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A Secretaria da Fazenda do Ceará (Sefaz), em parceria com a 
Fundação do Sindicato dos Fazendários do Ceará (Sintaf), preparou 
uma série de ações voltadas para a questão do meio ambiente, que 
ganha cada vez mais espaço em nossa sociedade.. CIDADES6

Semana do Meio Ambiente une órgãos em seminário

Produtos como Leite longa vida (28,04%), farinha de trigo (25,39%), fubá de milho (24,67%), maçã (24,28%) e maionese (23,98%) tampouco escaparam da alta

A programação especial conta com a distribuição de mudas e trilhas guiadas pelo Parque do Cocó

Em uma cesta com 35 alimentos e bebidas, 34 ficaram mais caros no acumulado de 12 meses até maio. O tomate, que pode ser aproveitado 
em lanches como o cachorro-quente, teve a maior disparada no período: 80,48%. Açúcar refinado (36,28%), açúcar cristal (34,70%), óleo 

de soja (33,80%), mandioca (31,26%) e cebola (30,34%), ingredientes de receitas diversas, vêm na sequência. ECONOMIA9

Nem o retorno das tradicionais festas juninas escapa da disparada da inflação no país; o 
motivo é a alta dos preços de alimentos usados no preparo de receitas típicas dos arraiás

Festa Junina mais cara; 
conheça os vilões deste ano
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PF é acionada sobre 
desaparecimento 
de jornalista e 
indigenista no AM

GOVERNO BLOQUEIA 
R$ 8,7 BILHÕES 
DO ORÇAMENTO

O indigenista Bruno 
Pereira já sofreu ameaças 
por ter atuado fiscalizando 
atividades ilegais em ter-
ras indígenas. Ele viajava 
pelo Vale do Javari junto 
do jornalista inglês Dom 
Phillips, que é colaborador 
do jornal The Guardian. 
NACIONAL5

Medida do governo federal atinge principalmen-
te Ciência e Tecnologia. Servidores podem ficar 
sem aumento salarial. ECONOMIA10

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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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



A Cruz Vermelha Brasileira 
(CVB) iniciou uma campanha 
de arrecadação de donativos 
para auxiliar diversas pessoas 
que estão sendo atingidas pelas 
chuvas intensas em diferentes 
estados do Brasil, entre eles, o 
Ceará. De acordo com o coor-
denador Nacional de Gestão de 
Riscos e Desastres da CVB, Leo-
nardo Ali, ainda não foi definido 
um prazo para o encerramento 
da campanha, intitulada “SOS 
Chuvas”, porque os desastres 
ainda estão acontecendo. O co-
ordenador destaca também que 

a campanha é de nível nacional 
e os recursos arrecadados se-
rão utilizados em consonância 
com a demanda de cada estado. 
“Nós temos acionamento a nível 
municipal, estadual e federal e a 
partir disso a gente verifica, jun-
to com a nossa equipe que vai à 
campo, qual é a melhor forma 
de uso dos recursos”, pontua.

Leonardo Ali conta ainda, 
que, no Ceará, está sendo reali-
zado um levantamento para de-
finir as regiões que precisam de 
mais apoio. “A equipe estadual 
está cuidando dessa parte mi-

nuciosamente para identificar 
quais são as demandas humani-
tárias e de que forma eles podem 
atuar”, explica. Em solo cearen-
se, além das doações por meio 
de pix, com o email soschuvas@
cvb.org.br, e transferências para 
a conta bancária na Caixa Eco-
nômica Federal, a população 
também pode doar água potá-
vel, alimentos, material de lim-
peza e de higiene pessoal no en-
dereço Rua José Lourenço, 3280, 
Joaquim Távora, Fortaleza.

Além disso, também é pos-
sível ajudar na causa como um 

voluntário realizando o Curso 
Básico de Formação Institucio-
nal (CBFI). Para isso, é neces-
sário entrar em contato direto 
com a filial cearense pelos telefo-
nes (85) 3182-3441, (85) 98710-
7447 ou (85) 98927-1542. Além 
do Ceará, estados como Pernam-
buco, Alagoas, Amapá e Ama-
zonas também estão inseridos 
na campanha. É válido ressaltar 
que qualquer estado que venha a 
apresentar situação crítica em de-
corrência das chuvas poderá ser 
auxiliado pela “SOS Chuvas” da 
CVB. Por Yasmim Rodrigues

Cruz Vermelha recebe doações para vítimas das chuvas no CE

FOTO  DÁRIO GABRIEL
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Ônibus. A partir deste sábado, 11, a Etufor vai oferecer as as linhas 305 – Bela Vista/Centro, 370 – Par-
que Santa Maria/Nova Esperança e 326 – Miguel Arraes/Tatumundé. Dessa forma, as linhas já existentes 
nesses percursos em horários de menor fluxo serão unificadas para otimizar a operação de transporte.CIDADES

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) deverá julgar, nos 
próximos dias, a mudança nos limites de uma lista de tra-
tamentos que devem ser bancados pelos planos de saúde, 
segundo a Agência Nacional de Saúde (ANS). Diante dis-
so, a deputada Érika Amorim (PSD), terceira secretária da 
Mesa Diretora, solicitou audiência pública para discutir 
o tema. Conforme revelou aos nossos espaços jornalísti-
cos o presidente da Assembleia, deputado Evandro Leitão 
(Foto), o debate vai ser promovido pela Comissão de Saúde 
da Assembleia e está previsto para esta terça-feira (7/6), às 
14 horas, no Comitê de Imprensa da Casa. Em abril, Érika 
Amorim, já havia enviado ofício aos 11 ministros do STJ 
pedindo esclarecimentos sobre a questão. “Caso se crie o 
chamado rol taxativo, as operadoras de saúde poderão co-
brir apenas os procedimentos pré-estabelecidos na lista da 
ANS. Uma questão de saúde pública que tem preocupado a 
população”, destaca a parlamentar. A deputada justifica que 
o questionamento vira preocupação, principalmente, com 
aqueles que sofrem com doenças raras. Érika lembra que, 
segundo a OMS, aproximadamente cinco em cada dez mil 
pessoas vivem com essas patologias. “Apesar da baixa inci-
dência, os tipos de enfermidades são muitos; estimam-se 
entre seis e oito mil doenças raras catalogadas. No Brasil, 
cerca de 13 milhões de pessoas possuem alguma delas e 
75% ocorrem em crianças e jovens”, alerta.

Assembleia discute ANS

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 7 de junho de 2022  O ESTADO                     

Administrações
Existente há quase meio século, a PPE, Publicidade, 

Promoções e Eventos, à frente o engenheiro Roberto 
Farias e seu filho Leonardo Farias, realiza pela 35a. vez a 
promoção "Destaques Administrativos Municipais" para 
apontar os denominados Melhores Prefeitos do Ceará. 
Desta feita a escolha por uma Comissão composta por 48 
integrantes e votos pela internet (foram 38.600) aponta 38 
administrações, no período 2021/2022.

Municípios vitoriosos
Eusébio, Camocim, Canindé, Icó, Quixadá, Tauá, Boa 

Viagem, Guaiúba, Horizonte, Barreira, Umirim, Redenção, 
Mombaça, Sobral, Crato, Fortaleza, Quixelô, Russas Tian-
guá, Aquiraz, Aracoiaba, Chorozinho, Granja, Jaguaruana, 
Jijoca de Jericoacoara, Baturité, Guaramiranga, Cedro, 
Orós, Parambu, Várzea Alegre, Acaraú, Caucaia, Itaitinga, 
Iguatu, Itarema, Maracanaú e São Gonçalo do Amarante.

Votantes de peso
Destaque-se que, além dos quase 40 mil votantes e os 

35 mais votados já saiam na contagem com dois votos, 
entre os 48 integrantes da comissão julgadora foram 
recebidos, dentre outros, votos de representantes do: STJ, 
Tribunal do Trabalho, Senador, ex-presidente do TCU, 
Coordenador da bancada federal cearense, presidente 
do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE), UFC, 
OAB/Ceará, Aprece, Faec, CDL, FIEC, UVC,CREA/CE, 
ACI e muitos outros, integrantes de rádio, jornal, televi-
são, setor de marketing e publicidade. A festa será dia 37 
vindouro e o local será anunciado brevemente.

Preocupação
“Qualquer tratamento que não tiver nesse rol será 

negado, pensando na vida de milhares de pessoas, 
sendo também mais um peso no bolso dos cidadãos, 
que com tanta luta arcam com seus planos de saú-
de”, afirmou Érika Amorim, por isso tem essa discus-
são hoje no Legislativo Estadual Cearense.

Participação
Foram convidados para a audiência o Superinten-

dente da Escola de Saúde Pública do Ceará, Marcelo 
Alcântara Holanda; presidente da Associação Bra-
sileira de Amiotrofia Muscular Espinhal (ABRAME), 
Fátima Braga; o advogado especialista em Direito da 
Saúde, Médico e Hospitalar; Presidente da Comissão 
de Defesa dos Direitos das Pessoas com Doenças 
Raras da OAB-CE, Alexandre Costa; presidente da 
Associação de Defesa do Consumidor do Ceará (Ace-
decon), Thiago Fujita; entre outros representantes de 
entidades ligadas ao tema da audiência.

Serviço
Audiência pública sobre a escolha do rol de pro-

cedimentos obrigatórios para os planos de saúde 
instituída pela ANS. QUANDO: terça-feira, 7 de junho, 
a partir das 14 horas. ONDE: Comitê de Imprensa da 
Assembleia Legislativa.

Em alusão ao Dia do Meio 
Ambiente, que foi celebrado 
nacionalmente no último do-
mingo, 5, a Secretaria da Fa-
zenda do Ceará (Sefaz-CE), 
em parceria com a Fundação 
Sintaf (Fundação do Sindica-
to dos Fazendários do Cea-
rá), preparou uma programa-
ção especial para a chamada 
“Semana do Meio Ambiente”. 

As ações começaram 
ainda ontem, por meio de 
mensagens enviadas para os 
servidores e colaboradores 
fazendários sobre sustentabi-
lidade. Porém, um importan-
te evento da semana ocorre 
hoje, terça-feira, 07, às 14h, 
o seminário com o tema “Ci-
dadania Ecológica – vida sus-
tentável em harmonia com a 
natureza”.

O seminário contará com 
a participação da Secretária 
da Fazenda, Fernanda Paco-
bahyba; do Secretário do Meio 
Ambiente do Estado (Sema), 
Artur Bruno; e dos Doutores 
em Direito Constitucional, 
Ivanna dos Santos e Luiz Car-
los de Oliveira. “Falarei sobre 
a importância da educação 
ambiental para que possamos 
avançar no processo de con-
servação de nossos biomas, 

nossa fauna e nossa flora, es-
pecificando diversas ações re-
alizadas pela Sema desde 2015, 
quando assumimos esta tare-
fa”, revela o secretário da Sema. 

De acordo com Fernanda 
Pacobahyba, o envolvimento 
da Sefaz com os temas susten-
táveis são guiados pela missão 
de “melhorar a vida das pesso-
as, arrecadando com justiça e 
gerindo com excelência os re-
cursos financeiros da socieda-
de”. “Tomando como ponto de 
partida nossa razão de existir, 
entendemos que é necessário, 
ao pensar no combate às de-
sigualdades, trabalhar a cons-
ciência ecológica, elaborando 
um plano de desenvolvimen-
to sustentável que considere 
uma relação harmônica com o 
todo”, afirma.

Pacobahyba acredita que o 
fisco tem um papel social que 
torna essencial ter ações guia-
das pela sensibilidade e cuida-
do com o meio ambiente. “O 
seminário tem como objetivo 
falar da nossa relação com o 
meio ambiente e da importân-
cia de movimentos por parte 
das iniciativas públicas e pri-
vadas que tenham como foco a 
consciência ambiental. Iremos 
também compartilhar ações 

do nosso Programa ‘Programa 
3S - Sefaz Solidária Sustentá-
vel’”, explica.

Moradores da comunida-
de do Poço da Draga e alunos 
da Escola de Ensino Médio 
Governador Adauto Bezerra 
também foram convidados 
para o evento. “A Semana do 
Meio Ambiente se propõe a 
promover a participação da 
população na preservação do 
patrimônio natural do país, 
envolvendo escolas, ONGs, 
Unidades de Conservação, 
Agentes Jovens Ambientais 
(AJAs), instituições públicas e 
privadas’”, detalha Artur Bruno. 

A diretora de Cultura e 
Ação Social da Fundação 
Sintaf, Liliane Sales Carva-
lho, explica que ao convidar 
as pessoas da comunidade 
para o evento estimula-se 
a conscientização ambien-
tal na região. “O objetivo é 
agregar e congregar a comu-
nidade”, aponta. Ainda de 
acordo com ela, a preocupa-
ção com o meio ambiente é 
relevante para toda a socie-
dade. “Independente de ser 
fazendário ou não, todos 
nós devemos estar atentos ao 
meio ambiente e as necessida-
des de preservação”, declara.

Em março de 2022, a Sefaz 
assinou um Termo de Com-
promisso para Coleta e Des-
tinação de Resíduos Reciclá-
veis, junto à Sema, no âmbito 
do programa Coleta Seletiva 
Solidária. “Sempre que tenho 
a oportunidade, busco reite-
rar a conexão que deve existir 
entre todas as áreas quando 
falamos de desenvolvimento 
sustentável. Não há futuro 
próspero quando não pen-
samos em tudo que está ao 
nosso redor, no impacto das 
nossas ações e em como isso 
retorna para nós”, defende 
Fernanda Pacobahyba.

No evento também serão 
distribuídas 200 mudas de 
plantas, que poderão ser ob-
tidas durante o seminário ou 
um estande que será instala-
do na Praça dos Fazendários. 
No sábado, 11, com inscri-
ção prévia no site da Sefaz, a 
população também poderá 
realizar uma visita guiada às 
trilhas do Parque do Cocó. 
“É uma oportunidade única 
de conexão das famílias com 
a natureza, proporcionando 
oportunidade de esporte, la-
zer, contemplação e educação 
ambiental”, opina Artur Bruno. 

