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Orçamento. O ministro da Economia Paulo Guedes será ouvido hoje pela Comissão Mista de Orça-
mento (CMO) do Congresso Nacional para tratar sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 
2023. A LDO estabelece parâmetros para que seja elaborada a Lei Orçamentária Anual (LOA).NACIONAL

A votação da 
Segunda Turma 

do Supremo, que 
conta com cinco 
integrantes, ter-
minou com três 

votos a dois

A gente não pode fazer tudo. Mas fazer nada não é 
uma opção

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara, sobre a alta de 
preços dos combustíveis 

J á se percebia em Lisboa, novembro 
passado, durante mais um evento de 
turismo judiciário e parlamentar, a tra-
ma do Congresso para aparelhar po-

liticamente a diplomacia. Chamou a atenção, 
durante recepção na residência da embaixada 
do Brasil em Portugal, senadores e deputados 
observando sua decoração, obras de arte, carros 
com motoristas. Todos babando de ambição. O 
tema das conversas era “capturar” os cargos da 
diplomacia, uma das poucas áreas protegidas de 
políticos oportunistas.

Ar de dono
Paulo Azi (União-BA), presidente do con-

selho de ética da Câmara, que coisa, foi visto 
fazendo um tour pela residência oficial, com 
ar de dono.

Clima se cobiça
Nesse clima de cobiça, citavam a PEC 34, de 

Alcolumbre et caterva, que os permite assu-
mir embaixadas sem renunciar ao mandato.

Olha quem fala
“Claro, tem que ser sem perda de mandato”, 

salivava Aécio Neves, do PSDB, ex-presidente 
da comissão de Relações Exteriores da Câmara.

Já se vê no cargo
Convidados à recepção observaram o deputa-

do Domingos Neto (PSD-CE) fazendo pose de 
embaixador, fazendo piada. Já se via no cargo.

Estranho comando
O projeto é comandado pela cooperativa As-

smpc, que entregaria as unidades a 311 outras 
cooperativas, e cada uma delas a 20 associados.

Venda de ‘vagas’
Cooperativas são acusadas de vender ilegal-

mente “vagas” aos contemplados por até a R$30 
mil, que iriam para o bolso de diretores.

Dinheiro a rodo
A Promotoria de Defesa do Patrimônio Públi-

co e Social deve apurar denúncias de enriqueci-
mento ilícito dos personagens envolvidos.

Responsabilidade
O presidente da Câmara, Arthur Lira, quer 

ouvir o Cade sobre medidas a serem adotadas 

Políticos armam para tomar Itamaraty de assalto

O PODER SEM PUDOR

Fernando Henrique conhece bem José 
Serra. Por isso Itamar Franco, então presi-
dente, chamou-o no Ministério das Relações 
Exteriores para opinar sobre a nomeação 
de Serra como ministro da Fazenda. “O 
sr. pretende renunciar?”, perguntou FHC, 
maldoso. “Não estou entendendo, ministro”, 

respondeu Itamar, que junca teve senso de 
humor. “É que, ao nomear Serra, o sr. vai 
abdicar do poder. Conheço bem o Serra, ele 
é da turma do ‘eu sozinho’, tome muito cui-
dado...”, disse FHC, para “queimar” o velho 
“amigo”. Assim Serra acabou descartado e 
FHC virou ministro da Fazenda.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS
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Tucanos são como irmãos

diante do abuso da Petrobras para lucrar 
mais. “Não pode a Petrobras ter margem de 
lucro de 31% e a Shell, 6%”, disparou.

 
Tribunal holístico

Com post repleto de insinuações estranhas, 
o TSE foi às redes dar uma de psicólogo para 
explicar a “dissonância cognitiva”, conceito 
acadêmico da psicologia sobre ideias contra-
ditórias. Tudo a ver com justiça eleitoral.

