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As vendas para o Dia dos Namorados deste ano, no entanto, deverão alcançar um valor 2,6%
abaixo na comparação com o resultado da mesma data em 2021, que chegou a R$ 2,56 bilhões
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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

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

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



SESA descarta caso suspeito de varíola dos macacos no Ceará
Ontem, terça-feira, 07, 

a Secretaria de Saúde do 
Estado do Ceará (SESA) 
divulgou uma nota infor-
mando que o caso suspei-
to de varíola dos macacos 
em um residente do estado 
foi descartado após aná-
lise laboratorial. “O caso 
suspeito de Monkeypox de 
um residente do Ceará, no-
tificado pelo Centro de In-
formações Estratégicas em 
Vigilância em Saúde (Cievs 
Nacional), em 27/05/2022, 
foi descartado após inves-
tigação epidemiológica e 
laboratorial, com teste ne-
gativo para varíola”, dizia o 
comunicado.

A SESA já havia infor-
mado anteriormente que, 
no caso referente ao mora-

dor de Fortaleza, não havia 
sido identificado nenhum 
deslocamento para áreas 
em que foram confirmados 
casos e nem contato com 
pessoas com a doença. Por 
isso, a principal suspeita 
diagnóstica era de varicela. 

No último dia 30 de 
maio, o Ministério da Saú-
de havia informado à po-
pulação brasileira, pela 
primeira vez, a existência 
de duas suspeitas no país, 
uma no Ceará e outra no 
em Santa Catarina. De lá 
para cá, excluindo o Ceará, 
o número de casos suspei-
tos aumentou para 6; sendo 
1 em Santa Catarina; 1 no 
Mato Grosso do Sul; 1 no 
Rio Grande do Sul; 1 em 
São Paulo e 2 em Rondônia. 

É válido ressaltar que as 
solicitações da SESA para 
eventuais novas suspeitas 
continuam as mesmas. A 
orientação é que, em caso 
de suspeita,  o CIEVS Esta-
dual deve ser imediatamen-
te notificado pelos profis-
sionais da saúde de serviços 
públicos ou privados.

De acordo com a Orga-
nização Mundial da Saúde 
(OMS), em todo o mundo 
há, pelo menos, 780 ca-
sos de varíola dos macacos 
confirmados em 27 países. 
Porém, a iniciativa Global 
Health MonkeyPox, que está 
monitorando os casos noti-
ficados por diversas nações 
do planeta, estima que haja 
mais de 1.000 casos suspei-
tos de varíola dos macacos 

em mais de 30 países.

Sintomas e transmissão
A varíola dos macacos é 

considerada endêmica em 
regiões da África Central e 
Ocidental. A transmissão de 
humano para humano pode 
ocorrer por gotículas respi-
ratórias, fluidos corporais ou 
contato direto ou indireto 
com o material advindo das 
lesões causadas pela doença.

Em documento de alerta 
divulgado anteriormente, a 
SESA informou que os sin-
tomas iniciais como o está-
gio febril duram entre 1 e 3 
dias. Depois disso, surgem 
as erupções cutâneas que são 
elevadas e dolorosas. A doen-
ça costuma desaparecer sozi-
nha após algumas semanas.
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Saúde. A partir de quinta-feira, 09, os trabalhadores da saúde que receberam a terceira dose há pelo 
menos quatro meses terão acesso por livre demanda à quarta dose da vacina contra a covid-19. Até o mo-
mento, os públicos liberados para aplicação da dose são imunossuprimidos e pessoas a partir de 50 anos.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 8 de junho de 2022  O ESTADO                     

Para celebrar o Dia dos 
Oceanos, comemorado in-
ternacionalmente hoje, 8 de 
junho, a Rede Cuca, por in-
termédio do Programa Cuca 
Ambiental, irá promover 
uma atividade de plantio de 
espécies nativas de mangue 
na Praia de Iracema. O even-
to é aberto ao público e deve 
ocorrer a partir das 15h30.

De acordo com Clarice 
Araújo, coordenadora de 
Meio Ambiente e Sustenta-
bilidade da Rede Cuca, ações 
semelhantes têm por objetivo 
promover uma sensibiliza-
ção que favoreça a conscien-
tização ambiental. “Através 
do Cuca Ambiental coloca-
mos os jovens como prota-
gonistas em todos os pro-
cessos, desde o jovem sendo 
um facilitador e a pessoa que 
executa as atividades, até o 

jovem sendo o público alvo 
das atividades”, explica. 

A coordenadora ressalta 
que os resultados provenientes 
de trabalhos de educação am-
biental são percebidos a longo 
prazo. “O ideal é que as pesso-
as já tenham proximidade com 
ações educativas desde a infân-
cia para que ao longo de sua 
evolução essas questões am-
bientais sejam incorporadas 
como fundamentais”, pontua.

As espécies nativas de 
manguezais foram escolhi-
das para serem plantadas na 
Praia de Iracema como forma 
de diversificação da paisagem 
e para possibilitar a amplia-
ção da fauna local. “Lá estão 
presentes algumas espécies 
que são de mata de tabuleiro 
e entendemos que implantar, 
em um espaço como aquele, 
algumas espécies de mangue 

promoveria a aproximação 
das pessoas que frequentam 
aquele local com o ecossis-
tema manguezal. A gente só 
protege o que a gente conhe-
ce”, detalha Clarice Araújo.

A ação acontecerá nos 
arredores da saída de uma 
galeria pluvial localizada ao 
lado do espigão da rua João 
Cordeiro. “A Praia de Ira-
cema está passando por 
um projeto de paisagismo 
muito forte. Junto com o 
paisagista responsável pela 
orla da Beira-Mar, pensa-
mos essa ação executada pelo 
Cuca Ambiental”, conta.

Durante a atividade, pla-
cas serão implementadas 
com fotos dos mangues que 
estão sendo plantados. Após 
o plantio das mudas, os vo-
luntários poderão participar 
ainda de um Luau Cultural 

com a participação da Com-
panhia de Música da Rede 
Cuca. “A gente vai fazer uma 
grande força tarefa para falar 
da importância de se prote-
ger os oceanos. Estamos na 
década dos oceanos e temos 
dados alarmantes apontan-
do, por exemplo, que, até 
2050, haverá mais lixo do 
que peixes nos oceanos e 
isso é muito grave. As ações 
precisam ser integradas, ur-
gentes e vir de todas as par-
tes”, defende Clarice Araújo.

(Yasmin Rodrigues)

O deputado Guilherme Landim acaba de assumir a li-
derança do seu partido, o PDT, que tem a maior bancada 
no Legislativo Estadual Cearense. A informação oficial do 
próprio Departamento Legislativo da Assembleia mos-
tra a confiança do parlamentar junto aos seus colegas e o 
prestígio que o mesmo também desfruta junto ao Gover-
no do Estado e aos irmãos Ferreira Gomes (Ciro e Cid). 
Os demais líderes partidários também foram confirma-
dos e anunciados à imprensa. São eles: Júlio César Cos-
ta Lima Filho (Julinho), do PT contínua como Líder do 
Governo, tendo Augusta Brito (PT) e Walter Cavalcante 
(PV), como vice-líderes; ao lado de Guilherme Landim na 
liderança do PDT foram anunciados os vice-líderes Jeová 
Mota e Marcos Sobreira; o novo líder do PT é Elmano 
Freitas, tendo Moisés Braz como vice-líder da segunda 
maior bancada, com sete deputados.

Líder da maior bancada

PDT e o nome
Ao que se informou nas últimas horas, junto à fontes 

bem conhecidas, o PDT/Ceará (Partido Democrático Tra-
balhista), onde aliás estão os principais líderes do grupo 
político no Governo do Estado, pode antecipar o anúncio 
do candidato ao Palácio da Abolição. Ou seja, o Partido 
não deverá usar todo o prazo previsto na legislação 
eleitoral, como tem sido o método utilizado nas eleições 
anteriores.

Bom saber
De acordo com os prazos, a data limite para anúncio 

dos candidatos é cinco (5) de agosto, último dia previs-
to para a realização das convenções partidárias, portan-
to, bem menos de dois meses. Nos arraiais pedetistas, 
é corrente a defesa da antecipação do nome, sobretudo 
daqueles que defendem o ex-prefeito de Fortaleza, Ro-
berto Cláudio.

Fora do PDT
Mesmo sendo do grupo político que governa, mas 

pertencente ao PT, Partido dos Trabalhadores, o deputado 
Acrísio Sena lembra que a sucessão estadual deverá ser 
discutida no próximo dia dois (2/07), portanto, à vista.

Os nomes
Muito embora muitas afirmações sejam diferentes, 

continua nos bastidores do PDT e partidos aliados, que 
além da governadora Izolda Cela, são pré-candidatos e 
também com chances, o senador Cid Gomes (embora ele 
descarte sempre), o deputado federal Mauro Benevides 
Filho, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Ceará, deputado Evandro Leitão e o ex-presidente da 
Assembleia e ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. 
Estamos atentos.

Os outros
Conversando com o diretor Carlos Alberto e com o 

Alberto Jorge (Bebeto), os nomes fortes do Departamen-
to Legislativo, também nos foram mencionados os novos 
líderes dos demais partidos. No caso: Leonardo Araújo 
(MDB), que tem Davi de Raimundão, na vice; Fernanda 
Pessoa que deixou o PSDB pelo União Brasil assumiu a 
liderança na Assembleia, tendo como vice-líder o Sol-
dado Noélio; os deputados Leonardo Pinheiro e Zezinho 
Albuquerque são líder e vice-líder do PP; o PL tem Dra. 
Silvana com líder e o Delegado Cavalcante como vice.

Os demais líderes
Já o PSD com 3 deputados é liderado por Fernando 

Hugo. Os Republicanos com 3 parlamentares apresenta 
David Durand como lider e Manoel Duca como vice. 
Os deputados Aderlânia Noronha (SD), Carlos Felipe 
(PCdoB), Gordim Araújo (PSDB), Walter Cavalcante (PV) 
e Renato Roseno (PSOL), são os líderes de seus partidos, 
com apenas um parlamentar na Assembleia. Por fim, o 
deputado Sílvio Nascimento está exercendo a liderança 
do Patriota, ao assumir vaga do deputado Nizo Costa.

  
Plantio de espécies nativas 
de mangues e Luau Cultural
Data: quarta, 08 de junho
Horário: 15h30 às 17h
Local: Praia de Iracema

Fortaleza recebe plantio de 
espécies nativas de mangues
A atividade é aberta ao público e ocorre hoje, na Praia de Iracema,
a partir das 15h30 e contará também com um Luau Cultural

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
alteração de Licença - LA, SPU - ANTERIR Nº 02434146/2021 - Referente “Licença para coleta 
e transportes de resíduos de serviços de saúde, em todo Estado do Ceará”, localizado na 
Rodovia – CE-265 - Angola – Ararendá - Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

AVAM SERVIÇOS EIRELI - ME 
CNPJ: 18.640.470/0001 -85 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Prosseguimento - Pregão 
Eletrônico Nº 2022.04.18.1. O Pregoeiro Oficial do Município de Barro, Estado do Ceará, no 
cumprimento de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos interessados, que 
estará dando Prosseguimento na Plataforma Eletrônica da BLL Compras, ao certame licitatório na 
Modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.04.18.1, cujo objeto é a contratação de serviços a serem 
prestados na confecção de fardamento destinados aos estudantes matriculados na Rede Pública 
Municipal de Ensino de Barro/CE, neste dia 09 de Junho de 2022 às 09:00hrs. Maiores informações 
na sede da Comissão de Licitação, sito à Rua Alaíde Feitosa, nº 140, Jardim São Francisco, ou pelo 
telefone (88) 3554-1612, no horário de 08:00 às 12:00 horas. Barro/CE, 07 de Junho de 2022. 
Heitor Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial do Município.

Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente de Fortim - SEMMAM a Licença 
de Instalação de N° 54/2022 com validade 23/05/2024 para construção de 1 (uma) 
residência, nos lotes 07 ao 13 da quadra 51, Loteamento Planalto do Maceió, Município de 
Fortim/Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMMAM.