Por Yasmim Rodrigues

SUSTENTABILIDADE

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado de Julgamento de Recurso 
Administrativo e Abertura de Propostas – Tomada de Preços Nº 003/22-TP-ESP. A Comissão 
Permanente de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque da Cidade José Costa 
Matos, 01, Centro – Ipueiras/CE, faz-se saber aos interessados do certame em epígrafe cujo o 
objeto é Construção de 5 Areninhas Municipais no Município de Ipueiras – CE, o resultado de 
Julgamento dos Recursos interposto pelas licitantes Master Servicos e Construcoes EIRELI, WU 
Construcoes e Servicos EIRELI, R7 Serviços e Construções EIRELI – ME e M5 Construtora & 
Serviços Urbanos, contra decisão desta CPL quanto à fase de habilitação. Feita a análise dos 
Recursos, a Comissão decidiu pelo Deferimento do recurso apresentado pela empresa WU 
Construcoes e Servicos EIRELI e Indeferimento dos recursos apresentados pelas empresas 
Master Servicos E Construcoes EIRELI, R7 Serviços e Construções EIRELI – ME e M5 
Construtora & Serviços Urbanos EIRELI, conforme respostas aos Recursos Administrativo. 
Informa ainda, que a Abertura do Envelope N° 02 (Proposta de Preço), será realizado no dia 08 de 
Junho de 2022 às 09:00hrs. O inteiro teor das Respostas ao Recursos Administrativo encontra-se 
disponível na sala da Comissão Permanente de Licitação e no Portal do TCE-CE 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes.  Ipueiras/CE, 06 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu 
Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.015/2022, cujo 
objeto versa sobre pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - Ceará, 
conforme Convênio Nº 116/2022 - Processo Nº 03060659/2022 - MAPP Nº 1853 SOP. 
Licitantes Habilitados: 01 – Real Serviços EIRELI; 02– S & T Construcoes e Locacoes de Mao 
de Obra LTDA; 03 – IPN – Construções e Serviços EIRELI; 04 – M A Feitosa de Sousa LTDA; 05 
– Habite Engenharia EIRELI; 06 – Sertão Construcoes Serviços e Locações LTDA; 08 – WU 
Construcoes e Serviços EIRELI; 09 – CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos 
LTDA; 10 – CONJASF – Construtora de Açudagem LTDA; 11 – Fênix – Locações e 
Empreendimentos EIRELI; 12 – Dolmen Construcoes e Servicos EIRELI; 13 – Apolo Serviços e 
Construcoes LTDA; 14 – Medeiros Construcoes e Serviços LTDA; 15 – F. J. de Matos Neto; 16 – 
G7 Construcoes e Servicos EIRELI; 17 – N.R Construcoes e Servicos EIRELI; 18 – A T L 
Construcoes e Servicos EIRELI; 19 – A & V Projetos e Construções LTDA; 20 – R Construcoes e 
Servicos EIRELI ME; 21 – Trevo Engenharia e Serviços EIRELI; 22 – Premiere Locacoes e 
Servicos - EIRELI; 23 – Cauipe Construcoes e Empreendimentos EIRELI; 24 – CONSTRAM - 
Construcoes E Aluguel de Maquinas LTDA; 25 – Construtora Moraes LTDA; 26 – Antonio 
Valcenir Vieira Costa; 28 – Abrav Construcoes Servicos Eventos e Locacoes EIRELI; 29 – 
Claudio R. dos Mendes G. E Jorge; 30 – LIT Empreendimentos e Servicos LTDA; 31 – H. M. de 
Vasconcelos Servicos EIRELI; 32 – Construtora Borges Carneiro LTDA; 33 – Nova Costrucoes, 
Incorporações e Locações EIRELI; 34 – TF Locacoes e Construcoes Pinheiro LTDA; 35 – 
Araújo Batalha Serviços e Construções EIRELI ME; e 36 – Eletrocampo Servicos e 
Construcoes LTDA. Empresas Inabilitadas: 07 – Apla Comércio, Serviços, Projetos e 
Construções EIRELI, por deixar de comprovar através de Atestado de capacidade técnica por 
execução de serviços compatíveis em quantidades mínimas da parcela de maior relevância, 
conforme item 4.2.4.2 do edital; e 27 – Construtora Vipon EIRELI, por deixar de comprovar 
através de Atestado de capacidade técnica por execução de serviços compatíveis em 
quantidades mínimas da parcela de maior relevância, conforme item 4.2.4.2 do edital. Fica 
aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor dessa 
decisão em ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no 
horário de atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 
https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo 
Oriente - Ceará, 06 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente - Aviso de Julgamento de 
Habilitação. O Município de Novo Oriente, torna público o resultado do julgamento dos 
documentos de habilitação apresentados ao processo Tomada de Preços Nº 05.016/2022, cujo 
objeto versa sobre construção de praça no bairro lagoa do tigre sul, Sede do Município de Novo 
Oriente-CE. Empresa Habilitada: 06 – Construtora Moraes LTDA e 07 - M A Feitosa de Sousa 
LTDA. Empresas Inabilitadas: 01 – F. J. de Matos Neto, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 
4.2.4.3; 02 – Araújo Batalha Serviços e Construções EIRELI ME, conforme exigido nos itens 
4.2.4.2 e 4.2.4.3; 03 - WU Construcoes e Serviços EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 
4.2.4.3; 04 – Construtora Vipon EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3; e 05 – Abrav 
Construcoes Servicos Eventos e Locacoes EIRELI, conforme exigido nos itens 4.2.4.2 e 4.2.4.3. 
Fica aberto o prazo recursal nos termos do Art. 109, inc. I, "a" da Lei nº 8.666/93. O inteiro teor 
dessa decisão em ata, estará disponível no setor de licitações, nos dias úteis após esta publicação, 
no horário de atendimento ao público das 07:00 às 13:00h e ainda nos seguintes sítios eletrônicos: 
https://www.novooriente.ce.gov.br/licitacao.php<https://licitacoes.tce.ce.gov.br/>. Novo Oriente - 
Ceará, 06 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento - Tomada de 

Preços nº 2022.04.08.1. A Presidente da C.P.L. de Barro/CE no uso de suas funções, torna 

público, para conhecimento dos interessados, que fora concluído o julgamento final, sendo o 

seguinte: a empresa Dimensão - Serviços de Contruções LTDA sagrou-se vencedora da 

presente licitação, com proposta no valor global de R$ 1.381.486,21 (hum milhão trezentos e 

oitenta e um mil quatrocentos e oitenta e seis reais  e vinte e um centavos). Fora destacada que 

algumas empresas tiveram suas propostas desclassificadas, sendo as seguintes: José Erinaldo 

Oliveira Costa, Werton Engenharia e Arquitetura; José Urias Filho EIRELI; N3 Construtora LTDA 

e Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, todos por descumprirem o item 4.2.2 do Edital 

Convocatório. Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, situada na Rua Alaíde 

Feitosa, 140, Jardim São Francisco na Cidade de Barro/CE, no horário de 08:00 às 12:00 horas. 

Barro/CE, 06 de junho de 2022. Fernanda Alves Fernandes - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Prosseguimento - Tomada de 
Preços nº 2022.04.27.1. A C.P.L. da Prefeitura Municipal de Barro/CE, no uso de suas 
atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará dando 
prosseguimento ao Certame Licitatório, neste dia 08 de Junho de 2022, às 09:00 horas, onde 
serão abertos os envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. 
Maiores informações na sede da Comissão de Licitação, no horário de 08:00 às 12:00 horas, ou 
através do telefone (88) 3554-1612. Barro/CE, 06 de Junho de 2022. Fernanda Alves 
Fernandes  - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº 2022.05.17.01. Para contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de 
construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de Bela Vista, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185218. Onde se lê: Sessão de 
recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 07 de junho de 2022, às 
08:00h. Leia-se: Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do 
processo: 14 de junho de 2022, às 08:00h.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº 2022.05.17.02. Para contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de 
construção de uma Quadra Esportiva no Distrito de São Sebastião, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme ID: 3185220. Onde se lê: Sessão de 
recebimento dos documentos de habilitação e propostas do processo: 07 de junho de 2022, às 
09:30h. Leia-se: Sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do 
processo: 14 de junho de 2022, às 09:30h.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Quixadá – Aviso das Propostas Comerciais -  
Modalidade: Tomada de Preços N.º TP-007/2021-CMQ. Objeto: contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria, orientação, e 
acompanhamento das aquisições e contratações públicas, junto a Câmara Municipal de 
Quixadá- Ceará, de acordo com as especificações constantes no Termo de Referência do 
Edital. Tipo: Menor Preço. Propostas válidas: 1º lugar: Coesa Locacoes & Servicos EIRELI, 
CNPJ nº 26.947.586/0001-90, com o Valor Global de R$ 240.544,01. 2º Lugar. R Lessa 
Engenharia e Consultoria EIRELI-ME, CNPJ nº 35.550.510/0001-17, com o valor global de R$ 
274.861,34. a íntegra da ata encontra-se no site: www.tce.ce.gov.br. fica aberto prazo recursal 
referente à fase de julgamento da habilitação, em conformidade o art. 109, Inciso I, alínea "a" da 
Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações. maiores informações através do e-mail 
camaraquixada@hotmail.com  das 08:00 às 11:30 horas. À Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e Homologação. 
O Município de Ipueiras - CE, através da Pregoeira, devidamente autorizada pela Portaria N° 
23110353/2021, Adjudica e a Secretária de Saúde, Secretária de Educação, Secretária de 
Assistente Social, Secretário de Administração, Secretária de Meio Ambiente. Secretário de 
Obras, Secretário de Esporte e Secretário de Desenvolvimento Agrário, homologam o Pregão 
Eletrônico Nº 030/22-PE-DIV. Objeto: contratação em fornecimento de link de internet através de 
fibra óptica, para atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Ipueiras – 
CE, para a empresa Vexnet Telecon INF. LTDA, CNPJ: 11.500.145/0001-78, com o valor global de 
R$ 240.000,00 (Duzentos e Quarenta Mil Reais). Ipueiras/CE, 27 de Maio de 2022. Cecília 
Gabriely Soares Carvalho - Pregoeira.

A empresa CITYBEACH INCORPORADORA SPE LTDA CNPJ: 44.071.857/0001-78, torna 
público que requereu ao INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA 
– IMAC, a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO para EMPREENDIMENTO DO 
TIPO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, a ser construído na AVENIDA CEN-
TRAL, N° S/N, DO LOTEAMENTO PRAIA DO CUMBUCO, QUADRA 0006 – LOTE - 005, 
61.619-007, CUMBUCO, CAUCAIA – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

Semana do Meio Ambiente une 
Sefaz e Sema em seminário

Além do evento desta terça, a programação da semana especial conta 
ainda com distribuição de mudas e trilhas guiadas no Parque do Cocó
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INTERNACIONAL
Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores confirmou que recebeu um contato da embaixada 
do Brasil em Kiev, na Ucrânia, sobre André Hack Bahi, 43. O brasileiro, que se voluntariou para 
lutar na guerra no Leste Europeu, teve a morte citada nas redes sociais por um colega.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 7 de junho de 2022

Após meses de fritura com 
a revelação do escândalo co-
nhecido como “partygate”, o 
premiê do Reino Unido, Boris 
Johnson, conseguiu um im-
portante alívio nesta segunda-
-feira (6) na maior crise de seu 
mandato até agora. O político 
conseguiu vencer o voto de 
desconfiança que sua própria 
legenda, o Partido Conserva-
dor, convocou contra ele, e vai 
se manter no cargo de primei-
ro-ministro.

Boris precisava do voto de 
180 dos 359 parlamentares 
da sigla para permanecer no 
cargo -caso contrário, seria 
iniciado um processo de se-
manas para eleger um novo 
chefe de governo britânico. A 
votação nesta segunda termi-
nou com 211 votos favoráveis 
ao premiê (59% dos assentos), 
contra 148 contrários.

“Acho que é um resultado 
convincente, um resultado 
decisivo, e o que significa é 
que, como governo, pode-
mos seguir em frente e nos 
concentrar nas coisas que 
realmente importam para as 
pessoas”, disse o primeiro-
-ministro após a divulgação 
do resultado.

A consulta foi feita após 
54 correligionários -15% da 
bancada conservadora- en-
viarem cartas solicitando 
a votação ao chamado Co-
mitê 1922. A última neces-
sária para completar a lista 
chegou na noite de domin-
go (5), quando Boris foi no-
tificado, segundo Graham 

Brady, que preside o órgão.
Ao menos 40 parlamen-

tares já haviam pedido pu-
blicamente a saída de Boris 
nas últimas semanas, mas os 
últimos solicitantes, explicou 
Brady, enviaram suas cartas 
apenas nos últimos dias, por-
que insistiam que a votação 
fosse realizada somente após 
as celebrações do Jubileu de 
Platina de Elizabeth 2ª, orga-
nizadas de quinta (2) a do-
mingo -em evento na sexta, 
Boris chegou a ser vaiado pelo 
público. A rainha, no discurso 
de encerramento das celebra-
ções pelos seus 70 anos de rei-
nado, pediu que o sentimento 
de união prevalecesse no país.

Gabinete
O gabinete do premiê, por 

meio de um porta-voz, havia 
dito que a votação desta se-
gunda era uma oportunidade 
para Boris apresentar seus ar-
gumentos aos parlamentares 
e uma chance de “encerrar 
meses de especulação”. Após 
a divulgação do resultado, o se-
cretário de Educação, Nadhim 
Zahawi, afirmou em entrevis-
ta que Boris teve uma vitória 
“substancial”. “O importante é 
lembrar que só conseguimos 
entregar um bom governo se 
estivermos unidos. Espero que 
tenhamos resolvido isso e que 
possamos nos concentrar em fa-
zer um bom governo”, afirmou.

