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Universidades. Dirigentes de universidades disseram a deputados da Câmara, nesta segunda 
(6), que o orçamento destinado a essas instituições é menor hoje do que era antes da pandemia. 
Afirmam que falta cerca de R$ 1 bilhão no Orçamento de 2022 para se equiparar ao valor de 2019.NACIONAL

FOTO REPRODUÇÃO

A Justiça brasileira é hoje a injustiça institucio-
nalizada

Deltan Dallagnol, ex-coordenador da Lava Jato e pré-candi-
dato a deputado federal

E nquete no site e-Cidadania do Senado 
aponta que 99% dos votantes são contrá-
rios a uma proposta de emenda marota 
de Davi Alcolumbre (União-AP) per-

mitindo que parlamentares sejam dispensados 
de renunciar ao mandato para assumir cargos 
de embaixador. A PEC nº 34 só recebeu apoio 
de 16 dos 1.527 participantes da enquete, até esta 
segunda (6).  É sonho de consumo de políticos 
oportunistas. Acham que chefiar embaixada é 
como garantir uma temporada de “dolce far-
-niente”.

Medida protetiva
O que a PEC 34 tenta remover funciona como 

medida protetiva dos postos diplomáticos con-
tra gente desqualificada, sem a devida formação.

Hierarquia ferida
Também corre risco a hierarquia, valor es-

sencial na carreira diplomática. Políticos como 
embaixadores tendem a resistir a voz de coman-
do.

Olha o nível
Ao impor renúncia do mandato, o legislador 

teve a intenção de evitar que políticos do nível 
de Alcolumbre assumissem a chefia de embai-
xadas.

Precisa ralar
Embaixador rala muito, durante anos, em 

uma carreira que inicia com um concurso pú-

blico disputadíssimo, para ingresso no Instituto 
Rio Branco.

Início da queda
Em abril de 2014, o governo Dilma somava 

4,82 milhões de vagas, mas chegou ao fim do 
ano com número menor, apesar da Copa do 
Mundo.

Tendência de alta
Em situação oposta, o mercado atual segue 

em alta com 2,6 milhões de empregos com car-
teira assinada criados nos últimos 12 meses. 

Apesar da pandemia
Se mantiver a criação média observada des-

de maio de 2021, o Brasil chegará em dezembro 
com 5,85 milhões de vagas criadas em 4 anos.

Modelo de privatização
De acordo com documentos entregues à Co-

99% rejeitam PEC que ameaça diplomacia brasileira

O PODER SEM PUDOR

Um vereador de Araci, no norte baiano, 
foi ao jornal Tribuna da Bahia pedir para 
divulgar uma notícia importante: o minis-
tro do Interior da época, Mário Andreazza, 
havia liberado recursos para o saneamento 
da cidade. Trazia até a foto que registrara 

o encontro, mas havia um problema: só 
aparecia metade do rosto de Andreazza. 
“Não dá para publicar”, informou o jorna-
lista que o recebeu, ou talvez sem foto. O 
vereador perdeu o interesse: “No interior, 
notícia sem retrato é mentira.”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Só com retrato

Geração de emprego deve
superar 1º governo Dilma
O resultado da geração de qua-
se 800 mil empregos formais 
de janeiro a abril fez o governo 
Bolsonaro atingir marca de 3,95 
milhões de vagas com carteira 
assinada desde a posse, se apro-
ximando do total gerado no pri-
meiro governo Dilma. A expec-
tativa é de manter o ritmo atual 
e fechar o mandato com mais de 
5 milhões de vagas abertas. Em 
quatro anos completos, o gover-
no da petista criou 4,76 milhões 
de empregos.

missão de Valores Mobiliários, a privatização da 
Eletrobras se caracterizará pela redução da par-
ticipação do Estado de 72% para 45%, perdendo 
o controle acionário.