CABO DO PONTAL LTDA
CNPJ: 44.290.711/0001-13

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Câmara Municipal 
de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que se encontra à 
disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2022.06.07.02-TP-
ADM, do tipo Menor Preço, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de engenharia para 
Acompanhamento e Fiscalização da Obra de construção da 2ª Etapa do Anexo a Câmara 
Municipal de Pentecoste, com data  de abertura para o dia 23 de junho de 2022, às 09:00h, o edital 
poderá ser obtido na sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de Azevedo 352 – 
Centro– Pentecoste (CE), ou no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Pentecoste-CE, 07 de junho de 
2022. Antonio Leonardo Sales dos Santos Barros - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº 06.010/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 11 de julho de 
2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio/CE, estará 
realizando licitação na modalidade Concorrência Pública, cujo objeto é a contratação de empresa 
especializada para ampliação e reforma da EEIF São Miguel, no Município de Eusébio-CE. O edital 
poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Eusébio/Ce, 07 de junho de 
2022. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 06.011/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 27 de junho 
de 2022 às 09h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 61.760-000 – Eusébio – CE, 
estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para execução dos serviços de reforma e ampliação da Creche 
Edmlson Pinheiro, localizada no Município de Eusébio-CE, tipo menor preço. O edital poderá 
ser obtido no portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. Eusébio, 07 de junho de 2022. 
Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba. A Comissão de Licitação torna público 
que a partir das 16:00 horas do dia 08 de Junho de 2022, estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SAP-PE001/22, 
cujo objeto é a aquisição de picotador/triturador e peneira para trituração de resíduos, a serem 
alimentados com material proveniente da manutenção de áreas verdes (podas urbanas 
diversas, troncos, folhas e flora), junto a Secretaria de Agricultura, Pecuária, Aquicultura e Meio 
Ambiente do Município de Itaiçaba/CE. Data da Disputa de Preços: 21 de Junho de 2022 às 
09:00 Horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá ser adquirido nos dias úteis na Av. Coronel 
João Correia, Centro, Itaiçaba/CE, ou através dos sites: www.bllcompras.com, 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.itaicaba.ce.gov.br. Itaiçaba, 03.06.2022. Joéliton 
Oliveira Fulgêncio – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Penaforte – Aviso de Julgamento das Proposta 
de Preços – Tomada de Preços n° 2022.04.12.01. A Comissão Permanente de Licitação de 
Penaforte/CE, no uso de suas atribuições legais, divulga o resultado do julgamento das 
propostas de preços sendo constatado que a licitante: Conserv Empreendimentos LTDA; 
CNPJ:15.507.933/0001-47, foi vencedora pelo menor valor global apresentado R$ 871.719,74 
(oitocentos e setenta e um mil setecentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos), 
conforme Mapa Comparativo de Preços. Para que surta os efeitos legais, publique-se o 
presente resultado, oportunizando aos licitantes o direito de interpor eventual recurso nos 
termos do art. 109 inciso I alínea "b" da Lei Federal n° 8.666/93, não havendo recurso, 
recomenda-se a adjudicação do presente certame ao seu respectivo vencedor. Filipe Taveira 
Carvalho – Presidente da Comissão de Licitação. Penaforte - CE, 07 de Junho de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Solicitação de Documentos 
Complementares. A Equipe de Pregão solicita que a empresa: Digimac Serviços e Digitalização 
EIRELI – ME, CNPJ: 17.245.092/0001-72, participante do Pregão Presencial Nº 031/2022.02 para 
provar a exequibilidade de sua proposta de preços mediante planilha de composição de preços. 
assim, concede - se o prazo de 24 horas (vinte e quatro), a partir da publicação deste Aviso. Tururu, 
07 de junho de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso do Julgamento dos 
Documentos de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da 
fase de julgamento da documentação de Habilitação da Tomada de Preços Nº 2004.01/2022, 
cujo o Objeto é: serviços de conservação de estradas vicinais do Município de Alcântaras/CE, 
conforme Projeto Básico. Empresa(S) Habilitada(s): L B Construções EIRELI, Inscrita no 
CNPJ n° 40.454.732/0001-76, Ellus Serviços LTDS, Inscrita no CNPJ n° 26.723.179/0001-07, 
Savires Iluminação e Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 22.346.772/0001-12, Inova 
serviços de Construções de Edificios LTDA, Inscrita no CNPJ n° 38.472.019/0001-03 e C N T 
Cosntrutora Nova Terra EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 12.314.392/0001-42, por cumprirem todas 
as exigências do edital de licitação.  Empresa(s) Inabilitada(s): RM Mesquita -ME, Inscrita no 
CNPJ n° 44.647.616/0001-24, Locativa Serviços EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
26.443.219/0001-59, Francisco Romario da Silva Paula-ME, Inscrita no CNPJ n° 
33.097.124/0001-96, N Landy Boto Portela-ME , Inscrita no CNPJ n° 23.347.561/0001-67, D 
Sousa Rios-ME, Inscrita no CNPJ n° 35.752.089/0001-27, Saraliss Construções LTDA-ME, 
Inscrita no CNPJ n° 36.332.613/0001-73, C M Serviços e Construçoes LTDA, Inscrita no CNPJ 
n° 02.110.202/0001-11, Renova Construções LTDA, Inscrita no CNPJ n° 41.500.868/0001-38, 
T Sousa de Oliveira-ME, Inscrita no CNPJ n° 24.959.960/0001-41, L. Elias de Lima-ME, 
Inscrita no CNPJ n° 34.017.407/0001-43 e Ramilos Construções EIRELI, Inscrita no CNPJ n° 
09.060.561/0001-50. A Ata de julgamento da habilitação do certame em referência, com as 
razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se 
à disposição dos interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-
Ce, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o 
prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea "a" da Lei n.º 8.666/93  e atualizações, ficando 
desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes "Proposta de Preços", caso não 
haja recursos, para o dia 15 de Junho de 2022, às 15:30 horas. Alcântaras – CE, 08 de junho 
de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso do 2º Adendo de Licitação. O 
Secretário de Infraestrutura do Município de Amontada torna público, de acordo com as 
condições estabelecidas no Edital supracitado, observadas as disposições contidas na Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações no Edital em epígrafe, no que se refere às alterações na 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, V alor Global, Valor da Caução e Data 
do Certame, tendo em vista, um equívoco na Planilha Orçamentária e no Cronograma Físico 
Financeiro, ficando Adiada para o dia 12 de julho de 2022, às 10h:00min, a licitação na 
modalidade Concorrência Pública Nº 28.04.01/2022-08/CP, para o seguinte objeto: 
contratação de empresa especializada na área de limpeza pública para execução dos serviços 
de coleta, transporte de resíduos sólidos domiciliares, coleta e transporte de resíduos de 
varrição de vias e logradouros públicos, lixo público, volumoso, entulho e poda, varrição, 
capinação e pintura de meio fio do Município de Amontada, o qual  encontra-se na íntegra na 
Sede da CPL, no horário de 8h00min às 12h00min e no site do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará, no endereço eletrônico: http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes. Amontada/CE, 07 
de junho de 2022.  Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 
Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento final do 
Pregão Eletrônico nº 2022.05.20.1, Sendo o seguinte: Empresas Vencedoras – Ferreira e Luna 
Comercio e Serviços LTDA vencedora junto aos lotes 2, 3, 4, 6, 9 e 10, E M Sousa Comércio e 
Serviços LTDA vencedora junto ao lote 1, Comercial JV Minimercados LTDA vencedora junto aos 
lotes 7 e 8 e P N Feitosa Sancho - ME vencedora junto aos lotes 5, 11 e 12 por apresentarem 
melhores preços na fase de disputa, estando os em conformidade com os praticados no mercado, 
sendo ainda, declaradas habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital 
Convocatório. Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua Alaíde Feitosa, n° 140, 
Bairro Jardim São Francisco – Barro/CE ou ainda através da plataforma eletrônica: 
bllcompras.com.br. Barro/CE, 07 de junho de 2022. Heitor Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria da Educação Básica - 
Aviso de Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico nº. PE/SRP-06.07.1/2022-SEDUB. 
Objeto: Registro de Preços com vistas à futura e eventual aquisição de veículos de transporte 
escolar do tipo "ônibus escolar", para atender as necessidades da Rede de Ensino do Município 
de Brejo Santo-CE, de responsabilidade da Secretaria da Educação Básica deste Município, 
conforme especificações constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço. Modo de 
Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos interessados que o início da 
disputa será a partir das 09h:00m (horário de brasília) do dia 22 de junho de 2022, em sessão 
pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). Maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na Sala da Comissão, situada 
na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-
1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). 
Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Torna público que requereu junto à AMAMA – Autarquia do Meio Ambiente do Município de 
Amontada, a Regularização de Licença de Instalação (REGLI) de uma residência unifamiliar 
localizada na Rua SDO s/n Bairro Lagoa Verde no Distrito de Icaraí no Município de Amontada-Ce, 
com uma área construída de 241,82m. Declara ainda que cumpriu com todas as exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA. Amontada-Ce, 01 de junho de 2022.

GUSTAVO LUCIANO ROMANI 
CPF: 703.048.721-48 

LIMA VERDE COMERCIAL DE MADEIRA EIRELI
CNPJ 08.384.451/0002-62

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos 
a Licença Prévia para comércio varejista de madeira e artefatos, localizada na ROD. CE-040, KM 16, S/N, Bairro Olho 
D’Água, no município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONAMA 237/97. Foi determinado o cumprimento 
das exigências das normas necessárias para o licenciamento ambiental na Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, 
Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos.



INTERNACIONAL
Oriente Médio. Relatório encomendado pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU e 
divulgado nesta terça (7) atribuiu à ocupação contínua de territórios palestinos por Israel a 
responsabilidade pelo ciclo de violência que atinge a região e que voltou a se intensificar.
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Johnson promete 
medidas para 
recuperar apoio

Um dia após sobreviver 
a uma moção de descon-
fiança que poderia ter lhe 
custado o cargo, o pri-
meiro-ministro britânico, 
Boris Johnson, prometeu 
nesta terça-feira (7) que 
lançará nas próximas 
semanas um pacote de 
medidas econômicas em 
uma tentativa de fortale-
cer sua liderança à frente 
do país e recuperar o 
apoio do Partido Conser-
vador.

Na noite de segunda-
-feira (6), 148 dos 359 
parlamentares conser-
vadores britânico vota-
ram para que o premiê 
perdesse o cargo, mas o 
número ficou abaixo dos 
180 (pelo menos metade 
da bancada) necessários 
para removê-lo do poder. 
Desde o fim do ano passa-
do, Boris é alvo de fritura 
após denúncias de que 
participou de uma série de 
festas que violaram regras 
estabelecidas por seu pró-
prio governo para conter a 
disseminação da Covid-19. 
O escândalo ficou conheci-
do como “partygate”.

Em questão está a inte-
gridade de Boris. Seus ad-
versários o acusam de ser 
um mentiroso contumaz, 
e ele enfrenta uma investi-
gação que apura se ele teria 
enganado o Parlamento 
ao dar explicações sobre 
as festas realizadas em 
Downing Street, residência 
oficial e sede do governo, 
enquanto os britânicos 
seguiam regras rígidas de 
lockdown durante a pan-
demia.

Agora, com o respiro 
após vencer a bancada 
rebelde de sua legenda, seu 
primeiro desafio é conven-
cer os aliados mais impor-
tantes, alguns dos quais 
que provavelmente con-
correriam para substituí-lo 
caso perdesse o mandato, 
de que ele será capaz de 
superar a desconfiança.

Nesta terça, em reunião 
com seu gabinete, Boris 
agradeceu aos ministros 
pelo apoio e afirmou que 
nas próximas semanas 
deve lançar novas políticas 
de habitação e propostas 
para reduzir o custo com 
cuidados infantis.

O presidente da Rússia, 
Vladimir Putin, ordenou 
nesta terça-feira (7) que o 
governo elabore novas re-
gras orçamentárias até o fi-
nal de julho para impulsio-
nar o crescimento e ajudar a 
proteger a economia de uma 
grave recessão.

“Já começaram os traba-
lhos sobre o orçamento fe-
deral para os próximos três 
anos. Uma questão funda-
mental aqui é a construção 
de regras orçamentárias que 
não apenas garantam a es-
tabilidade das finanças pú-
blicas, mas também contri-
buam para aumentar a taxa 
de crescimento da economia 
russa”, disse Putin em uma 

reunião televisionada.
No último dia 2, os em-

baixadores dos 27 Estados-
-membros da União Eu-
ropeia aprovaram o sexto 
pacote de sanções contra a 
Rússia por conta da invasão 
à Ucrânia. Essa nova roda-
da de medidas contra o re-
gime de Vladimir Putin era 
prometida desde o início de 
maio e prevê um embargo 
gradual à importação de pe-
tróleo russo por via maríti-
ma, mas com exceções para 
aquele transportado por 
oleodutos.

