBERAÇÕES: 
1. ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: Foram aprovados, por unanimidade, com as abstenções legais: 1.1. 
O Relatório dos Administradores, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, referentes 
aos Exercícios 2018 a 2020, devidamente publicados do Diário Oficial do Ceará e Jornal O ESTADO, edições 
dos dias: 27/12/2019, 05/06/2020 e 24/08/2021, respectivamente, todos aprovados sem ressalva; ficando a 
do exercicio social encerrado em 31 de dezembro de 2021, embora apreciado por todos, para ser aprovado 
após a liberação do Laudo de Auditoria Independente e da respectiva publicação no Diário Oficial do Ceará 
e em Jornal de circulação neste Estado; 1.2. Embora a empresa tenha apresentado lucro líquido em cada 
exercício analisado, foi decidido pela não distribuição de dividendos, pois foram aplicados integralmente na 
amortização dos prejuízos acumulados, sendo: 1.2.1. Exercício 2018, a empresa obteve um lucro líquido da 
ordem de R$ 1.163.671,19,  contribuindo para redução do prejuízo acumulado para R$ 6.248.037,15; 1.2.2. 
Exercício 2019, a empresa obteve um lucro líquido da ordem de R$ 2.169.219,96, contribuindo para redução 
do prejuízo acumulado para R$ 4.078.817,19; 1.2.3. Exercício 2020, a empresa obteve um lucro líquido da 
ordem de R$ 9.431.126,00, contribuindo para liquidação do saldo do prejuízo acumulado até 31.12.2019, 
ficando um saldo positivo de R$ 5.352.308,81, que ficará retido para formação de uma reserva que possa 
recuperar e fortalecer a atividade econômica da sociedade; e 1.2.4. Exercício 2021, deve ser suspensa até 
que sejam publicados e aprovados em outra assembléia. 1.3. Que após arquivamento desta ata na JUCEC, 
o Conselho de Administração, eleito e empossado, elegesse a Diretoria para exercer o mandato no mesmo 
período de sua atuação; 1.4. Fixação da remuneração mensal dos administradores em R$ 3.000,00 (três mil 
reais); sendo oficializada a reeleição e empossados, nesta data, os membros do Conselho de Administração, 
para cumprirem o mandato do período de 2022 a 2025, conforme seguinte composição: Presidente do 
Conselho - ANTONIO EDMILSON LIMA JUNIOR, brasileiro, casado, avicultor, CPF nº 068.160.453-00, 
identidade nº 90002224998 expedida pela SSP-Ce em 19/10/90, natural de Fortaleza-Ceará, residente e 
domiciliado à rua Desembargador Ubirajara Carneiro nº 100 - Condomínio Villagio Santorini - Casa 700 - 
bairro Lourdes, CEP 60.177-080, Fortaleza-Ce; Conselheiros - ELIANE LIMA BRAGA DA SILVA, brasileira, 
casada, avicultora, CPF 028.389.073-87, identidade nº 410.217 expedida pela SSP-Ce em 03/05/79, natural 
de Fortaleza-Ceará, residente e domiciliado à rua Ana Bilhar nº 335 - Aptº 102 - bairro Meireles, CEP 
60.160-110, Fortaleza - Ce e MANUEL CARLITO DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, comerciário, CPF nº 
041.458.282-91, identidade nº 90006005107 expedida pela SSP-Ce em 29/05/01, natural de Quixadá-Ceará, 
residente e domiciliado à Avenida Jornalista Thomas Coelho nº 3.260 - bairro Messejana, CEP 60.842-
020, Fortaleza-Ce. 2. ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 2.1. A Sociedade decidiu, sem nenhuma 
discordância, manter as filiais abertas, podendo abrir quando necessário outras filiais, além das já existente. 
2.2. Nenhum outro assunto foi tratado. DISSIDÊNCIAS: Nenhuma ocorrência foi registrada. PARECER 
DO CONSELHO FISCAL: Não há Conselho Fiscal permanente, nem foi instalado no presente exercício. 
POSIÇÃO DO CAPITAL: O Capital Social Autorizado da Sociedade continua ser de R$ 12.000.000,00, 
representado por ações sem valor nominal, e o subscrito e integralizado  o que segue:
ESPÉCIE/CLASSE AÇÃO AUTORIZADO QUANTIDADE/AÇÕES VALOR EM R$
- Ordinárias 6.000.000,00 1.687.584.796 3.013.417,97
- Preferenciais 6.000.000,00 411.103.652 517.996,61
TOTAIS 12.000.000,00 2.098.688.448 3.531.414,58
ASSINATURAS: Sara Rosita Studart Gomes Lima, Antônio Edmilson Lima Junior, Eliane Lima Braga da Silva 
e Manuel Carlito de Oliveira. Está conforme o original lavrado no livro próprio. SARA ROSITA STUDART 
GOMES LIMA - Secretária. Junta Comercial do Estado do Ceará - Certifico registro sob o nº 5810258 em: 
30/05/2022. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária Geral.

Leilão Eletrônico
LICITAÇÃO: Leilão Eletrônico nº 317900/001/2022
MERCADORIAS:  Veículos, Eletrônicos, Material de Informática e outros
RECEPÇÃO DAS PROPOSTAS: das 08h00 de 13/06/2022 até as 18h00 do dia 
22/06/2022 (horário oficial de Brasília)
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 23/06/2022 às 10h00 (horário oficial 
de Brasília)
LOCAL: www.gov.br/receitafederal, e-CAC) - opção “Leilão Eletrônico”.
CLIENTELA: Pessoas Físicas e Jurídicas
INFORMAÇÕES: Informações adicionais relativas ao leilão estão sendo 
prestadas em Aviso anexado previamente ao texto do edital e, também, pelo 
e-mail: alexandre.sampaio-borges@rfb.gov.br, wagner.pessoa@rfb.gov.br
EDITAL: Disponível para consulta pela internet no endereço www.gov.br/
receitafederal. 
ASSINA: Alexandre Sampaio Borges – Presidente da Comissão Regional 
de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL
3ª REGIÃO FISCAL
ALFÂNDEGA DA RECEITA FEDERAL 
DO BRASIL EM FORTALEZA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

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

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso do 1º Adendo de Licitação. O 
Secretário de Infraestrutura do Município de Amontada torna público, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições contidas na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações no Edital em epígrafe, no que se refere às alterações na 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Valor Global, Valor da Caução e Data do 
Certame, tendo em vista, um equívoco na Planilha Orçamentária e no Cronograma Físico 
Financeiro, ficando Adiada para o dia 06 de Julho de 2022, às 10h:00min, a Licitação na 
modalidade Concorrência Pública Nº. 28.04.01/2022-08/CP, para o seguinte objeto: 
contratação de empresa especializada na área de limpeza pública para execução dos serviços 
de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares, coleta e transporte de resíduos de 
varrição de vias e logradouros públicos, lixo público, volumoso, entulho e poda, varrição, 
capinação e pintura de meio fio do Município de Amontada, 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. Amontada/CE, 31 de 
maio de 2022.  Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 
04.05.001/2022-SEINFRA. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 
intermédio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 
Contratada: LC Serviço e Locação de Mão de Obra LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 
42.803.444/0001-05. Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores. Processo Administrativo de Licitação: Tomada de Preços Nº. TP-
02.22.2/2022-SEINFRA. Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviços de pavimentação em pedra tosca em diversos trechos de estradas, no Sítio Muquém 
dos Cândidos, Sítio Muquém dos Gabriel e Sítio São Bento, localizados na zona rural do 
Município de Brejo Santo-Ce, referente ao (MAPP–1066), celebrado entre o Município de Brejo 
Santo-Ce e o Estado do Ceará, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma 
físico-financeiro. Valor Global Contratado: R$ 662.869,32 (seiscentos e sessenta e dois mil, 
oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e dois centavos), cuja tabela utilizada foi a (SEINFRA 
- 027.1 – Desonerada), com incidência de B.D.I no valor de (26,49%). Da Dotação 
Orçamentária: (0801.15.451.0006.2.021) e Elemento de Despesa: (4.4.90.51.00). Data da 
Assinatura: 04/05/2022. Da Vigência: 90 (noventa) dias. Signatários: Lucas Bezerra Feitosa dos 
Santos e Lucas da Conceição, respectivamente contratante e contratado. Ériton George Sales 
Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo – Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação. O Senhor Lucas 
Bezerra Feitosa dos Santos, Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de 
Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao que dispõe o inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93 
e suas alterações posteriores, após deliberar acerca dos autos do processo administrativo de 
licitação na modalidade de Tomada de Preços Nº TP-02.22.1/2022-SEINFRA, cujo objetivo é a 
contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em 
paralelepípedo em diversos trechos de ruas nos bairros Centro (emboque) e Renê Lucena, 
localizados na sede do município de Brejo Santo-Ce, referente ao (MAPP–1148), celebrado 
entre o Município de Brejo Santo-Ce e o Estado do Ceará, conforme projeto básico, planilha 
orçamentária e cronograma físico-financeiro, resolveu por Homologar o processo administrativo 
de licitação acima numerado e, consequentemente, emitiu Termo de Adjudicação em favor da 
empresa M. Joseneide Lima Melo EIRELI, com sede na Travessa Chico Alfredo, nº. 478, Centro, 
Icó, Ceará, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.957.984/0001-54, conforme termo de homologação e 
adjudicação acostados nos autos do processo. Lucas Bezerra Feitosa dos Santos - 
Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de Brejo Santo-CE. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo – Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação. O Senhor Lucas 

Bezerra Feitosa dos Santos, Secretário de Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de 

Brejo Santo-Ce, em cumprimento ao que dispõe o inciso VI do art. 43 da Lei Federal nº. 8.666/93 

e suas alterações posteriores, após deliberar acerca dos autos do processo administrativo de 

licitação na modalidade de Tomada de Preços Nº. TP-02.22.2/2022-SEINFRA, cujo objetivo é a 

contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação em pedra 

tosca em diversos trechos de estradas, no Sítio Muquém dos Cândidos, Sítio Muquém dos 

Gabriel e Sítio São Bento, localizados na zona rural do Município de Brejo Santo-Ce, referente 

ao (MAPP–1066), celebrado entre o Município de Brejo Santo-Ce e o Estado do Ceará, 

conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, resolveu por 

Homologar o processo administrativo de licitação acima numerado e, consequentemente, 

emitiu Termo de Adjudicação em favor da empresa LC Serviço e Locação de Mão de Obra LTDA, 

com sede à Rua Maria Zilda Gonçalves, s/n, Vila Bancaria, Lavras da Mangabeira, Ceará, 

inscrita no CNPJ sob o nº. 42.803.444/0001-05, conforme termo de homologação e adjudicação 

acostados nos autos do processo. Lucas Bezerra Feitosa dos Santos - Secretário de 

Infraestrutura, Obras e Urbanismo do Município de Brejo Santo -CE. 