Vitória
A vitória, por si só, não 

significa que Boris está salvo, 

apesar de dar sinais de alívio. 
Sua antecessora, Theresa May, 
também enfrentou e venceu 
um voto de desconfiança em 
dezembro de 2018, mas, pres-
sionada pelas dificuldades de 
levar a cabo a retirada do Rei-
no Unido da União Europeia, 
renunciou ao cargo seis meses 
depois, o que levou o atual 
premiê ao poder.

Boris entrou na mira de 
seus correligionários após 
participar de uma série de fes-
tas em Downing Street, a sede 
do governo do Reino Unido, 
em períodos nos quais a In-
glaterra passava por restrições 
para conter a pandemia de 
Covid. Os episódios ficaram 
conhecidos como “partyga-
te” e foram investigados pela 
polícia de Londres e pelo pró-
prio governo.

O escândalo foi ganhando 
corpo ao longo dos últimos 
meses conforme se intercala-
vam revelações baseadas em 
fotos dos eventos com pedi-
dos de desculpas do político 
-ao Parlamento, à própria rai-
nha, aos ingleses. Ao ser ques-
tionado no Parlamento em 
dezembro sobre os relatos de 
uma festa em Downing Street, 
o premiê disse ter certeza que 
“as regras foram seguidas o 
tempo todo”.

Crise
Com o agravamento da cri-

se, em janeiro ele pediu per-
dão pela primeira vez por par-
ticipar de um dos encontros 
durante o lockdown. À época, 

disse ter acreditado que se tra-
tava de um evento de trabalho 
-já que o jardim da residência 
oficial funciona, segundo ele, 
como extensão do escritório.

Depois, se desculpou tam-
bém com Elizabeth 2ª por 
causa de uma das festas de sua 
equipe, realizada na véspera 
do funeral do marido dela, 
o príncipe Philip. Segundo o 
britânico Telegraph, funcio-
nários do gabinete quebraram 
regras do confinamento, be-
beram álcool em abundância 
e dançaram até tarde na des-
pedida do diretor de comuni-
cação James Slack e de um fo-
tógrafo. O premiê e a esposa 
chegaram a ser multados por 
uma festa de aniversário dele. 
A polícia britânica emitiu 
mais de 126 punições do tipo 
em conexão com os eventos 
na sede da administração 
britânica. Apesar desse de-
senrolar, Boris sempre negou 
a possibilidade de renunciar 
ao posto.

A oposição esperava fazer 
valer o código parlamen-
tar, segundo o qual enganar 
conscientemente os legisla-
dores é uma ofensa que deve 
resultar em renúncia. Angela 
Rayner, vice-líder do Partido 
Trabalhista, acusou no final 
do mês passado o primeiro-
-ministro de mentir. “Boris 
Johnson afirmou repetida-
mente que não sabia nada 
sobre desrespeitos à lei -ago-
ra não há dúvidas de que ele 
mentiu”, afirmou. “Ele fez as 
regras e então as quebrou.”

O presidente do México, 
Andrés Manuel López Obra-
dor, confirmou nesta segunda-
-feira (6) que não compare-
cerá à Cúpula das Américas, 
encontro organizado pelos 
EUA que reúne, nesta semana, 
líderes do continente em Los 
Angeles. A ausência é uma 
resposta à decisão do governo 
americano de não convidar 
para o evento representantes 
de Cuba, Nicarágua e Vene-
zuela, ditaduras tratadas como 
párias por Washington.

O anúncio do mexicano 
é um revés para o governo 
de Joe Biden, que atuou para 
evitar um fracasso diplomático 
na cúpula com a ausência de 
países importantes. Como fez 
com o presidente Jair Bolso-
naro (PL), que irá ao evento, o 
democrata também delegou 
um representante para con-
vencer Obrador de compa-
recer à Cupúla das Américas, 
porém a resposta foi negativa.

Apesar da ausência de 
Obrador, o México deverá 
ser representado na Cúpula 
pelo ministro das Relações 
Exteriores do país, Marcelo 
Ebrard. O presidente me-
xicano, por sua vez, man-
tém encontro com Biden 
na Casa Branca em julho. 
“Não vou à cúpula porque 
nem todos os países das 
Américas estão convidados. 
Acredito na necessidade 
de se mudar uma política 
que se impõe há séculos: da 

exclusão”, disse Obrador.
Autoridades americanas 

alegam ter convidado somen-
te líderes de governos que 
respeitam a democracia. Um 
funcionário do governo Biden 
disse à agência AFP que os 
EUA continuam mantendo 
ressalvas sobre o que classifi-
cam de “falta de espaços de-
mocráticos” e a “situação dos 
direitos humanos” em Cuba, 
Nicarágua e Venezuela.

Em resposta à exclusão de 
Cuba na cúpula, o chanceler 
do país, Bruno Rodríguez, 
afirmou que o encontro é 
um “fracasso neoliberal” que 
“isola e desconecta” os EUA da 
América. Antes, os presidentes 
de Honduras, Xiomara Castro, 
aliado de Obrador, e da Guate-
mala, Alejandro Giammattei, 
cuja gestão já recebeu críticas 
da Casa Branca, anunciaram 
que não iriam ao encontro 
mesmo se fossem convidados.

Outro presidente que não 
comparecerá ao encontro é o 
uruguaio Luis Lacalle Pou. Ele 
cancelou a viagem depois de 
contrair coronavírus. Bolsona-
ro, por sua vez, tem participa-
ção confirmada na Cúpula 
das Américas e aproveitará a 
viagem aos EUA para fazer 
uma reunião com Joe Biden 
à margem do evento. O 
encontro com o democrata é 
considerado uma oportuni-
dade do brasileiro para rom-
per a imagem de isolamento 
e pária internacional.

Presidente do México 
amplia desconfiança 
sobre Cúpula

Boris Johnson escapa
de voto de desconfiança
Após meses de fritura com a revelação de escândalo, o premiê do Reino Unido 
conseguiu um importante alívio na maior crise de seu mandato até agora

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.
Considerando que a Assembleia Geral ocorrerá na forma semipresencial, por 
meio do link a ser informado por mensagem eletrônica, deverão ser enviados 
os documentos de designação ou delegação para o endereço eletrônico 
gabprecdc@gmail.com. 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). 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
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ESTADO DO CEARA - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
A Prefeitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022053101PE, tipo menor preço por item, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, PARA ATENDI-
MENTO DA DEMANDA EDUCACIONAL DAS REDES DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL, 
MÉDIO, PRÉ-UNIVERSITÁRIOS E UNIVERSITÁRIOS DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. 
O início da sessão será às 09 horas do dia 20 de junho de 2022, no site compras.m2atecnologia.
com.br. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados no site acima mencio-
nado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de 
Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 17h. Jaguaribara - CE, 06 de 
junho de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA. A Comissão de Pregão 
comunica aos interessados que no próximo dia 21 DE JUNHO DE 2022, as 09h30min, estará 
abrindo licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL - Nº PP001/2022-CMG, cujo objeto é 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA – CE. O edital completo 
estará à disposição nos dias úteis após esta publicação no horário de 08h00min as 12h00min no 
endereço da Câmara Municipal, Sita a Rua Raimundo Nonato da Costa, N.º 21, Centro, Guarami-
ranga/CE, bem como no site http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/. Guaramirana - CE, 06 de 
junho de 2022. Otávio Martins da Silva – Pregoeiro.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 - TP. A Comissão Permanente de Licitação 
da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que após análise dos 
documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 - TP, com fins à CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZACIONAL DE DOCUMENTOS E MIDIAS DIGITAIS, 
PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE ARQUIVOS E GERAÇÃO DE LOTES DIGITAIS, DE 
RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., Foi 
Considerada INABILITADA a seguinte empresa 1. L & F COMERCIO E ASSESSORIA EIRELE, 
inscrita no CNPJ Nº 28.174.793/0001-84, por não apresentar certidão de falência em desacordo 
com subitem 5.4.4.1 do edital, não apresentou garantia em desacordo com subitem 5.4.4.5, do edital, 
não aprestou atestado de capacidade técnica, em desacordo com o subitem 5.4.5.1. do edital, bem 
como não apresentou declarações, em desacordo com subitem 5.4.7.1, 5.4.7.2 , 5.4.7.3, 5.4.7.4, 
do edital. A empresa 5. DAGER COSTA CONSULTORIA ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI, 
por não apresentar garantia em desacordo com subitem 5.4.4.5, do instrumento convocatório, bem 
como não apresentou declarações exigidas no subitem 5.4.7 do edital em desacordo com o mesmo. 
A empresa 7. J. P LOPES DE ALCANTARA-ME, inscrito no CNPJ Nº 15.294.308/0001-64, por não 
apresentar garantia em desacordo com subitem 5.4.4.5, do instrumento convocatório. A empresa 2. 
B2G CAINFOTEC COMPRIME LTDA, inscrito no CNPJ Nº 34.239.627/0001-11, por não apresentar 
Certidão Negativa de Falência / Concordata / Recuperação Judicial em desacordo com subitem 5.4.4.1 
do edital. A empresa 3. R & A ASSESSORIA CONTÁBIL E INFORMÁTICA S/S LTDA , inscrito 
no CNPJ Nº 13.075.241/0001-41, por não apresentar declarações exigidas no subitem 5.4.7 em 
desacordo com o edital. A empresa 4. MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS 
EIRELI-ME, inscrito no CNPJ Nº 35.649.638/0001-32, por não apresentar Certidão Negativa de 
Falência / Concordata / Recuperação Judicial em desacordo com subitem 5.4.4.1 do edital. Foram 
consideradas HABILITADAS as seguintes empresas: 2. F. DINILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI, 
inscrito no CNPJ Nº 22.523.994/0001-63, 8. R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 
EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 35.823.985/0001-30. 9. TIAGO DE LIMA CARNEIRO –ME, inscrito 
no CNPJ Nº 15.081.431/001-05, por apresentarem documentos de Habilitação exigidos de acordo 
com os ditames do Edital. Assim, fica aberto o prazo recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. 
Maiores informações na sede da Comissão, localizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 
1410, Alto do Cruzeiro, Choró/CE, no horário de 8h às 12h. Choró, 06 de junho de 2022. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 
030/2022 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.01.01 AVISO DE LICITAÇÃO O Muni-
cípio de Icapuí, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, torna público que às 
09:00 horas do dia 22 de junho de 2022, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, 
do tipo menor preço, para a contratação de empresa especializada na execução de obras de en-
genharia para a implantação de pavimentação em paralelepípedo em diversas ruas do município 
de Icapuí-CE, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências 
da Comissão Permanente de Licitação. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos 
interessados na Comissão de Licitação, localizada à Av. 22 de janeiro, 5183, Centro, Icapuí, Ceará 
– Secretaria de Administração e Finanças, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expe-
diente (das 7:30h às 13:30h), toda e qualquer informações serão prestadas no endereço acima, ou 
através do e-mail:licitação_licita@hotmail.com. Icapuí - CE, 06 de junho de 2022. José Francisco 
da Costa Secretário de Infraestrutura e Saneamento 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - EXTRATO DE JULGAMENTO 
FASE DE PROPOSTAS DE PREÇOS TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.03 RESULTADO E JUL-
GAMENTO DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS da TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.03 Obje-
to: é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA 
DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL - FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, PARA 
IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCOLA CÍVICO-MILITAR, LOCALIZADA NA VILA ESPERANÇA, DE 
INTERESSE DA SECRETARIA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PRO-
JETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. EMPRESAS CLASSIFICADAS: 
(1) AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI (2) VENUS SERVIÇOS E ENTRE-
TENIMENTO (3) CONTECNICA CARIRI - ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME (4) ARAUJO 
CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI, (5) AEMILIO MARCOS FRANCO ALVES-ME (6) APLA CO-
MERCIO SERVIÇOS, PROJETOS CONSTRUÇÕES EIRELI ME, (7) WU CONSTRUÇÕES EIRELI EPP. 
(08) A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME (sob Condição), (09) C.E.C CALDAS EMPREENDIMENTOS, 
CONSTRUÇÕES EIRELI, (10) CONSTRUTORA VIPON EIRELI, (11) G 7 CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS EIRELI-EPP, (12) MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (13) S&T CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES DE MÃO-DE-OBRA EIRELI – ME, (14) VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS ME, 
(15) PROLIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES, (16) MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
LTDA ME. Por terem cumpridos as normas editalícias. EMPRESAS DESCLASSIFICADAS: (1) FENIX 
– LOCAÇÃOES E EMPRENDIMENTOS EIRELI, por ter descumprido com o item 6.2, (2) MOMENTUM 
CONSTRUTORA LIMITADA, por ter descumprido com o item 6.2, (3) REAL SERVIÇOS EIRELI, por ter 
descumprido com o item 6.2.2 c/c 6.3.8, (4) IPN - CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME, por 
ter descumprido com o item 6.2, 6.2.2 c/c 6.3.8. EMPRESA VENCEDORA: AR EMPREENDIMENTOS 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI, com o valor global de R$ 576.191,14 (Quinhentos e Setenta e Seis 
Mil, Cento e Noventa e Um Reais e Quatorze Centavos). Portanto fica aberto o prazo recursal, confor-
me preceitua o artigo 109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores informações na sede da 
comissão de licitação. Antônia Elza Almeida da Silva – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama Resultado da Habilitação – A Comissão de 
Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da Tomada de Preços n.º 
2022050302-SEIN, Objeto: Construção de uma Passagem Molhada na localidade de Areias - 
Riacho do Modumbim, Município de Jaguaretama. Após analises a comissão chegou-se ao 
seguinte resultado. Empresas Habilitadas: Empresas Habilitadas: 01 – C.R.P Costa Construções 
e Prestadora de Serviços Eireli; 02 – Clezinaldo S de Almeida Construções; 03 – Sertão 
Construções Serviços e Locações Ltda; 04– Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos 
Eireli; 05 – Roma Construtora Eireli; 06- Momentum Construtora LimtadA; 07- A.I.L Construtora 
Ltda–Me; 08- Mais Projetos Construções e Imoveis; 09 - Medeiros Construções e Serviços Ltda; 
10- Construtora Neves Nogueira; 11 – Ideal Construções e Serviços Ltda; 12 - Apla Comercio 
Serviços Projetos e Construções; 13–Lopes Calisto e Calisto Ltda; 14 –Vap Construções Ltda; 15 
–Monte Siao Empreendimentos Ltda; 16 – Dantas & Oliveira Limpeza Conservação e 
Construções; 17- Construtora Êxito Eireli; 18-Abrav Construções Serviços Eventos e Locações; 19 
- M & C Construções LTDA; 20-RPS Construções de Edificios e Projetos. Empresa Inabilitada: 
21 – Real Serviços Eireli. cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 109, I, “a”, fica aberto o 
prazo recursal. Maiores informações tel. 88 3576-1305, email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. 
Jaguaretama-CE, 06 de Junho de 2022 - Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