Sanções
A Rússia colocou mais 61 

funcionários dos Estados 

Unidos e principais executi-
vos de defesa e mídia em sua 
“lista de bloqueio”, proibin-
do-os de entrar no país, dis-
se o Ministério das Relações 
Exteriores da Rússia ontem. 
Nessa lista, agora passa a 
constar a secretária do Te-
souro dos EUA, Janet Yellen.

A lista também inclui che-
fes das principais empresas 
de defesa, plataformas de 
mídia, agências de classifi-
cação e empresas de aerona-
ves e construção naval, bem 
como funcionários indivi-
duais do Departamento de 
Estado.

O ministério disse que 
as sanções são uma respos-
ta às “sanções em constante 

expansão dos EUA contra 
figuras políticas e públicas 
russas, bem como repre-
sentantes de empresas do-
mésticas”. Além de Yellen, 
as sanções também foram 
aplicadas à representante 
comercial Katherine Tai e o 
chefe do Escritório de Coor-
denação de Sanções, James 
O’Brien.

Combates
Forças ucranianas e russas 

travavam “combates inten-
sos” nesta terça-feira nas ruas 
de Severodonetsk, uma cida-
de estratégica na região leste 
do Donbass, onde a situação 
muda a cada hora, segundo 
as autoridades de Kiev.

Rússia: Putin ordena novas 
regras para crescimento
Presidente da Rússia ordenou que o governo elabore novas regras 
orçamentárias para impulsionar crescimento e ajudar a proteger a economia

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 Ceará – Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe - Secretaria da Educação 
– Pregão Eletrônico Nº 07.06.03/2022 – Tipo: Menor Preço por Item. A Comissão Permanente 
de Licitação da Prefeitura Municipal de São João do Jaguaribe, localizada na Rua Cônego Climério 
Chaves, 307, torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 07.06.03/2022 – Secretaria de Educação, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA PARA OS PROGRAMAS DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DA REDE ENSINO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO JAGUARIBE-CE, sendo 
o recebimento das Propostas até o dia 22/06/2022, às 08:00; abertura das propostas e inicio da sessão 
de disputa de preços no dia 22/06/2022 a partir das 09:00 (horário de Brasília). O referido Edital poderá 
ser adquirido no endereço eletrônico https://bbmnetlicitacoes.com.br/ e no portal de licitações do TCE: 
www.tce.ce.gov.br/licitacoes a partir da data desta publicação. São João do Jaguaribe – CE, 07 de 
junho de 2022. José Carlos Chaves Monteiro – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA – EXTRATO DE CONTRATO 
– Nº 20220279. Origem: CHAMADA PÚBLICA Nº 2022.02.02.001. Contratante: SECRETARIA 
DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. CONTRATADO: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES 
FAMILIARES DE GUAIÚBA E TERRITÓRIO METROPOLITANO.  Objeto: AQUISIÇÃO 
DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR 
FAMILIAR RURAL PARA O PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DESTINADO ÀS 
ESCOLAS E CENTROS DE EDUCAÇÃO E DESPORTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DURANTE O ANO LETIVO DE 2022, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 C/C 
AS RESOLUÇÕES FNDE/CD Nº 26/2013 E Nº 04/2015. Valor Total: R$ 386.499,10. Dotação 
orçamentária: 0501.12.306.0023.2.021 / 0501.12.306.0023.2.020 / 0501.12.306.0023.2.022 – 
3.3.90.30.00. Vigência: 27/05/2022 á 31/12/2022. Data da Assinatura 27/05/2022. José Mailton 
Araújo Nocrato – Secretário de Educação e Desporto.

ESTADO DO CEARÁ – SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE DE JAGUARIBE 
- AVISO DE LICITAÇÃO N° 2022060701-SRP. O Pregoeiro do  SAAE, torna público para 
conhecimento dos interessados que, no próximo dia 21 de Junho de 2022 às 09:00 hs, na Sede da 
Comissão de Licitação, localizada na Rua Sete de Setembro, 440 – Centro – Jaguaribe/CE, estará 
realizando Licitação na Modalidade PREGÃO PRESENCIAL – REGISTRO DE PREÇO, no critério 
de julgamento é MENOR PREÇO POR LOTE, cujo Objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SAL GRANULADO SEM IODO PARA TRATAMENTO DE 
ÁGUA VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO 
DE JAGUARIBE/CE, o qual encontram-se disponíveis no endereço acima, no horário de 07:30hs 
às 13:30hs. Jaguaribe – CE, 07 de Junho de 2022. Francisco Elidenes da Silva - Pregoeiro

  
LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA | PRESENCIAL

ON-LINE

Mais informações: (11) 4083-2575/www.biasileiloes.com.br 

1º Leilão: dia 17/06/2022 às 14h30 2º Leilão: dia 28/06/2022 às 14h30
EDUARDO CONSENTINO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 616 (JOÃO VICTOR BARROCA GALEAZZI – preposto em exercício), com escritório à Av. 
Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, doravante 
designado VENDEDOR, inscrito no CNPJ sob n° 60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, 
na Cidade de São Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de Bem Imóvel, Financiamento com Garantia de Alienação
e Outras Avenças de nº 10138166609, firmado em 24/02/2017, no qual figuram como Fiduciantes FABIANO MARCHIORATO ALVES RATTS, brasileiro, 
coordenador e sua mulher MARÍLIA ALVES RIBEIRO RATTS MARCHIORATO, brasileira, do lar, casados sob o regime da comunhão parcial de bens,
na vigência da lei 6.515/77, inscritos no CPF sob os nºs 028.278.999-57 e 014.177.833-46, respectivamente, residentes e domiciliados em Fortaleza/CE, 
levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 17 de junho de 2022, às 14:30 
horas, à Av. Fagundes Filho, 145, Conjunto 22, Vila Monte Alegre, São Paulo/SP, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior
a R$ 645.940,14 (Seiscentos e quarenta e cinco mil, novecentos e quarenta reais e quatorze centavos), o imóvel a seguir descrito, com a propriedade 
consolidada em nome do credor Fiduciário, constituído pela UMA CASA TIPO GEMINADA DUPLEX DE Nº 84, com frente para a Rua Chico Silvestre, SDO, 
Bairro Lagoa Redonda, com entrada independente, sem área comum, com área edificada de 156,24 m², sendo 82,99 m² no pavimento inferior e 73,25 m² 
no pavimento superior e não edificada de 119,51 m² e com fração ideal de 50% do terreno de forma regular, denominado Terreno D, constituído por parte 
do Lote 04, da Quadra 50, do LOTEAMENTO JARDIM ITAMBÉ, situado em Fortaleza/CE, bairro Lagoa Redonda, com frente para a Rua Chico Silvestre, SDO, 
anteriormente Estrada da Granja, lado par do logradouro, distando no sentido leste-oeste 72,00m para a Rua Washington Morais, medindo 9,00m
de gente e fundos por 45,00m nas laterais, totalizando uma área territorial de 405,00 m². Matrícula nº 95.145 de Registro de Imóveis da 1ª Zona
de Fortaleza/CE. Obs: Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 28 de junho de 2022, às 14:30 horas, no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual
ou superior a R$ 322.970,07 (Trezentos e vinte e dois mil, novecentos e setenta reais e sete centavos). Todos os horários estipulados neste edital, no site 
do leiloeiro (www.biasileiloes.com.br), em catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação consideram o horário oficial de Brasília-DF.
O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, 
das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive
ao endereço eletrônico ou por edital, se aplicável, podendo o(s) fiduciante(s)  adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue
em garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, conforme estabelecido 
no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o respectivo lote do leilão. O envio de lances on-line 
se dará exclusivamente através do site www.biasileiloes.com.br, respeitado o lance mínimo e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade
de condições com os participantes presentes no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão, com exceção do devedor 
fiduciante, que poderá adquirir o imóvel preferencialmente em 1º e 2º leilão. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se 
cadastrar no site www.biasileiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 
(uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas habilitações após esse prazo. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que se encontra. O proponente vencedor por meio de lance on-line ou presencial terá prazo de 24 horas depois de 
comunicado expressamente pelo leiloeiro acerca da efetiva arrematação do imóvel, condicionada ao não exercício do direito de preferência pelo devedor 
fiduciante, para efetuar o pagamento, por meio de transferência bancária, da totalidade do preço e da comissão do leiloeiro correspondente a 5% sobre 
o valor do arremate. A transferência bancária deverá ser realizada por meio de conta bancária de titularidade do arrematante ou do devedor fiduciante, 
mantida em instituição financeira autorizada pelo BCB - Banco Central do Brasil. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 
19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

ESTADO DO CEARÁ CAMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA AVISO DE REABERTURA DE 
LICITAÇÃO A Câmara Municipal de Guaramiranga por meio da Comissão Permanente de Licitação 
torna público aos interessados, a reabertura da Tomada de Preços no TP003/2022-CMG, do tipo 
menor preço cujo é objeto é a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
ADMINISTRATIVA JUNTO AO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DA CÂMARA MUNI-
CIPAL DE GUARAMIRANGA - CMG, COMPREENDENDO A ELABORAÇÃO DA FOLHA MENSAL 
DE ACORDO COM  AS NORMAS LEGAIS, EM ESPECIAL A CONSOLIDAÇÃO DA LEIS TRABA-
LHISTAS – CLT, ELABORAÇÃO E ENVIO DA GFIP MENSAL, E ELABORAÇÃO DA DIRF E RAIS 
ANUAL, E AINDA ATIVIDADES DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DA ÁREA DE RECURSOS HU-
MANOS, COMPREENDENDO ATIVIDADES DE PADRONIZAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS, 
AFIM DE PERMITIR UM SISTEMA PERFEITO DE CONTROLE DE PESSOAL, COM ADOÇÃO DE 
NOVOS MÉTODOS E FLUXOS OPERACIONAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
NO TERMO DE REFERÊNCIA, com data de reabertura marcada para o dia 10 de junho de 2022, 
às 10h00m, na Sede da Câmara Municipal, Sita a Rua Raimundo Nonato da Costa, N.º 21, Centro, 
Guaramiranga/CE. Otávio Martins da Silva – Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE ADIAMENTO  TOMA-
DA DE PREÇOS Nº 2022.05.17.02 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, COMUNICA aos interessados o ADIAMENTO DA TOMADA 
DE PREÇOS, tombado sob o Nº 2022.05.17.02, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, tendo como OB-
JETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE READEQUAÇÃO 
DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), PARA CENTRO DE REABILITAÇÃO, DE INTE-
RESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO 
BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, inicialmente marcada para o dia 16 DE 
JUNHO DE 2022, às 09h00min, fica adiada para o dia 20/06/2022, MOTIVO: em virtude do feriado Cor-
pus Christi.(16/06/2022) Maiores informações no endereço da comissão no horário de 08:00h às 12:00h 
e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE REVOGAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.02.25.01 A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEI-
TURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, por meio de seu Ordenador de Despesas e 
autoridade superior, no uso de suas atribuições legais, especialmente a que lhe confere o 
Artigo 49 da Lei Nacional nº 8.666/93, alterada e consolidada, resolve: REVOGAR, o presen-
te processo de licitação na modalidade CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.02.25.01, cujo 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTEN-
ÇÃO DO PARQUE ELÉTRICO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SISTEMA 
DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS VIAS PÚBLICAS DA SEDE E DISTRITOS, DE INTERESSE 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, tendo em vista as ra-
zões circunstanciadas pelo Ordenador de Despesas deste Município de Acopiara /CE. Portanto 
fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso I, letra C, da Lei Federal 
nº 8.666/93, a partir da publicação deste aviso. Melhores informações no endereço CENTRO 
ADMINISTRATIVO - situada na Avenida José Marques Filho, 600, Aroeiras – Acopiara-Ce, pelo 
Fone: 0XX(88) 3565-0116, no horário de 08:00h às 12:00h ou pelo site www.tcm.ce.gov.br/
licitacoes. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ EXTRATO DE CONTRATAÇÃO A 
Prefeitura Municipal de Choró mediante a SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, torna público, para 
conhecimento dos interessados o extrato de contrato de n° 2022.03.15.001 - OBJETO: CONTRATA-
ÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS 
NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CHORÓ – CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei n° 
10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. VALOR 
DO CONTRATO: R$ 1.002.511,98 (UM MILHÃO E DOIS MIL E QUINHENTOS E ONZE REAIS E NO-
VENTA E OITO CENTAVOS) DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.01.26.782.0014.1.012 - Construção, 
Restauração Conservação Obras de Infraestrutura Física de Vias Pública ELEMENTO DE DESPE-
SA: 4.4.90.51.00 - DURAÇÃO DO CONTRATO: VIGERÁ ATÉ 12 DE AGOSTO DE 2022. CONTRA-
TANTE: BRUNO JUCÁ BANDEIRA. CONTRATADA: CONSTRUTORA S SERVICOS & LOCACOES 
LTDA ASSINA PELA CONTRATADA: WANDERSON GLAYDSON SARAIVA NOBRE - Choró-Ce, 15 
de Março de 2022. BRUNO JUCÁ BANDEIRA - SECRETARIO DO INFRAESTRUTURA. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO O Secretario DE INFRAESTRUTURA do Município de Choró, na qualidade de 
Ordenador(es) de Despesas da(s) referida(s) Unidade(s) Gestora(s) e no uso de suas atribuições 
legais, especialmente o disposto no artigo 38, inciso VII da Lei nº 8.666/93, alterada e consolidada 
e, CONSIDERANDO haver a Comissão Permanente de Licitação cumprido todas as exigências 
legais quanto ao procedimento de licitação modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2021 
- CP, tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é CONTRATAÇÃO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA 
TOSCA SEM REAJUNTAMENTO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE E ZONA RURAL DO MUNICÍ-
PIO DE CHORÓ – CE., tudo conforme especificações contidas no instrumento convocatório, bem 
como o parecer emitido pela douta Procuradoria Jurídica do Município, RESOLVE(M): HOMOLO-
GAR, o presente processo administrativo de licitação, de acordo com todos os seus termos, para 
que produza seus efeitos legais e jurídicos. ADJUDICAR o seu objeto ao respectivo vencedor, a 
saber: (P-19) CS SERVIÇOS E LOCAÇÕES, (CNPJ: 03.888.573/0001-91, com o  Valor global R$ 
1.002.511,98 (um milhão, dois mil, quinhentos e onze reais e noventa e oito centavos). Assim, 
nos termos da legislação vigente, fica o objeto HOMOLOGADO o presente procedimento e ADJU-
DICADO o objeto da licitação, nos termos do julgamento da Comissão Permanente de Licitação, o 
qual é considerado parte integrante e indissociável deste termo. Ao Setor Contábil-financeiro para 
as providências cabíveis. Notifique-se o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento 
contratual no prazo indicado no Instrumento Convocatório. Ciência aos interessados. Publique-se.
Choró, 14 de Março de 2022. BRUNO JUCÁ BANDEIRA - SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ EXTRATO DE CONTRATAÇÃO A 
Prefeitura Municipal de Choró mediante a SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTU-
RA torna público, para conhecimento dos interessados o extrato de contrato de n°. 2022.01.25.001 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE UM ANEXO AO CENTRO 
ADMINSTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei Federal N0 