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Microrregião de Juazeiro do Norte - Extrato 
do Termo de Homologação e Adjudicação - Tomada de Preços Nº 2022.04.29.01. Objeto: 
contratação de empresa para prestar serviços especializados de assessoria na área contábil, 
controle interno e recursos humanos junto ao Consórcio Público de Saúde da Microrregião de 
Juazeiro do Norte/CE. vencedora/valores: ciclos – contabilidade s/s ltda nos itens 01, 02 e 03, com o 
Menor Valor de R$ 320.400,00 (trezentos e vinte mil e quatrocentos reais). Homologo a Licitação na 
forma da Lei e Adjudico a Empresa Ciclos – Contabilidade s/s LTDA o objeto Licitado. Francisco 
Samuel da Silva – Ordenador de Despesas do CPSMJN. Barbalha-CE data: 31 de maio de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama – Aviso de Licitação. A Comissão de 
Licitação comunica que no próximo dia 20 de junho de 2022, às 10h00min, estará realizando 
licitação na modalidade Tomada de Preços nº 008/2022.04, cujo objeto é a contratação de empresa 
para execução dos serviços de reforma das Unidades Básicas de Saúde junto a Secretaria de 
Saúde de Uruburetama. O edital estará à disposição dos interessados, no portal 
https://municipios.tce.ce.gov.br/ após esta publicação e no Setor de Licitações, sito à Rua 
Farmacêutico José Rodrigues nº 1131, Centro, horário de 8h00min às 12h00min e de 14h00min às 
17h00min. Uruburetama/CE, 01 de junho de 2022. À Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DE AVISO DE 
LICITAÇÃO FRACASSADA – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.23.05/PE – Secretaria de Infraestrutura. 
OBJETO: Registro de Preço para Eventual Aquisição de óleo residual BPF com o objetivo de 
pavimentar diversas ruas da sede e distritos como também diversas estradas do Município de 
Itapipoca-CE. A Secretaria de Infraestrutura, torna público para conhecimentos dos interessados que o 
Pregão Eletrônico Nº 22.23.05/PE, com sessão pública realizada no dia 31 de Maio de 2022, foi 
considerado FRACASSADO, tendo em vista que todas as empresas participantes foram 
INABILITADAS, por não atenderem às condições exigidas no Edital. Itapipoca-CE, 01 de Junho de 
2022. Antonio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA – Aviso de Julgamento 
de Resultado de Habilitação - A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, torna 
público o resultado de habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 0013103.2022. Objeto: 
EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NA LOCALIDADE DE BALIZA E 
REFORMA DA PRAÇA ANTONIO ALVES DA SILVA, LOCALIZADA NO BAIRRO ROBERTO 
DOURADO NA SEDE DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Empresas HABILITADAS: 
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA (63.551.378/0001-01); ABRAV 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI (12.044.788/0001-17); 
LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI (07.191.777/0001-
20). Empresas INABILITADAS:  RM MESQUITA (44.647.616/0001-24); RSM PESSOA 
EIRELI (33.159.524/0001-89); N LANDY BOTO PORTELA (23.347.561/0001-67); D. SOUSA 
RIOS ME (35.752.089/0001-27); SAVIRES ILUMINAÇÃO E CONSTRUÇÕES EIRELI 
(22.346.772/0001-12); L. ELIAS DE LIMA (34.017.407/0001-43); CENPEL- CENTRO NORTE 
PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA (05.502.041/0001-08); L & L SERVIÇOS EIRELI 
(13.370.874/0001-82); F. J DE MATOS NETO (20.160.697/0001-75). Em conformidade com 
o disposto no artigo 109, inciso I, alínea “a”, da Lei nº 8.666/93, fica aberto o prazo de 05 
(cinco) dias úteis, a contar da publicação deste aviso para as empresas que desejarem 
interpor recurso. Inexistindo interposição de recurso a CPL procederá com a continuidade 
aos atos administrativos com a abertura do envelope “Proposta de Preços” das empresas 
habilitadas em sessão pública a ser realizada às 08:00h do dia 10 de junho de 2022. Sonia 
Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

A TERRAS VERDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE1 LTDA (CNPJ 
42.003.736/0001-63), torna público que recebeu da Secretaria do Meio Am-
biente de Itaitinga - SEMAM a Licença Prévia nº 891/2022, com validade até 
23.05.2023, para PARCELAMENTO/LOTEAMENTO, localizado no Rua Roberto 
Espindola Freire, S/N, Gereraú, município de Itaitinga - Estado do Ceará. Fezen-
do-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências constantes nos 
condicionantes da Licença.

2° OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. FORTALEZA - CE. Rua Dr. José Lourenço 870,1° andar - Aldeota Fone: 
(085) 3052.1900 / Fax: (085) 3052.1911. Ana Teresa Araújo Mello Fiúza – titular. Andrea Mello Fiúza, Margarete 
Moreira Maciel Marcos Klein Antunes, Cláudia Mesquita Rocha, Amanda Modesto Praciano, Maria do Socorro Pinheiro 
Maia – substitutos. EDITAL. Solicitação no 01/149045. Natureza da solicitação: Retificação Imobiliária 
Administrativa. Parte interessada: PAULO CÉSAR DA SILVEIRA BARROS, brasileiro, casado, engenheiro químico, 
Carteira de Identidade no 2016304617-9 SSP/CE, CPF 101.279.333-87, residente e domiciliado na Rua Henrique 
Galeno, no 520, apto 1402, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60.135-420, email : pcsb1953@hotmail.com, 
inventariante do Espólio de José Ponciano Barros e Carmosita Sliveira Barros, conforme Termo de Compromisso de 
inventariante em anexo. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA. O OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA 22 ZONA DE FORTALEZA, por sua titular, ANA TERESA 
ARAÚJO MELLO FIÚZA, em cumprimento ao disposto no art. 213, $ 39, da Lei no 6.015/73, faz saber a ALDIRA 
FERREIRA SANTOS, cuja qualificação completa é desconhecida pelo requerente, conforme §2º do art.4o do 
Prov.61/2017 do CNJ, proprietária do imóvel situado nesta capital, na Rua Tenente Benévolo, no 403, Centro, 
CEP 60160-040, na qualidade de confinante Sul (Fundos) do imóvel objeto desta solicitação, através do 
presente edital, que por esta serventia está se processando a retificação imobiliária administrativa requerida por 
PAULO CÉSAR DA SILVEIRA BARROS, inventariante do Espólio de José Ponciano Barros e Carmosita Silveira 
Barros, conforme Termo de Compromisso de inventariante em anexo. O imóvel objeto desta solicitação de retificação 
está situado na Rua Vereador Ademar Arruda (antes Travessa Aracoiaba), no 82, Centro, CEP 60.810 025, nesta 
Capital, com as características constantes no memorial descritivo e na planta de situação, apresentados a esta 
serventia. A impugnação do confrontante, caso se julgue prejudicado, deverá ser apresentada dentro do prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, por escrito, perante a oficiala que este subscreve, 
devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a retificação, presumir-se-ão aceitos pelo confrontante como 
verdadeiros os fatos articulados no processo aqui mencionado, entendendo-se, assim, sua anuência pela falta de 
impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível nesta serventia para análise dos confinantes ora 
notificados. Dado e passado nesta cidade e comarca de Fortaleza/CE, aos 31 de Maio de 2022. Eu, Mando los  
MOMARIA DO SOCORRO PINHEIRO MAIA, substituta da oficiala, o fiz digitar e subscrevi. 

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária. Pelo presente Edital de Convocação, em atenção ao 
Art. 13º da Convenção Condominial, e § 3º do mesmo Art. Respeitando o período mínimo de 08 (oito) dias entre a 
convocação e realização da Assembleia Extraordinária, nós, representando um quarto (1/4) das frações ideais 
(subscritas abaixo) do Condomínio Residencial Parque José de Alencar, situado na Rua Barbara de Alencar, 1920, 
Aldeota, Fortaleza/CE, cumprindo o disposto nos Arts. 1349 e 1355 do Código Civil, convocamos os senhores 
condôminos para uma Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 10 de junho de 2022, a ser realizada de 
forma presencial na Quadra do referido condomínio, em primeira convocação as 19:00 horas, contando com a presença 
de no mínimo dois terços das unidades autônomas, e em segunda (e última) convocação ás 20:00 horas (conforme 
Art. 13º §4º), com qualquer número de presentes para deliberar sobre a seguinte ordem do dia: a) Solicitação de 
explicações ao síndico e ao Conselho sobre a situação do Condomínio junto ao MINISTÉRIO DO TRABALHO, bem como 
requerer apresentação de extratos e certidão negativa de débito junto ao INSS, PREVIDÊNCIA SOCIAL E TODOS OS 
ENCARGOS TRABALHISTAS dos servidores; b) Requerer apresentação dos livros de contas originais, balancetes dos 
meses do ano corrente, que até a publicação desse edital não se fora apresentado nenhum, por tanto, que seja feito 
prestação de contas conforme Art.1348 do Código Civil. Art. 1.348. Compete ao síndico: VIII - prestar contas à 
assembleia, anualmente e quando exigidas; c) Deliberar sobre o fracionamento da unidade 308 Bloco C, de propriedade 
do síndico, a qual está em desconformidade a Convenção do edifício em seu Art. 10 – h “não fracionar a respectiva 
unidade autônoma, para fins de alienação, inclusive locação ou empréstimo, bem como, com vistas ao disposto ao 
parágrafo único do Art. 27º desta convenção’’; d) Deliberar e decidir sobre possíveis infrações cometidas pelo síndico 
atentatórias a Convenção e Código Cívil; Art. 1.348. Compete ao síndico; IV - cumprir e fazer cumprir a convenção, o 
regimento interno e as determinações da assembléia; e) Examinar legitimidade legal dos Conselhos Fiscal e Consultivo; 
f) Possibilidade da renúncia dos membros da administração do condomínio; g) Destituição de Síndico e Conselhos fiscal 
e consultivo; h) Eleição de Síndico e Conselhos fiscal e consultivo; i) Caso haja destituição e eleição de novo síndico, 
se faz necessária a deliberação sobre sindicância e auditoria nas contas durante o período em que o Sr. Julio Augusto 
Nogueira Carneiro fora síndico (aproximadamente 16 anos).