ESTADO DO CEARÁ – Município de Jaguaretama Resultado da Habilitação – A Comissão de 
Licitação torna público para conhecimento resultado de habilitação da Tomada de Preços n.º 
2022050202-SEIN, Objeto: Contratação de empresa especializada para movimento de terra (corte 
e aterro) para implantação de pórticos. Após analises a comissão chegou-se ao seguinte 
resultado. Empresas Habilitadas: 01–C.R.P Costa Construções e Prest. de Serviços Eireli; 02–G7 
Construções e Serviços Eireli; 03-Clezinaldo S de Almeida Construções; 04–Lexon Serviços & 
Construtora Empreend. Eireli; 05–Momentum Construtora; 06–Roma Construtora Eireli; 07-A.I.L 
Construtora ME; 08 - Mais Projetos Construções e Imóveis Ltda; 09-Medeiros Construções e 
Serviços Ltda; 10-RPS Construções de Edifícios e Projetos. Empresa Inabilitada: 11- S & T 
Construções e Locações de Mao de Obra Ltda. cumprindo a Lei Federal n. 8.666/93 em seu art. 
109, I, “a”, fica aberto o prazo recursal. Maiores informações tel. 88 3576-1305, email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br. Jaguaretama-CE, 06 de Junho de 2022 - Francisco Jean 
Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de São Gonçalo do Amaran-
te. 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante. Juiz(a) de Direito: Ana Claudia 
Gomes de Melo. Rua Professora Edite Mota, 201, Centro - CEP 62670-000, Fone: (85) 
3315-4140, São Gonçalo do Amarante-CE - E-mail: s.goncaloamarante2@tjce.jus.br-
São Gonçalo do Amarante. EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 40 DIAS). Processo nº: 
0050686-15.2021.8.06.0164. Classe Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordi-
nária. Requerente: Claudia Oliveira da Silva Lima. :. O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 
2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante da Comarca de São Gonçalo do Ama-
rante/CE, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem 
ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Claudia Oliveira da Silva Lima, foi pro-
posta uma ação de USUCAPIÃO, na ocasião, de conformidade com o conteúdo cravado 
no despacho de páginas 40/41, foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica 
CITADO OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, acerca 
da aludida AÇÃO de USUCAPIÃO em trâmite neste Juízo, para querendo apresentar 
manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, com a advertência de que, não havendo 
contestação no prazo de 15 (quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alega-
dos pela parte autora na petição inicial, assim como será nomeado Curador Especial. 
São Gonçalo do Amarante/CE, em 17 de novembro de 2021. Eu, ACFS, À Disposição, 
23241, o digitei. Ana Claudia Gomes de Melo. Juíza de Direito

EDITAL
ELEIÇÕES 2022 - ASSOCIAÇÃO CEARENSE DE IMPRENSA

Pelo presente edital, informo que no processo eleitoral da Associação Cearense de 
Imprensa, realizado em 3 de junho de 2022, foram registrados 125 votos. Foi eleita 
para o período 2022/2025 a Chapa “Adísia Sá”. A Chapa eleita tem a seguinte 
composição Diretoria Executiva: Presidente: Helly Ellery, Vice-presidente: Wilame 
Moura, 1ª secretária: Ângela Marinho, 2º secretário: Antônio Lima Junior, 1º Tesoureiro: 
Antônio Galdino, 2ª Tesoureira: Inês Aparecida, Diretor de Comunicação Social: 
Bernardo Lucas, Diretor de Patrimônio: Flávio Vasconcelos, Diretor de Biblioteca e 
Hemeroteca: Nilton Melo Almeida, Diretor de Atividades Sociais e Culturais: Salomão de 
Castro, Suplentes: Paula Bandeira e Filinto Elísio Aguiar, Conselho Fiscal Titulares: 
Rita Silveira, Márcia Catunda, Alberto Perdigão, Suplentes: Telma Costa, Antônio Edísio 
e João de Deus Girão. Também foram eleitos na mesma data os cinco integrantes da 
Comissão de Ética da Associação Cearense de Imprensa, em votação nominal, com o 
seguinte resultado: Demitri Túlio (110 votos), Miguel Ângelo de Azevedo “Nirez” (109 
votos), Carmina Dias (107 votos), Gilson Moreira (101 votos),e Eliézer Rodrigues (100 
votos). Fortaleza, 6 de junho de 2022

José Mauricio de Lima da Silva – Presidente da Comissão Eleitoral.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339622- Rui Manuel Carneiro de Campos Matos e Maria Daniela Rosário de Alcântara;
339623- Gilmário Bueno de Lucena Torres e Winne Lucena Miranda Madeiro;
339624- Brendo Lucas Dias e Melissa de Lima Teixeira;
339625- Ernani de Freitas Lino e Andressa Vitória Cavalcante;
339626- Antonio Robson Santos da Silva e Antonia Cristiane de Oliveira Andrade;
339627- Daniel Douglas Honorato Teixeira e Vitoria Gemima Lima da Silva;
339628- Ruan Sousa Lopes e Dâmaris Moraes Cavalcante de Lima;                         
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, 06 de junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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° 18420 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERT DA SILVA FERREIRA e DÉBORA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA;
Edital n° 18421 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR HUGO FERREIRA DA SILVA e SILMARA VIANA DA SILVA;
Edital n° 18422 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI BEZERRA DOS SANTOS e VITÓRIA ÉLEY BENIGNO.
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, 06 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 Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41773 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ISMAEL FERREIRA DA SILVA e KELVYANE BARBOSA DE OLIVEIRA;
Edital n° 41775 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JARDEL ITALO ALMEIDA RODRIGUES e TABITA FURTADO GOMES;
Edital n° 41779 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE PEREIRA DOS SANTOS e MARIA IRISMAR ALVES;
Edital n° 41776 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS HENRIQUE DE ANDRADE SILVA e CAMILLA MARTINS CAVALCANTI;
Edital n° 41777 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NEY ISMAYLE MAIA FACUNDO e SERLIANA ARAUJO RIBEIRO;
Edital n° 41778 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO JOSÉ DA SILVA CAVALCANTE e FLAVIA SILVA BRAGA;
Edital n° 41780 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS FELIX DO NASCIMENTO e JAMILY FREITAS DE LIMA;
Edital n° 41774 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JARDESON MARCOS ALVES RODRIGUES e BIANCA VASCONCELOS ALVES;
Edital n° 41781 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALCIONE BESERRA RODRIGUES e VERA MONICA DA SILVA;
Edital n° 41782 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO CLAUDIO DE SOUSA ALVES e CLEANE DA ROCHA SILVA;
Edital n° 41783 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ AROLDO PEREIRA ANDRÉ e ALDENIR BEZERRA PIRES;
Edital n° 41784 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JOEL DO NASCIMENTO BARRETO e MAYARA MENDES DA SILVA;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 06/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ.  Comarca de Pacatuba.  2ª Vara da Comarca de Pacatuba.  
Rua Coronel José Libânio, S/N, Centro - CEP 61801-250, Fone: (85) 3345-1198, Pacatuba-CE - E-mail:.  
pacatuba2@tjce.jus.brPacatuba.  EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS).  Processo nº: 0050319-
72.2021.8.06.0137.  Classe Assunto: Reintegração / Manutenção de Posse - Esbulho / Turbação 
/ Ameaça.  Requerente: Aldenor Nunes Freire Júnior e outro.  Requerido: André.  Valor da Causa R$ 
230.724,00.  FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele tiverem conhecimento, 
que tramite neste juízo uma Ação de Reintegração e Manutenção de Posse, requerida por ALDENOR NUNES 
FREIRE JÚNIOR e KÁTIA MARIA BASTOS FREIRE, do imóvel a seguir descrito: “um terreno localizado no 
Sítio Timbó, no município de Pacatuba, constituído pela quadra nº 25, em sua totalidade com 
28 lotes, medindo 197,20m, conforme matrícula nº 625, do Cartório de Registro de Imóveis 
do 2º Ofício da Comarca de Pacatuba/CE.” mandou o Meritíssimo Juiz de Direito que se expedisse o 
presente edital, por meio do qual CITA e INTIMA os OCUPANTES que se encontram em lugar incerto e os 
eventuais interessados, para tomar ciência do ajuizamento da presente ação, bem como para tomar ciência 
da Audiência de Justificação Prévia designada para o dia 6 de julho de 2022, às 14h00min, por meio 
de videoconferência, através do sistema/aplicativo MICROSOFT TEAMS, a ser utilizado no celular, tablet, 
desktop ou notebook, cujo link de acesso: https://link.tjce.jus.br/7b30a2, a qual será gravada nos 
termos da Resolução 314 do CNJ, ficando, desde já, ADVERTINDO(A) de que caso não possa participar 
remotamente da audiência, deverá comparecer ao fórum na data e hora acima designados; ficando, ainda, 
CIENTIFICADO(A) de que o prazo de 15 (quinze) dias para contestação se iniciará a partir da decisão que 
deferir ou não a medida liminar. Do que, para constar, foi passado o presente edital, o qual será afixado no 
local público de costume e publicado no Diário da Justiça deste Estado. Pacatuba, Estado do Ceará, 26 de 
maio de 2022. Eu, Francisco Ernandes dos Santos Teixeira, Técnico Judiciário, o digitei e eu, Antônio Erimar 
de Souza Malveira, Supervisor, o conferi. Giancarlo Antoniazzi Achutti.  Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ.  Comarca de São Gonçalo do Amarante.  2ª 
Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante.  Juiz(a) de Direito: Ana Claudia Gomes de Melo.  
Rua Professora Edite Mota, 201, Centro - CEP 62670-000, Fone: (85) 3315-4140, São Gonçalo 
do Amarante-CE - E-mail: s.goncaloamarante2@tjce.jus.brSão Gonçalo do Amarante.  EDITAL 
DE CITAÇÃO (PRAZO DE 40 DIAS).  Processo nº: 0050686-15.2021.8.06.0164.  Classe 
Assunto: Usucapião - Usucapião Extraordinária.  Requerente: Claudia Oliveira da Silva 
Lima.  :.  O(A) MM. Juiz(a) de Direito da 2ª Vara da Comarca de São Gonçalo do Amarante da 
Comarca de São Gonçalo do Amarante/CE, na forma da lei, FAZ SABER aos que o presente 
EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Claudia Oliveira da 
Silva Lima, foi proposta uma ação de USUCAPIÃO,na ocasião, de conformidade com o conteúdo 
cravado no despacho de páginas 40/41, foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica 
CITADO OS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS, acerca da aludida 
AÇÃO de USUCAPIÃO em trâmite neste Juízo, para querendo apresentar manifestação no prazo 
de 15 (quinze) dias , com a advertência de que, não havendo contestação no prazo de 15 
(quinze) dias, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial, 
assim como será nomeado Curador Especial. São Gonçalo do Amarante/CE, em 17 de novembro 
de 2021.   Eu, ACFS, À Disposição, 23241, o digitei.   Ana Claudia Gomes de Melo.  Juíza de Direito

COMUNICAÇÃO
A empresa CONNECT CE LTDA. CNPJ: 34.740.060/0001-
62, com sede à Rua 408, Nº 281, Fortaleza-CE – 
CEP: 60866-470 comunica que o funcionário Antô-
nio Vicente Santos Braga, CTPS nº 00006013432 
- Série 00040-0 CE, ausentou-se sem comunicação 
à empresa desde 05 de Abril de 2022 e que o não 
comparecimento ou apresentação de justificativa 
sobre a ausência, caracterizará abandono de em-
prego, nos termos da Súmula 32 do Tribunal Supe-
rior do Trabalho.

Fortaleza-CE, 01 de Junho de 2022.
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ECONOMIA PIB. A pesquisa Focus do BC, que aponta projeção mediana dos economistas para o crescimento do PIB de 
2022, saltou de 0,70% para 1,20%. Já o prognóstico de expansão de 2023 recuou de 1% para 0,76%. O boletim 
mostrou que as estimativas para o IPCA, em um cenário inflacionário, passaram de 7,89% para 8,89% em 2022.

Ministério da Economia diz que a reserva para servidores está sendo usada para diminuir a necessidade total de bloqueio

O governo bloqueou a exe-
cução de R$ 8,7 bilhões do 
Orçamento de 2022 para não 
descumprir o teto de gastos, 
que impede o crescimento 
das despesas federais acima 
da inflação. A medida atinge 
principalmente os ministérios 
da Ciência, da Educação e da 
Saúde e inclui também a ver-
ba de R$ 1,7 bilhão original-
mente destinada a reajuste de 
servidores, reforçando a difi-
culdade de conceder aumen-
tos ao funcionalismo diante 
das limitações fiscais.