8.666/93 e suas alterações posteriores - VALOR DO CONTRATO: R$ 900.858,66 (novecentos mil, 
oitocentos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
orçamentária nº dotação orçamentária nº 04.01. 26 782 0014 1.012 Construção, Restauração Con-
servação Obras de Infraestrutura Física de Vias Pública; ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.51.00 
- DURAÇÃO DO CONTRATO: 120 (CENTO E VINTE) DIAS CONTRATANTE: BRUNO JUCÁ BAN-
DEIRA CONTRATADO: FELIPE HENRIQUE SILVA-ME -ASSINA PELA CONTRATADA: FELIPE 
HENRIQUE SILVA - Choró-Ce, em 25 de Janeiro de 2022. BRUNO JUCÁ BANDEIRA - SECRETA-
RIO DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E AD-
JUDICAÇÃO O Secretario DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA do Município de Choró, na 
qualidade de Ordenador(es) de Despesas da(s) referida(s) Unidade(s) Gestora(s) e no uso de suas 
atribuições legais, especialmente o disposto no artigo 38, inciso VII da Lei nº 8.666/93, alterada e 
consolidada e, CONSIDERANDO haver a Comissão Permanente de Licitação cumprido todas as exi-
gências legais quanto ao procedimento de licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS Nº 011/2021 
- TP , tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO 
DE UM ANEXO AO CENTRO ADMINSTRATIVO DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., tudo conforme 
especificações contidas no instrumento convocatório, bem como o parecer emitido pela douta Pro-
curadoria Jurídica do Município, RESOLVE(M): HOMOLOGAR, o presente processo administrativo 
de licitação, de acordo com todos os seus termos, para que produza seus efeitos legais e jurídicos.
ADJUDICAR o seu objeto ao respectivo vencedor, a saber: (P-05) FELIPE HENRIQUE SILVA-ME 
(CNPJ Nº 29.400.680/0001-12), com o  VALOR GLOBAL R$ 900.858,66( novecentos mil, oitocen-
tos e cinquenta e oito reais e sessenta e seis centavos). Assim, nos termos da legislação vigente, 
fica o objeto HOMOLOGADO o presente procedimento e ADJUDICADO o objeto da licitação, nos 
termos do julgamento da Comissão Permanente de Licitação, o qual é considerado parte integrante 
e indissociável deste termo.Ao Setor Contábil-financeiro para as providências cabíveis. Notifique-se 
o(s) licitante(s) vencedor(es) para assinatura do instrumento contratual no prazo indicado no Instru-
mento Convocatório. Ciência aos interessados. Publique-se. Choró, 24 de Janeiro de 2022. BRUNO 
JUCÁ BANDEIRA SECRETARIO DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICÍPAL DE CHORÓ – CE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022 – PE - SRP. A Pregoeira do Município de Choró-CE – torna 
público para conhecimento dos interessados a abertura do PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2022 
- SRP, cujo objeto é SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VI-
SANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS 
A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE CHORÓ/
CE. Início do Cadastramento das Propostas: 08 de junho de 2022, às 10:00hs até 20 de Junho de 
2022 às 08:00hs; Data de Abertura das Propostas: 20 de Junho de 2022, às 08:30h; Início da Ses-
são de Disputa de Preços: 20 de Junho de 2022, às 09:30hs. Todos os horários dizem respeito ao 
horário de Brasília. O edital completo poderá ser adquirido na sede da Comissão de Licitação e nos 
sites: https://www.licitacoes-e.com.br/aop/index.jsp; https://www.tce.ce.gov.br. Ana Paula Estêvão 
Silva – Pregoeira Oficial do Município de Choró/CE.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ COMISSÃO PER-
MANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE RECURSO DE LICITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS Nº 
0902.01/2022   Processo nº. 0902.01/2022. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE LIMPEZA DE COLETA MANUAL 
E TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL COM INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS ORIUNDOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO 
BÁSICO. TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por Preço Global  A Prefeitura Municipal de 
Santana do Acaraú, através de sua Comissão Permanente de Licitação (CPL), torna público aos 
interessados, que em virtude da interposição de recurso pelas empresas licitantes AMBIENTAL-
LIX SOLUÇÕES EM RESIDUOS LTDA e BRASLIMP TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 
contra a decisão da Comissão no resultado de julgamento das propostas de preços, no certame 
supracitado, fica aberto o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das contrarrazões 
na forma da legislação vigente. O procedimento licitatório encontra-se à disposição dos licitantes, 
na Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Avenida São João, 75, 
centro, no período de 08:00 às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas. Quaisquer dúvidas poderão ser diri-
midas pelo email licitação@santanadoacarau.ce.gov.br   Santana do Acaraú – CE, 08 de junho de 
2022.   Daniel Márcio Camilo do Nascimento Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE RECURSO DE LICITAÇÃO  TOMADA DE PREÇOS 
Nº 3004.01/2022   Processo nº. 3004.01/2022. MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO 
INTERNA DO ESTÁDIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME 
PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA. TIPO: Menor Preço REGIME: Empreitada por Preço 
Global  A Prefeitura Municipal de Santana do Acaraú, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação (CPL), torna público aos interessados, que em virtude da interposição de recurso 
pelas empresas licitantes GYGAWATT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA e TECHLUXX DO 
BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS-EIRELI contra a decisão da Comissão na 
fase de julgamento dos documentos de habilitação, no certame supracitado, fica aberto o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis para apresentação das contrarrazões na forma da legislação vigente. 
O procedimento licitatório encontra-se à disposição dos licitantes, na Comissão Permanente de 
Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Avenida São João, 75, centro, no período de 08:00 
às 12:00 e 14:00 às 16:00 horas. Quaisquer dúvidas poderão ser dirimidas pelo email licitação@
santanadoacarau.ce.gov.br   Santana do Acaraú – CE, 08 de junho de 2022.   Daniel Márcio 
Camilo do Nascimento Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI AVISO DE LICITAÇÃO  PROCESSO 
LICITATÓRIO Nº 031/2022 EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.02.01. O Município de 
Icapuí, por intermédio da Secretaria de Infraestrutura e Saneamento, torna público que às 09:00 horas 
do dia 24 de junho de 2022, fará realizar licitação na modalidade Tomada de Preços, do tipo menor 
preço, para a contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução da obra 
de reforma das praças da Serra do Mar e Salgadinho I no município de Icapuí-CE, de acordo com o 
que determina a legislação vigente, a realizar-se nas dependências da Comissão Permanente de Lici-
tação. 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 expediente (das 7:30h às 13:30h), toda e qualquer 
informações serão prestadas no endereço acima, ou através do e-mail:licitação_licita@hotmail.com. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – CON-
CORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02.06.01/2022. A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 08 de Julho de 2022 às 
08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria Nizinha 
Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento e abertura 
dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE DI-
VERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES 
E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 
07 de junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.06.03/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Munici-
pal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que se encontra 
à disposição dos interessados o edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02.06.03/2022 cujo objeto versa 
sobre a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
PARA O CENTRO DE PARTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/
CE.. Início do recebimento das propostas e habilitação: às 17h do dia 08 de junho de 2022.Fim do 
recebimento das propostas e habilitação: às 08h do dia 22 de junho de 2022. Que se realizara no 
dia Abertura e julgamento das propostas: das 08h01min às 08h59min do dia 22 de junho de 2022 
Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 22 de junho de 2022. Referência de tempo: 
Horário de Brasília – DF. Local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil-BLL www.bll.org.br. Referido edital 
estará disponibilizado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.
ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). 
Informações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 07 de junho 
de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe/CE.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– PREGÃO PRESENCIAL Nº 02.06.04/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Jaguaribe, Localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público que 
se encontra à disposição dos interessados o edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº 02.06.04/2022 
cujo objeto versa sobre a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA APTA A PRESTAR SERVIÇOS DE 
COORDENAÇÃO, TREINAMENTOS DAS MODALIDADES ESPORTIVAS E ORGANIZAÇÃO DE 
CAMPEONATOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E JUVENTUDE DE JAGUARIBE/CE. 
Que se realizara no dia 22 de Junho de 2022 as 14:00 horas. Referido edital estará disponibili-
zado no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguaribe.ce.gov.br/
licitacao.php) e no portal de licitação do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes/). Infor-
mações no tel. (88) 3522-1092 e no mail: licitacao@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 07 de junho 
de 2022. Mayara Shelly Nogueira de Freitas – Pregoeira Oficial do Município de Jaguaribe.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇOS Nº 02.06.02/2022 A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 23 de Junho de 2022 
às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
COM DRENAGEM E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA RUA CARMINDA DUARTE, BAIRRO NOVA 
BRASÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 07 de 
junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA – RESULTADO DE JULGA-
MENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Presidente da Comissão de Licitação Municipal, torna 
público para conhecimento dos interessados o resultado do julgamento das PROPOSTAS DE PRE-
ÇOS da Licitação na Modalidade TOMADA DE PREÇOS N° 2022022802-TP.  Objeto: CONTRATA-
ÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBARA/CE. Ficaram CLASSIFICADAS as empresas: 1. ZENEDINI ZIDANE SAMPAIO 
CAVALCANTE CONSTRUÇÕES – ME com o VALOR TOTAL DE R$ 412.667,62 (quatrocentos e 
doze mil seiscentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos); 2. CONSTRUTORA EXITO 
EIRELI – EPP com o VALOR TOTAL DE R$ 421.618,88 (quatrocentos e vinte e um mil seiscentos 
e dezoito reais e oitenta e oito centavos); 3. ITAPAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI com 
o VALOR TOTAL DE R$ 438.070,78 (quatrocentos e trinta e oito mil, setenta reais e sessenta e oito 
centavos); 4. ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA com o VALOR TOTAL DE R$ 
430.292,86 (quatrocentos e trinta mil duzentos e noventa e dois reais e oitenta e seis centavos); 5. 
P H FERNANDES GUEDES EIRELI-ME com o VALOR TOTAL DE R$ 439.476,70 (quatrocentos e 
trinta e nove mil, quatrocentos e setenta e seis reais e setenta centavos); 6. S & T CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA – ME com o VALOR TOTAL DE R$ 416.451,95 (quatrocentos 
e dezeseis mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e cinco centavos); 7. FERNANDES 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA com o VALOR TOTAL DE R$ 411.180,09 (quatrocentos e 
onze mil cento e oitenta reais e nove centavos); 8. C V TOME SERVIÇOS – ME com o VALOR 
TOTAL DE R$ 409.756,70 (quatrocentos e nove mil setecentos e cinquenta e seis reais e setenta 
centavos); 9. CMN CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA com o VALOR TOTAL DE R$ 439.338,22 
(quatrocentos e trinta nove mil trezentos e trinta e oito reais e vinte e dois centavos); 10. VIDAL 
ENGENHARIA LTDA – ME com o VALOR TOTAL DE R$ 418.196,07 (quatrocentos e dezoito mil 
cento e noventa e seis reais e sete centavos); 11. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES 
com o VALOR TOTAL DE R$ 412.667,62 (quatrocentos e doze mil seiscentos e sessenta e sete 
reais e sessenta e dois centavos) e 12. G 7 CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EI-
RELI – ME com o VALOR TOTAL DE R$ 440.232,92 (quatrocentos e quarenta mil duzentos e trinta 
e dois reais e noventa e dois centavos). Ficaram DESCLASSIFICADAS as empresas: 1. ABRAV 
CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS E LOCAÇÕES EIRELI. 2. CONSTRUTORA VIPON EI-
RELI. 3. REMC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME. 4. WU CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI EPP.  5. A.I. L CONSTRUTORA LTDA – ME. 6. EDIFICA CONSTRUÇÕES 
& SERVIÇOS LTDA. 7. MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME. 8. D & P CONSTRU-
ÇÕES EIRELI.  9. SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – ME. 10. MAIS 
PROJETOS – CONSTRUÇÕES E IMOVEIS LTDA. 11. ELLEVUS ENGENHARIA LTDA e 12. C.R. 
P COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI. A Presidente da Comissão 
comunica que os referidos motivos da desclassificação das empresas acima citadas estão listadas 
no D.O.M – Diário Oficial do Município. A Presidente da Comissão comunica ainda que fica aberta 
o prazo recursal de 05 dias úteis previsto no art. 109, I alínea “b” da Lei 8.666/93 para manifesta-
ção dos licitantes interessados, obedecendo os prazos legais para continuidade do processo. Mais 
informações encontram-se disponíveis na sede da Comissão na Av. Bezerra de Menezes, 350 – 
Centro – Jaguaribara/CE, no horário de 08:00hs às 13:00hs. Jaguaribara – CE, 07 de junho de 
2022. AURINEIRE LIMA DE NEGREIROS – PRESIDENTE DA CPL  