2º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - FORTALEZA - CE. Rua Dr. José Lourenço 870, 1° andar - Aldeota Fone: (085) 
3052.1900 / Fax: (085) 3052.1911. Ana Teresa Araújo Mello Fiúza -- titular. Andréa Mello Fiúza, Margarete Moreira Maciel 
Marcos Klein Antunes, Cláudia Mesquita Rocha, Amanda Modesto Praciano, Maria do Socorro Pinheiro Maia -- substitutos. EDITAL. 
Solicitação no 01/198106. Natureza da solicitação: Retificação Imobiliária Administrativa Parte interessada: MARIA 
CRISANTINA ALBINO PONTES, brasileira, viúva, sem união estável, aposentada (funcionária pública), CPF N° 384.528.043-34, 
carteira de identidade no 84.136 SSP/CE, nascida em Cascavel/CE, filha de João Ricardo Albino e de Olga Vale Albino, residente e 
domiciliada na Rua Israel Bezerra, no 392, AP 1200, Bairro Dionísio Torres, Fortaleza/CE, CEP 60.135-460, e-mail: mhelenitas@
hotmail.com, neste ato representada por seu procurador DANILO ALBINO PONTES PEREIRA, brasileiro, casado, militar, CPF no 
061.892.703-44, residente e domiciliado na Rua Israel Bezerra, no 392, Apt.1200, Dionísio Torres, Fortaleza/CE, nos termos da 
procuração lavrada no Cartório de Notas e Registros Públicos Lima Silva, Livro no 39, Fls.97, datada de 24/03/2022. EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO DE CONFRONTANTE EM RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA O OFÍCIO DE REGISTRO DE 
IMÓVEIS DA 22 ZONA DE FORTALEZA, por sua titular, ANA TERESA ARAÚJO MELLO FIÚZA, em cumprimento ao disposto no art. 
213, § 3º, da Lei no 6.015/73, faz saber a IMOBILIÁRIA ARY LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 03.058.832/0001-57, 
IMOBILIÁRIA FRANCISCO CARNEIRO LTDA, inscrita no CNPJ(MF) sob o no 07.287.360/0001-65, nas pessoas de seus 
representantes legais, proprietários dos imóveis situados nesta capital, na Avenida Santos Dumont, no 938 e 954, Bairro 
Centro, na qualidade de confinante Oeste (fundos) e Norte (lado esquerdo), respectivamente, bem como de NEUZA BACHÁ 
TURBAY E SEU CÔNJUGE, MAURILANDO ALFREDO PEREIRA TURBAY, proprietários dos imóveis situados nesta capital, na 
Avenida Santos Dumont, no 972, Bairro Centro, na qualidade de confinante Norte (lado esquerdo) e de ANA LUIZA JUCÁ 
FONTENELLE BARROS, CPF 234.633.173-20, proprietária do imóvel situado nesta capital, na Rua João Cordeiro, no 1252, 
Bairro Aldeota, na qualidade de confinante Sul (lado direito) do imóvel objeto desta solicitação, através do presente edital, que 
por esta serventia está se processando a retificação imobiliária administrativa requerida por MARIA CRISANTINA ALBINO PONTES, 
através de seu procurador, DANILO ALBINO PONTES PEREIRA, nos termos da procuração lavrada no Cartório de Notas e Registros 
Públicos Lima Silva, Livro no 39, Fls.97, datada de 24/03/2022, nos termos da Solicitação no 01/198106. O imóvel objeto desta 
solicitação de retificação está situado na Rua João Cordeiro, no 1250, Bairro Aldeota, nesta Capital, com as características 
constantes no memorial descritivo e na planta de situação, apresentados a esta serventia. A impugnação do confrontante, caso se 
julgue prejudicado, deverá ser apresentada dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data da publicação do presente edital, 
por escrito, perante a oficiala que este subscreve, devidamente fundamentada. Não sendo impugnada a retificação, presumir-se-ão 
aceitos pelo confrontante como verdadeiros os fatos articulados no processo aqui mencionado, entendendo-se, assim, sua anuência 
pela falta de impugnação. Toda a documentação encontra-se disponível nesta serventia para análise dos confinantes ora 
notificados. Dado e passado nesta cidade e comarca de Fortaleza/CE, aos 20 de Maio de 2022. Eu, MARIA DO SOCORRO 
PINHEIRO MAIA, substituta da oficiala, o fiz digitar e subscrevi. 

PROSAUDE – COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS DO NIVEL SUPERIOR 
E TECNICO DA SAÚDE LTDA. – inscrita no CNPJ sob o Nº 32.510.808/0001 - 05 – NIRE: 
23400017805 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 
Pelo presente Edital de Convocação o Presidente da PROSAUDE, no uso de suas 
atribuições Estatutárias, convoca os senhores e senhoras cooperados em condições de 
votar, em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a realiza-se no dia 17 de junho de 
2022, em 1ª Convocação as 09h00min com dois terços dos cooperados presentes; em 
2ª convocação as 10h00min com metade mais um dos cooperados; e, em 3ª e última 
convocação às 11h00min com no mínimo 50 (cinquenta) cooperados ou, no mínimo 
20% (vinte por cento) do total de cooperados, prevalecendo o menor número, na sede 
da COOPERATIVA, situada na Rua Mário Perdigão Bastos, nº 50, Centro - Eusébio – 
CE, CEP: 61.760-000. Para efeito de cálculo de quórum o número de cooperados aptos 
a votar é de 1738. 1) Alteração de endereço da filial. Eusébio - CE, 01 de junho de 
2022. – João Paulo Sena Gadelha – Presidente.



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° 41754 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GLEITON SAMPAIO SOBREIRA e JESSICA DE OLIVEIRA;
Edital n° 41757 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE TALVANIO GOMES CELESTINO e HELENA DA SILVA RODRIGUES;
Edital n° 41758 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA e QUITERIA DULCINEA AIRES DE FREITAS;
Edital n° 41755 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO EDSON PIRES BARBOSA e MARIA REJANE ABREU GOMES;
Edital n° 41752 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GENILSON COSTA FERREIRA e FLAVIA BORGES RIBEIRO;
Edital n° 41753 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILIAM CALMON DOS SANTOS e ENAYLE XAVIER ALVES;
Edital n° 41756 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HERMESON PAULO FERREIRA FERNANDES e MIKAELE QUEIROZ DA SILVA;
Edital n° 41759 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LAEDSON RODRIGUES BARBOSA e LUCIANA BARROSO;
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, 01/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

CSV EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura – Licença Ambiental Única - LAU, referente à 
atividade de Condomínio de casas. Empreendimento situado na com Guabirabas, s/n, no município de Itarema/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura.

Estado do Ceará -  Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços Nº 
05.04.01/2022-07/TP. Resultado do Julgamento das Propostas de Preços, esta Comissão de 
Licitação declara, que foi a seguinte: Empresa: Construtora Icone EIRELI, CNPJ (MF) 
10.588.971/0001-58, apresentou proposta no valor global de R$ 604.037,73 (seiscentos e quatro 
mil trinta e sete reais e setenta e três centavos), (vencedora com menor preço global).  Abre-se o 
prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea, "b", Lei n° 8.666/93 a contar desta data. 
Amontada/CE, 01 de junho de 2022. Nara Lúcia Silveira de Pinho - Presidente da CPL. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo - Extrato do Contrato Nº. 

02.05.001/2022-SEINFRA. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, por 

intermédio da Secretaria de Infraestrutura, Obras e Urbanismo, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. 

Contratada: M. Joseneide Lima Melo EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº. 04.957.984/0001-54. 

Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 

Processo Administrativo de Licitação: Tomada de Preços Nº. TP-02.22.1/2022-SEINFRA. 

Objeto: Contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de pavimentação 

em paralelepípedo em diversos trechos de ruas nos bairros Centro (emboque) e Renê Lucena, 

localizados na sede do Município de Brejo Santo-Ce, referente ao (MAPP–1148), celebrado 

entre o Município de Brejo Santo-Ce e o Estado do Ceará, conforme projeto básico, planilha 

orçamentária e cronograma físico-financeiro. Valor Global Contratado: R$ 634.525,96 

(seiscentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e seis centavos), cuja 

tabela utilizada foi a (SEINFRA - 027.1 – Desonerada), com incidência de B.D.I no valor de 

(26,49%). Da Dotação Orçamentária: (0801.15.451.0006.2.021) e Elemento de Despesa: 

(4.4.90.51.00). Data da Assinatura: 02/05/2022. Da Vigência: 120 (cento e vinte) dias. 

Signatários: Lucas Bezerra Feitosa dos Santos e Denilson Brasil de Melo, respectivamente 