Vale a pena?
Quem usou o Fundo de Garantia para com-

prar ações na privatização da Vale viu seu di-
nheiro crescer 24 vezes que o FGTS e dez vezes 
mais que a poupança. No caso da Petrobras, a 
aplicação valorizou 3.200%.

26 meses
O alarde de coronalovers sobre a alta de casos 

de covid se explica pelo sucesso da vacinação e 
enfraquecimento do vírus. Segundo o Conass, 
a média de mortes é de 75, a menor desde 7 de 
abril de 2020.

Alô, xerife
Ao criticar o governo, o petista Renato Si-

mões afirmou que o presidente Bolsonaro “dis-
tribui armas”. Isso nunca aconteceu. É mentira 
que pode influenciar o eleitor, como classificou 
o ministro Alexandre de Moraes?

Vacina no braço
O Distrito Federal é um dos líderes de vaci-

nação contra covid e outras doenças. Pesquisa 

Logcomex revela que vacinas da medicina hu-
mana foi o produto mais importado pelo DF: 
US$487 milhões no 1º trimestre.

Faca na bota
O partido PCO, incluído por Alexandre de 

Moraes no inquérito das fake news, avisa: “de-
fendemos a total e irrestrita liberdade de expres-
são e opinião, sejam para quem for, inclusive é o 
que consta na Constituição”.

Concentração
A rodada de concessão de aeroportos à ini-

ciativa privada, aprovada pela Anac, vai leiloar 
15 aeroportos, em três blocos. Mas a agência re-
guladora diz que um mesmo comprador pode 
levar os três.

Zona colorida
O Senado deve aprovar, esta semana, a cam-

panha “junho verde”, para alertar sobre o meio-
-ambiente. Junho já é vermelho, para a doação 
de sangue, e laranja, para a “conscientização so-
bre anemia e leucemia”.

Pensando bem...
...o bom desempenho da economia tem feito 

analistas errarem tanto que estão cada vez mais 
parecidos com institutos de pesquisa.

Bruno Pereira desapareceu junto de um jornalista inglês. Os dois viajavam pelo Vale do Javari

Prévia de programa 
de governo de Lula
é lançada pelo PT

A coordenação da 
campanha do ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) encaminhou nesta 
segunda-feira (6) aos par-
tidos aliados as diretrizes 
para a elaboração do plano 
de governo da chapa Lula-
-Alckmin. Com 90 parágra-
fos, o documento destaca o 
PT em ações de combate à 
corrupção, reforça o papel 
do estado na economia, 
enaltece o Bolsa Família 
e propõe a revogação do 
teto de gastos e da reforma 
trabalhista implementada 
pelo ex-presidente Michel 
Temer, além da revisão do 
regime fiscal.

O texto defende ain-
da o fortalecimento dos 
sindicatos sem a volta do 
imposto sindical, a cons-
trução de um novo sistema 
de negociação coletiva e 
uma especial atenção aos 
trabalhadores informais e 
de aplicativos. “O trabalho 
estará no centro de nosso 
projeto de desenvolvimen-
to. Defendemos a revoga-
ção da reforma trabalhista 
feita no governo Temer e a 
construção de uma nova le-
gislação trabalhista, a partir 
da negociação tripartite”, 
afirma o documento prévio 
do programa de Lula.

Seguindo orientação de 
Lula, a proposta de progra-
ma contorna temas contro-
versos, em uma tentativa de 
ampliação do arco de apoio 
para a disputa eleitoral. O 

documento tenta também 
contemplar os partidos que 
integram a aliança em apoio 
à chapa Lula-Alckmin. Ao 
falar em reforma tributária 
e taxação de renda, não cita, 
explicitamente, tributação 
de distribuição de dividen-
dos. Embora proponha a 
revogação da reforma traba-
lhista, afirma que essa será 
fruto de uma negociação 
com empresários.