De acordo com o Minis-
tério da Economia, a reserva 
de R$ 1,7 bilhão prevista no 
Orçamento para a reestrutu-
ração de carreiras está sendo 
usada para diminuir a neces-
sidade total de bloqueio de re-
cursos. Caso ela permaneces-
se intocada, o congelamento 
teria que ser ainda maior.

O bloqueio dos recursos 
para os reajustes é feito em 
um momento decisivo so-
bre o assunto. O governo 
tem cerca de um mês para 
dar algum aumento para os 
funcionários públicos, gra-
ças à limitação imposta pela 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal (que impede elevação de 
gasto com pessoal nos últi-
mos 180 dias do mandato). 
O presidente Jair Bolsonaro 
(PL) sinalizou que poderia 
dar aumentos privilegiados 
para policiais, o que gerou 
uma onda de mobilizações 
de servidores federais por 
reajustes. Após muitas idas 
e vindas, Bolsonaro sinali-
zou recentemente que pode 
recuar de sua ideia de conce-
der aumentos extras para os 
profissionais da segurança. O 
ministro Paulo Guedes (Eco-
nomia) disse publicamente 
que o único reajuste possível 

é o de 5% para todos. E, nas 
últimas semanas, o governo 
tem admitido nos bastidores 
que nem isso pode acabar 
saindo.

No caso da pasta da Ciên-
cia, houve corte de R$ 2,5 
bilhões dos R$ 6,8 bilhões an-
teriormente previsto nas cha-
madas verbas discricionárias 
(que o governo pode adiar, 
diferentemente das obrigató-
rias). A tesourada equivale a 
36% do total. Na Educação, 
a tesourada foi de R$ 1,6 bi-
lhão de um total de R$ 22,2 
bilhões em discricionárias 
(7,2% do total). Já a Saúde 
recebeu um corte de R$ 1,2 
bilhão de um total de R$ 17,4 
bilhões (também 7,2% do to-
tal).

Também passaram por 
cortes os ministérios da De-
fesa (equivalente a 6,2% das 
discricionárias), do Turismo 
(5,6%), das Comunicações 
(5,6%) e das Relações Exte-
riores (5,6%). Também estão 
na lista a Presidência da Re-
pública (5,65) e o Banco Cen-
tral (5,6%). Completam a lis-
ta as pastas da Justiça (4,2%), 
Desenvolvimento Regional 

(3,8%), Mulher (3,7%), Mi-
nas e Energia (3,4%), In-
fraestrutura (2,6%) e Cida-
dania (2,1%).

Apesar de a redução ser 
chamada oficialmente de blo-
queio -o que dá uma cono-
tação temporária à medida-, 
na prática integrantes do go-
verno chamam a iniciativa de 
corte. Isso porque, diferen-
temente de outros anos, em 
2022 o grande problema na 
execução orçamentária é o 
teto de gastos (e não a meta 
de resultado do Tesouro). 
Portanto, nesse cenário, o 
crescimento de outras des-
pesas leva a um corte de 
fato -mesmo que as receitas 
cresçam. As despesas em 
elevação neste ano são prin-
cipalmente oriundas de sen-
tenças judiciais e subsídios 
ao financiamento agrícola.

Caso a projeção da des-
pesa com sentenças suba no 
decorrer do ano, como foi o 
caso agora, o governo pre-
cisa suprir essa necessidade 
com um corte em outros 
gastos não obrigatórios. 
Não é possível cortar os ou-
tros precatórios já contabi-

lizados no subteto.
Também foi preciso am-

pliar em R$ 2,3 bilhões a 
previsão de recursos do 
Plano Safra, que financia os 
produtores das lavouras. A 
verba bancará a reabertura 
das operações do período 
2021/2022 (R$ 1,1 bilhão) 
e o lançamento do Plano 
2022/2023, em julho (R$ 1,2 
bilhão). Os técnicos tam-
bém mapearam a necessi-
dade de aumentar em R$ 2 
bilhões a verba para o Proa-
gro, programa de garantia 
para financiamentos no se-
tor rural.

Há ainda um aumento de 
R$ 1,9 bilhão na previsão de 
despesas com o pagamento 
do abono salarial –espécie de 
14º salário pago a trabalha-
dores com carteira assinada e 
que ganham até dois salários 
mínimos– e de R$ 0,9 bilhão 
no BPC (Benefício de Pres-
tação Continuada). Algumas 
despesas, como benefícios 
previdenciários e gastos com 
pessoal, tiveram recuo, de for-
ma que o saldo do impacto 
no Orçamento foi de R$ 8,2 
bilhões. (Folha Press) 

FOTO DIVULGAÇÃO

RUBENS FROTA

ECONOMIA

O preço médio dos ingredientes e insumos para o pre-
paro dos principais pratos e quitutes tradicionais das festas 
juninas aumentou 13,12% nos últimos 12 meses, enquan-
to a inflação ao consumidor medida pelo Índice de Preço 
ao Consumidor (IPC-M) ficou em 10,08% nesse período. 
O levantamento considerou 27 itens alimentícios da ces-
ta do Índice de Preços ao Consumidor (IPC/FGV IBRE) 
e mostrou que o “caldo verde vai entornar” e a “maçã do 
amor vai ficar salgada”: a batata-inglesa e a couve subiram 
71,35% e 29,34%, respectivamente, nos últimos 12 meses, 
enquanto o açúcar refinado, a maçã e o açúcar cristal subi-
ram 42,02%, 28,68% e 26,8%, respectivamente.

Outros produtos que aumentaram acima da inflação fo-
ram: milho de pipoca (20,95%), leite longa vida (18,03%), fa-
rinha de trigo (16,78%), aipim/mandioca (16,03%), fubá de 
milho (15,63%), ovos (15,1%), batata doce (13,83%), milho 
em conserva (12,08%), queijo minas (11,23%), leite conden-
sado (10,67%) e linguiça (10,1%). Apenas dois produtos den-
tre os 27 itens registraram recuo em seu preço no período 
pesquisado: o leite de coco (-2,36%) e o arroz (-8,98%). Para 
a FGV, os “choques climáticos sucessivos” prejudicaram os 
cultivos, como a couve, batata-inglesa e maçã. A orientação 
básica é pesquisar e optar por produtos de marcas menos co-
nhecidas - saga que está cada dia mais desafiadora.

São João com quitutes salgados

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

Dinamite
Há 87 dias, a gasolina 

nas refinarias da Petrobras 
já registra uma defasagem 
de preço em relação ao 
mercado internacional 
de 20%, patamar que não 
registrava desde maio. A 
elevação externa, puxada 
pela guerra entre Rússia e 
a Ucrânia, aumenta a pres-
são para que a Petrobras 
reajuste o combustível. A 
diferença de preços está 
sendo impactada pela alta do 
petróleo e a desvalorização 
do real. Já o diesel, reajustado 
no dia 10 de maio pela 
estatal, é comercializado com 
defasagem média de 14%.

Dinamite II
Com a demora do 

reajuste, principalmente 
da gasolina, o nível do 
aumento de preços só au-
menta. Se a Petrobras quiser 
alinhar seus preços hoje 
ao mercado internacional, 
terá que elevar a gasolina e 
R$ 0,95 por litro e o diesel 
em R$ 0,78 por litro – tudo 
o que Bolsonaro, de olho 
nas urnas em outubro, não 
quer nem sonhar, e quer, a 
todo custo, segurar novos 
aumentos. Os combustí-
veis são os grandes vilões 
do custo de vida, já que o 
transporte, na grande maio-
ria, é feito pelas rodovias.

Renegociação
O BNB realiza, de 6 a 

10 de junho, nova fase da 
campanha de regulariza-
ção de dívidas de clientes. 
O Feirão Resolve Credia-
migo oferece renegocia-
ção de dívidas com novo 
prazo, de até 24 meses, 
e carência de até 60 dias 
para pagar a primeira 
prestação. As condições 
beneficiam clientes em 
toda a área de atuação do 
BNB que podem regularizar 
sua situação e ganhar um 
novo prazo. Em abril e 
maio, foram atendidos mais 
de 31 mil microempreen-
dedores, regularizando 
33,4 mil operações.

Esperteza
Há tempos vemos 

campanhas para fortalecer 
os pequenos negócios, 
especialmente os de bairro 
- e isso é louvável. Agora, 
não se pode é ficar refém, 
e calado, da esperteza 
e oportunista de alguns 
pseudoempreendedores. 
Tudo está encarecendo, 
mas se aproveitar disso 
para tirar vantagem não dá. 
Ali no Itaperi, por exemplo, 
uma pequena panifica-
dora resolveu reajustar 
preços de seus produtos, 
diminuindo absurdamente 
o tamanho. Prática que é 
comum nas grandes mar-
cas e redes. Difícil.

Empresários holandeses visitam Pecém
Uma comitiva formada por empresários e represen-
tantes da embaixada da Holanda no Brasil visitou, 
ontem, o Complexo do Pecém. Os visitantes participa-
ram de apresentações e conheceram a infraestrutura 
do complexo portuário. Entre os assuntos abordados, 
durante o encontro, o Hub de Hidrogênio Verde do 
Complexo do Pecém ganhou atenção especial da 
comitiva holandesa. Com início de produção previsto 
para 2025, o projeto visa transformar o Pecém e 
o Porto de Roterdã em dois dos principais players 
globais deste segmento.

Dia dos Namorados das lembrancinhas este ano
As vendas do Dia dos 
Namorados não devem 
ficar imunes à inflação. 
Em 2022, o comércio 
varejista tende a regis-
trar uma queda de 2,6% 
nos negócios da data, 
indica projeção divul-
gada nesta segunda-fei-
ra (6) pela CNC. Pelos 
cálculos da entidade, as 

vendas devem totalizar R$ 2,49 bilhões neste ano, abaixo 
dos R$ 2,56 bilhões de 2021. O Dia dos Namorados é a 
sexta data comemorativa mais importante do varejo em 
termos de movimentação financeira.

Governo bloqueia R$ 8,7 bilhões do 
Orçamento e põe em xeque aumento 
Para não descumprir o teto de gastos, governo faz bloqueio no Orçamento. Medida 
atinge principalmente Ciência e Tecnologia. Servidores podem ficar sem aumento

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.05/2022-TP, Constitui obje-
to do presente edital: Menor Preço Global, contratação de pessoa jurídica para executar adequação 
de estradas vicinais do trecho BR 116 até Sitio Extrema, no município,  conforme  Projeto em Anexo,  
tipo menor preço global, com data de abertura marcada para o dia 23/06/2022, 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 Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.06/2022-TP, Constitui objeto do 
presente edital: Menor Preço Global, contratação de pessoa jurídica para executar construção de 
passagens molhadas e bueiros no município, conforme  Projeto em anexo,  tipo menor preço global, 
com data de abertura marcada para o dia 23/06/2022, às 10:30h, 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 - Contratante: e signatário: Secretaria Municipal de Saúde Ex-
trato do 4º Termo Aditivo ao contrato nº 2020.11.05.01SMS, resultante da Tomada de Preços nº 
2020/013SMS. Contratada: CONDESTE - Construtora Nordeste EIRELI - EPP, através de seu re-
presentante legal, o Sr. Fernando Verçosa Pereira. Objeto: Contratação de empresa para prestação 
de serviços de construção de UBS tipo 1, no bairro Residencial Raquel de Queiroz. O presente 
Termo Aditivo tem por objetivo proceder ao reajuste de preço no percentual de 18,71%. Signatária: 
Lady Diana Arruda Mota. Data da assinatura: 11/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Saúde, Lady 
Diana Arruda Mota. Extrato do 3º Termo Aditivo ao contrato nº 2020.11.05.01SMS, resultante da 
Tomada de Preços nº 2020/013SMS. Contratada: CONDESTE-Construtora Nordeste EIRELI - EPP, 
através de seu representante legal, o Sr. Fernando Verçosa Pereira. Objeto: Contratação de em-
presa para prestação de serviços de construção de UBS tipo 1, no bairro Residencial Raquel de 
Queiroz. O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar no prazo de vigência pelo período de 
12 meses, a partir de 07/03/2022. Data da assinatura: 28/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Torna público que requereu à Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente de Quixeramobim a LAC - Licença Ambiental Por Adesão e Compromisso Piçar-
ramento da estrada que liga o Distrito de São Miguel a localidade de Forquilha, Quixeramobim/
CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Li-
cenciamento da AMAQUI.

OFÍCIO PRIVATIVO DE REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE CAUCAIA. EDITAL. 
Procedimento administrativo – Prenotação nº 118.460. RUBÊNIA MARIA MOURA FERNANDES, na 
qualidade de Oficiala Interina do Ofício Privativo de Registro de Imóveis de Caucaia-CE, FAZ PUBLICAR 
o presente edital, amparada no que dispõe o art. 213 da Lei nº 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 
da Lei 10.931/2004, para tornar público que tramita neste Registro de Imóveis, um pedido de 
RETIFICAÇÃO DE ÁREA EXTRAJUDICIAL requerido por CLÓVIS FIRMINO DE MOURA, CPF nº 
042.358.433-20, representador por seu procurador Rogério Nobre Façanha, CPF nº 203.990.903-
63, referente a um terreno situado no lugar Urucutuba, Distrito de Jurema, lado ímpar da Rua Luiz 
Firmino de Souza, s/n, fazendo esquina com a Rua Urucutuba, com área total de 26.196,00m2, neste 
Município de Caucaia-CE, objeto da Matrícula nº 18.154, deste Ofício Imobiliário, o qual após a 
retificação passará a ser constituído por uma área de 27.722,15m², e NOTIFICAR do inteiro teor do 
processo de retificação de área extrajudicial as pessoas indicadas como confinantes, a saber: LUIZ 
AUGUSTO ALMEIDA SOUZA E LUCILEIDE ALMEIDA LIMA, bem como TERCEIROS INTERESSADOS, 
ficando Vossa(s) Senhoria(s) NOTIFICADO (S) do inteiro teor do procedimento de retificação de área 
extrajudicial, para, se houver interesse, apresentar impugnações fundamentadas, pessoalmente ou 
através de seu(s) representante(s) legal(is) devidamente constituído(s), no prazo de 15 (quinze) dias, 
quando ao fim deste, caso não venha a manifestar-se presumir-se-á a sua anuência nos termos do Art. 
213, II § 4º da Lei 6.015/73, com redação dada pelo art. 59 da Lei 10.931/2004, considerando-se assim 
verdadeiros os dados informados no pedido inicial. Tudo conforme memorial descritivo e planta, 
assinados por José Murilo dos Santos Calda, engenheiro civil, CREA/CE 47076 – RNP 0609330802, que 
fazem parte do presente processo de retificação de área - prenotação nº 118.460, estando os mesmos 
arquivados nesta Serventia. O presente edital deverá ser publicado por duas vezes em jornal 
local de grande circulação, nos termos do Art. 213, § 3º da Lei 6.015/73. Cumpra-se o determinado 
na legislação em vigor. Caucaia, 26 de maio de 2022. A Oficiala Interina, Rubênia Maria Moura Fernandes.