LUIZ ALEXANDRE ALVES BESSA ME
Torna público que recebeu da AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE DE BATURITÉ-AMAB a Licença 
Ambiental Por Adesão e Compromisso Nº 038.2022.05, para atividade de fabricação de polpas, 
localizada na Estrada Baturité/Capistrano, S/N, distrito sede no município Baturité/CE. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAB.



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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O percentual de famílias brasileiras endividadas reduziu 
em maio, enquanto o de inadimplentes apresentou ligeiro 
avanço. Segundo levantamento da CNC, 77,4% das famílias 
relataram ter dívidas a vencer no mês, representando um 
recuo de 0,3% em relação a abril. A proporção de endivi-
dados, no entanto, avançou 9,8% na comparação com maio 
de 2021. Já a parcela da população que declarou ter con-
tas ou dívidas em atraso apresentou aumento de 0,1% na 
passagem mensal, chegando a 28,7%. Em maio, o compro-
metimento médio da renda familiar com dívidas chegou a 
30,4%, o maior percentual desde agosto do ano passado. 

Do total de endividados, 22,2% precisaram de mais de 
50% da renda para pagar dívidas com bancos e financei-
ras, proporção mais elevada desde dezembro de 2017. De 
acordo com a análise da CNC, a dificuldade em honrar as 
dívidas é influenciada, entre outros fatores, pela inflação, 
ao consumidor, persistente acima dos 12% anuais. O tipo de 
dívida mais comum, por cartão de crédito, apresentou que-
da mensal de 0,3%, chegando a 88,5% do total de famílias 
endividadas. No entanto, em um ano, a proporção de endivi-
dados na modalidade avançou 7,6 p.p., taxa acima da média 
trimestral. Por outro lado, após sucessivas altas desde abril 
de 2021, a proporção de endividados desacelerou nas duas 
faixas de renda, com destaque para o grupo com ganhos até 
dez salários mínimos, que recuou 0,3% e chegou a 78,3%.

Dívidas apertam mais a renda

Picolé. A Nestlé fechou parceria com a startup Lowko para fabricar um picolé de baixa caloria. O acordo, que 
prevê a produção de sorvetes com o sabor da marca Ninho, é válido por um ano, com a possibilidade de reno-
vação, dependendo da performance das vendas. A estimativa é produzir cerca de 15 mil unidades por mês.

FOTO DIVULGAÇÃO

Carestia
Os preços de alimentos e 

produtos nos supermerca-
dos de Fortaleza subiram 
R$ 10,26%, em maio, 
quando comparados com 
o início do ano. Segundo 
levantamento do Procon 
Fortaleza, entre janeiro e 
maio, 70 itens pesquisados 
mensalmente passaram de 
R$ 657,16 para R$ 724,60. 
Pelo menos 18 produtos 
apresentaram variações de 
preços acima de 100%. Um 
mesmo sabonete infantil, 
de 80g, por exemplo, tem 
variação de 221,07%. Em 
seguida, está o quilo do pi-
mentão, com alta diferença 
de preço, de 181,15%.

Usados avançam
As transações de veícu-

los usados apresentaram 
evolução de quase 25% 
em maio, o que fez com 
que o volume comerciali-
zado atingisse a marca de 
1.174.499 unidades, melhor 
resultado de 2022 até o 
momento. Segundo a Fena-
brave, o crescimento ficou 
próximo da alta na venda 
de novos (25%), que, para 
a entidade, é normal, já 
que, na maioria dos casos, 
os usados são ofertados 
como entrada na compra 
de um zero km. Sobre igual 
mês de 2021, porém, houve 
queda de 11,4% e, no acu-
mulado do ano, de 19%.

Veículos novos
Pela primeira vez no ano, 

o volume total produzido, 
em maio, superou a marca 
de 200 mil unidades, o que 
não ocorria desde dezembro 
passado. Foram 205,9 mil 
unidades produzidas no 
mês, crescimento de 10,7% 
sobre abril. Também pela 
primeira vez em 2022 houve 
crescimento sobre igual mês 
do ano anterior, de 6,8% - 
coincidentemente, foi em 
maio de 2021 que a falta de 
componentes eletrônicos 
começou a gerar os primei-
ros impactos relevantes no 
setor automotivo brasileiro.

Licenciamento
Proprietários de veículos 

com placas final 4 devem 
quitar o licenciamento 2022 
(R$ 155,59 para motos e 
R$ 181,52 para demais 
veículos) até sexta-feira 
(10). O extrato pode ser 
emitido via WhatsApp do 
Detran-CE (85-3195-2300), 
ou pelo site oficial do órgão 
(www.detran.ce.gov.br), 
na Central de Serviços. O 
proprietário poderá, ainda, ir 
a qualquer posto do Detran, 
até o vencimento, para 
emitir o boleto e realizar o 
pagamento, que possibilita 
receber o CRLV atualizado.

Energia: Redução de 5% vai à sanção
A Câmara dos Deputados aprovou, ontem, projeto 
que prevê a devolução, aos consumidores, de crédi-
tos tributários recolhidos a mais das distribuidoras 
de energia elétrica. Segundo estimativas, a medida 
poderia reduzir a conta de luz em 5% ainda neste 
ano. O texto foi aprovado por 303 votos a favor e 
nenhum contrário. O projeto segue para sanção de 
Bolsonaro. Cálculos apontam que cerca de R$ 60 
bilhões poderão ser repassados para a amortização 
das tarifas de energia elétrica, recursos que vinham 
sendo disputados pelas empresas de distribuição.

Reajuste: “Ao que tudo indica”, fica pra próxima 
Bolsonaro 
disse, on-
tem, que o 
todo o fun-
cionalismo 
público fe-
deral deve 
ficar sem 
reajuste 

neste ano. A declaração ocorre após idas e vindas em estu-
dos para aumentar o salário de todos os servidores, depois 
de apenas algumas categorias policiais, mais próximas ao 
presidente, neste ano em que busca se reeleger. "Lamento, 
[mas] pelo o que tudo indica, não será possível dar ne-
nhum reajuste para o servidor no corrente ano", pontuou.

O presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-MG), 
afirmou que deve ser votada 
na próxima segunda-feira 
(13) a proposta que limita 
tributos estaduais sobre com-
bustíveis e energia. A fala 
corrobora cronograma que 
também foi apresentado, mo-
mentos antes, pelo relator da 
proposta, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE). Bezerra, 
ex-líder do governo no Se-
nado, também disse que vai 
apresentar nesta quarta-fei-
ra (8) o seu relatório sobre a 
proposta que limita o ICMS 
(Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços), o 
chamado PLP 18. Além disso, 
vai apresentar duas propostas 
de emendas à Constituição –
que ele também espera votar 
na próxima segunda-feira.

O anúncio do senador 
acontece um dia após reu-
nião seguida de entrevista 
coletiva no Palácio do Pla-
nalto, na qual o presidente 
Jair Bolsonaro (PL) anunciou 
medidas para tentar reduzir 
o preço dos combustíveis. 
Pressionado com a alta da 
inflação, a pouco menos de 
quatro meses da eleição, o 
chefe do Executivo anunciou, 
três meses após zerar as alí-
quotas de PIS e Cofins, dois 
tributos federais, sobre o die-
sel e o gás de cozinha até de-
zembro de 2022, a ampliação 
do alcance da medida e vai 
desonerar tributos federais 
também sobre a gasolina e o 
etanol. Segundo o presidente, 
serão zeradas as alíquotas de 
PIS/Cofins e Cide.

O presidente também 
anunciou que o governo se 
dispõe a ressarcir com re-
cursos da União estados que 
aceitarem zerar as alíquotas 
do ICMS sobre diesel e gás de 

cozinha até o fim do ano. O 
pacote deve ter um impacto 
de até R$ 50 bilhões. A lista 
de medidas incluir isenção 
de PIS/Cofins e Cide sobre 
a gasolina e o etanol e um 
repasse de cerca de R$ 25 bi-
lhões para estados em troca 
de eles zerarem as alíquotas 
de ICMS sobre diesel e gás de 
cozinha -que já haviam sido 
desonerados de tributos fe-
derais em março.

As novas iniciativas va-
leriam até o fim deste ano, 
mas ainda dependem do 
aval do Congresso Nacional 
para entrarem em vigor. Se-
rão discutidos um projeto 
de lei complementar e uma 
PEC (Proposta de Emenda à 
Constituição).

Principais pontos 
O pacote anunciado por 

Bolsonaro prevê a redução a 
zero das alíquotas de PIS/Co-
fins e Cide sobre a gasolina 
e o etanol. No caso da gaso-
lina pura, hoje são cobrados 
R$ 0,89 por litro, sendo R$ 
0,79 de PIS/Cofins e R$ 0,10 
de Cide. No etanol, há inci-
dência apenas de PIS/Cofins, 
no valor total de R$ 0,24 por 
litro. Outra frente é a redu-
ção a zero do ICMS, imposto 

estadual, sobre diesel e gás 
de cozinha, mediante uma 
compensação a ser paga pela 
União.

Redução do ICMS
O Congresso discute um 

projeto de lei complemen-
tar que pretende fixar um 
teto de 17% para a alíquota 
do imposto estadual sobre 
combustíveis e energia, in-
corporando uma decisão já 
proferida pelo STF (Supremo 
Tribunal Federal) de que es-
ses itens são bens essenciais 
e, portanto, não podem ter 
tributação acima da alíquota 
modal do estado. Hoje, há 
quem cobre 25% sobre o die-
sel e 34% sobre a gasolina.