Elaborado sob a coor-
denação do ex-ministro 
Aloizio Mercadante, o 
documento defende o papel 
do estado como indutor do 
crescimento econômico, 
prega o uso dos bancos 
públicos como instrumento 
de desenvolvimento e ma-
nifesta oposição à privati-
zação da Eletrobras e dos 
Correios. “A Petrobras será 
colocada de novo a serviço 
do povo brasileiro e não dos 
grandes acionistas estran-
geiros, ampliando nossa 
capacidade de produzir os 
derivados de petróleo neces-
sários para o povo brasileiro, 
expandindo a oferta de gás 
natural e a integração com 
a petroquímica, fertilizantes 
e biocombustíveis”, diz o 
texto. Segundo o texto, “o 
pré-sal será novamente um 
passaporte para o futuro”.

Coordenador da equipe 
de programa de governo, 
Mercadante afirma haver 
uma preocupação legítima 
para que não engesse o de-
bate e permita ampliações.

A Polícia Federal (PF) foi 
acionada para investigar o 
desaparecimento do jorna-
lista inglês Dom Phillips, 
colaborador do jornal Guar-
dian, e do indigenista Bruno 
Pereira, membro da União 
dos Povos Indígenas do Vale 
do Javari (Unijava) e servidor 
em licença da Fundação Na-
cional do Índio (Funai), que 
viajam pelo Vale do Javari, no 
Amazonas.

Segundo a Univaja e o Ob-
servatório dos Direitos Hu-
manos dos Povos Indígenas 
Isolados e de Recente Con-
tato (Opi), o último registro 
que se tem dos dois aconte-
ceu na manhã do domingo 
(5), na comunidade de São 
Rafael. “Tenho um filho de 
três anos e um de dois, só 
penso nesse momento que 
ele retorne bem, por causa 
dos meninos. Ele tem tam-
bém uma filha de 16 anos. 
Ele precisa voltar para casa”, 
afirmou Beatriz de Almeida 
Matos, socióloga e compa-
nheira de Bruno.

“Eu conheço bem a re-
gião, sei que podem aconte-
cer vários acidentes, mas es-
tou apreensiva por causa das 
ameaças que ele sofria. Que-
ro que todo o esforço possí-
vel seja feito para encontrar 
ele e o Dom. É importante 
rapidez”, completa ela, que 
também atuou com povos in-
dígenas na região por muitos 
anos.

Percurso
Segundo a Univaja e o Opi, 

Bruno e Dom retornavam do 
Lago do Jaburu, onde visita-
ram uma base da Funai, em 
direção a Atalaia do Norte, e 
pararam em São Rafael para 
uma reunião com um mora-
dor conhecido como “Chur-
rasco” – conversaram com a 

esposa dele, já que ele não se 
encontrava no local.

Depois partiram rumo a 
Atalaia do Norte, viagem que 
dura aproximadamente duas 
horas. Assim, deveriam ter 
chegado por volta de 8h, 9h 
da manhã na cidade, o que 
não ocorreu”, diz um co-
municado das instituições. 
“Enfatizamos que na se-
mana do desaparecimento, 
conforme relatos dos co-
laboradores da Univaja, a 
equipe recebeu ameaças em 
campo. A ameaça não foi a 
primeira, outras já vinham 
sendo feitas a demais mem-
bros da equipe técnica da 
Univaja”, continua a nota. 
“As diligências estão sendo 
empreendidas e serão di-
vulgadas oportunamente”, 
disse a PF em nota. A Fu-
nai realiza buscas desde a 
manhã desta segunda-feira 
(6), com três servidores e 
mais dois agentes da Força 
Nacional.

A Univaja afirma que já 
enviou duas equipes de bus-
ca, que não encontraram ves-

tígios deles. Segundo relatos 
obtidos por essas expedições, 
eles foram avistados na co-
munidade de São Gabriel, 
indo em direção a Atalaia do 
Norte.