Rosilene do Carmo da Silva, CPF: 018.770.403-12. Torna público que recebeu da Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Quixeramobim, a: Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, 
para o funcionamento do empreendimento de nome fantasia “Balneário Recanto do Sertão”, Loca-
lizado na Fz. Belo monte, s/n, Distrito de Manituba, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS N° 22.01.09/ARP – PREGÃO ELETRÔNICO N° 22.01.09/PE – OBJETO: 
Registro de Preços para Eventual e Futura Contratação de pessoa jurídica para aquisição de gás de 
cozinha para suprir as necessidades das diversas secretarias do Município de Itapipoca. EMPRESA(S) 
ADJUDICADA(S) E HOMOLOGADA(S): KARINE COSTA DE OLIVEIRA ME, CNPJ 
28.975.806/0001-14, vencedora dos Lotes por ela elencados com VALOR TOTAL/GLOBAL estima-
do de R$ 268.980,00 (Duzentos e Sessenta e Oito Mil Novecentos e Oitenta Reais). ASSINATURA DA 
ATA: 03/06/2022. VIGÊNCIA DAS ATAS: 12 (doze) meses a contar da assinatura, respectivamente. A 
ata com os preços e demais especificações encontram-se disponibilizadas para consulta, no Governo 
Municipal de Itapipoca, setor de Licitações. Itapipoca-CE, 06 de Junho de 2022. Francisco Jerônimo 
do Nascimento – Ordenador de Despesas da Secretaria de Planejamento e Gestão. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.11.06/PE – Secretaria de Saúde. Objeto: Locação de máquinas que 
produzem gases medicinais e aquisição de materiais necessários para instalação das 
máquinas, para equipar toda a parte de tubulação do Hospital Regional, no município de 
Itapipoca-CE. A Secretaria de Saúde, através do Pregoeiro do Município torna público, aos 
interessados, que realizará licitação, na modalidade Pregão Eletrônico, com o objeto acima descrito, na 
data e horários a seguir informados. Acolhimento de Proposta e Documentos de Habilitação: até o dia 
21 de Junho de 2022, às 08h; Abertura das Propostas: 21 de Junho de 2022, às 09h30min; Sessão 
de Disputa de Preços: 21 de Junho de 2022, às 10h. Todos os horários referem-se ao Horário de 
Brasília/DF. O Edital poderá ser retirado nos Sítios Eletrônicos: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-
e.com.br. Itapipoca-CE, 06 de Junho de 2022. Vanessa Kelry Montenegro de Oliveira – 
Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.13.01/PE – O Instituto de Meio 
Ambiente do Município de Itapipoca (IMMI) torna publico os itens HOMOLOGADOS do Pregão 
Eletrônico Nº 22.13.01/PE, cujo OBJETO é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
equipamentos diversos para execução da Proposta Nº 04578/2019 com objetivo de melhorar a gestão 
dos resíduos sólidos no Município de Itapipoca-CE. Itens Homologados 01, 03, 16 pela empresa 
SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, inscrita no CNPJ 35.959.058/0001-41, com 
VALOR GLOBAL de R$ 115.430,00 (Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e Trinta Reais), WERBENIA 
AMED DA SILVA ME, inscrita no CNPJ 07.405.331/0001-50, Itens Homologados 02, 04, 06, 09, 10, 11, 
12, 14 e 15 com VALOR GLOBAL de R$ 82.792,42 (Oitenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Dois 
Reais e Quarenta e Dois Centavos), C M C OLIVEIRA BARROSO - ME, inscrita no CNPJ 
24.379.211/0001-45, Itens Homologados 07, 08 e 13 com VALOR GLOBAL de R$ 2.144,40 (Dois Mil, 
Cento e Quarenta e Quatro Reais e Quarenta Centavos), ESFERA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E 
COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ 05.328.910/0001-11, Item Homologado 05, com VALOR 
GLOBAL de R$ 33.399,99 (Trinta e Três Mil, Trezentos e Noventa e Nove Reais e Noventa e Nove 
Centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO: 04 de Fevereiro de 2022. Itapipoca-CE, 06  
de Junho de 2022. Francisco Alan Diniz Alencar – Ordenador de Despesas do Instituto de Meio 
Ambiente do Município de Itapipoca (IMMI). 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – TERMO DE 
HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.13.04/PE – O Instituto de Meio 
Ambiente do Município de Itapipoca (IMMI) torna publico os itens HOMOLOGADOS do Pregão 
Eletrônico Nº 22.13.04/PE, cujo OBJETO é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
materiais para execução do Convênio Nº 919764/2021, com o objetivo “Educação em Saúde Ambiental 
do Município de Itapipoca-CE. Itens Homologados 05, 06, 10, 12, 13, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29 e 30 
pela empresa ANTÔNIO ELONEUDO P. DE OLIVEIRA – ME, inscrita no CNPJ 43.480.473/0001-46, 
com VALOR GLOBAL de R$ 42.121,60 (Quarenta e Dois Mil, Cento e Vinte Um Reais e Sessenta 
Centavos). DATA DA HOMOLOGAÇÃO/RATIFICAÇÃO: 03 de Junho de 2022. Itapipoca-CE, 06  de 
Junho de 2022. Francisco Alan Diniz Alencar – Ordenador de Despesas do Instituto de Meio 
Ambiente do Município de Itapipoca (IMMI). 

Pelo presente edital o SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SERVIÇOS DE CAPATAZIA 
PORTUÁRIA NOS TERMINAIS PÚBLICOS, PRIVADOS E RETROPORTOS DO ESTADO DO 
CEARÁ, inscrito no C.N.P.J. Nº 07.339.211/0001-00, com sede a Av. Vicente de Castro, 6920, CEP.: 
60.180-410, Cais do Porto, Fortaleza-CE, com base territorial no Estado do Ceará, por intermédio 
de seu presidente abaixo assinado, convoca os trabalhadores portuários, pertencentes a categoria 
profissional diferenciada, TPA’s – trabalhadores portuários avulsos e trabalhadores celetistas, com ou 
sem vinculo de emprego, que exerçam sua funções laborais na base territorial do Estado do Ceará, 
sócios e não sócios, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na seguin-
te data e local: Dia 16 de junho de 2022 [quinta feira], em sua sede própria, na Avenida Vicente 
de Castro, 6920, Cais do Porto, CEP.: 60.180-410, Fortaleza-CE. – às 07:00 em primeira convo-
cação e às 07:30 em segunda convocação. Oportunidade em que será apresentada, discutida e vo-
tada a seguinte Ordem do Dia: 1 – Discutir e votar proposta de Acordo Coletivo de Trabalho de cargas 
diversas movimentadas pela Operadora Portuária V. CASTRO & CIA LTDA; 2 – Em sendo aprovado 
os termos da proposta, dar autorização à diretoria executiva para firmar o(s) acordo(s). Fortaleza, 06 
de junho de 2022. José Ribamar dos Santos Filho - DIRETOR PRESIDENTE

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 00.008/2022-SRP Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO 
DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE LIMPEZA COMUM 
E PESADA DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAIÚBA-CE. O prazo de 
cadastramento das Cartas Propostas será até às 08h59min do dia 22 de JUNHO de 2022, com abertura 
para análise das propostas às 09h00min e Sessão de Disputa de Lances às 10h00min. O edital poderá 
ser adquirido nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tce.ce.gov.br a 
partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Central de Licitação e Pregões, 
na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiúba/CE ou licitacao.guaiuba87@outlook.com. Guaiúba/
CE, 06 de junho de 2022 – Rosicleia da Silva Magalhães – Presidente e Pregoeira da CCLP.

Estado do Ceará – Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Aviso de Chamada Pública 
para Credenciamento Nº 002/2022-CD. A Comissão Permanente de Licitação torna público para 
conhecimento dos interessados, que a partir do dia 07 de Junho de 2022, na sua sala de reuniões, 
situada  no  Centro Comercial Antônio Rodrigues de Oliveira, na Rua Capitão Pedro,540, sala 5, 
Centro de Ibiapina-Ceará, estará realizando Credenciamento de Pessoa Físíca ou Jurídica 
para Prestação de Serviços para realizar Procedimentos, Exames e Consultas Médicas 
especializadas para atender as necessidades da Policlínica Regional Dr. Francisco Edvaldo 
Coelho Moita, unidade vinculada ao Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba-CPSI. Maiores 
informações na sede da Comissão de Licitação, no horário de atendimento ao público de 8:00h às 
12:00h ou no site  www.tce.ce.gov.br. Ibiapina/CE, 07 de junho de 2022. Anna Eugênia Freire Lima 
– Presidente da Comissão de Licitação-CPSI.

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS). Processo nº: 0102281-62.2018.8.06.0001. Classe: Assunto: Procedimento Comum
Cível Cobrança. Requerente:  Kvra Comércio, Importação, Exportação e Confecção de Roupas Ltda.  Requerido: Diniz
Lima Industria e Comercio de Produtos Esportivos Ltda. Valor da Causa: R$ 5.028,64. O Dr. Roberto Ferreira Facundo, Juiz
de Direito da 29ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de KVRA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO
E CONFECÇÃO DE ROUPAS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 19.005.772|0001-44, inscrição
estadual sob o nº 111424800115, com endereço na Alameda Jauaperi, nº 1244, Indianápolis, São Paulo-SP, por seu representante
legal, foi proposta uma Ação de Cobrança , em face de DINIZ LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS,
a qual se encontra em lugar incerto e não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica CITADA DINIZ
LIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 17.340.291/
0001-60, com último endereço conhecido como sendo Rua Germano Franck, nº 300, Parangaba, Fortaleza-CE, por seu representante
legal, acerca da presente ação, para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, por força do despacho
a seguir transcrito: “Há notícias nos autos, da não efetividade do ato regular citatório dos promovidos, malgrado as inúmeras
diligências para tal viso, sem galgar êxito, motivo pelo qual determino a sua citação, por via editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias,
cabe nos termos dispostos nos artigos 256 e 257 do NCPC, devendo o promovente proceder aos atos pertinentes as suas
expensas por duas vezes em jornal local de grande circulação e uma vez no DJCE, nos moldes da lei.”, com a advertência de que,
não havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na petição inicial. CUMPRA-SE.
Fortaleza/CE., em 08 de julho de 2021.
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Vitória. Com gol de pênalti de Neymar, a seleção brasileira derrotou o Japão, ontem (6), por 1 a 0. O amistoso 
preparatório para a Copa do Mundo do Catar foi disputado no Estádio Nacional de Tóquio, na capital japonesa. 
O camisa 10 está próximo de superar Pelé com a camisa da seleção em número de gols em jogos oficiais.ESPORTES

FOTO RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

Palpites
Neste época de inflação e de carestia muita gente se 

vale dos concursos de palpites para a solução de suas 
pendências. A Loteria dos Sonhos lidera este setor de 
palpites.

O general
Um homem de bem. O novo comandante da Décima 

Região Militar vem conquistando dia a dia a simpatia e o 
apreço de todos nós cearenses. O general tem compare-
cido a várias solenidades e sempre sendo bem recebido 
por sua postura elegante e discreta. Ele é um vascaíno de 
verdade e aqui já adotou  o Fortaleza como seu clube . 
Bom dia general.

O Brasil sempre atrás
Enquanto o mundo todo procura vacinas para en-

frentar as mais novas doenças, no Brasil ainda se fala em 
catapora, papeira e macacos.

Jogos indígenas

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

De 28 a 31 de julho o Msaciço do Baturité vai sediar 
os X Jogos Indígenas do Ceará. Cerca de 900 atletas no 
nosso estado. A Federação dos Povos Indígenas de nosso 
estado está à frente deste evento.

BRUNO TAFFY Ele é um vencedor e hoje ilustra nossa 
coluna. Bruno Taffy é o seu nome.

FUTSAL FEMININO O Sumu vem se destacando no futsal 
feminino e na coluna hoe a atleta Flávia Mayanna.

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

Líder do Campeonato 
Brasileiro, o Corinthians en-
frenta nesta terça-feira (7), 
às 21h30 (de Brasília), na 
Arena Pantanal, o Cuiabá, 
antepenúltimo colocado, em 
partida que abre a décima 
rodada do Nacional. O clu-
be alvinegro se classificou 
na Copa Libertadores após 
um início turbulento e ainda 
sustenta uma sequência de 11 
jogos sem derrota. Contudo, 
em algumas atuações nesta 
sequência, Vitor Pereira teve 
que se defender de críticas 
sobre a atuação da equipe.