O governo federal quer 
que as perdas de arrecada-
ção com essa mudança sejam 
absorvidas pelos próprios 
estados. Na prática, a queda 
de uma alíquota de 34% para 
17%, por exemplo, não seria 
compensada pela União. Os 
governadores resistem a isso.

Adicionalmente, o gover-
no propõe que, até o fim do 
ano, sejam zeradas as alí-
quotas de ICMS sobre die-
sel e gás de cozinha. Para 
isso, a União bancaria uma 
compensação, proporcional 

à perda de arrecadação em 
relação ao teto de 17%. A es-
timativa é de que esse valor 
fique em R$ 25 bilhões.

Impacto do corte 
Uma ideia preliminar do 

que pode ser o impacto na 
bomba decorrente da re-
dução do ICMS é o próprio 
cálculo feito pelos estados 
quando houve a regulamen-
tação da lei que determinou 
a mudança do tributo esta-
dual. Eles estimaram que, 
mantendo a arrecadação 
atual, a alíquota ad rem (me-
dida em reais por litro) ficaria 
entre R$ 0,50 e R$ 1 por litro 
do diesel, a depender do esta-
do (em São Paulo, seria pró-
xima a R$ 0,66). Esse seria o 
tamanho potencial da redução.

Redução no preço 
Embora a intenção do go-

verno seja proporcionar alívio 
aos consumidores, há fatores 
que podem limitar esse repas-
se. Um deles é a decisão de dis-
tribuidores e revendedores de 
ampliar suas margens, fazendo 
com que parte da redução seja 
absorvida em forma de lucro 
ao longo da cadeia.

Outro risco é a Petrobras 
anunciar um novo reajuste no 
preço dos combustíveis antes 
de a desoneração de tributos 
chegar na ponta. Nesse caso, 
é possível que as medidas do 
governo apenas amorteçam o 
aumento da companhia.

Essa possibilidade existe 
porque a defasagem do preço 
dos combustíveis em relação 
ao mercado internacional 
tem aumentado. Segundo a 
Abicom (Associação Brasi-
leira dos Importadores de 
Combustíveis), essa diferen-
ça está em 15% no caso da 
gasolina e 13% para o diesel.

Intenção do governo é proporcionar alívio aos consumidores, 
mas há fatores que podem limitar esse repasse

Proposta de combustíveis deve
ser votada na 2a feira, diz Pacheco
Entenda os principais pontos da proposta do governo federal para 
ressarcir os estados com recursos da União e zerar as alíquotas do ICMS

Prefeitura Municipal de Parambu - O Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, localizada na 
Travessa Tiradentes, Centro, Parambu/CE, torna público que se encontra à disposição dos interessados 
o EDITAL de Pregão Eletrônico Nº 2022.06.08.001-SAUDE, cujo objeto: Contratação da prestação dos 
serviços de suporte e instalação do E-Sus, destinados a Secretaria de Saúde do município. Data e ho-
rário do recebimento das propostas: até 21/06/2022, às 09h. O referido EDITAL poderá ser adquirido no 
endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de expediente ao público, de 08h às 12h e 
ou no site http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes/ e ou http://www.bll.org.br. Artur Valle Pereira.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Licitação - Tomada de Preços Nº 05.06.03.01.22-
TP - O Presidente da CPL, torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
24/06/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Tomada de Preços, Nº 
05.06.03.01.22-TP, cujo objeto: Contratação de empresa para realização de processo simplificado 
de seleção pública de servidores visando a composição de banco de recursos humanos em situa-
ção de cadastro de reserva de profissionais para atendimento das necessidades temporárias de 
excepcional interesse público da Secretaria de Administração e Finanças do município, o qual se 
encontra na íntegra na sede da Comissão de Licitação com endereço Rua Monsenhor Salviano Pin-
to, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce. Maiores Informações, no endereço citado, no horário 
de 08h às 18h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Almeida & Almeida Produtos Agropecuários Ltda - CNPJ N° 11.495.497.0001/82. Torna público que 
requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental Única - LAU, 
para a atividade de comércio varejista de animais vivos e de artigos e alimentos para amimais de estima-
ção, localizado na Rua: Teixeira de Freitas, Nº 97, Bairro: Centro, Quixeramobim/CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da AMAQUI.

CNPJ Nº 09.240.157/0001-69 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – AGE
Pelo presente EDITAL DE CONVOCAÇÃO , o Presidente da HEMOCOOP - COOPERATIVA DE 
HEMODINÂMICA DO CEARÁ, inscrita no CNPJ sob nº 09.240.157/0001-69, com sede na Rua Pedro Borges, nº 
33, Loja 21, Centro, em Fortaleza/CE, CEP 60.055 -110, de acordo com o art. 38, §§ 1º e 2° da Lei n° 5.764/71 e art. 
21 e seguintes do seu Estatuto Social, CONVOCA os seus 44 (quarenta e quatro) médicos cooperados para se 
reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - AGE, que, visando uma melhor acomodação dos 
presentes, não se realizará na sua sede administrativa, mas, sim, no Edifício São Paulo Center, localizado na 
Rua Tomas Accioly, nº 840, Sala 703, Joaquim Távora, em Fortaleza/CE, CEP 60135-180, no dia 21 DE JUNHO 
DE 2022, às 17h00, em primeira convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos cooperados, às 
18h00, em segunda convocação, com a presença de, no mínimo, metade mais um dos cooperados, e às 19h00, em 
terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados, para deliberarem sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: 1.Reforma e consolidação do Estatuto; e 2. Discussão e deliberação acerca da 
compra ou aluguel de imóvel para funcionar como sede da Cooperativa. Fortaleza/CE, 07 de junho de 2022.

DR. NILSON DE MOURA FÉ FILHO. - PRESIDENTE DA HEMOCOOP.

COOPERATIVA DE HEMODINÂMICA DO CEARÁ — HEMOCOOP

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL
Pelo presente edital, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DE CALÇADOS, 
BOLSAS, LUVAS E MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO AO TRABALHO NO ESTADO DO 
CEARÁ, CONVOCA os membros da categoria, vinculados à empresa Grendene (sócios em pleno gozo 
de seus direitos estatutários e demais trabalhadores interessados), a comparecer a Assembleia Geral 
Extraordinária, a realizar-se presencialmente na Rua Cônsul Gouveia, nº 44, bairro Carlito Pamplona – 
Fortaleza/CE, que será realizada no dia 15 de junho do ano corrente, em dois turnos, a saber: o primeiro,  
com primeira convocação às 09:00h e segunda convocação às 09:30h e; o segundo, com primeira 
convocação às 15:00h e segunda convocação às 15:30h. Na oportunidade observar-se-á a discussão/
aprovação da matéria, para deliberar sobre a seguinte pauta: a) aprovação do acordo que trata sobre 
o banco de horas e; b) outros temas de interesse da categoria. Fortaleza, 06 de junho de 2022. Jean 
Carlos Marques Coelho – Coordenador-geral. Renata Nogueira da Silva – Coordenadora-geral.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 21.23.09/TP – O Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Infraestrutura, Sr. Antônio Vitor Nobre de Lima, inscrito no CPF Nº 006.045.043-65, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, e à vista do que consta do Processo Nº 21.23.09/TP, HOMOLOGAR o Procedimento 
Licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 21.23.09/TP, Tipo Menor Preço Global, cujo OBJETO é 
a Escolha da Proposta mais Vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica para execução de 
serviços de pavimentação em piçarra em vias de acesso às Localidades do Assentamento Maceió, 
Jacaré, Córrego da Estrada e Apiques no Município de Itapipoca-CE, mediante o Regime Empreitada 
por Preço Global, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos e ADJUDICAR o objeto 
licitado em favor da empresa VIP CONSTRUÇÕES REPRESENTAÇÕES E PROJETOS LTDA, CNPJ 
N° 07.211.736/0001-58, com endereço na Rua Manoel Aguiar Pontes, Nº 1390, bairro Castelão, CEP: 
60.867-695, Fortaleza/CE, pela Proposta Mais Vantajosa com VALOR GLOBAL de R$ 1.844.813,44 
(Hum Milhão, Oitocentos e Quarenta e Quatro Mil, Oitocentos e Treze Reais e Quarenta e Quatro 
Centavos.) Itapipoca-CE, 07 de Junho de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de 
Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – TERMO DE HOMOLOGAÇÃO/ 
ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.13.05/PE – O Instituto de Meio Ambiente do 
Município de Itapipoca (IMMI), torna público os itens HOMOLOGADOS do Pregão Eletrônico Nº 
22.13.05/PE, cujo OBJETO é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 02 (dois) 
caminhões para execução da Proposta Nº 045781/2019 com objetivo de melhorar a Gestão dos 
Resíduos no Município de Itapipoca-CE. Itens Homologados e Arrematados 01 e 02 pela empresa 
CEARÁ DIESEL S/A, inscrita no CNPJ 63.388.441/0001-22, com VALOR GLOBAL de R$ 890.000,00 
(Oitocentos e Noventa Mil Reais). DATA DA HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO: 29 de Abril de 2022. 
Itapipoca-CE, 07 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/ 
ADJUDICAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.13.06/PE – O Instituto de Meio Ambiente do Municí-
pio de Itapipoca (IMMI), torna público os itens HOMOLOGADOS do Pregão Eletrônico Nº 22.13.06/PE, 
cujo OBJETO é o Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de equipamentos diversos para 
execução da Proposta Nº 045781/2019 com objetivo de melhorar a Gestão dos Resíduos no Município 
de Itapipoca-CE. Itens Homologados e Arrematados Lote I pela empresa C M C OLIVEIRA BARROSO 
ME, inscrita no CNPJ 24.379.211/0001-45, com VALOR GLOBAL de R$ 151.787,00 (Cento e Cinquen-
ta e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais), LOTE Homologado e Arrematado Lote III pela empresa 
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS ME, inscrita no CNPJ 35.142.735/0001-34, com 
VA L O R  G L O B A L  d e  R $  7 0 . 0 0 0 , 0 0  ( S e t e n t a  e  M i l  R e a i s ) .  D ATA  D A  
HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO: 09 de Maio de 2022. Itapipoca-CE, 07  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 – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 22.23.02/TP – O Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura, Sr. Antônio Vitor Nobre de Lima, inscrito no CPF nº 006.045.043-65, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, e à vista do que consta do Processo Nº 22.23.02/TP, HOMOLOGAR o Procedimento 
Licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 22.23.02/TP, Tipo Menor Preço Global, cujo OBJETO é 
a Escolha da Proposta mais Vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica para construção de uma 
praça na localidade de Maceió no Município de Itapipoca/CE, mediante o Regime Empreitada por Preço 
Global, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos e ADJUDICAR o objeto Licitado 
em favor da empresa M A FEITOSA DE SOUSA LTDA, CNPJ 41.356.135/0001-71, com Endereço na 
Rua João Inácio de Carvalho, Nº 126, andar Altos, Bairro/Distrito Vila Azul, Boa Viagem/CE, CEP: 
63.870-000, pela Proposta Mais Vantajosa com VALOR GLOBAL de R$ 431.651,56 (Quatrocentos e 
Trinta e Um Mil, Seiscentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta e Seis Centavos). Itapipoca-CE, 07 
de Junho de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.06/TP – O Ordenador de Despesas da Secretaria 
de Infraestrutura, Sr. Antônio Vitor Nobre de Lima, inscrito no CPF nº 006.045.043-65, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, e conforme o que consta do Processo Nº 22.23.06/TP, HOMOLOGAR o Procedimento 
Licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 22.23.06/TP, Tipo Menor Preço Global, cujo OBJETO é 
a Escolha da Proposta mais Vantajosa para a Contratação de pessoa jurídica para construção de uma 
praça (praça da PEC) no bairro Flores na sede urbana no Município de Itapipoca/CE, mediante o 
Regime Empreitada por Preço Global, conforme especificações constantes no Edital e seus anexos e 
ADJUDICAR o objeto Licitado em favor da empresa CONTRUTORA IMPACTO COMERCIO 
SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 00.611.868/0001-28, com Endereço na Rua Monsenhor 
Bruno, Nº 1153, sala 415, bairro Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60115-190, pela Proposta Mais Vantajosa 
com VALOR GLOBAL de R$ 312.825,45 (Trezentos e Doze Mil, Oitocentos e Vinte e Cinco Reais e 
Quarenta e Cinco Centavos). Itapipoca-CE, 07 de Junho de 2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DO 
JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.09/TP – 
Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para execução de 
requalificação da Praça Matriz (Perilo Teixeira) localizada na sede urbana do Município de 
Itapipoca/CE. Após Abertura e Análise das Propostas apresentadas e amparada em Parecer Técnico 
emitido pela equipe de engenharia do município, a Comissão chegou ao seguinte resultado: EMPRESA 
VENCEDORA: MARK TERCEIRIZAÇÁO, COLETA E LOCAÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 
17.178.049/0001-31, com o VALOR GLOBAL de R$ 1.599.964,53 (Hum Milhão, Quinhentos e 
Noventa e Nove Mil, Novecentos e Sessenta e Quatro Reais e Cinquenta e Três Centavos). Diante do 
exposto, abre-se o prazo recursal, previsto no art. 109, inciso I, alínea “b”, Lei 8.666/93. Itapipoca-CE, 
07 de Junho de 2022. Wilsiane Soares de Oliveira Marques – Presidente da CPL.