contratante e contratado. Ériton George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado do Julgamento de 
Habilitação – Tomada de Preços Nº 004/22-TP-OBRAS. A Comissão Permanente de 
Licitação, vem informar aos interessados o resultado da Fase de Habilitação da licitação na 
modalidade Tomada de Preços Nº 004/22-TP-OBRAS, cujo objeto é a pavimentação em pedra 
tosca e drenagem superficial em meio fio de concreto, em ruas da localidade de Lagoa dos 
Veados no Município de Ipueiras-CE. Assim após análise minuciosa chegamos no seguinte 
resultado: Inabilitadas: North Empreendimentos e Serviços EIRELI, CNPJ: 35.131.683/0001-
09; Apla Comercio, Servicos, Projetos e Construcoes EIRELI, CNPJ: 24.614.233/0001-42; F. J. 
Construtora LTDA, CNPJ: 11.049.189/0001-23; M5 Construtora & Serviços Urbanos EIRELI, 
CNPJ: 25.234.497/0001-33; AJS Estruturas E Edificações LTDA, CNPJ: 21.877.077/0001-14; 
Real Serviços EIRELI, CNPJ: 37.452.665/0001-46; F. Severino de Medeiros, CNPJ: 
11.893.998/0001-17; Pro Limpeza Serviços E Construções EIRELI, CNPJ: 11.012.912/0001-
08; R7 Serviços e Construções EIRELI – ME, CNPJ: 22.791.178/0001-30; T.C.S da Silva 
Construções EIRELI, CNPJ: 10.787.147/0001-27. Habilitadas: R S M Pessoa EIRELI, CNPJ: 
33.159.524/0001-89; Medeiros Construções e Serviços LTDA, CNPJ: 07.615.710/0001-75; 
Construtora Moraes EIRELI, CNPJ 33.278.617/0001-22; Apolo Serviços EIRELI, CNPJ: 
13.766.379/0001-97; G7 Construcoes e Servicos EIRELI, CNPJ: 10.572.609/0001-99; Delmar 
Construções EIRELI – EPP, CNPJ 17.803.489/0001-32; Moreira Mesquita Engenharia e 
Serviços LTDA, CNPJ: 21. 691.178/0001-04; Aleb Construtora & Locadora de Automoveis 
LTDA, CNPJ: 32.220.748/0001-96; Construtora Nova Hidrolandia EIRELI – ME CNPJ: 
22.675.190/0001-80, WU Construcoes e Servicos EIRELI, CNPJ: 10.932.123/0001-14; 
Premiere Locações e Servviços – EIRELI, CNPJ: 22.280.521/0001-82; MA Feitosa de Sousa 
LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71; CONJASF- Construtora de Acudagem LTDA, CNPJ: 
01.795.971/0001-38, Ramilos Construções EIRELI-ME, CNPJ: 09.060.561/0001-50; Limpax 
Construcoes e Servicos LTDA, CNPJ: 07.270.402/0001-55; Eletrocampo Serviços e 
Contruções LTDA, CNPJ: 63.551.378/0001-01; Max e Miranda Construtora LTDA, CNPJ: 
17.527.978/0001-09; Terra Construtora LTDA, CNPJ: 20.786.264/0001-20; Clezinaldo De 
Almeida Construções, CNPJ: 22.575.652/0001-97; Abrav Construções Serviços Eventos e 
Locações EIRELI EPP, CNPJ: 12.044.788/0001-17; L & L Serviços EIRELI, CNPJ: 
13.370.874/0001-82; Construtora Vipon EIRELI, CNPJ: 34.631.462/0001-29; Sertão 
Construções Serviços e Locações LTDA, CNPJ: 21.181.254/0001-23, a empresa apresentou 
Certidão de Débitos Estaduais vencida a comissão no uso de suas atribuições, resolve abrir o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis para a empresa se regularizar, conforme item 10.15 do edital. 
Desta forma fica aberto o prazo para algum questionamento dos atos praticados ou alguma 
intenção ou manifestação contrária do resultado do julgamento, prazo previsto no art. 109, 
inciso I, alínea  Lei n° 8.666/93. Ipueiras/CE, 01 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu 
Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público que 
no próximo dia 15 de Junho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade Pregão 
Presencial Nº SE-PP002/22-SRP, que objetiva o Registro de Preços para futura e eventual 
prestação dos serviços de locação de estruturas de apoio e shows musicais destinados aos 
eventos culturais do Município de Itaiçaba/CE, através da Secretaria de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e Tecnologia. O edital completo encontra-se a disposição dos interessados no 
horário de expediente na sala de licitações à Avenida Cel. João Correia, 298, Centro, ou pelos sites: 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 01.06.2022.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Fortaleza 3ª Vara de Família (SEJUD 1° Grau) Juiz(a) de Direito: Maria 
Marleide Maciel Mendes Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes, no 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 
8496, Fortaleza-CE - E-mail: for03fam@tjce.jus.br Fortaleza. EDITAL DE CURATELA. Processo nº: 0269232-
41.2021.8.06.0001. Classe: Interdição/Curatela. Assunto: Interdição. Requerente Schubert de Farias Machado. 
Requerido Hugo de Brito Machado. Promotor e Defensor Ministério Público do Estado do Ceará e outro público. O(A) MM. 
Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família (SEJUD 1° Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, na forma da lei, FAZ SABER aos que o 
presente EDITAL DE CURATELA virem ou dele conhecimento tiverem, que por este Juízo foi decretada a curatela de HUGO DE 
BRITO MACHADO, brasileiro, maior e, hoje incapaz, casado, aposentado, titular da cédula de identidade no. 03, expedida pelo 
Tribunal Regional Federal da 5a. Região, e do CPF no. 000.218.223-87, residente e domiciliado na Rua Dalva Rodrigues, nº. 150, 
Casa 08, Condomínio Ilhas Oceânicas, bairro de Lourdes (Dunas), Fortaleza/CE., CEP 60.177-335, que é portador de quadro de 
demência por múltiplos acidentes vasculares cerebrais hemorrágicos e demência mista de Alzheimer e vacular, catalogados no CID 
sob a numeração F01.1, F01 e G30. O conjunto das provas documental e pericial revelam a veracidade das alegações da parte 
autora, sendo o curatelado incapaz de gerir a si e a seus bens. Foi nomeado o Sr. SCHUBERT DE FARIAS MACHADO, brasileiro, 
maior e capaz, divorciado, Advogado, titular da cédula de identidade no. 5213 OAB/CE., e do CPF no. 228.287.103-00, , CURADOR 
DEFINITIVO do referido curatelado, cujo múnus será exercido nos termos e limites da sentença. O referido processo foi julgado 
em 25 de maio de 2022, cujo teor final da sentença é o seguinte: “Ante o exposto, com fundamento nas disposições legais acima 
expostas, bem como o parecer Ministerial favorável, com fulcro no art. 487, inc. I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial, 
bem como DEFIRO O pe submeter o Senhor HUGO DE BRITO MACHADO ao regime de curatela, declarando-o limitado ao exercício 
pessoal dos atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, na forma da legislação já referida e do art. 4o, inciso 
III, do Código Civil Brasileiro, e, de acordo com o previsto nos arts. 1.767 e seguintes, do mesmo diploma legal. Por conseguinte, 
nomeiolhe curador o promovente, SCHUBERT DE FARIAS MACHADO, que passa a representar o curatelado nos atos jurídicos 
relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, aí incluída a gestão de eventual benefício assistência ou previdenciário. 
O curador nomeado deverá prestar o devido compromisso legal.”. O presente edital deverá ser publicado 03 (três) vezes, com 
intervalo de 10 (dez) dias, na forma do art. 755, § 3º, do CPC/2015. Fortaleza/CE, em 30 de maio de 2022. Eu, Paulo Henrique 
Moura dos Santos, Estagiário, 45587, o digitei. Juiz(a) de Direito da 3ª Vara de Família (SEJUD 1° Grau)
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RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Com a proposta de uma reforma tributária ampla sem 
chances de emplacar neste ano, o Senado avançou na 
estratégia de enxugar o projeto de mudança do Impos-
to de Renda defendido pela equipe econômica em troca 
da aprovação de um novo programa de refinanciamento 
de dívidas (Refis) para pessoas físicas e grandes empresas 
na Câmara. A alternativa é defendida pelo presidente do 
Senado, Rodrigo Pacheco, que não conseguiu apoio sufi-
ciente para aprovar uma mudança ampla no sistema tri-
butário do País em ano eleitoral – ‘talvez’, propositalmen-
te, para futurar uma requentada promessa de campanha 
ao seu aliado candidato à reeleição. A votação da reforma 
tributária ampla, contida na PEC 110, foi adiada na terça 
(31) pela quarta vez na CCJ do Senado.

Com a derrota, a avaliação do comando do Senado é de 
que a tentativa mostrou que não há chance de votação da 
PEC em período pré-eleitoral. Plano B: Sem a votação na 
CCJ, o presidente do Senado quer aprovar a reforma do IR, 
que passou na Câmara em 2021, mas com uma versão mais 
enxuta, após receber uma sugestão do Ministério da Eco-
nomia para destravar o projeto - que enfrenta resistência de 
senadores e governadores. A proposta ficaria apenas com o 
aumento da isenção do imposto para pessoas físicas, de R$ 
1 mil para R$ 2,5 mil; a redução da carga para pessoas ju-
rídicas, de 34% para 30% (e não mais para 26%); e a tribu-
tação de dividendos com uma alíquota de 15% (em vez do 
porcentual de 10% previsto no texto da Câmara). Que tal?!

Sem reforma tributária, vai o IR?

Virtual. A Chevrolet lançou ontem (1º/06) um marketplace com automóveis da marca disponíveis em concessio-
nárias autorizadas no país. A montadora diz que a plataforma mostra imagens reais dos veículos e chassis em es-
toque nas lojas. Também possibilita fazer comparativos entre modelos e negociar com o vendedor por mensagem.

Está no ar desde essa quar-
ta-feira (1º/06), um portal (ht-
tps://precos.petrobras.com.
br/) para que o consumidor 
possa ter acesso a informa-
ções sobre os preços dos com-
bustíveis. A ferramenta foi 
lançada pela Petrobras e tem 
a finalidade de comunicar ao 
contribuinte, de forma didá-
tica e com facilidade visual, 
informações sobre as parcelas 
envolvidas na formação dos 
valores da gasolina, do diesel 
e do gás de cozinha (GLP). O 
portal traz ainda informações 
sobre a formação dos preços 
ao consumidor final. Além 
disso, o novo site permite 
filtrar os valores pela média 
nacional ou por estados, con-
siderando os impostos esta-
duais e outras variáveis locais.

A empresa destacou que 
há anos divulga, na página 
institucional da companhia, 
os valores cobrados em suas 
refinarias e a composição 
média do preço final, que é 
um tema de grande interes-
se do público em geral. “Nos 
últimos seis meses esta foi a 
informação mais acessada, 
com quase 1,5 milhão de vi-
sualizações”, disse, em nota.

A estatal destacou que em 
novembro do ano passado 
lançou uma campanha pu-
blicitária veiculada em tele-
visão, com a mesma intenção 
de informar sobre a formação 
de preços ao consumidor fi-
nal. “O novo ambiente virtual 
é mais uma ação da Petrobras 
para manter a sociedade in-
formada sobre os preços de 
venda dos seus produtos.”

A petroleira acrescentou, 
que regularmente, tem pres-
tado esclarecimentos às au-

toridades regulatórias, sobre 
defesa da concorrência e dos 
Poderes Executivo, Legisla-
tivo e Judiciário. “Transpa-
rência e qualidade das infor-
mações prestadas são valores 
praticados pela Petrobras, 
com reconhecimento do pú-
blico externo”, destacou.

“Entre os reconhecimen-
tos da companhia, pode-se 
citar o prêmio de destaque 
entre as ganhadoras do Tro-
féu Transparência concedido 
pela Associação Nacional dos 

Executivos de Finanças, Ad-
ministração e Contabilidade 
(Anefac) às empresas com 
melhor qualidade e a trans-
parência em suas demons-
trações contábeis. Além dis-
so, o Portal de Transparência 
da Petrobras recebeu, ano 
passado, a nota máxima na 
avaliação da Controladoria-
-Geral da União (CGU), 
atendendo a 100% dos requi-
sitos de transparência defini-
dos pelo órgão”, concluiu a 
companhia, em nota.

FOTO PETROBRAS

Estatal acrescentou que tem prestado esclarecimentos às autoridades regulatórias, sobre defesa da concorrência

Preço de morte
A ANS autorizou o 

reajuste de planos de saúde 
individuais e familiares 
em até 15,5%, taxa recorde 
desde 2000. O aumento das 
mensalidades, no entanto, 
pode superar 40% para 
os clientes dos convê-
nios médicos. Isso ocorre 
porque, além do reajuste 
anual, as operadoras são 
autorizadas a elevar as 
mensalidades quando há 
transição de faixa etária - o 
último aumento possível é 
aos 59 anos. Eis um mer-
cado paralelo, com grande 
poder de fogo. Quem não 
aguentar, que saia.

Preço de morte II
O cálculo foi feito pela 

equipe de cientistas da 
Faculdade de Medicina da 
USP e UFRJ. O grupo se 
baseou em dados da ANS, 
que pela primeira vez di-
vulgou valores comerciais 
dos convênios e opera-
doras. A média calculada 
com base em 3,5 mil pla-
nos, de 468 operadores, 
aponta que a alta nos pre-
ços pode chegar a 43,1% 
para os que "migraram" da 
faixa etária de 54 a 58 anos 
para a de 59 anos ou mais 
- aplicável para os clientes 
que completam 59 até abril 
do ano que vem.

Cara surpresa 
A alta dos preços de 

insumos e de matérias-
-primas atingiu a indústria 
de modo inesperado em 
março. Segundo a CNI, 
o aumento dos custos 
de insumos e matérias-
-primas nacionais superou 
as expectativas de 71% 
das empresas, na indústria 
extrativa e de transfor-
mação, e de 73% no caso 
específico da construção 
civil. A CNI aponta que 58% 
das empresas na indústria 
extrativa e de transforma-
ção e 68% na construção 
relataram aumento de 
preços de insumos impor-
tados acima do esperado.