 
‘Torcida’ pelo algoz

O ex-presidente da Câmara Eduardo 
Cunha (MDB), que vai disputar mandato de 
deputado federal por São Paulo, diz torcer 
pela eleição do ex-juiz Sérgio Moro, que o 
condenou à prisão, “para ter como enfren-
tá-lo”

Na última hora
O presidente do Paraná Pesquisa, Murilo 

Hidalgo, estima que há uma boa parcela da 
população que vai definir o voto apenas a 
poucos dias da eleição. Seja por desconhe-
cimento, descontentamento ou desinteresse.

À capela
O som não funcionou na hora do Hino Na-

cional, durante a cerimônia “Brasil Pela Vida 
e Pela Família”, no Planalto. Sem se fazerem 
de rogados, presidente Jair Bolsonaro e con-
vidados cantaram à capela.

 
Inacreditável

Algumas ONGs, algumas de má reputação, 
pediram a Joe Biden para “pressionar” o pre-
sidente Jair Bolsonaro a “respeitar a demo-
cracia”. Algo como devolver o acesso dessa 
turma ao dinheiro público, hoje vedado.

 
Contra o povo

A pelegada petroleira critica a redução a 
0% do ICMS de diesel e gás de cozinha, e 
corte de impostos federais no etanol e gasoli-
na. Ligados ao PT, são contra menos impos-
tos temendo que isso beneficie Bolsonaro.

 
Athos restaurado 

Passa por ampla restauração o belo painel 
de azulejos de Athos Bulcão no Salão Verde 
da Câmara dos Deputados. O trabalho é mi-
nucioso e cuidadoso, em cada azulejo, reali-
zado por uma equipe de especialistas.

Pensando bem...
...covid não é uma facada.

MP investiga no DF fraude
de cooperativas no DF
Inquérito aberto no Ministé-
rio Público do Distrito Federal 
(MPDFT) investiga a cobrança 
indevida de valores e a venda de 
“vagas” no projeto habitacional 
Alto Mangueiral, de 7 mil uni-
dades, em São Sebastião, perto 
de Brasília. Cooperativas são 
alvos da investigação, sobretudo 
duas, Asspen-DF e Coopermusa. 
O projeto é do governo do DF, 
mas quem o coordena na prática 
é uma advogada de direito fun-
diário, Fabiana Torquato, ligada 
a um senador de oposição, Izalci 
Lucas (PSDB-DF).

FOTO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ

Fernando Francischini (União-PR) foi cassado pelo TSE por fake news sobre urnas eletrônicas

A Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) manteve, nesta terça-
-feira (7), a cassação do de-
putado estadual Fernando 
Francischini (União Brasil-
-PR) e derrubou a decisão 
do ministro Kassio Nunes 
Marques que havia restituí-
do o mandato do parlamen-
tar. Francischini é apoiador 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e havia sido cassado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). Kassio havia ordenado 
na quinta-feira (2) a suspen-
são da decisão que cassou o 
mandato de Francischini.

O caso foi pautado por 
Kassio para análise da Se-
gunda Turma da corte nesta 
terça. Ele é o presidente da 
turma, que tem cinco inte-
grantes, e levou sua decisão 
a referendo desses ministros. 
Na tarde desta terça, a turma 
votou, por três votos a dois, 
por manter a decisão do TSE 
que cassou Francischini.

Além de Kassio, votou pela 
restituição do mandato de 
Francischini apenas o minis-
tro André Mendonça. Ambos 
foram indicados à corte pelo 
p r e s i d e n t e 
Bolsonaro. Os 
ministros Ed-
son Fachin, 
Ricardo Le-
wandowski e 
Gilmar Men-
des discorda-
ram e se ma-
nifestaram de 
forma contrá-
ria: “Entendo 
que a deci-
são proferida 
pelo TSE está correta e ade-
quada à ordem jurídica”, 
disse Fachin, que também é 
presidente do TSE. Segundo 
ele, o então candidato dis-
seminou informações falsas 
com o objetivo de tumultuar 

o sistema eleitoral, o que se-
ria uma irregularidade grave.