Trajetória
Bruno fez carreira na Fu-

nai, sobretudo naquela re-
gião, mas estava de licença 
não remunerada desde o 
final de 2019. Pessoas que o 
conheciam disseram à re-
portagem, sob condição de 
anonimato, que ele decidiu se 
afastar da entidade após ser 
exonerado do cargo que ocu-
pava, a coordenação geral de 
Índios Isolados e de Recém 
Contatados, onde esteve por 
14 meses.

Em 2019, ele chefiou a 
maior expedição para con-
tato com os isolados em 20 
anos. Seus colegas dizem que 
ele estava insatisfeito com as 
dificuldades que tinha para 
atuar, que sofria pressão de 
superiores, e que por isso 
decidiu ir atuar diretamente 
com a Univaja. Questiona-

da, a fundação afirmou que 
acompanha o caso e colabo-
ra com as buscas. “Embora o 
indigenista Bruno da Cunha 
Araújo Pereira integre o qua-
dro de servidores da Funai, 
ele não estava na região em 
missão institucional, dado 
que se encontra de licença 
para tratar de interesses par-
ticulares”, afirmou a entidade 
em nota.

Ameaças
As ameaças que ele so-

freu recentemente não são 
novidades, segundo as pes-
soas que o conheciam. Ele 
sempre atuou em ações de 
fiscalização e repressão a 
atividades ilegais nas Terras 
Indígenas da região.

A base da Funai que da 
qual ele retornava, a de Itui, 
já foi alvo de ataques a tiros, 
em 2018. Em 2019, um fun-
cionário da frente de prote-
ção Etnoambiental Vale do 
Javari, da qual Bruno tam-
bém já fez parte, foi assassi-
nado na cidade de Tabatin-
ga, no Amazonas.

PF vai apurar sobre jornalista 
e indigenista desaparecidos
O caso ocorre no Amazonas, onde o indigenista Bruno Pereira já sofreu 
ameaças por atuar fiscalizando atividades ilegais em terras indígenas

CONVOCAÇÃO
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – 
COGERH Em conformidade com o disposto nos 124 da Lei nº 
6.404/76 e no Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e 
11, II, bem como para atender o disposto na Lei nº 13.303/16, 
convocamos os acionistas da Companhia de Gestão dos Recur-
sos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Extraordinária 
– AGE, a qual se realizará às 10h, do dia 30/06/2022 (quinta-
-feira), a ser transmitida por videoconferência, a fim de delibe-
rarem sobre os seguintes assuntos: I – Eleição e posse do Dire-
tor Presidente da Cogerh; II – Eleição e posse dos Membros do 
Conselho de Administração; III – Eleição e posse dos Membros 
do Conselho Fiscal. João Lúcio Farias de Oliveira – Diretor 
Presidente da  COGERH
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A estação mais fria do ano 
está chegando e, com isso, no-
vas tendências vão surgindo e 
ganhando o mundo da beleza. 
Sempre de olhwo nas novida-
des do momento, o Boticário 
reuniu algumas dicas valiosas 
para quem quer arrasar nas 
produções de maquiagem!

Segundo Sadi Consati, 
Maquiador e Consultor de 
Desenvolvimento de Maquia-
gem do Boticário, as cores 
fortes, intensas e vibrantes, 
com efeito monocromático, 
prometem aparecer muito 
nos visuais dos próximos me-
ses. Isso porque, para ele, o fa-
moso “ponto de luz” no canto 
interno dos olhos, acompa-
nhado da sombra esfumada 
na sua parte inferior, agora 
ganha ainda mais luminosi-
dade com produtos com tex-
tura cintilante e, muitas vezes,  
coloridos. “Muitos tons su-
percoloridos e impactantes se 
tornam protagonistas das ma-
kes, trazendo alegria e moder-
nidade para o look”, explica.

As amantes do delinea-
do gráfico podem comemo-
rar, pois, segundo o expert, 
ele não só continua em alta, 
como ganha ainda mais for-

ça – principalmente no efeito 
“gatinho”. Outro item que ga-
nha destaque nas maquiagens 
de outono/inverno é o batom 
de cor forte – vale já preparar 
os lábios para desfilarem por 
aí de preto e azul, viu?!