Ajuda
A importadora e distri-

buidora pernambucana 
de pneus e câmaras de ar 
Magnum Tires disponibili-
zou dois caminhões para 
o trabalho da Prefeitura 
de Recife junto às vítimas 
das enchentes. Os veícu-
los são utilizados como 
transporte entre os pontos 
de coleta de doações da 
Prefeitura para os mais 
de 30 abrigos. A empresa, 
em apoio à ONG Amigos 
do Bem, também irá 
disponibilizar espaço no 
galpão da companhia para 
armazenar as doações de 
todo o País para posterior 
triagem e entrega.

Defasagem da gasolina aumenta para 13%  
Há 82 dias congelado nas refinarias da Pe-

trobras, o preço do litro da gasolina já mantém 
uma diferença de 13% em relação aos preços 
internacionais, enquanto o preço do diesel registra 
uma defasagem média de 6%, depois de ter sido 
reajustado em 10 de maio. A alta reflete uma nova 
escalada do preço do petróleo e derivados no mer-
cado internacional. se a Petrobras quiser alinhar 
os preços terá que aumentar a gasolina em R$ 
0,56 e o diesel em R$ 0,33, diz a Abicom. Será que 
a Petrobras vai deixar ficar ‘barato’ assim?

Dinheirama: Superavit federal é de R$ 86,1 bi
O governo federal registrou 
superávit primário de R$ 
86,1 bilhões nos quatro 
primeiros meses do ano, 
segundo o Tesouro no 
Relatório de Avaliação do 
Cumprimento de Metas 
Fiscais. O documento é re-

ferente ao primeiro quadrimestre deste ano. O Ministério 
da Economia destacou, em comunicado, que o resultado 
ficou R$ 40,3 bilhões acima do resultado primário positi-
vo de R$ 45,8 bilhões previsto no fim de março.

Petrobras lança site com dados
sobre preços de combustíveis
O novo site permite filtrar os valores pela média nacional ou por 
estados, considerando os impostos estaduais e outras variáveis locais

Prefeitura Municipal de Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhe-
cimento dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.05.17.009-SRP-SMS do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando futuras 
e eventuais aquisições de leites especiais, dietas, suplementos nutricionais e fórmulas infantis vi-
sando o atendimento de processos judiciais e demandas da Secretaria Municipal de Saúde, que do 
dia 02/06/2022 a 15/06/2022 até às 08h. (Horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de 
Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no Endereço Eletrônico www.bll.org.
br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 15/06/2022, às 09h (Horário de Brasília) e o início da 
Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 15/06/2022 (Horário de Brasília). 
O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para consulta na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - Centro - Beberibe/CE e no 
site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 / (85) 3338-2010, no 
horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

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 SANTANA DO ACARAÚ – A Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. São João, 75 - Bairro Centro Santana do Acaraú - CE 
- CEP. 62.150-000, torna público o EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 0206.01/2022 – cujo ob-
jeto é A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
TOSCA, MEIO FIO E SARJETA, EM DIVERSAS RUAS DO DISTRITO DE SAPÓ NO MUNICIPIO 
DE SANTANA DO ACARAÚ, COFORME PROJETO BÁSICO, que realizar-se-á no dia 20.06.2022, 
às 08:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente 
ao público, das 07:00 as 12:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes ou licitacao@
santanadoacarau.ce.gov.br. Santana do Acaraú-Ce, 02 de Junho de 2022. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Mombaça – Aviso de Licitação – O Presidente da Comissão 
de Licitação da Prefeitura Municipal de Mombaça – CE, torna público o Edital de TOMADA DE PRE-
ÇOS Nº 003/2022SEOB-TP-SECRETARIA DE OBRAS, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA CONSTRUÇÃO DE SISTEMAS DE ABSTECIMENTO DE ÁGUA NAS LO-
CALIDADES DE QUEIMADAS DOS CIRILOS E TRAVESSÃO DOS GONÇALVES, DE RESPONSA-
BILIDADE DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE MOMBAÇA, conforme projeto básico 
(anexo I). Abertura dia 20/06/2022, às 14:00h, na sala da CPL, à Rua Dona Anésia Castelo, 01, Centro, 
Mombaça – Ceará. Informações no endereço retromencionado, no horário de 08:00h às 12:00h. Mom-
baça - CE, 31 de maio de 2022. FRANCISCO NEILDO DE OLIVEIRA VERAS - Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO 
– TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE 
– torna público para conhecimento dos interessados o adiamento da abertura e recebimento da 
documentação para no próximo dia 06 de Junho de 2022 às 14hs:00min, na sede da Comissão 
de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410 – Alto do Cru-
zeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS 
MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICIPIO DE CHORÓ/CE, conforme especificações contidas no PROJETO BÁSICO constante 
do Anexo I do Edital, devido fatos supervenientes. Tudo de acordo com a Lei n 8.666/93. Ana Paula 
Estevão Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELE-
TRÔNICO Nº 012/2022 – PE. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna público para conhe-
cimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022 - PE, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO, SOFTWARE DE 
CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, EM ATENDIMENTO A LEI DE 
ACESSO A INFORMAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E 
FINANÇAS DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. Início do Cadastramento das Propostas: 02 de junho de 
2022, às 10:00hs até 14 de Junho de 2022 às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas:14 de Junho 
de 2022, às 08:30h; Início da Sessão de Disputa de Preços: 14 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 – MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO - ADIAMENTO 
– TOMADA DE PREÇOS Nº. 009/2022-TP. A Presidente da Comissão de Licitação de Choró-CE 
– torna público para conhecimento dos interessados o adiamento da abertura e recebimento da 
documentação para no próximo dia 06 de Junho de 2022 às 14hs:00min, na sede da Comissão 
de Licitação da Prefeitura de Choró, localizada Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410 – Alto do Cru-
zeiro, Choró/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, cujo objeto 
é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS 
MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO 
MUNICIPIO DE CHORÓ/CE, conforme especificações contidas no PROJETO BÁSICO constante 
do Anexo I do Edital, devido fatos supervenientes. Tudo de acordo com a Lei n 8.666/93. Ana Paula 
Estevão Silva - Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE QUIXERÉ O(A) CÂMARA MUNICIPAL DE 
QUIXERÉ, através do(a) seu(ua) Pregoeiro(a), torna público que realizará as 08:30, do dia 15 
de junho de 2022, no endereço eletrônico, PREGÃO ELETRÔNICO nº 2605.01/22-PE. Objeto:-
contratação de solução de TI conforme especificações e quantitativos   estabelecidos no Termo 
de Referência, neste Edital e seus Anexos. O edital e seus anexos, poderão ser obtidos nos 
endereços eletrônicos www.compras.m2atecnologia.com.br - https://licitacoes.tce.ce.gov.br/in-
dex.php/licitacao/abertas. Informações pelo telefone: (88) 34431-288 ou no endereço: Rua José 
Gonçalves Ferreira Lima, 1190 - Centro. Quixeré/CE, 02 de junho de 2022. CILENE BELIZÁRIO 
DA SILVA - Pregoeiro(a).

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Icapuí - AVISO DE LICITAÇÃO - EDITAL DE CON-
CORRÊNCIA Nº 2022.05.27.01 - PROCESSO Nº 029/2022 - O Município de Icapuí, por intermé-
dio da Secretaria Infraestrutura e Saneamento, torna público que fará realizar licitação na Av. 22 
de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará – Secretaria de Administração e Finanças, às 09h:00min. 
do dia 04 de julho de 2022, sessão de recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas 
para a Concorrência Nº. 2022.05.27.01, do tipo Menor Preço, regime de empreitada por preço 
global, destinada a contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para exe-
cução da obra de requalificação da urbanização, pavimentação e drenagem da orla da Praia da 
Redonda neste município, nas condições de execução descritas neste edital e seus anexos. O 
Edital poderá ser examinado e adquirido junto à Comissão Permanente de Licitação no horário 
das 08:00 às 13:00 horas, toda e qualquer informações serão prestadas no endereço acima, ou 
através do e-mail: licitação_licita@hotmail.com. Icapuí - CE, 01 de junho de 2022. José Francis-
co da Costa - Secretário de Infraestrutura e Saneamento