Ao pautar o julgamento 
para a Segunda Turma, Kassio 
esvaziou o julgamento em pla-
taforma virtual de um recurso 
relatado por Cármen Lúcia 
que questionava sua decisão 
no caso Francischini. No ple-

nário virtual, 
os 11 minis-
tros estavam 
aptos a votar, 
e havia a pos-
sibilidade de 
uma derrota 
com uma di-
ferença maior 
para Kassio.

O julga-
mento do ple-
nário virtual 
até chegou a 

ser iniciado na madrugada 
desta terça, mas o ministro 
André Mendonça logo pediu 
vista (mais tempo para análi-
se) e suspendeu o julgamento. 
Antes de Mendonça pedir vis-
ta, a própria Cármen Lúcia ha-

via votado contra a decisão de 
Kassio, além de Edson Fachin 
e Alexandre de Moraes.

Na noite da última segun-
da-feira (6), o vice-procu-
rador-geral eleitoral, Paulo 
Gonet Branco, também havia 
recorrido da decisão de Kas-
sio. Em manifestação enviada 
ao Supremo, o representante 
da Procuradoria-Geral Elei-
toral (PGE) rechaçou a tese 
de que houve “alteração de 
jurisprudência no curso do 
processo eleitoral de 2018”, 
reforçando argumentos en-
viados anteriormente ao TSE 
por ocasião da análise de um 
recurso de Francischini.

Caso
Aliado de Jair Bolsonaro, 

Fernando Francischini foi 
cassado em outubro do ano 
passado devido à publicação 
de um vídeo, no dia das elei-
ções de 2018, no qual afir-
mou que as urnas eletrônicas 
haviam sido fraudadas para 
impedir a votação no então 

candidato a presidente da 
República.

A decisão liminar (provisó-
ria) de Kassio teve um efeito 
simbólico que mexia não só 
com as eleições como tam-
bém com a crise permanente 
de tensão de Bolsonaro com 
o Poder Judiciário. Isso por-
que o magistrado foi indicado 
ao STF por Bolsonaro, tem 
votado a favor de causas do 
presidente em diferentes jul-
gamentos, mesmo que de for-
ma isolada, e na última sema-
na derrubou uma decisão do 
plenário do TSE usada como 
exemplo contra a propagação 
de fake news nas eleições.

Para ministros do Supremo, 
a decisão de Kassio derrubou 
um entendimento que era 
visto como um marco na es-
tratégia do TSE de conter ata-
ques de bolsonaristas contra 
o Judiciário e a contagem de 
votos. Também entenderam 
que houve uma manobra de 
Kassio para manter a relatoria 
no processo de Francischini.

Equipes iniciam nova 
fase de buscas por 
desaparecidos no AM

O terceiro dia de buscas 
pelo indigenista licenciado 
da Funai Bruno Pereira e 
pelo jornalista inglês Dom 
Phillips, colaborador do 
jornal Guardian, desapa-
recidos desde domingo 
(5), começou na manhã de 
ontem (7) com o envio de 
reforço de mergulhadores 
e especialistas em buscas 
na selva da polícia estadual 
do Amazonas.

De acordo com a Secre-
taria de Estado de Seguran-
ça Pública do Amazonas, 
mais nove policiais saíram 
de Manaus na manhã desta 
terça (7), com destino a 
Tabatinga e depois a Ata-
laia do Norte, a 1.136 km 
de Manaus. O trajeto da 
equipe de resgate envolve 
transporte aéreo e fluvial, 
segundo o governo esta-
dual, e, por isso, a previsão 
é que eles cheguem no final 
da manhã no destino para 
se juntarem à equipe de 
buscas que já atua no caso. 
Já a Marinha informou 
que na manhã desta terça 
usa um helicóptero do 1º 
Esquadrão de Emprego 
Geral do Noroeste, duas 
embarcações e um jet ski 
nas buscas.