Para Sadi, o inverno inspira 
as pessoas a se sentirem mais 
poderosas e a se permitirem 
produções mais marcantes e 
ousadas. “Agora é hora de ou-
sar nas produções! No inver-
no, nós naturalmente já nos 
vestimos com mais glamour, e 
a maquiagem apenas acompa-
nha esse movimento”.

E, para se jogar nas ten-
dências, ele indica a Palette 
Multifuncional Pink Petals, 
lançamento de Make B. “Além 
de suas sombras terem uma 
textura aveludada e entrega-
rem diferentes acabamen-
tos, do matte ao superbrilho, 
suas cores estão atualizadas 
de acordo com as tendências 
das estações mais frias do ano, 
sendo coloridas e vibrantes”, 
explica. A influenciadora Nah 
Cardoso já testou e aprovou a 
novidade: “O Boticário sabe 
como conquistar a mulher 
brasileira, e esse lançamento 
é a prova disso! Por ser uma 

paleta multifuncional, dá pra 
usar tanto nos olhos quanto 
como iluminador, e eu adoro 
essa praticidade num produto 
só. As cores estão ‘súper’ em 
alta, e saber que uma mar-
ca nacional tem um produto 
com tanta qualidade é super 
incrível. Fora a embalagem 
que já encanta logo de cara”, 
diz ela. Na foto, a influencia-
dora posa com uma produção 
iluminada feita com a Palette 
Multifuncional Make B. Pink 
Petals – puro glow, né?!

A Palette Multifuncional 
Make B. Pink Petals já está 

disponível em todas as lojas 
físicas e no e-commerce da 
marca, no link www.botica-
rio.com.br, além do app do 
Boticário, disponível para as 
versões Android e iOS. Tam-
bém é possível fazer pedidos 
pelo WhatsApp pelo número 
0800 744 0010 – número ofi-
cial e seguro – diretamente 
na plataforma do dispositi-
vo. Basta o cliente contatar a 
marca por esse número para 
verificar a disponibilidade na 
região dele. Há ainda a opção 
de contatar um revendedor 
da marca pelo endereço boti-
cario.com.br/encontre

Palette multifuncional 
Pink Petals Make B. – R$ 
179,90 - Para compor o look 
e arrasar na maquiagem, 
aposte em Palette Multifun-
cional Make B. Pink Petals! 
Com textura aveludada, a 
palette possui 18 cores de 
sombra, sendo que três delas 
podem ser usadas também 
como iluminador. Suas co-
res intensas e pigmentadas 
foram inspiradas na sofistica-
ção das pétalas rosas que, por 
meio de suas várias tonalida-
des, representam o amor em 
suas diferentes versões.
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A influenciadora Nah Cardoso

Iceland - A Terra do Gelo promove ação 
especial para Semana dos Namorados 

Conheça as principais tendências de maquiagem 
para arrasar nas produções de outono e inverno

Depois de abrir a 8ª edi-
ção neste fim de semana em 
Canoa Quebrada, o Festival 
Internacional de Circo do 
Ceará segue para o distrito 
de Croatá, em São Gonçalo 
do Amarante, com espetácu-
los na quarta e quinta-feira, 
dias 8 e 9, às 18h, na Praça 
Nossa Senhora do Carmo. 
Entre as apresentações estão 
“O Melhor show do mundo...
na minha opinião”, com Tiago 
Marques (Palhaço Ritalino), 
do Paraná, Eduardo Show da 
Vida, de Fortaleza, “Aqueles 
que suportam” com Beatriz 
Barros, de Fortaleza, e “Anton 
Y Polina” e “Axis36”, com La 
Fem Fatal, da Espanha. Toda 
a programação é gratuita. 