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação tor-
na público o Resultado de Julgamento das Propostas de preços da Concorrência Pública Nº 
2022.24.02.001-CP-SME, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Registro de preços visando a con-
tratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de reforma, manutenção preventiva e 
corretiva e conservação de prédios públicos com o fornecimento de mão de obra especializada, 
materiais e peças de reposição, quando necessários, pelo maior percentual de desconto sobre 
a Tabela de Custos e Insumos Nº 27.1 da SEINFRA (DESONERADA) e Sistema Nacional de 
Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - SINAPI, para atender as necessidades da 
Secretaria de Educação do município. Classificadas: Prime Construções e Locação Eireli, LB 
Construções Eireli, RCON Construções e Serviços Eireli ME e Prime Empreendimentos, Incorpo-
radora e Serviços Ltda, por apresentarem valor percentual de desconto igual ou superior ao do 
edital (4,5%) e atender a todas as exigências editalícias. Desclassificadas: Talismã Construção e 
Locação Ltda, Clezinaldo S de Construções ME, Torres Martins Serviços e Construções Eireli Me, 
Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda, Vk Construções e Empreendimentos Ltda ME, 
Seg Norte Construções e Serviços Eireli, Eletrocampo Serviços e Construções Ltda, FR Arcanjo 
Matos Ltda, Eco Tec Construções e Serviços Eireli ME, Águia Construções e Incorporações Ltda, 
LS Serviços de Construções Eireli, Limpax Construções e Serviços Ltda  e Construtora Ag Eireli, 
por apresentarem valor percentual de desconto inferior ao do edital (4,5%). Construtora Impacto 
Comercio e Serviços Eireli, por não apresentar em sua proposta de preço o percentual de des-
conto, tendo em vista que o julgamento é pelo critério de maior percentual de desconto, conforme 
consta no edital. Após realização da análise e julgamento das propostas de preços, a Comissão 
Permanente de Licitação chegou ao seguinte resultado final: Vencedora: LB Construções Eireli, 
inscrita no CNPJ nº 40.454.732/0001-76, por apresentar o maior percentual de desconto de 5,1% 
(cinco vírgula um por cento). 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 Icó - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 19.01/2022-TP, Constitui objeto do 
presente edital: Menor Preço Global, contratação de empresa para prestação de serviços de asses-
soramento e acompanhamento das atividades operacionais do Sistema Único de Assistência Social 
- SUAS, junto a Secretaria do Trabalho e Assistência Social do Município,  tipo menor preço global, 
com data de abertura marcada para o dia 22/06/2022, às 08:30h, na sala da comissão de licitação, 
situada na Rua Francisca Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Quixadá. O Presidente da Comissão de Licitação torna público o Resulta-
do do Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços Nº 07.003/2022-TP Objeto: Contratação 
de empresa especializada em construção civil para construção de uma Praça com 1154,80m2 
de área construída na Rua da Palha, município, conforme projeto básico de responsabilidade da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Empresas Habili-
tadas: Arcturo Construções Ltda; JRA Construções e Empreendimentos Ltda; Lexon Serviços e 
Construtora. EMPRESAS INABILITADAS: Real Serviços Eireli; Sertão Construtora; Prime Cons-
truções e Locação Eireli; LB Construções Eireli; Abrav Construções Serviços Eventos e Locações 
Eireli - Epp; Construtora Moreira Melo; Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli; Lopes Calisto 
e Calisto Ltda. Fica deste modo, aberto o prazo recursal previsto ao artigo 109, inciso I, alínea “a” 
da Lei de Licitações. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
torna público o Resultado do Julgamento da fase de Propostas de Preço da Tomada de Preço 
Nº 06.01.27.01.22-TP. Após análise dos documentos de Propostas de Preços, foi classificada 
as propostas das empresas: 1º Construtora e Imobiliária Brilhante Ltda R$ 410.748,48; 2º HB 
Construções e Serviços Ltda R$ 412.834,27; e 3º Eletrocampo Serviços e Construções Ltda R$ 
413.861,17. Assim a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora a empresa Cons-
trutora e Imobiliária Brilhante Ltda com o valor global de R$ 410.748,48 (quatrocentos e dez 
mil, setecentos e quarenta e oito reais e quarenta e oito centavos). Portanto fica aberto o prazo 
recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores 
Informações, na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 
707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário das 08h às 12h ou pelo site www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Beberibe/CE - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
do Município torna público o Resultado de Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços 
Nº 2022.05.04.003-TP-INFR, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Contratação de empresa es-
pecializada em serviços de engenharia para construção de Pórtico de Entrada do município. 
HABILITADA a empresa: 3D Construções Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 07.930.656/0001-17, 
tendo em vista que a mesma cumpriu todas as normas editalícias e as da Lei Federal 8.666/93.  
INABILITADA a empresa: Prime Construções e Serviços, inscrita no CNPJ nº 27.245.657/0001-
75, por descumprir o subitem 3.4.1.2.2, não apresentou em seu acervo técnico quantitativo 
igual ou superior à parcela de maior relevância nº 1 “Estrutura Metálica Treliçada em Aço, em 
Marquises”. Através do presente, a Comissão Permanente de Licitação divulga o resultado da 
fase de habilitação, e abre o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei de 
Licitações, e coloca os autos a disposição dos interessados. Caso não haja interposição de 
recursos, os envelopes das propostas de preços serão abertos no dia 14/06/2022, às 09h, na 
sala da Comissão Permanente de Licitação. Adson Costa Chaves.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna público que 
no próximo dia 21/06/2022 às 09h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Fran-
cisco França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu/CE, estará abrindo licitação de Tomada de 
Preços Nº SI-TP003/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para execução de 
pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas no município, através da Secretaria de Infraes-
trutura, conforme Projeto Básico, parte integrante deste processo. O edital poderá ser adquirido 
na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no horário de atendimento ao público 
das 08h às 12h ou pelos sites do TCE-CE:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/, e no site do município: 
https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Licitação - O Presidente da Comissão de Pregão, 
através da Secretaria de Educação e Juventude; Secretaria da Saúde; Secretaria de Infraestru-
tura e Serviços Públicos; Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social, torna público que se 
encontra à disposição dos interessados, o edital do Pregão Eletrônico nº 05.31.01/2022, que tem 
por objeto o Registro de Preços visando as aquisições futuras e eventuais de materiais de cons-
trução, acabamento, elétrico, hidráulico, ferramentas de trabalho, madeira e ferragem, destinados 
às diversas Secretarias do Município. Recebimento das propostas: a partir desta publicação até 
o dia 14/06/2022, às 08h, horário de Brasília, abertura das propostas, no sítio www.bbmnet.com.
br. O início da sessão de disputa de preços: 14/06/2022 às 09h, horário de Brasília, no sítio www.
bbmnet.com.br. Informações gerais: O Edital poderá ser obtido através do sítio referido acima e 
demais informações poderão ser adquiridas no endereço: Rua: Juvenal Gondim, nº 221 - Centro - 
Pindoretama/CE. Telefones: (85) 3375-1427 / 3375-1891, de segunda a sexta-feira, das 08h às 14h. 
Os interessados ficam desde já notificados da necessidade de acesso ao sítio www.bbmnet.com.br 
para verificação de informações e alterações supervenientes. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Pindoretama/CE - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, co-
munica aos interessados que a fase de Abertura dos Envelopes contendo as Propostas de Preços 
dos licitantes habilitados na Tomada de Preços Nº 04.05.01/2022, que tem como objeto a contra-
tação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde Tipo I (UBS), será 
realizada no dia 06/06/2022 às 11h, na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada à Rua: 
Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, Pindoretama/CE, ficando todos os licitantes intimados nos 
termos do inc. III do art. 43 da lei 8666/93. Josimar Gomes Sousa.
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Saída. O meio-campista do Manchester United Paul Pogba deixará o clube quando seu contrato expirar 
no final deste mês, disse o time da Premier League nesta quarta-feira (1º).O francês havia sido recon-
tratado pelo Manchester United vindo da Juventus em 2016, mas não teve consistência em Old Trafford.ESPORTES

 Nas nove primei-
ras rodadas

de 2021, foram 
cinco jogos em 
São Januário, 

com duas derro-
tas - na estreia e 
na quarta rodada 
- e três triunfos

D. Helder     
Há mais de 50 anos este santo que foi d. Helder câ-

mara já dizia: "a miséria é também uma escravidão e a 
independência política nada significa se não for acompa-
nhada da independência econômica".

Correções
No tópico de ontem sobre César Cals Neto, onde saiu 

que ele foi superintendente da Sudef, o certo é fui, no 
caso eu, Sílvio Carlos. No registro do racha, onde está 
escrito rádio leia racha. E em vez de regras rápidas, o 
certo é regras rígidas.

Fernando Pessoa
Este jovem deputado estadual mostrou em recente 

matéria que a TV Assembleia apresentou seus conheci-
mentos sobre um time que é sempre atual. Me refiro a su-
perlotação dos hospitais infantis. Ela é filha do meu amigo 
Roberto Pessoa um vitorioso em tudo que faz.

Entrou na fila
O mundo é cruel. Soube que aquele grande nome de 

nosso esporte "entrou na fila".

Totolec
Mais um final de semana com carros e dinheiro para os 

sortudos. O totolec tem a marca da Loteria Estadual do Ceará.

CLUBE DOS DIÁRIOS A festa do chitão no Clube dos 
Diários será no dia 9 de julho. Duas bandas lá estarão, banda 
Som do Norte (Redodon) e Osvaldino, o doutor da sanfona. 
Vai ter início as cinco da tarde.

AUGUSTO BRITO Ela além de uma parlamentar digna e 
honrada é uma voz altiva e necessária no perlamento estadual. 
Hoje na coluna quando de sua participação na cavalcaga do 
haras Ximenes na cidade de Graça.

Atletismo - 50 anos

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

O vereador Eudes Bringel propôes e a Câmara Mu-
nicipal de Fortaleza realizou na segunda passada sessão 
solene para comemorar os 50 anos de fundação cearense 
de atletismo hoje muito bem administrada pelo ex-atleta e 
grande desportista Jerry Welton. Grandes nomes do nosso 
esporte já passaram pelo atletismo que é um dos esportes 
mais praticados em todo o mundo.

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

O Vasco entra em campo 
nesta quinta-feira (2), con-
tra o Grêmio, pela décima 
rodada da Série B, nova-
mente jogando em São Ja-
nuário. Dos 17 pontos con-
q u i s t a d o s , 
13 foram em 
casa, o que 
r e p r e s e n t a 
76,4%. Como 
m a n d a n t e , 
o Vasco em-
patou com o 
Vila Nova e 
venceu Ponte 
Preta, CSA-
-AL, Bahia e 
Brusque.

Guardada 
às devidas 
proporções , 
esse pode ser 
um dos fa-
tores que diferenciam da 
frustrante campanha do 
ano passado. Nas nove pri-
meiras rodadas de 2021, 
foram cinco jogos em São 
Januário, com duas derro-
tas -na estreia e na quarta 
rodada- e três triunfos.

Considerando apenas 
os jogos em São Januário, 
o time cruzmaltino teve 
apenas 50,8% de aprovei-
tamento. Na atual edição, 
até o momento, são 93,3%.

“ E n f i m , 
feliz pela vi-
tória, feliz 
por dar essa 
vitória para 
a torcida do 
Vasco, que 
fez mais uma 
linda festa. 
Essa química 
é fundamen-
tal. A gente 
sabe que nós 
chegamos ao 
G4, estamos 
no G4 hoje e 
nossa ideia é 
estar sempre 

próximo ou dentro do G4”, 
disse Zé Ricardo.

“A gente depende mui-
to da nossa torcida, que 
empurra a gente o tempo 
todo, uma demonstração 
linda dentro de São Ja-
nuário, fora de São Januá-

rio. Então, é um momento 
muito legal, mas a gente 
sabe que a Série B é mui-
to longa e terão momen-
tos que a gente vai estar 
embaixo. A gente tem que 
estar forte e unido para 
atravessar todos esses mo-
mentos e quando a gente 
estiver embaixo também 
ser forte para a gente sair 
rapidamente desse mo-
mento”, completou.

As últimas partidas têm 
sido de casa cheia, e a mé-
dia de público é de 16.131, 
em um estádio com capa-
cidade para 21 mil pes-
soas. Esta grande procura, 
inclusive, ocasionou um 
aumento na busca pelo 
programa de sócio, fazen-
do o Vasco voltar à marcar 
de 50 mil.

Para esta quinta-feira, 
o técnico Zé Ricardo deve 
fazer alterações na forma-
ção em relação ao time 
que enfrentou o Brusque. 
O clube cruzmaltino terá 
Gabriel Dias à disposição, 
retornando de suspensão. 

Nos últimos treinos, o co-
mandante esboçou uma 
formação com Getúlio e 
Figueiredo no lugar de Ra-
niel e Palacios. Com isso, 
uma provável escalação 
inicial do time Vasco tem: 
Thiago Rodrigues; Gabriel 
Dias, Quintero, Anderson 
Conceição, Edimar; Yuri, 
Andrey, Nenê; Figueiredo 
(Palacios), Pec e Getúlio 
(Raniel).

O Grêmio, por sua vez, 
chega à partida em sexto 
na tabela, com 13 pontos, e 
buscando a vitória para se 
aproximar novamente do 
G-4 da competição. Nesta 
quinta-feira, o técnico Ro-
ger Machado terá que mon-
tar um time sem Villasan-
ti e Campaz, convocados 
pelas seleções paraguaia 
e colombiana, respectiva-
mente. Uma provável es-
calação inicial do Grêmio 
tem: Brenno; Geromel, 
Kannemann, Bruno Alves; 
Edilson, Thiago Santos, 
Bitello, Benítez e Nicolas; 
Biel e Diego Souza.