Os dois desaparecidos 
viajavam pelo Vale do Ja-
vari, no Amazonas, e estão 
desaparecidos. O último re-
gistro dos dois aconteceu na 
manhã de domingo (5), na 
comunidade de São Rafael. 
Segundo a União dos Povos 
Indígenas do Vale do Javari 

(Univaja) e o Observatório 
dos Direitos Humanos dos 
Povos Indígenas Isolados e 
de Recente Contato (Opi), o 
indigenista sofria ameaças.

Nesta segunda, o Co-
mando Militar da Ama-
zônia (CMA) emitiu nota 
informando que está em 
condições de cumprir 
“missão humanitária” de 
busca e salvamento se 
referindo ao resgate do 
indigenista e do jornalista. 
A nota destaca que esta 
tarefa é feita ao longo da 
história do CMA, mas que 
o comando precisa ser 
acionado pelo “escalão su-
perior. “Contudo as ações 
serão iniciadas mediante 
acompanhamento por par-
te do Escalão Superior”.

Na manhã desta terça, a 
Polícia Federal informou 
que integra a equipe de 
buscas de Bruno Pereira 
e Dom Phillips desde a 
segunda-feira com o apoio 
da Marinha no rio Itaquai. 
Segundo a nota, incursões 
foram feitas no trajeto que 
compreende o deslocamen-
to dos dois desaparecidos e, 
em uma das comunidades 
ribeirinhas, duas pessoas 
que tiveram contato com o 
indigenista e o jornalista fo-
ram levadas à sede do mu-
nicípio de Atalaia do Norte 
para prestarem depoimento. 
Ninguém foi preso, segundo 
a nota da PF. A corporação 
informa ainda que as buscas 
retomam nesta terça com o 
apoio de um helicóptero.

STF mantém cassação do 
TSE a deputado bolsonarista
A decisão da corte derruba decisão do ministro Kássio Nunes Marques, 
indicado por Bolsonaro, e ocorre em meio a tensões entre os Poderes

CONVOCAÇÃO
COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS – 
COGERH Em conformidade com o disposto nos 124 da Lei nº 
6.404/76 e no Estatuto Social da Cogerh, em seus Artigos 10 e 
11, II, bem como para atender o disposto na Lei nº 13.303/16, 
convocamos os acionistas da Companhia de Gestão dos Recur-
sos Hídricos – COGERH para Assembleia Geral Extraordinária 
– AGE, a qual se realizará às 10h, do dia 30/06/2022 (quinta-
-feira), a ser transmitida por videoconferência, a fim de delibe-
rarem sobre os seguintes assuntos: I – Eleição e posse do Dire-
tor Presidente da Cogerh; II – Eleição e posse dos Membros do 
Conselho de Administração; III – Eleição e posse dos Membros 
do Conselho Fiscal. João Lúcio Farias de Oliveira – Diretor 
Presidente da  COGERH
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Shoppings RioMar sorteiam viagens 
internacionais, um ano de cinema e shows

kelton@oestadoce.com.br

A Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco oferta 180 vagas em cinco cursos neste mês de junho. As inscrições para o processo seletivo podem ser 
feitas no site www.gastronomiasocial.org.br, nos dias 7 e 8 (terça e quarta) para o ciclo 1, e nos dias 14 e 15 de junho, para o ciclo 2. As seguintes formações es-
tarão disponíveis: “Comida de Rua: Pratos Regionais” (20h), “Salgados para Festa” (20h) e “Organização e Planejamento de Eventos Gastronômicos” (40h), todas no 
formato presencial com inscrições no ciclo 1;  “Bolos Comerciais e Regionais” (20h - presencial) e “Marketing Digital para Gastronomia” (20h - on-line), com inscri-
ções no ciclo 2. As vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, seguindo critérios estabelecidos em edital. Para participar do processo seletivo, os candidatos 
devem ter a partir de 17 anos, incluindo adultos e idosos, disponibilidade para participar das aulas (manhã: das 8h30 às 12h; tarde: 13h30 às 17; noite: das 18h30 
às 21h)  e comprovante de vacinação contra Covid-19, conforme o calendário de vacinação. Os cursos também contam com vagas para pessoas com deficiência.