Na sequência, o festival 
arma o picadeiro em Para-
curu, com programação de 
10 a 12 (sexta a domingo), 
Itapipoca de 14 a 16 (terça 
a quinta) e encerrando em 
Fortaleza nos dias 18 e 19 de 
junho. Além dessas cidades, 
o Festival terá programação 
também em Santana do Aca-
raú no dia 10, Jucás no dia 
17 e Quixadá no dia 19, com 
matinês gratuitas em circos 
tradicionais em circulação. 
E no dia 20 de junho esta-

rá em Maracanaú, na Praça 
Waldemar de Alcântara, para 
uma noite de apresentações 
também gratuitas em parceria 
com o projeto Palco Aberto, 
realizado pelo Grupo Garajal. 

Nesta edição, o festival 
conta com mais de 70 apre-
sentações de 47 trabalhos di-
ferentes de mais de 40 grupos 
e artistas de 3 países (Brasil, 
Argentina e Espanha). Do 
Brasil, são participantes 
de 5 estados do Nordeste, 
Centro-Oeste, Sul e Sudeste 
(Ceará, Pernambuco, Mato 
Grosso do Sul, Paraná e São 
Paulo). Os cearenses em 
cena no festival são de For-
taleza, Maracanaú, Juazeiro 
do Norte, Caucaia, São Gon-
çalo do Amarante, Paracuru, 
Russas e Itapipoca.

Luz no picadeiro
Além de espetáculos, o 

festival desenvolve anual-
mente o eixo de formação 
Luz no Picadeiro. Por meio 
das atividades formativas, 
artistas de várias cidades do 
estado exploram novas pos-
sibilidades e se aperfeiçoam 
nas diversas técnicas e áre-
as de conhecimento que se 
relacionam com a tradição 

do picadeiro. As oficinas são 
gratuitas e acontecem de 
forma presencial em Para-
curu, Fortaleza, São Gonça-
lo do Amarante, Itapipoca e 
Canoa Quebrada (Aracati). 
Algumas permanecem com 
inscrições abertas. Todos os 
detalhes podem ser conferi-
dos no site do festival: www.
festivaldecircoceara.com.

Apresentado pelo Minis-
tério do Turismo e Atacadão, 
o 8° Festival Internacional de 
Circo do Ceará é financiado 
via Lei de Incentivo à Cultu-
ra. Tem patrocínio do Grupo 
Dass, da Lunelli, apoio insti-
tucional das Prefeituras Mu-
nicipais de São Gonçalo do 
Amarante, de Paracuru e de 
Itapipoca, e do Governo do 
Estado do Ceará, através da 
Secretaria da Cultura. Apoio 
da Jaguatêxtil, da Multicor e 
da Parlare e parceria da BG 
Soluções Sociais. Agrade-
cimentos: Enel. Realização: 
Iluminura Produtora Cul-
tural, Secretaria Especial da 
Cultura, Ministério do Turis-
mo, Governo Federal. 

Há quatro edições o Festi-
val Internacional de Circo do 
Ceará é apresentado pelo Ata-
cadão, maior atacadista brasi-

leiro em número de lojas, pre-
sente em mais de 170 cidades 
espalhadas por todos os esta-
dos do Brasil. Com uma his-
tória de 59 anos e cerca de 62 
mil colaboradores, a empresa 
tem cerca de 250 unidades de 
autosserviço e mais de 33 ata-
cados de entrega, que garan-
tem o abastecimento de co-
merciantes, transformadores 
e consumidores finais. Tam-
bém atua no e-commerce, 
integrando o canal de vendas 
online do próprio Atacadão 
com uma robusta operação de 
marketplace, com mais de 300 
sellers parceiros de atacado.