Vasco joga partida decisiva 
hoje contra o Grêmio
Pela décima rodada da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, o 
clube cruzmaltino irá enfrentar o time gaúcho no estádio São Januário     

A MINERAÇÃO AGRESTE LTDA - EPP 
Torna público que RECEBEU à Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 170/2022 - DICOP, para a extração de Rochas Ornamen-
tais (Quartzito), Processo ANM 800.296/2015, localizada no SÍTIO ENGENHO, SERRA DO 
MUCURIPE, ZONA RURAL, MUNICÍPIO DE MORRINHOS/CE com validade de 24/05/2022 
até 23/05/2027. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ANDERSON LUÍS DA SILVA BARRETO
Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortim – 
SEMMAM, a regularização de Licença de Instalação, para a construção de uma Uni-
dade Residencial Multifamiliar, no Lote 05 da Quadra 18, do Loteamento Pontal do 
Maceió, no Município de Fortim, Estado do Ceará. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

LL INVESTIMENTOS E TURISMO EIRELI
CNPJ: 22.335.499/0001-20

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM, a 
Renovação da Licença de Operação, Nº 057/2022, com validade até 30/05/2026, referente a 
uma Pousada, localizada na rua B, S/N, do loteamento Planalto do Maceió, constituído pelos lo-
tes 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24, da quadra 50, no município de Fortim - CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

O Consórcio TORC-Maia Melo, CNPJ: 25.109.805/0001-07, torna público que re-
cebeu do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, 
a Licença de Operação nº 45/22 para Operação para Jazida de Empréstimo 
para Uso de Imediato na Construção Civil, em uma área de 22,12 HA, no Municí-
pio de Caucaia/CE, no endereço Rodovia BR 222, km 24,4 - Boqueirão das Araras, 
Distrito de Catuana s/n. Foi determinado o cumprimento das exigências conti-
das nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

Torna público que requereu a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Fortim – 
SEMMAM, a regularização de Licença de instalação para a construção de  Uma Unidade 
Residencial Multifamiliar, no Lote 05 da Quadra 18, do Loteamento  Pontal do Maceió, 
na cidade do Fortim, Estado do Ceará. Foi determinado o  Cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da  Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Fortim – SEMMAM.

CELOSIA LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 40.173.636/0001-50

Torna público que requereu à Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente - SEUMA 
a (LICENÇA SIMPLIFICADA) para (USINA FOTOVOLTAICA DE GERAÇÃO DISTRIBUÍ-
DA), localizada no Município de Crato, na (RUA PROJETADA, S/N - ZONA RURAL). 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEUMA.

Publicado no Jornal O Estado em 02.06.2022
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°30768 ANTONIO ANANIAS PINHO MENDES E EDNA CIRILO CARVALHO .

Fortaleza, 01 de junho de 2022.
Maria Valsicleide de Moura

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31033 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ VALMIR DOS SANTOS CELESTINO JUNIOR e ARIELLY FERREIRA 
MOREIRA;
Edital n° 31035 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HUGO LUIZ OLIVEIRA DO NASCIMENTO e LÍDIA PEREIRA PINHEIRO;
Edital n° 31036 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO SALES LINHARES e NICE HOLANDA ALEXANDRINO BEZERRA.

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, 01 de junho de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18396 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GERALDO CHAYANNE SANTOS CAVALCANTE e ISABELY MENEZES BARBOSA;
Edital n° 18405 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO MACHADO DE ARAÚJO FILHO e JULIANA SILVA FONTELES;
Edital n° 18406 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO AURÉLIO MACIEL CHAVES e REJANE OLIVEIRA DE SOUZA;
Edital n° 18407 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURICIO VIRGINIO TEODORO e ANDREA SILVA NOGUEIRA.
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, 01 de Junho de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41723 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FELIPE RODRIGUES DE MORAIS e JESSICA DE OLIVEIRA SILVA;
Edital n° 41720 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADIL FERNANDES DE OLIVEIRA JUNIOR e CAMILA GOIS DE MESQUITA;
Edital n° 41721 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JHONATAN PAIVA MARQUES e BRENDA VICTORIA FRANCA ALCANTARA;
Edital n° 41754 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GLEITON SAMPAIO SOBREIRA e JESSICA DE OLIVEIRA;
Edital n° 41757 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE TALVANIO GOMES CELESTINO e HELENA DA SILVA RODRIGUES;
Edital n° 41758 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ ANTONIO VIANA DA SILVA e QUITERIA DULCINEA AIRES DE FREITAS;
Edital n° 41755 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO EDSON PIRES BARBOSA e MARIA REJANE ABREU GOMES;
Edital n° 41752 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GENILSON COSTA FERREIRA e FLAVIA BORGES RIBEIRO;
Edital n° 41753 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILIAM CALMON DOS SANTOS e ENAYLE XAVIER ALVES;
Edital n° 41756 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HERMESON PAULO FERREIRA FERNANDES e MIKAELE QUEIROZ DA SILVA;
Edital n° 41759 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO LAEDSON RODRIGUES BARBOSA e LUCIANA BARROSO.
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, 01 de junho de 2022.
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27642 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDIPO HENRIQUE PESSOA DE OLIVEIRA e RAQUEL MARIANO RABELO;
Edital n° 27643 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WILTON IZAIAS DE JESUS FILHO e ANA VILMA SARAIVA NOVELINO;
Edital n° 27644 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SIDNEY NOGUEIRA CARVÃO AGUIAR VALLE e CLARISSE SOUSA LINDÔSO;
Edital n° 27645 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FERNANDO MACHADO MATIAS e AMANDA PRADO TEIXEIRA;
Edital n° 27646 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELIAS MATIAS DE VASCONCELOS e ELINETE MARIA DA CUNHA;
Edital n° 27647 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVID ARAÚJO DE MESQUITA e TAMIRES MARTINS DA SILVA DANTAS;
Edital n° 27648 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO PEREIRA REBOUÇAS e DANIELE DA SILVA PAULA;
Edital n° 27649 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURIVAN DE SOUSA PEREIRA e MARIZA DE OLIVEIRA JULIÃO.
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, 01 de Junho de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9669-EURIMAR DOS SANTOS LIMA E ROSA MARIA DA SILVA
Nº9670-CARLOS WAGNER PINHEIRO MARIANO E KELDNA MARIA MATOS DA SILVA 
Nº9671-JONAS GONÇALVES RODRIGUES JUNIOR E MAYARA LIMA SALES
Nº9672-REGINALDO SILVA DE OLIVEIRA E MARIA IRALCIDA MORAIS DA SILVA
Nº9673-JOÃO VICTOR TEODOSIO CRUZ E RAYSSA ALVES FAUSTINO
Nº9674-RODOLFO RODRIGO PINHEIRO FALCÃO E LAMYLA BRAVO ARRUDA
Nº9589-JOSÉ TIAGO FEITOSA DA SILVA E NAIARA LEONARDO MARINHO.

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 02 de Junho de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339605 - Fernando da Silva Sales e Ana Raquel Alcantara Ferreira;
339606 - Lucas de Lima Pereira e Isadora Menezes de Sousa;
339607 - Jonas Saraiva Araujo e Francisca Geissiane Pereira da Silva;
339608 - Pedro Henrique Garcia Candido de Souza e Melanie Eliane Cavin;
339609 - Daniel de Castro Macedo e Luana de Araujo Nascimento;           
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, 01 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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° 76094 - ADAUTO ADONIAS DE PINHO e RENATA SALES DO
NASCIMENTO; Edital n° 76095 - REGENILTON CÂMARA DA SILVA e ANA ANGE-
LICA TEIXEIRA; Edital n° 76096 - NARDÊNIO ROCHA NOJOSA e EDNA MARIA 
BANDEIRA COSTA; Edital n° 76097 - SÁVIO MUNIZ LOPES e MARILISE BENTO 
DE LIMA; Edital n° 76098 - GLAYDSON CAETANO DA SILVA e ANDREYNA RO-
CHA DOS SANTOS; Edital n° 76099 - FRANCISCO LUTIANO PEREIRA LIMA e 
FRANCISCA DAIANA RODRIGUES; Edital n° 76100 - FRANCISCO FABIO DA SIL-
VA DO NASCIMENTO e LEIDIANE DA SILVA MACIEL; Edital n° 76031 - DIEGO 
BENICIO DE SOUSA e LUZILENE DA PONTE AGUIAR;
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, 01/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ELEIÇÕES 2022/2026. COOPCACE -  COOPERATIVA 
MISTA DOS CONDUTORES AUTÔNOMOS DE PASSAGEIROS E CARGAS DO ES-
TADO DO CEARÁ, convoca seus associados, para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAOR-
DINÁRIA que ocorrerá no dia 17 junho de 2022 na sede, Rua Floriano Peixoto, 2099,  
José Bonifácio. 1ª convocação às 15:00hs - 2ª convocação 15:30hs - 3ª e última 16:00hs, 
com qualquer número de partipantes. Pauta do dia: Eleição da Diretoria 2022 à 2026, como 
prever  Estatuto Social.  Fortaleza - CE, 01 de Junho de 2022. RAIMUNDO FERREIRA 
DE MENEZES - Presidente.



Ao passar pela Avenida 
Leste-Oeste, uma das rotas 
com maior tráfego em Forta-
leza, a paisagem típica da ci-
dade é substituída pela visão 
de uma das praias mais fre-
quentadas da capital, a Praia 
da Leste. Além do potencial 
econômico e turístico que 
ela possui, o surfista profis-
sional Itim Silva, de 37 anos, 
percebeu um outro propósito 
comercial para o local: o surf. 

Dessa forma, o atleta for-
talezense decidiu dividir o 
seu amor pelo esporte com 
as pessoas da região e inau-
gurou a escolinha Itim Silva 
Surfschool, em 2010. O pro-
jeto também tinha o objetivo 
de servir como uma fonte de 
renda complementar para a 
sua família e o ajudar a arcar 
com os custos das compe-
tições esportivas que parti-
cipava, as quais o levaram a 
se tornar campeão estadual 
profissional em 2013. 

Doze anos depois, a práti-
ca do surf no local continua 
intenso, com cerca de 15 es-
colinhas dividindo espaço 
no mar. Segundo o surfista, 
esse interesse da população 
ajudou as atividades ligadas 
ao esporte a se tornarem uma 
importante fonte de sustento 
para diversos jovens e adul-
tos que moram na comuni-
dade do Pirambu. 

“Temos uma grande pro-
cura porque o surf está em 

alta e somos campeões olím-
picos. Além de fazer super 
bem para corpo e a mente, 
o surf é um dos melhores 
remédios para todas idades”, 
declara Itim Silva. 