A Prefeitura de Fortaleza, 
por meio da Secretaria Muni-
cipal da Cultura de Fortaleza 
(Secultfor), em parceria com 
o Instituto Cultural Iracema 
(ICI), divulga o edital para se-
leção de até 38 trabalhos artís-
ticos, com temática livre, para 
compor a 73º edição do Salão 
de Abril. A mostra de artes é 
uma das mais antigas em ati-
vidade no Brasil e faz parte do 
calendário de eventos da capi-
tal cearense, com participação 
expressiva de público e acla-
mação da crítica especializada. 

As inscrições dos interes-

sados começam nesta terça-
-feira, 7 de junho, e seguem 
até o dia 17 de junho, às 
23h59min, por meio do site 
www.salaodeabril.com.br. 
Na plataforma, poderão ser 
realizadas inscrição, submis-
são do trabalho artístico e o 
envio da documentação de 
habilitação jurídica.  

Para compor o edital, uma 
consulta pública foi realizada 
em duas etapas. No dia 12 de 
maio, ocorreu um primeiro 
momento no Teatro Anto-
nieta Noronha (Centro), em 
uma reunião com artistas do 

campo das artes visuais para 
construir de forma coletiva 
a minuta agora apresentada. 
Já a segunda etapa realizada 
para escuta dos artistas e pro-
dutores, aconteceu na quinta, 
2, e na sexta, 3 de junho, com 
a disponibilização da minuta 
no Canal Cultura, da Prefei-
tura de Fortaleza. 

A inscrição será gratuita, 
sendo trinta vagas destinadas 
exclusivamente a artistas vi-
suais que sejam residentes ou 
comprovadamente radicados 
no estado do Ceará, ficando 
as oito vagas restantes desti-

nadas exclusivamente para 
artistas residentes ou com-
provadamente radicados nos 
demais estados do Nordeste 
brasileiro. Pela participação 
na 73ª mostra do Salão de 
Abril, os proponentes sele-
cionados receberão o valor 
bruto de R$ 5 mil cada. 

De acordo com o edital, 
cada proponente inscrito 
poderá submeter até um tra-
balho como autor e até um 
como coautor, em qualquer 
categoria dentro da lingua-
gem das Artes Visuais. As 
obras podem ser uma indi-

vidual do próprio artista ins-
crito e/ou uma obra coletiva 
da qual ele seja co-autor, de-
vendo, neste último caso, ter 
a anuência dos demais coau-
tores da obra coletiva. 

Temas e homenagens
Nesta edição, a mostra 

realiza uma homenagem ao 
centenário de um dos marcos 
culturais brasileiros, a Sema-
na de Arte Moderna, conhe-
cida também como Semana 
de 22. O movimento ocorreu 
em São Paulo, entre os dias 13 
e 17 de fevereiro de 1922, no 
Teatro Municipal. À época, 
participaram nomes como 
Tarsila do Amaral, Anita 
Malfatti, Mário de Andrade, 
Oswald de Andrade, Heitor 
Villa-Lobos, Di Cavalcanti, 
entre outros. Em 2022 é ce-
lebrado ainda o centenário 
do artista cearense Antônio 
Bandeira, que fez parte do 
Movimento Modernista de 
Fortaleza, nos anos 1940, e 

foi o vencedor do 1º Salão de 
Abril, em 1943. 