No RioMar Fortaleza, as 
comemorações do Dia dos 
Namorados já começam nes-
ta quinta-feira, 9 de junho, 
com o show exclusivo da can-
tora e compositora paulista, 
Mariana Aydar. Para o Jantar 
dos Namorados do shopping, 
a artista que é reconhecida 
no cenário musical pela sua 
paixão à cultura nordestina 
preparou um repertório ro-
mântico de composições pró-
prias e releituras de clássicos 
do xote, forró e arrasta-pé, 
para o público cantar e dan-
çar bem agarradinho. O show 
tem acesso gratuito, com iní-
cio às 19h30, na Praça de Ali-
mentação do Piso L3, e conta 
ainda com a apresentação de 
abertura do cantor e compo-
sitor cearense, Juruviara, ao 
som de voz e violão.

Sobre Mariana Aydar
A paixão pela cultura do 

Nordeste nasceu na infância 
Mariana Aydar, na sua vi-
vência com Luiz Gonzaga, e 
percorreu a juventude como 
backing vocal de Daniela 
Mercury nos carnavais de Sal-
vador, passando por muitas 
casas de forró com sua antiga 
banda Caruá e pautando ain-
da sua estreia como diretora 
de cinema – ao lado de Joa-
quim Castro e Dudu Nazarian 
- no filme “Dominguinhos” 
(2014), documentário sobre 
o músico com quem teve uma 
relação especial de amizade 
e muitos aprendizados sobre 
xotes, xaxados e baiões.

O reencontro com essas 
raízes culminou com lança-
mento de seu último álbum 
em 2019, o Veia Nordestina, 
por meio do patrocínio Na-
tura Musical. Com produção 
musical assinada por Mar-
cio Arantes e 12 faixas que 
misturam ritmos como xote, 
pagodão, arrocha, frevo, ga-
lope, kuduro e rastapé, o 
trabalho foi consagrado com 
o Grammy Latino 2020 de 
Melhor Álbum de Raízes em 
Língua Portuguesa.

Sobre o projeto
Nas grandes datas co-

memorativas como Dia das 
Mães, Dia dos Pais e Dia dos 
Namorados, o RioMar Forta-
leza promove para os clientes 
shows gratuitos de artistas 
nacionais. Nomes como Gui-
lherme Arantes, Paulo Ricar-
do, Leoni, Moraes Moreira, 
Altemar Dutra Jr, e, mais 
recentemente, Wanderléa, 
já passaram pelos palcos do 
shopping (Piso L3).

FOTO  DIVULGAÇÃO

kelton@oestadoce.com.br

Grupo Edson Queiroz doa mais de 55 mil litros de água mineral às vítimas das chuvas em Pernambuco. Alinhado ao valor de agir 
com foco no bem da sociedade, o Grupo Edson Queiroz realizou, no último final de semana, a doação de mais de 55 mil litros de água mine-
ral à população atingida pelas chuvas no estado de Pernambuco. Por meio de sua empresa de alimentos e bebidas, a Minalba Brasil, o vo-
lume de água mineral foi entregue ao Estado de Pernambuco, por meio do Complexo de SUAPE; e à Prefeitura Municipal de Recife. Ao todo, 
54 cidades de Pernambuco foram atingidas pelas fortes chuvas e 37 delas estão em situação de emergência. Só na região metropolitana de 
Recife são mais de 11 mil desabrigados. Para os interessados em contribuir, a Prefeitura de Recife está com a campanha Recife Solidário, 
que arrecada alimentos, produtos de higiene, limpeza, água e colchões. Mais informações pelo site: https://www2.recife.pe.gov.br/.

FESTIVAL INTERNACIONALFESTIVAL INTERNACIONAL
DE CIRCO CHEGA AO CRATODE CIRCO CHEGA AO CRATO

Com programação toda gratuita, o festival acontece até o dia 19 de junho com 
apresentação de espetáculos circenses também em Paracuru, Itapipoca e Fortaleza

Show especial 
para namorados
com Mariana Aydar

  
8º Festival Internacional de 
Circo do Ceará - Até 19 de 
junho: Em Croatá - distrito de 
São Gonçalo do Amarante (Dias 
08 e 09/06), em Paracuru (De 10 
a 12/06), em Itapipoca (De 14 a 
16/06) e em Fortaleza (Dias 18 e 
19/06). Informações através do 
site (https://www.festivaldecir-
coceara.com/) e redes sociais 
do evento: Instagram (@festival-
circoceara) e Facebook (@fes-
tivaldecircodoceara). Contatos: 
(88) 98151-7300. E-mail:  festi-
valdecircoceara@gmail.com.