Sindicato dos Médicos do Ceará - Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. O 
Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, por meio de sua presidência, convoca todos(as) os(as) 
médicos(as) servidores públicos ativos do Município de Fortaleza, ocupantes do cargo de Médico 
do Programa Saúde da Família (PSF), para comparecem presencialmente na sede do Sindicato dos 
Servidores e Empregados Públicos do Município de Fortaleza - SINDFORT, situado à Rua 24 de 
Maio, nº 1188 - Centro, Fortaleza - CE, CEP: 60.020-001, para a Assembleia Geral Extraordinária 
que ocorrerá no dia 11 de junho de 2022 (sábado), com início às 09 horas, em primeira convocação e 
às 09h:30min em segunda convocação, com qualquer número de presentes, para deliberar acerca 
das 32 horas e assuntos correlatos. Fortaleza, 07 de junho de 2022.

Oficio Privativo de Registro de Imóveis. Comarca de Meruoca-CE. Oficiala Interina Marlene 

Gomes Gertrudes. Interina. “Edital de Usucapião”. A Oficiala Interina, Marlene Gomes 

Gertrudes, do Oficio Privativo de Registro de Imóveis da Comarca de Meruoca, Estado do Ceará: 

Faz publicar o presente edital, amparado no que dispõe os ART. 770-D do Provimento n° 03/2016 

da CGJ/CE, para constar que Hildo Henrique de Souza Albuquerque e Celia Ferreira de Lima, na 

qualidade de requerentes do Usucapião do Imóvel com as seguintes características Um terreno 

regular urbano, localizado no Sitio Sobradinho, Rua Professor Macambira, CE-240 Meruoca-

Ceará. Limites e confrontantes: Inicia-se a descrição deste perímetro no ponto GOBA-P01, de 

coordenadas N 9.608.827,08m e E 339.274,18m; deste segue confrontando com a de CE-240, 

Meruoca / Massape-CE, com azimute de 114°06'46,56" por uma distância de 110,00m, até o ponto 

GOBA-P02, de coordenadas N 9.608.782,14m e E 339.374,58m; deste segue confrontando com a 

propriedade de Joao Coutinho Aguiar Neto, com azimute de 201°37'59,51" por uma distância de 

50,00m, até o ponto GOBA-P03, de coordenadas N 9.608.735,66m e E 339.356,15m; deste segue 

confrontando com a propriedade de Espolio de Ednardo Oquendo Sampaio, com azimute de 

294°06'46,56" por uma distância de 110,00m, até o ponto GOBA-P04, de coordenadas N 

9.608.780,60m e E 339.255,75m ; deste segue com azimute de 21°37'59,51" por uma  distância de 

50,00m, até o ponto GOBA-P01, onde teve inicio essa descrição, com uma área total de 

5.494,85m², perímetro 320.00m. Depositou neste oficio Imobiliário, memorial descritivo, planta 

com demais documentos relativos ao imóvel, para registro do referido, As Impugnações de quem 

se julgar prejudicado quanto ao domínio do referido terreno, deverão ser apresentadas dentro de 

15 (quinze) dias a contas da data da publicação do presente edital. Findo o prazo deste e, não 

havendo impugnação deste e, não havendo impugnação, será feito o registro, estando os 

documentos á disposição dos interessados durante as horas regulamentares. Dado e passado 

neste Município de Meruoca, Estado do Ceará, aos 07 de junho de 2022. Marlene Gomes 

Gertrudes - Oficiala do Ofício Privativo de registro de Imóveis da Comarca de Meruoca-CE.
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Ranking. O atacante francês Kylian Mbappé, do Paris Saint-Germain, é o jogador de futebol mais valioso do 
mundo, segundo o grupo de pesquisa suíço CIES Football Observatory (Observatório do Futebol), seguido pelo 
brasileiro Vinícius Jr., do Real Madrid, e do novo contratado do Manchester City Erling Haaland, da Noruega.ESPORTES

Metade dos confrontos 
das oitavas de final da Copa 
do Brasil será de clássicos 
estaduais. Uma das vagas às 
quartas de final será defini-
da no Clássico Alvinegro, 
entre Santos e Corinthians. 
Outra sairá de quem avan-
çar no Choque-Rei, como é 
conhecido o embate de São 
Paulo e Palmeiras. O Clás-
sico-Rei, que opõe Ceará e 
Fortaleza, também decidirá 
um dos classificados, assim 
como o Clássico do Equi-

líbrio, onde Atlético-GO 
e Goiás medem forças. Os 
embater foram definidos 
por sorteio na tarde des-
ta terça-feira (7), na sede 
Confederação Brasileira de 
Futebol (CBF). no Rio de 
Janeiro. 

Nos demais confrontos, 
destaque para Flamengo e 
Atlético-MG, duelo de ri-
validade histórica, que ree-
ditará a decisão da última 
Supercopa do Brasil, ven-
cida pelo Galo. As partidas 

entre Fluminense e Cruzeiro 
e Athletico-PR e Bahia co-
locarão campeões brasilei-
ros frente a frente. Por fim, 
o América-MG foi sorteado 
como adversário do Botafogo.

A CBF ainda definirá as 
datas e horários das parti-
das. A previsão é que os jo-
gos de ida ocorram entre os 
dias 22 e 23 deste mês e os 
de volta em 13 e 14 de julho. 
Santos, Palmeiras, Ceará, 
Goiás, Flamengo, Cruzei-
ro, Athletico-PR e Botafogo 

decidirão os confrontos em 
casa. Nos clássicos paulis-
tas, é autorizada somente a 
presença da torcida man-
dante nas arquibancadas.

A classificação às quartas 
de final assegura às equipes 
uma premiação de R$ 3,9 
milhões. Quem passar às 
semifinais terá direito a R$ 
8 milhões. O vice-campeão 
receberá R$ 25 milhões, en-
quanto o ganhador da Copa 
do Brasil levará R$ 60 mi-
lhões de prêmio.

DOS MEUS ARQUIVOS Foto de 2014 quando aparece 
para o mundo do futsal o belo craque Andinho.

9 DE JUNHO Esta é uma data que deve ser comemorada por 
toda a sociedade cearense. O Náutico Atlético Cearense realiza 
na manhã desta quinta-feira solenidade para marcar seu aniver-
sário. A solenidade deve se levar muita gente para o Meireles.

DUAS ESTRELAS Que estão sempre citilando. Gaudenlio 
e Luis Eduardo Girão.

O Leão e a Rosa

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Eu já vi muita gente usando a camisa do Fortaleza nos 
mais diferentes pontos onde era aglomerado de pessoas. 
Em velório nunca tinha visto mas so sepultamento da 
guerreira Rosa da Fonseca lá bem atrás da multidão 
estava um senhor com a camisa do Leão. Foi a presença 
do tricolor neste encontro de tarde. Gente boa.

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

Após vencer o Cuiabá por 
2 a 1, no último sábado (4), 
e se aproximar do G-4 da Sé-
rie A, o América-MG recebe 
o Ceará nesta quarta-feira 
(8), a partir das 19h, no In-
dependência, em Belo Hori-
zonte (MG), pela 10a rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
O time mineiro defende uma 
invencibilidade de quase dez 
anos como mandante contra 
o clube nordestino.

A última vez que o América-
-MG perdeu, jogando em casa, 
para o Ceará, foi em agosto de 
2012, pela Série B do Campe-
onato Brasileiro. Desde então, 

foram oito jogos como man-
dante, nos quais o time mineiro 
venceu três e empatou cinco.

O retrospecto geral também 
é positivo para o time mineiro, 
que defende uma sequência 
invicta de nove jogos -cinco 
como mandante, quatro como 
visitante. A última vitória do 
clube nordestino sobre o Amé-
rica-MG foi em maio de 2015, 
por 3 a 0, em jogo de volta pela 
Copa do Brasil, no estádio Pre-
sidente Vargas, em Fortaleza.

Atualmente na quinta posi-
ção, com 14 pontos, perdendo 
para o Coritiba, em quarto, pelo 
saldo de gols, o clube coman-

dado por Vagner Mancini 
encontra o adversário nordes-
tino em posição oposta -após 
começo negativo na competi-
ção, o Ceará está em 16º, com 
dez pontos, e ainda luta para 
se afastar cada vez mais da 
zona de rebaixamento.

Para o confronto desta 
quarta-feira, Mancini segue 
desfalcado pelo zagueiro Iago 
Maidana, que se recupera de 
uma fratura no pé direito, e 
pelo goleiro Jori, o meia-ata-
cante Matheusinho e o atacante 
Pauliho Boia, todos lesionados. 
Uma provável escalação inicial 
do time mineiro tem: Jailson; 

Patric, Conti, Éder e Marlon; 
Lucas Kal, Juninho e Alê; Felipe 
Azevedo, Aloísio e Gustavo.

O Vozão, por sua vez, verá 
o retorno do volante Richard-
son, suspenso na última roda-
da. Em contrapartida, o técni-
co Dorival Júnior não poderá 
contar com o zagueiro Luiz 
Otávio e o meia Lima seguem 
em recuperação de lesões. 
Uma provável escalação do 
Ceará tem: João Ricardo; Mi-
che (Nino Paraíba), Messias, 
Gabriel Lacerda e Bruno Pa-
checo; Richard Coelho (João 
Victor), Lindoso e Vina; 
Mendoza, Cléber e Erick.

América-MG defende invencibilidade
de uma década contra o Ceará 

Flávia Mayara
No tópico de ontem sobre a atleta Flávia, o correto é 

Sumov e não Sumu, como saiu.

Se lembraram de mim
O presidente Marcelo Paz no Japão, os vices Geraldo Lu-

ciano e Alex Santiago assim como o executivo Sérgio Pape-
lin estavam no Rio de Janeiro vendo a espetacular vitória do 
Leão sobre o Flamengo. Eram quase dez horas da noite de 
domingo e o meu celular toca. Do outro lado da linha meu 
amigo Geraldo Luciano ainda emocionado diante daquele 
triunfo diz que só lembrou de mim quando terminou o 
jogo. Disse que eu ficava feliz em ter meu nome lembrado e 
em seguida falo com o Alex e o Papelin. Foi uma noite feliz.

22 de julho
Esta data é muito importante para este veterano jorna-

lista que aqui na terra só tem procurado fazer o bem sem 
saber a quem. Meus amigos Edson Guimarães e Benigno 
Júnior devem coordenar o grande encontro que já tem 
lugar certo, o Flórida da Dom Joaquim.

Benigno e Edson
Edson Guimarães, advogado de brilho e Benigno Júnior 

secretário municipal estavam e mesa concorrida no saba-
do que passou. São nomes de minha maior estima.

Virgilio Tavares
Na comemoração dos 50 anos da Federação de Atletismo só 

assim vim saber que o cel Virgílio Tavora foi também presiden-
te desta entidade. Trata-se de um desportista de verdade.

Sonhos
Um concurso de palpites que já ganhou a credibilidade 

de todo nosso povo. Loteria dos Sonhos tem o respaldo da 
Loteria Estadual do Ceará.

24 de junho
Numa sexta-feira neste dia 24 de junho eu estreava aqui 

em O Estado com minha coluna.

São Francisco
É perdoando que se é perdoado. É dando que se recebe.

Evaldo Lima

Oex-vereador e figura humana muito 
decente vai lançar neste próximo dia 
a biografia do padre Haroldo. Será em 

vários locais da cidade.