“A Semana de 22 é conheci-
da como um período disrup-
tivo para a cultura brasileira, 
um momento de mudanças, 
novas propostas, vanguar-
da”, contextualiza o secretá-
rio municipal da Cultura de 
Fortaleza, Elpídio Nogueira. 
“A nosso intuito ao trazermos 
esta temática é, também, dia-
logarmos com as propostas 
disruptivas que os artistas, 
historicamente, trazem para o 
Salão de Abril. O evento é um 
espaço para ousar, que acolhe 
as mais diversas ideias, lin-
guagens e formatos”.

SECULTFOR E ICI ABREM INSCRIÇÕES SECULTFOR E ICI ABREM INSCRIÇÕES 
PARA A  73PARA A  73aa EDIÇÃO DO SALÃO DE ABRIL EDIÇÃO DO SALÃO DE ABRIL

As inscrições que são gratuitas, já estão abertas e seguem até o próximo dia 17 de junho para até 38 trabalhos artísticos

  
Inscrições para o 73º Salão de 
Abril - edição 2022. Período: de 
seis a 17 de junho, às 23h59min, 
Inscrições: por meio do site 
www.salaodeabril.com.br

Na semana que antecede o 
Dia dos Namorados (12/6), as 
compras dos presentes devem 
movimentar varejo e trazem 
a expectativa de crescimen-
to de 50% em vendas e flu-
xo de clientes nos shoppings 
RioMar Fortaleza e RioMar 
Kennedy, em relação ao ano 
de 2019. Uma das apostas dos 
centros de compras são as 
promoções do período, que 
sortearão viagens para países 
da América do Sul e um (1) 
ano de cinema. Para aumen-
tar as chances dos clientes, as 
compras realizadas nas plata-
formas RioMar Online valem 
cupons em dobro para parti-
cipação dos sorteios.

Além das ações promo-
cionais, o RioMar Fortaleza 
contará também com o show 
da cantora e compositora 
paulista, Mariana Aydar na 
quinta-feira, 9/6. A apresen-
tação tem acesso gratuito, 
com início às 19h30, na Praça 
de Alimentação do Piso L3.

Amor de malas prontas
Aquele sonho de uma via-

gem internacional ficou a 
apenas R$ 100,00 de distân-
cia com a promoção “Amor 
de Malas Prontas” do RioMar 
Fortaleza. Isso porque o shop-
ping sorteará cinco (5) clien-
tes que poderão viajar, com 
direito a um acompanhante, 
para um dos cinco (5) desti-
nos da América Latina, a ser 
escolhido por cada ganhador: 
Argentina, Colômbia, Peru, 

Chile ou Uruguai. A partici-
pação é simples, basta reunir 
R$100,00 em notas fiscais das 
lojas físicas participantes ou 
RioMar Fortaleza Online, no 
período de 1º a 12 de junho, 
e ir até o posto de trocas lo-
calizado na Praça de Eventos 
do Piso L1. O sorteio será na 
segunda-feira, 13/6, às 19h30, 
transmitido pelas redes so-
ciais do shopping. Os cinco 
clientes sorteados optam por 
um dos países, com direito a 
translado (aéreo) e cinco diá-
rias no destino escolhido.

Meu amor de cinema
Com a promoção do Rio-

Mar Kennedy, “Meu Amor de 
Cinema”, cinco clientes sor-
teados irão garantir ingressos 
gratuitos toda semana, por 
um ano, para conferirem to-
dos os lançamentos de filmes 
na Cinépolis do shopping, ao 
lado de uma boa companhia. 
Para participar, é necessário 
reunir R$ 100,00 em notas fis-
cais, realizadas de 1º a 12 de 
junho, e trocar por um (01) 
cupom para concorrer. Além 
de valer cupons em dobro, nas 
compras realizadas no RioMar 
Kennedy Online, os clientes 
ganham um brinde especial da 
Aff the Hype, loja digital da @
adeniachloe, personagem que 
conquistou a internet com hu-
mor crítico e estampa a cam-
panha virtual e conteúdos cus-
tomizados. O posto de trocas 
está localizado no Piso L2 e o 
sorteio acontecerá no dia 15/6.

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