Dos 11 jogos sem per-
der, são seis empates. A vi-
tória diante do Atlético-GO 
quebrou uma sequência de 
quatro igualdades -inclusive 
contra o time reserva do Al-
ways Ready-BOL, em casa. 
Para o jogo de ontem (4) 
sobre o Atlético-GO, o por-
tuguês teve seis desfalques 
para montagem da equipe: 
Maycon (suspenso), Raul 
Gustavo (covid-19), Willian, 
Fagner, João Victor e Jô (le-
sionados).

Ainda assim, chamou a 
atenção como a equipe esco-
lheu uma postura defensiva 
ao longo da segunda etapa, 
transformando o jogo prati-
camente num ataque contra 
defesa. No entanto, o VP já 
projeta evolução no desem-
penho da equipe.

“Vai melhorar [quando] 
os sete jogadores lesionados 
voltarem. Vamos melhorar 
automaticamente. Teremos 
mais soluções e vamos me-
lhorar automaticamente. É 
recuperar os jogadores le-
sionados, que são jogadores 
importantes, e continuar a 
trabalhar”, comentou.

O treinador já havia reco-
nhecido que o clube não atuou 
bem diante do América-MG. 
Analisando o jogo contra o 
Dragão, falou que há mérito 
em “defender com qualidade” 
sempre que necessário. Nas 
duas ocasiões, ele exaltou a 
entrega da equipe e valorizou 
os pontos conquistados desde 
a derrota para o Palmeiras, 

em abril, pelo Brasileiro.
O jogo de sábado foi o pri-

meiro de um mês que contará 
com outras seis partidas. Em 
média, um jogo a cada quatro 
dias. O VP não terá reforços no 
elenco, além do retorno dos 
lesionados. Para a próxima 
partida, o português terá, ao 
menos, o retorno do volante 
Maycon, que estava suspenso.

De acordo com as informa-
ções divulgadas pelo clube do 
Parque São Jorge, o técnico 
Vítor Pereira comandou uma 
atividade de posse de bola e 
depois montou o time titular 
para um treinamento tático 
simulando as movimentações 
do Cuiabá. Por fim, os atletas 
trabalharam as bolas paradas 

ofensivas e defensivas.
A tendência é de que o Ti-

mão inicie o confronto na 
Arena Pantanal escalado com: 
Cássio; Rafael Ramos, Robson 
Bambu, Raul Gustavo (Gil) 
e Fábio Santos (Lucas Piton); 
Du Queiroz, Cantillo (Giulia-
no) e Renato Augusto; Gusta-
vo Mosquito, Róger Guedes e 
Júnior Moraes (Adson).

Com 18 pontos ganhos 
após nove rodadas disputa-
das, o Corinthians lidera o 
Campeonato Brasileiro -se-
guido de perto por Palmeiras 
e Atlético-MG. O Cuiabá é o 
18º colocado com oito pontos 
ganhos e está dentro da zona 
de rebaixamento para a Série 
B da temporada de 2023.

O Corinthians atualmente lidera o Campeonato Brasileiro com 18 pontos após nove jogos disputados

Sonhos
Nunca é tarde para se ganhar. Insista, persista e não 

desista. 

Benjamin ou Aziz?
Sempre me perguntam quem foi melhor Aziz ou 

Benjamin?

Uma vencedora
Ela vem conquistando vitórias e mais vitórias. Seu 

objetivo maior é ser campeã do mundo no jiu jitisu, 
modalidade de esporte que cresce dia a dia no mundo 
inteiro. Chegou a vender trufas e bombons na rua e 
assim supedrou todos os obstáculos. Estou falando de 
Virgínia que já foi também atleta do futsal. Simpática e 
bonita merece o aplauso de todos nós.

Liberdade de expressão
É quando eu aceito as regras di jogo, respeito res-

peito a liberdade dos que pensam e votam diferente 
diferente de mim (Nagibe Melo).

Chão de estrelas
A lua cobria nosso zinco salpicando de estrelas nos-

so chão...

Corinthians faz preparação 
para partida contra Cuiabá 
O clube alvinegro de Vítor Pereira atualmente sustenta uma sequência de 
11 jogos sem derrota pela a primeira divisão da competição nacional 

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA. 
CNPJ: 18.519.733/0001-00

Torna público que requereu a Licença de Instalação Ambiental junto a Secretaria de Agricultura, Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e Pesca – SEAMP, para a construção de 01 edificação a seguir: Quadra D27 lote 
31B, no Loteamento às margens da Rodovia CE 040 – km 25 – Patacas – Aquiraz/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEAMP.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA. 
CNPJ: 18.519.733/0001-00

Torna público que requereu a Licença de Instalação Ambiental junto a Secretaria de Agricultura, Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e Pesca – SEAMP, para a construção de 01 edificação a seguir: Quadra D23 lote 
02A, no Loteamento às margens da Rodovia CE 040 – km 25 – Patacas – Aquiraz/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEAMP.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA. 
CNPJ: 18.519.733/0001-00

Torna público que requereu a Licença de Instalação Ambiental junto a Secretaria de Agricultura, Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e Pesca – SEAMP, para a construção de 01 edificação a seguir: Quadra D22 lote 
01A, no Loteamento às margens da Rodovia CE 040 – km 25 – Patacas – Aquiraz/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEAMP.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 18.519.733/0001-00

Torna público que requereu a Licença de Instalação Ambiental junto à Secretaria de Agricultura, Meio Am-
biente, Recursos Hídricos e Pesca – SEAMP, para a construção de 01 edificação a seguir: Quadra D09 lote 
24A, no Loteamento às margens da Rodovia CE 040 – km 25 – Patacas – Aquiraz/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEAMP.

MAYARA BATISTA DOS SANTOS, torna público que requereu a AUTARQUIA MU-
NICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE BEBERIBE – AMABE, a Licença Ambiental, para 
construção de uma construção com características de residência multifamiliar, com 
área total do terreno de 1.093,23 m² e área construída de 605,06 m², no município 
de Beberibe, no endereço Av. Maria Calado S/N, Centro – Beberibe - Ceará. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMABE.

PREÁ VILA DO KITE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, inscrita 
no CNPJ/MF nº 35.396.354/0001-81, torna público que recebeu da SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, INDÚSTRIA E CO-
MÉRCIO – SEMATICA, a Licença Prévia – LP – nº 002/2022, com validade 
de 16/05/2023, para condomínio de lotes em um imóvel com área total de 
11,33hectares, situado na Vila Preá, Cruz/CE.

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° 27657 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS HENRIQUES DA ROCHA CARVALHO TERRA e PRISCILLA FERREIRA PALTRINIERE;
Edital n° 27658 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS EDUARDO ROMANHOLI BRASIL e CAMILA FERREIRA FERNANDES;
Edital n° 27659 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO ALVES DA SILVA e YASMINE LAILLA VASCONCELOS RODRIGUES;
Edital n° 27660 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOACILIO LIMA DOS SANTOS e LUCILENE GOMES DE SOUSA;
Edital n° 27661 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO ALVES FERREIRA e MARCIA KARINA QUEIROZ;
Edital n° 27662 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICHARD DE OLIVEIRA GOMES e JÚLIA DE OLIVEIRA MAPURUNGA;
Edital n° 27663 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS RIBEIRO NOGUEIRA e CAMILA BARBOSA GONDIM;
Edital n° 27664 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JAIRO SEVERINO DE SOUSA BRASIL e TALYTA BARROS MACIEL;
Edital n° 27665 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR BARBOSA PEREIRA e LETYCIA MOREIRA MENESES;
Edital n° 27666 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JOSÉ DE ALCANTARA e CYNTIA SANTOS DA SILVA;
Edital n° 27667 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR DE MORAIS MARQUES e BÁRBARA LOPES SOARES;
Edital n° 27668 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ANTONIO DE MARINHO PONTES JUNIOR e MARISA HELENA GAZZINEO BIJOTTI;
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, 06 de Junho de 2022.
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76122 - GILSON FERREIRA DA SILVA e SOCORRO DE MARIA SILVA DO 
NASCIMENTO; Edital n° 76123 - THIAGO DA SILVA ALBUQUERQUE e BEATRIZ 
ROCHA DA COSTA; Edital n° 76124 - FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA DUARTE 
e ANA MARIA SOUSA GOMES; Edital n° 76125 - JOSÉ ÚDSON ALVES e JACQUELINE 
DE OLIVEIRA BARBOSA; Edital n° 76126 - DIOGO MARINHO FERREIRA e 
ACÁCIA LIMA DE CASTRO OLIVEIRA; Edital n° 76127 - JOSÉ CLAUDIO SOUZA 
DE OLIVEIRA JUNIOR e ROSIANE SOARES DE SOUZA; Edital n° 76128 - LUÍS 
CARLOS EVANGELISTA FREITAS e CECILIA MOTA DE MELO; Edital n° 76129 - 
LUCAS DE SOUSA LIMA e MARIA EDUARDA DE OLIVEIRA SIMÃO; Edital n° 76130 
- CÍCERO ROGÉRIO FERREIRA DA SILVA e PATRICIA ALEXANDRE DE SOUSA;
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, 06/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

Publicado no Jornal O Estado em 07.06.2022
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°30772 ALEXANDRE FLORENÇO DE VASCONCELOS E CLEIRISLENE OLIVEIRA DE ARAUJO 
N°30773 JANDERSON ROQUE CAVALCANTE E GLEICIANE SILVA FREITAS 
N°30774 MARIO ANASTACIO DE SOUZA FILHO E GERALDA VIDAL QUINTELA .

Fortaleza, 06 de junho de 2022.
Maria Valsicleide de Moura

Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9675-FABIANO ROCHA DA SILVA E ANDRESSA SOUSA FERREIRA
Nº9676-VALMARQUES DO NASCIMENTO BRASIL E FRANCISCA DAS CHAGAS COSTA MOURA
Nº9677-FRANCISCO JOSÉ MESQUITA MOREIRA E ALEXANDRA DE ABREU ARRUDA
Nº9678-JOSÉ ROMÁRIO MENDES DE SOUZA FILHO E MARINA DE OLIVEIRA BESERRA
Nº9679-EUDES TEIXEIRA SILVA E LUANA SANTOS SILVA
Nº9680-JESIEL SOUSA DE CASTRO E CRISTIANE MOTA SOARES MAGALHÃES
Nº9681-MOISÉS DE LIRA PESSÔA E ELAYNE CASTRO CORREIA
Nº9504-ALEKSANDRO SILVA DOS SANTOS E MAÍRA KELLY VIANA DO NASCIMENTO

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-CE, 06 de junho de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

 CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30582 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: ANTONIO 
WELTON FREIRE INACIO e SILVANA FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 30579 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: FRANCISCO 
WANDERSON DOS SANTOS SILVA e DARLENE REBECA DOS SANTOS SILVA;
Edital n° 30578 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: JHONNY ALVES 
DE ALMEIDA e JESSICA JULIANA DE ANDRADE SILVA;
Edital n° 30583 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: MARCOS RO-
BERTO FERREIRA DE ANDRADE e MARCIA DE OLIVEIRA CORTEZ;
Edital n° 30580 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: MATEUS FER-
REIRA ANDRADE e RAQUELY MENEZES DE SOUZA;
Edital n° 30581 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: RAUL SERAFIM 
DA COSTA NETO e FABIA VALERIA RODRIGUES SOARES;
Edital n° 30586 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: GIDEON DE 
SOUSA DAVI e MIKELANE CANUTO;
Edital n° 30585 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: MIGUEL RO-
DRIGUES CAVALCANTE e MIRIAN JUNQUEIRA DAMASCENO;
Edital n° 30584 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: PAULO ROBER-
TO VIANA MARTINS JUNIOR e MARIA IZABEL MOREIRA DE SOUSA;
Edital n° 30587 - Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: DARLAN MAR-
TINS DE OLIVEIRA e NAYARA BARROSO PAIVA;
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 06 de junho de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31071 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAXSUEL ROBERTO MACHADO DE SOUZA PRIMO e VITÓRIA NATÁLIA BARBOSA DOS SANTOS;
Edital n° 31063 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANIEL GONÇALVES RODRIGUES e ALAN AVILA DE CASTRO;
Edital n° 31064 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ SIVONEY NOGUEIRA DE SENA e SARAH BRENDA COSTA BARRETO;
Edital n° 31058 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ EDVARDO MENDES FILHO e VITÓRIA BARBOSA BANDEIRA;
Edital n° 31065 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CALVIN SENA SILVA BATISTA e SÂMELA AURIANE RODRIGUES;
Edital n° 31066 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SERGIO LUIZ NABARRO JÚNIOR e ELOANA ALVES DOS SANTOS;
Edital n° 31059 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI JORGE AGUIAR DO REGO e GERMANA NATACHA DE ARAUJO ALVES;
Edital n° 31067 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VÍTOR DE SOUZA AMARAL e NATALIA MORAES RODRIGUES;
Edital n° 31068 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS SOUZA SAMPAIO NUNES e AMANDA HELLEN FONTELES FEIJÓ DE LIMA;
Edital n° 31060 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLAUDEMIR FERNANDES ROCHA e VALDISIA DE MENEZES ROCHA;
Edital n° 31061 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ENEAS EGIDIO PEREIRA e MAXWELL SALES DE SOUZA;
Edital n° 31062 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ WELLYNGTON DE SOUZA JÚNIOR e KAREN FERREIRA BARROSO AGUIAR;
Edital n° 31070 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EZEQUIAS MIRANDA COSTA e VITÓRIA LIMA NUNES;
Edital n° 31069 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RICARDO ARAÚJO DE CASTRO e ADNA CYNTHYA MUNIZ RIBEIRO.

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, 06 de junho de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe



Reciclagem é um assun-
to bastante comentado hoje 
em dia. O que torna também 
algo muito vantajoso ao meio 
ambiente. É comum vermos 
diversas campanhas nas ruas, 
em empresas e ou em diver-
sos lugares  que falam sobre 
o tema. As vantagens com a 
reciclagem é que poderemos 
diminuir os custos com lim-
peza urbana, evitarmos a po-
luição e conseguimos  reduzir 
as emissões de gases de efeito 
estufa que provocam a mudan-
ça climática global, mantendo 
o Meio Ambiente sustentável 
para as gerações futuras. 