Para celebrar o amor de 
uma maneira diferente, a Ice-
land - A Terra do Gelo realiza 
uma ação especial. Dos dias 
06 a 12 de junho, acontece a 
“Love Week Iceland”, que traz 
toda a experiência congelan-
te do ambiente a -15°C, com 
uma decoração temática do 
Dia dos Namorados, come-
morado no próximo dia 12. 

Durante o período, o casal 
ganhará duas bebidas de cor-
tesias: um chocolate quente 
e um IceShot (com ou sem 
álcool). “Queremos propor-
cionar todo o romantismo 
do Dia dos Namorados, mas 
com a experiência singular 
da Iceland. Esperamos que 
todos gostem e aproveitem 
nossa ação”, comenta Aman-
da Gurgel, gerente de Marke-
ting da Iceland.

Para conhecer mais sobre 
a Iceland - A Terra do Gelo, 

basta acessar o Instagram (@
icelandfortaleza). 

 
Sobre a Iceland

A Iceland – A Terra do 
Gelo traz uma experiência 
congelante em pleno Ceará, 
com um ambiente temático 
completo com paredes, es-
culturas feitas de gelo crista-
lino e selfie points em gelo, 
em temperaturas que podem 
chegar até a - 15º graus Cel-
sius, com cenários lúdicos 
inspirados nas regiões mais 
frias do mundo. A atração 
está montada no piso L2 do 
shopping RioMar Fortale-
za e funciona todos os dias, 
com sessões das 13 horas 
às 21 horas. Ao todo são 30 
toneladas de gelo que garan-
tem um frio polar e mantém 
intactas as diversas escultu-
ras produzidas por esculto-
res especializados.

Convocação
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados 
a participar da reunião da Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade 
semipresencial, a ser realizada às 13 h do dia 17.06.2022, em sua sede social, 
na Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado do Ceará, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I) Revisão da Remuneração 
dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de 
Auditoria. INSTRUÇÕES GERAIS: 1 - Considerando a realização da Assembleia 
na forma semipresencial, será admitida a participação de acionistas de forma 
presencial ou remota (§2º, Art. 1º, IN DREI nº 79/2020); 2 - Para admissão 
na sala virtual da Assembleia o acionista deverá enviar para o endereço 
eletrônico “gabprecdc@gmail.com”, o nome completo de representante legal ou 
procurador que participará da Assembleia, seu respectivo endereço eletrônico 
de e-mail, cópia de seu documento de identificação com foto, bem como os 
documentos que comprovem sua condição, em conformidade com art. 3º, § 2º, 
da IN DREI nº 79/2020; 3 - O link de acesso à sala virtual da Assembleia será 
remetido, exclusivamente, para o endereço de e-mail informado, desde que 
comprovada a sua condição de participação, e permitirá ao representante legal 
ou de seu procurador do acionista o acesso à sala virtual da Assembleia para 
participação do conclave e o exercício de voto, através de chat, de áudio ou de 
vídeo, em tempo real; 4 – Os documentos relacionados às matérias a serem 
examinadas e deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da empresa, assim como no site oficial da 
Companhia Docas do Ceará (www.docasdoceara.com.br); 5 - De acordo com 
art. 4º, da IN DREI nº 79/2020, a Assembleia será integralmente gravada e 
ficará arquivada na sede da Companhia Docas do Ceará. Fortaleza, 30 de maio 
de 2022. Fábio Lavor Teixeira - Presidente do Conselho de Administração

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

COMPANHIA 
DOCAS DO 
CEARÁ
NIRE nº 
23300003144

MINISTÉRIO DA 
INFRAESTRUTURA
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