A Surfschool possui cerca 
de 90 alunos matriculados de 
forma privada, ou seja, que 
pagam pelas lições práticas, 
porém, para incentivar crian-
ças e adolescentes a se co-
nectarem com a modalidade, 
também são oferecidas aulas 
particulares gratuitas. 

Além dos ensinamentos 
sobre o surf, essas lições fo-
cam em educar sobre cidada-

nia e preservação ambiental. 
Atualmente, o projeto social 
beneficia cerca de 120 alunos, 
os quais residem nos bairros 
Carlito Pamplona, Moura 
Brasil, Centro, Barra do Cea-
rá e Pirambu. 

Para a assistente social Ro-
bertha Arrais, 36, a partici-
pação dos jovens em projetos 
sociais os ajuda a compreen-
der seu papel dentro de sua 
família e de sua comunidade, 
o que os leva a desenvolver 
novas habilidades e a tomar 
decisões de forma mais ma-
dura e consciente.

Além disso, ela esclarece 

que as interações proporcio-
nadas pelo convívio com pes-
soas diferentes contribuem 
para a construção de um 
grupo de apoio emocional 
e de uma rede segura para a 
troca de experiências, princi-
palmente quando as pessoas 
são conectadas por alguma 
atividade esportiva. 

“O ser humano é movido 
de interação, ele é movido de 
estar perto de outras pessoas. 
A parte de esporte é muito 
eficaz na infância, na juven-
tude e na terceira idade, onde 
consegue ser uma ferramenta 
de resgate, de fortalecimento. 

O esporte está inserido na 
questão da saúde, mas, para 
os jovens, ele trabalha outros 
aspectos que perpassam pela 
modalidade que está sendo 
desenvolvida”, conclui.

A escolinha do surfista 
também chamou a atenção de 
empresas privadas, que se tor-
naram suas patrocinadoras, e 
do Governo do Estado, que 
acompanha e promove a rea-
lização de algumas atividades.

Segundo Robertha Arrais, 
o envolvimento de agentes 
públicos em projetos sociais 
como este é essencial para a 
identificação de problemáti-

cas que podem estar presen-
tes na vida dos alunos, como 
a violência doméstica, o abu-
so de drogas e a fome. 

O reconhecimento dessas 
mazelas facilita a chamada 
“atuação em rede”, que con-
siste em encaminhar jovens 
vulneráveis aos cuidados de 
outros projetos sociais para 
que eles possam receber o 
apoio necessário. 

Para facilitar o acesso do 
público ao serviço que dis-
ponibiliza e o inserir nessa 
rede de apoio, Itim Silva de-
clara que investe na compra 
dos equipamentos essenciais 
para as aulas, como o “pran-
chão” e o “Longboard”. Dessa 
forma, disponibiliza os ma-
teriais necessários para que 
mais pessoas sejam incluídas 
nas aulas gratuitas.

Com o fim das restrições 
impostas pelas regras de se-
gurança sanitária instaura-
das durante a pandemia de 
Covid-19, o surfista planeja 
expandir os ensinamentos de 
sua surfschool para o todo o 
Brasil. Porém, ele afirma que, 
no momento, o seu principal 
objetivo é acolher mais jo-
vens interessados em apren-
der sobre o esporte e, assim, 
continuar espalhando “um 
dos melhores remédios para 
todas as idades”, o surf.

Por Gabriela Guasti sob su-
pervisão dos editores de Geral
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O Grupo Atitude promoveu um momento de autoconhecimento 
e relaxamento na última sexta-feira, 27. Na ocasião, a equipe 
administrativa da companhia participou do treinamento “Como 
lidar com pessoas obtusas (idiotas)”. O momento foi guiado 
pelo psicólogo Doonon Franco. Na foto, vemos Maisa Medeiros, 
Doonon Franco, Laís Soares, Luana Rodrigues

Tecer e Termaco Logística promovem live especial no Dia da Logística. Em comemoração ao Dia da Logística, que acontece na próxima 
segunda-feira (6), a Tecer Terminais Portuários e a Termaco Logística irão promover uma live sobre o tema “A multimodalidade da logística que integra 
os negócios”. O momento será conduzido pelo Carlos Alberto Nunes, Gerente Comercial da Tecer Terminais, e André Arruda, Diretor Geral da Termaco 
Logística. “Um dos principais objetivos da logística é acompanhar as mudanças e o ritmo do mercado, por isso hoje as empresas estão adotando o 
transporte multimodal, que consiste na utilização de vários modais de transporte como: caminhões, navios, aviões. Estratégias como essa precisam 
ser discutidas nas empresas, pois garantem uma maior agilidade e eficácia no translado de mercadoria”, comenta André Arruda, Diretor Geral da 
Termaco Logística. A live acontece no dia 06 de junho às 20h, nas redes sociais @termarcologistica @tecerterminais e @engajacomunicacao

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Governadora Izolda 
Cela assinalou 

autêntico gol de letra 
nomeando Vanja 
Fontenele Pontes para 
Desembargadora. 
Dra. Vanja é uma das 
expoentes máximas da 
nossa magistratura.

2Paulo Bugarin e Cecília 
Montenegro Bugarin, 

casal nota máxima de 
Brasília, estreando como 
avós.

3Num parto normal, 
no último dia do 

mês  dedicado à Virgem 
de Fátima, 31 de maio, 
nasceu a princesinha 
Alice Bugarin Dantas, 
filha do casal de 
advogados Natália 
Bugarin Dantas e 
Leonardo Dantas.

4Alice pesou 2.775g, 
às 2h50min de 

madrugada, mediu 46cm, 
e nasceu no Hospital 
Brasília. Parabéns ao 
jovem e lindo casal.

5Educado e 
atencioso José 

Simões, destaque dos 
Correios local, concluiu 
com brilhantismo o 
curso de análise e 
desenvolvimento de 
sistemas. Um moço de 
reais predicados morais.

6Juliana Justi 
Cavalcante Mota 

Barbosa aniversaria hoje e 
será muito homenageada.

NUMERADAS

Rapidíssima

Hoje, mais de 200 lojas estão participando 
do Dia Livre de Impostos  -  DLI, ação da CDL 
jovem que chega esse ano  a sua 16 ª Edição, 
participam do projeto mais de 200 lojas dos 
Shoppings RioMar Fortaleza e RioMar Ken-
nedy, além de lojas de rua de toda a cidade, 
incluindo as do Centro de Fortaleza.

No dia da campanha, o consumidor que for 
a uma das lojas participantes poderá ver, na 
prática, o peso da carga tributária, ao comprar 
produtos selecionados com o valor dos tributos 
descontados. A ação envolve diversos segmen-
tos, com descontos de até 70%. Por exemplo, na 
categoria de óculos de sol, os descontos podem 
chegar a 44,18%, óculos de grau a 45,31%, 
perfume nacional até 69,13% e cervejas com 
descontos de 42,69%. O DLI acontece nas prin-
cipais capitais do País desde 2003.

Para Roberto Leite Junior, presidente da CDL 
Jovem, o DLI não deve ser percebido apenas como 
promoção dos produtos, mas como uma ação de 
conscientização, através da adesão de empresários 
que arcam com os custos dos impostos no dia da 
campanha, sem repassar ao consumidor.

Yasser e Rafaela Holanda receberam ami-
gos e familiares em seu endereço na Lagoa do 
Uruaú, para uma dupla comemoração. 44 anos 
de vida dele e 10 anos de união do casal, que 
comemora Bodas de Estanho. Dito Machado 
deixou o cenário ainda mais encantador.

Por lá Cid Gomes, Roberto Cláudio, Juli-
nho Ventura, Patriolino Dias, Otilio Ferreira, 

Kalil Otoch, Bruno e Ticiana Oliveira, Ricardo 
Bezerra e Luciana, Ivan Bezerra Junior e Ana 
Carolina Fontenelle e ainda...

Celio e Liana Tomaz, Maira e Aderaldo 
Silva, Fernando e Cristiane Gurgel, Marce-
lo Franco e Bianca, Sabrina e Vitor Lima, 
Gustavo Tomé, Rodrigo e Raquel Candido, 
Ticiana Timbó e Alexandre Queiroz.

No próximo dia 7, às 18 horas, 25 municípios se-
rão agraciados com a Certificação de Boas Práticas 
de Gestão da Assistência Social, durante sessão espe-
cial no plenário da Assembleia Legislativa. A sessão 
requerida pelo deputado Sérgio Aguiar, marca os 25 
anos do Prêmio criado pela editora da Revista Ceará 
e Municípios, a jornalista Silvana Frota.

No evento também serão homenageados, a go-
vernadora Izolda Cela, o ex-governador Camilo 
Santana e a secretária de Proteção Social, Justiça, 
Mulheres e Direitos Humanos Onélia Santana 
que receberão o Troféu Amigo dos Municípios. Já 
a primeira dama da Assembleia, Cristiane Leitão 
recebe o Troféu Responsabilidade Social. A Apre-
ce e a APDMCE também serão homenageadas 
pelos relevantes serviços prestados aos municípios 
e ainda todas as mulheres prefeitas.

De acordo com Silvana Frota, a iniciativa 
surgiu como um projeto de responsabilidade 
social da Revista, a partir da constatação de que 
a assistência social promove a emancipação e a 
cidadania das pessoas em estado de vulnerabi-
lidade social e a premiação veio para incentivar 
as boas práticas de gestão.

O Museu de Arte Contemporânea do Ceará (MAC-CE), 
do Centro Dragão do Mar  abre, hoje, às 19h, a exposição 
“Desenhos. geometria imperfeita / cavidades dilatadas”, do 
artista visual fortalezense Eduardo Frota. Com curadoria de 
Jacqueline Medeiros, a mostra reúne desenhos e elaborações de 
grandes dimensões no plano das paredes do museu.

FOTO KAIO RIBEIRO

Membros da escolinha reunidos para o projeto “Surf Resgatando Sonhos”

O atleta Itim Silva ministra aulas gratuitas para promover a união do público com o esporte e o meio-ambiente

Campeão cearense de surf cria escolinha para
ajudar os moradores do Pirambu em Fortaleza

GERAL
Vila das Artes. A Escola Pública de Circo da Vila das Artes abre inscrições para as oficinas gratuitas “VesteResto no Pica-
deiro: Oficina de Figurino para Circo”, com Ruth Aragão, e “Dimensões da Produção para o Circo: Afirmação e Viabilidade”, 
com Rodrigo de Oliveira. Ficha de inscrição on-line se encontra disponível no site da Vila das Artes até o dia 9 de junho.

Os parabéns da coluna hoje vão para Juvenal 
Duarte que celebra a data em almoço na 
próxima sexta no Piano Bar do Ideal Clube, a 
partir de meio dia. Estilo adesão

O artista visual fortalezense Eduardo Frota 
abre hoje, às 19 horas, no Museu de Arte 
Contemporânea do Ceará a exposição “Desenhos 
- Geometria Imperfeita/Cavidades Dilatadas”

Talita Bezerra e Priscilla Ramos que comandam a Pimentá cele-
braram essa semana os 14 anos da marca. Mais sucesso ainda!