O objetivo de reciclar não  
é apenas a redução da quan-
tidade de lixo, mas também 
recuperar produtos e sua ma-
téria-prima. Além de contri-
buir para a preservação do 
meio ambiente e a redução da 
degradação ambiental, melho-
ramos também a qualidade de 
vida do ser humano. A recicla-
gem em si, é um processo de 
transformação. Convertemos 
o desperdício de produtos em 
materiais utilizáveis. É um 
processo de reaproveitamento. 

A Política Nacional de Re-
síduos Sólidos (Lei Federal 
12.305/2010) determina que 
todo material produzido pelas 
atividades domésticas e comer-
ciais que serão possíveis de co-
leta pelos serviços de limpeza 
pública, deve ser encaminhado 
para destinação final apenas 

quando não é possível seu rea-
proveitamento, seja por meio 
da reciclagem, da reutilização, 
da compostagem ou da gera-
ção de energia. Quando não 
existem tecnologias viáveis os 
resíduos devem ser destinados 
a aterros sanitários. Entretanto, 
do volume produzido em 2016, 
quase 30 milhões de toneladas 
não tiveram a destinação ade-
quada, o que representa um 
percentual de 41,6% do total 
gerado, o que transforma os 
resíduos sólidos em um gra-
ve problema ambiental, pois o 
descarte inadequado pode car-
regar esse material para os cór-
regos e rios e consequentemen-
te, alcança os oceanos, além da 
problemática dos lixões, os im-
pactos na saúde pública dentre 
outros efeitos negativos.

Em Fortaleza, existem gru-
pos solidários que atuam na 
capital cearense desde a déca-
da de 90 promovendo assis-
tência a moradores de comu-
nidades por meio da coleta 
de reciclagem e da venda de 
objetos usados. Esse projeto 
gera emprego e renda além de 
garantir a aquisição de objetos 
com preços acessíveis às famí-
lias de baixo poder aquisitivo. 

O projeto EMAÚS é uma 
ONG internacional. A Emmaus 
International, foi criada em 
1971 pelo Abbé Pierre, é um 
movimento ativo de solida-
riedade que luta contra a po-
breza e a exclusão. Reúne 425 

associações em 41 países em 4 
continentes. O projeto defen-
de valores como acolhimento, 
solidariedade, abertura, respei-
to e partilha em contextos so-
ciais, económicos e políticos. E 
tem como objetivo agir contra 
as causas da pobreza e ser um 
motor de transformação social 
, ajudando os mais desfavoreci-
dos a se tornarem protagonistas 
de suas próprias vidas.

No Ceará, existem três or-
ganizações que fazem parte 
desse projeto. O Emaus Amor 
e Justiça, localizado no bairro 
Pirambu, Emaus Amor e Ci-
dadania no Bairro Vila Velha 
e Emaús Amor e Cidadania 
em Maracanaú, região me-
tropolitana de Fortaleza.

O Movimento Emaús Amor e 
Justiça foi fundado em 12 de ou-
tubro de 1992 pelo padre fran-
cês Henri Le Boursicaud, por 
Airton Barreto e por algumas 
pessoas da comunidade do Pi-
rambu, que já tinham experiên-
cia em trabalhos comunitários. 
Esta atividade oferece produtos 
de segunda mão que beneficia 
tanto as pessoas envolvidas no 
projeto como os clientes mora-
dores da comunidade do gran-
de Pirambu e adjacências. A 
instituição tem a visão de que 
os que mais sofrem precisam 
ser ajudados, apoiados e lem-
brados, o bazar é uma forma de 
fazer a  diferença na comunida-
de onde está inserida.

De acordo com Solange 

Venâncio, secretária admi-
nistrativa do projeto, fala um 
pouco mais de como é feito a 
triagem dos produtos recebi-
dos e comenta também que o 
movimento além de arreca-
dar produtos para reciclagem, 
também realiza diversas doa-
ções cotidianamente. Igrejas, 
comunidades terapêuticas, 
casas de acolhimento e asso-
ciações são alguns dos benefi-
ciados. Ações sociais também 
são promovidas com morado-
res de rua, onde é distribuído 
água, sopas e lanches, como 
cachorro quente, refrigerantes 
e sucos. “É muito gratificante 
fazer parte desse projeto, pois 
além de praticar a solidarie-
dade, preservamos também o 
meio ambiente. Ao receber-
mos os objetos, eles são devi-
damente classificados e distri-
buídos nas oficinas adequadas. 
Os oficineiros verificam as con-
dições e, caso necessário, rea-
lizam o conserto. Se os objetos 
não forem recuperáveis, o mate-
rial pode ser reaproveitado por 
meio da nossa oficina de reci-
clagem. Todos os dias aprendo 
a ser um ser humano melhor, 
ter mais empatia pelas pessoas e 
procuro sempre ajudar na medi-
da do possível.”, conclui. 

Economicamente falando, 
podemos citar que a recicla-
gem motiva o aumento dos 
rendimentos de uma empresa. 
Um exemplo é que a empresa 
pode adotar essa medida como 

uma redução de custos em 
seu processo produtivo. Com 
a reciclagem, a organização 
conseguiria inclusive atingir a 
sustentabilidade financeira em 
seu próprio negócio. 

José Edmilson, servidor pú-
blico, 60,  afirma que conhece 
o projeto EMAÚS há 10 anos 
e o vê como algo maravilhoso 
onde as pessoas têm a oportu-
nidade de doar materiais, ao 
invés de mandar para o lixo 
desperdiçando os materiais. 
“O EMAÚS colabora com a 
sustentabilidade, é um verda-
deiro parceiro das coletas se-
letivas.  Os produtos que são 
recebidos são reformados e 
vendidos com preços acessí-
veis e o que é arrecadado volta 
em benefício para a socieda-
de através de projetos sociais. 
Colaboro com o projeto divul-
gando os trabalhos, além de 
doar alguns objetos.”, diz. 

Na última quinta-feira (2), o 
prefeito de Fortaleza, José Sarto, 
participou de uma Conferência 
chamada Stockholm+50 que 
foi realizada através do Progra-
ma das Nações Unidas para o 
Meio Ambiente (UNEP), em 
sua viagem ao exterior na Sué-
cia. Ele compôs painel temá-
tico sobre gestão de resíduos 
sólidos e assumiu compromis-
so de aumentar a taxa de reci-
clagem em Fortaleza para 50% 
em até oito anos.

Por Ismael Azevedo
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A rede varejista cearense Supermercado Pinheiro – O Bom Vizinho, dando continuidade ao seu plano de expansão, 
anuncia duas novas operações no interior cearense, com a aquisição de unidades da rede Casa Grande Super e 
Atacarejo, uma em Quixeramobim e outra em Aracati. As duas lojas passarão a funcionar a partir de julho de 2022.

FOTO DIVULGAÇÃO

Rapidíssimas
Estatísticas do DATASUS indicam que as medidas pre-

ventivas adotadas na pandemia de Covid-19 reduziram o 
número de internações de pacientes com asma no Sistema 
Único de Saúde (SUS). Os dados mostram que no ano de 2019 
eram 77 mil pacientes com asma internados. Em 2020, com 
as restrições impostas pela pandemia, o número caiu para 45 
mil internações por asma. (fonte: Gengiber Comunicação).

“A máscara, o distanciamento social e as outras ações adota-
das preveniram não só a Covid, mas todas as infecções respi-
ratórias, que são um dos principais desencadeantes das crises 
de asma”, explica Dr. Pedro Giavina-Bianchi, coordenador do 
Departamento Científico de Asma da Associação Brasileira de 
Alergia e Imunologia (ASBAI).

O Shopping Benfica irá promover em junho uma pro-
gramação musical para todos os gostos e ritmos. Toda 
sexta-feira deste mês, sempre a partir das 19h, na Praça de 
Alimentação, o público terá a chance de conferir tributos 
a artistas nacionais e estilos que ainda hoje fazem sucesso 
entre pessoas de todas as idades. No dia 3, por exemplo, a 
banda Outrora faz um show com os clássicos dos anos 1980. 
Na semana seguinte, dia 10, Jessivan Cardoso homenageia o 
grupo Roupa Nova e o cantor e compositor cearense Fagner.

No dia 17, Betto Lins faz um tributo aos artistas do Nor-
deste, com destaque para Zé Ramalho, Alceu Valença, Fagner 
e Geraldo Azevedo. Para finalizar, no dia 24, Emanuh Barros 
promete levar o bom e velho Rock’n’Roll para o Shopping Benfi-
ca, apresentando os maiores sucessos da cantora baiana Pitty.

Em solenidade 
marcada para o dia 10 
de junho, às 17h30, 
o Fórum Trabalhistas 
de Crateús será 
designado com 
o nome “Juiz do 
Trabalho Paulo 
Roberto de 
Vasconcelos Maia”. 
Até então não 
havia sido atribuído 
nome ao Fórum 
daquela localidade, 
e por proposição 
da Presidência do 
Tribunal Regional 
do Trabalho da 7ª 
Região (TRT-7), o 
nome do magistrado 
foi aprovada por 
unanimidade pelo 
plenário do órgão, 
em sessão realizada 
no dia 1º de outubro 
de 2021.

Natural de Fortaleza, 
o homenageado exerceu 
o cargo de procurador 
do estado do Ceará no 
período de abril de 1992 
a março de 1993, quan-
do ingressou como juiz 
do trabalho substituto 
no Tribunal Regional do 
Trabalho da 6ª Região 
(PE), onde permaneceu 
até fevereiro de 1994. 
Nesse mesmo ano, 
ingressou na Justiça 
do Trabalho do Ceará, 
e 1997 foi promovido 
a presidente da então 
Junta de Conciliação 
de Julgamento (JCJ) 
de Crateús. Em 2001, 
foi removido para JCJ 
de Quixadá.

E mais...

Meio Ambiente: Organização Não Governamental 
contribui para processo sustentável em Fortaleza
Grupos solidários atuam na capital cearense desde a década de 90 promovendo assistência a moradores por meio da reciclagem sustentável

Galpão do EMAUS com produtos a serem vendidos por preços acessíveis

Um pouco de muita gente

A Clínica Kaline Ferraz, referência em tratamentos estéticos em Fortaleza, lançou a campanha “Amores do bem” em alusão ao Dia dos Namorados. Na 
compra de um pacote KF + um procedimento dermatológico no gift card, o cliente ganhará duas massagens ou duas radiofrequências. E mais: aqueles que 
adquirirem pacote ou procedimento dermatológico concorrem a um jantar no restaurante Coco Bambu. “É mais uma forma de presentar os pacientes da 
nossa clínica. Não poderíamos deixar passar uma data tão importante quanto o Dia dos Namorados”, destaca a dermatologista Kaline Ferraz. A campanha 
segue até o dia 12 de junho, o sorteio no dia 30 de junho e o jantar no dia 2 de julho. A clínica também realizou uma ação institucional com quatro casais. 
Para “eternizar” o amor dos apaixonados, a empresa fez fotos para a campanha. Além da Dra. Kaline, seu esposo, Alfredo Sávio, participaram da sessão 
fotográfica, os pacientes: Marina Jataí Gadelha e Leodi Arthur dias Alves; Samylle Capibaribe e Paulo Roberto Linhares; Stefani Gurgel e Matheus Athayde.

Depois de abrir a 8ª edição 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 
espetáculos 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 mun-
do...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 Espa-
nha. Toda a programação é gratuita.

Na sequência, o festival arma o picadeiro em Paracuru, 
com programação de 10 a 12 (sexta a domingo), Itapipoca de 
14 a 16 (terça a quinta-feira) e encerrando em Fortaleza nos 
dias 18 e 19 de junho.

Nesta edição, o festival conta com mais de 70 apresenta-
ções de 47 trabalhos diferentes de mais de 40 grupos e ar-
tistas 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 Fortaleza, Maracanaú, Juazeiro do Norte, Caucaia, São 
Gonçalo do Amarante, Paracuru, Russas e Itapipoca.

De 5 a 11 de junho acontece a Semana Mundial da Alergia 
com o tema “A conexão asma e alergia: respirando melhor”. 
Em Fortaleza, a semana será centro de debates, no dia 4 de 
junho (sábado), de 8h às 12h, na sede da Sociedade Cearen-
se de Pediatria (Socep), com o tema as Estações Práticas da 
Alergia e voltado para os pediatras.

1Surfando no home-office 
nos segmentos laborais, a 

cérebro Larissa Maciel.

2Reassumiu após breve 
período de férias, 

Ânderson Tavora, o pulmão 
da Caixa Econômica.

3Viaja nesta sexta para o 
Balneário de Camboriú, 

Mariana Feitosa. Bateu as 
saudades da irmã Marina.

4Vânia Camurça im-
plantou no refinado  

BsTower seu movimentado 
consultório de psicologia. 

5São Benedito nos premiou 
com o talento de Karol 

Brito na academia wet fitness.

6Sandro Caron fez um 
golaço nomeando o 

muito bom Carlos Ale-
xandre para delegado da 
Delegacia de Controle e 
Exploração a Criança e ao 
Adolescente. Homem certo 
no lugar certo.

7Cidade amanhece mais 
feliz hoje com o aniversá-

rio de Vanessa de Queirós e 
Silva. Parabéns.

NUMERADAS

Em evento que aconteceu no Hard Rock Cafe 
sobre o Dia Livre de Imposto, presidente da 
CDL jovem no comando da ação posa na foto 
com o presidente da CDL Assis Cavalcante

Camila Arrais homenageou o artista plástico Vando Figueiredo 
no desfile da Rendá que aconteceu no Dragão Fashion Brasil

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Um dos melhores advogados locais, Chagas 
Lacerda foi muito homenageado pela 
passagem de seu aniversário. Parabéns!