Confrontos de oitavas da Copa
do Brasil terá clássicos estaduais 
Uma das partidas definidas no sorteio que irá acontecer nessa fase da 
competição nacional será o clássico-rei cearense entre Fortaleza e Ceará

A GV COMÉRCIO LOCAÇÕES REPRESENTAÇÕES E TRANSPORTES ESPE-
CIAIS LTDA, torna público que recebeu do INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO 
MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a LI (Licença de instalação) para Implantação 
de Centro Logístico, no Município de Caucaia no endereço ROD. BR 222, S/N, 
Catuana – CAUCAIA/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento no IMAC.

POSTO JERICOACOARA LTDA-ME
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Renovação 
de Licença de Operação Nº171/2022 com validade até 24/05/2027 referente à operação de uma re-
venda de combustíveis, localizado na AV. Manoel Marques, s/n, ROD.CE085 – KM01 em Jijoca de 
Jericoacoara-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

A PINHO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, torna público que re-
quereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga – SEMAM 
a Licença de Operação, para execução de Fabricação de Cosméticos, Produtos de Per-
fumaria e de Higiene Pessoal, localizada na Rua Cândido Meireles, 650, CEP:61.880-
975, Gererau, município de Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se, não obstante, 
necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamento 
Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

CONVITE PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE CONSTITUIÇÃO DO SINDICATO 
DOS TRABALHADORES DE DEPARTAMENTO PESSOAL E DE RECURSOS HUMANOS - SINDEPRH. 
Estão convidadas todas as pessoas interessadas para a Assembleia Geral de Constituição do Sindicato 
do Departamento Pessoal e de Recursos Humanos - SINDEPRH, nos termos do art. 53 da Lei nº 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002, e para discussão e aprovação do estatuto, eleição e posse dos membros da 
Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal, bem como para definição da sede provisória, a realizar-se no 
dia 25 de Janeiro de 2022, às 18:30 horas, e, em segunda chamada, às 20:00 horas, na rua Senhor do 
Bonfim, nº 903, Bom Jardim, Fortaleza, Ceará.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE ICÓ - AVISO DE PROSSEGUIMENTO. TO-
MADA DE PREÇOS Nº 2022.04.26.2. A CPL da Câmara Municipal de Icó/CE, torna público para 
conhecimento dos interessados que estará dando prosseguimento do Procedimento Licitatório na 
modalidade Tomada de Preços nº 2022.04.26.2, com abertura dos envelopes de propostas dos 
licitantes habilitados, no dia 09 de junho de 2022 às 09:00 horas. Informações pelo (88) 3561-
4031 ou na sede da CPL, sito à Av. Idílio Sampaio, nº 2071 - Centro, Icó - CE, 07 de junho de 
2022. Anna Alice Carvalho Nunes - Presidente.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 08/06/2022
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS

RUA: MAJOR FACUNDO - 705 - CENTRO FORTALEZA - CE
TELEFONE - (085) 3226-8330

CNPJ N° 06.572.986/0001-50 CPF: 039.273.263-72
EDITAL DE PROCLAMAS

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO OS NUBENTES 
N° 30775 DAVID DARLIS SABINO DA SILVA E FRANCISCA LIDIANE DOS SANTOS DE OLIVEIRA

07 DE JUNHO DE 2022
Maria Sueli Coêlho Uchôa Araújo

Escrevente Autorizada

SERVIÇO REGISTRAL DA 4a ZONA - FORTALEZA-CE
(CARTÓRIO NORÕES MILFONT)

Rua: Castro e Silva nº 38 - Centro
Fone: 3226-41-72 FAX: 3253-24-48

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66813-TALVANIS BARROSO DE SOUSA E TEREZA CRISTINA SILVA DOS SANTOS
66814-CÉSAR DE SOUSA CRUZ E ROSA ANGELA DOURADO SAMPAIO
66815-ANA FÁBIA SALGADO DE ALMEIDA E TALITA COELHO CAMPOS

Fortaleza, 07 de junho de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

ICEVA - INDÚSTRIA DE CER MICA VALE DO ACARAÚ EIRELI.
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente – 
SEMMA a Renovação da Licença Operação, referente à atividade de Ex-
tração de argila, localizado na Fazenda Santa Rita, S/N, Zona Rural, no 
município de Acaraú/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMMA.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
339629- Ronaldo de Andrade Saraiva e Lisia Cronemberger Costa e Silva;
339630- Antonio Iuri Alves Cardoso e Maria Elissandra Vieira do Carmo;
339631- Luis Ramos da Silva e Marta Cruz Matias;
339632- Luiz Victor Garcia de Sousa e Rosianny de Souza Saboia;
339633- Paulo Ricardo de Almeida Barbosa e Brena Miguel da Silva;
339634- José Uermesson da Silva Oliveira e Isabel Rodrigues Pires;
339635- João Pedro da Silva Costa e Alessandra kessia Almada de Araujo;
339636- Fabio Bastos de Lima e Fabricia dos Santos Maia;
339637- Francisco Herton Silva de Lima e Neciliane Mesquita dos Santos;
339638- Jonathan Patrick de Almeida Sousa e Laura Stefani Freitas Damasceno
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, 07 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° 18423 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS VINÍCIUS LOPES FERNANDES e JULIA CAMILLE RIBEIRO BARBOSA.
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, 07 de Junho de 2022.
Kelvia Brenda Macêdo do Carmo

(Escrevente)

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

Fazer saber que pretendem casar-se civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9682-KILDARY FEITOSA DE OLIVEIRA E JAD VITÓRIA DE ARAÚJO FALCÃO
Nº9683-DANIEL JEAN RODRIGUES VASCONCELOS E THAIS CAVALCANTE FARIAS
Nº9684-GABRIEL FERNANDES MARTINS E ANA TAYNARA PEREIRA DA SILVA
Nº9685-WALYSSON BEZERRA MEDEIROS E ISABELLA MUNIZ BARBOSA
Nº9686-PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO JUNIOR E TARCILANE DE ARAÚJO LIMA

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO.
Fortaleza-CE, 08 de Junho de 2022.

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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° 76131 - JOSÉ HENRIQUE MOREIRA AVELINO e SILVERLÂNIA 
MORAIS DE LIMA; Edital n° 76132 - VALDIANO MOREIRA DE SOUZA e 
FRANCISCA MICHELE MOREIRA AVELINO; Edital n° 76133 - JOSÉ SOCORRO 
DE ARAÚJO DOS SANTOS e MARIA DEIVIANE SILVA; Edital n° 76134 - DAVID 
SOUSA e TAISSA HELLEN LIMA LANDIM; Edital n° 76135 - GERALDO PEREIRA 
DA SILVA NETO e MARIA ELENILCE DA MOTA SALES; Edital n° 76136 - 
BRUNO ZENEBON PRESTES e ELIBIA OLIVEIRA DE SOUZA; Edital n° 76137 
- HERMESSON THIAGO SANTOS DE ANDRADE e JENNIFER LYZANDRA PINHO 
RODRIGUES; Edital n° 76138 - FRANCISCO EDSON SOUSA BARROSO e ANA 
CLEIDE DE SOUSA JUSTINO; Edital n° 76139 - LUCIVANDO ELEUTERIO DA 
COSTA e BRUNA OLIVEIRA DA CRUZ; Edital n° 76140 - FRANCISCO ELICELIO 
VASCONCELOS e LILIANE DE ANDRADE SANTOS; 
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. 
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 07/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31080 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ FELIPE DA SILVA e EMILLY VITÓRIA DA SILVA DE SOUSA;
Edital n° 31079 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS ALVES DE SOUZA e ERIKA NAYARA MIGUEL DOS SANTOS;
Edital n° 31072 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS FILIPPE DE SOUSA MORAIS e NÁDIA RUTIELLY DE ARAÚJO FERREIRA;
Edital n° 31073 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARIO CEZAR FERREIRA ROCHA e CIBELE DA SILVA BORGES;
Edital n° 31074 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAUL VICTOR PIMENTA MAIA e LIDIA BEZERRA DOS SANTOS;
Edital n° 31075 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AMÉRICO CAMILO DA SILVA MONTEIRO e CHAÍANE BERNARDINO DE CASTRO;
Edital n° 31076 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO BARBOSA JUNIOR e JULIANA MAIA BRITO;
Edital n° 31078 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO COELHO RIBEIRO e ANTONIA REGILANE PEREIRA DA SILVA;
Edital n° 31077 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCOS ROBERTO DE ARAGÃO FREIRE FILHO e AMANDA CASTRO MELO GOMES;
Edital n° 31081 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PEDRO SILVA OLIVEIRA e ANA FLÁVIA SILVA CAMPOS;
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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 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° 27669 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL BIONE DE COIMBRA MORAIS e ISABELLE MARIA CRUZ DE CARVALHO;
Edital n° 27670 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MIGUEL NOBRE e HANA KARLA VASCONCELOS BARACHO;
Edital n° 27671 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YHAGO JORGE DA FONSECA CAVALCANTI e PAOLA KETELE BRAGA MOTA;
Edital n° 27672 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA e MAYRA FONTES MASCARENHAS;
Edital n° 27673 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ GILSON DE SOUZA MARINHO e RAFAELA DA SILVA BRAGA;
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, 07/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva



Com o Dia dos Namorados 
se aproximando, é esperada 
uma alta no setor comercial e 
varejista, especialmente após 
a flexibilização das medidas 
de segurança sanitária em 
vigor durante a pandemia de 
Covid-19. Segundo uma pes-
quisa realizada pela Confede-
ração Nacional de Dirigentes 
Lojistas (CNDL) em 27 capi-
tais, a data deve movimentar 
R$ 18 bilhões neste ano. 

No entanto, algumas pes-
soas vão além do esperado 
na hora de presentear quem 
amam e preparam surpresas 
diferentes e extravagantes. 
Dessa forma, seus gestos 
passam a ser vistos como 
“loucuras de amor”, as quais 
se classificam especialmen-
te pela sua grandiosidade e 
exuberância. 

Recentemente, acompa-
nhamos o desenrolar de um 
desses gestos, quando o em-
presário Fernando Teles, de 
30 anos, pendurou uma fai-
xa em uma praça pública da 
cidade de Marco, no interior 
do Ceará, e contratou um 
carro de som passa tentar 
reatar o relacionamento com 
sua ex-namorada, Gleyciane 
Ferreira, 22. 

Porém, apesar dessas 
ações ganharem notorieda-
de por sua execução exage-
rada, as loucuras de amor 
não são incomuns e podem 
estar presentes em todos os 

relacionamentos. De acordo 
com a psicóloga e sexóloga 
Rachel Chemello Pankov, de 
37 anos, esses gestos, mui-
tas vezes, são disfarçados de 
atividades usuais, como fa-
zer uma viagem ou comprar 
joias para a pessoa amada. 

“Essa demonstração é con-
siderada comum, principal-
mente quando [o casal] está 
em crise de perda, quando 
há a possibilidade de perder 
a pessoa amada. Às vezes, é 
uma forma de demonstração 
exagerada e exacerbada, com 
buquês de flores grandes, 
com apresentações de mídia, 
com carros de loucuras de 
amor e fogos; mas também 
tem coisas bem mais comuns, 
como uma viagem, um carro 
e uma jóia”, explica. 

A estudante de Jornalis-
mo Ana Luiza Almeida Sam-
paio, de 19 anos, acredita se 
enquadrar em uma dessas 
situações. A jovem, que resi-
de em Fortaleza, irá atraves-
sar o país para encontrar o 
namorado, Francisco Rafael 
de Abreu Rodrigues, 23, que 
se mudou para o interior do 
Rio Grande do Sul para cur-
sar Medicina.

Após um mês e meio vi-
vendo um relacionamento à 
distância, o casal passará a 
morar junto no apartamento 
do universitário na cidade de 
Rio Grande. De acordo com 
Ana Sampaio, a logística de 

se locomover do Ceará ao 
Sul do país demandou muito 
planejamento, uma vez que 
nenhum dos fatores parecia 
a seu favor. 

Ela cita o aumento do cus-
to das passagens aéreas em 
decorrência da aproximação 
da época de pico das viagens, 
que se inicia com a chegada 
das férias de muitos trabalha-
dores e estudantes, como um 
dos fatores que mais dificul-
tou o reencontro. 

“Eu tive que tirar do nada 
pra conseguir bancar essa 

loucura, porque eu estou de-
sempregada. Tive que vender 
brigadeiro, minhas roupas 
e objetos de apego meu. Eu 
estou saindo do quente para 
ir para o frio, saindo de per-
to da minha família para ir 
para uma cidade em que eu 
não conheço ninguém, só ele; 
estou cruzando o país pra ver 
ele, é uma loucura de amor 
sem tamanho. 

A gente vai deixar de vi-
ver a distância e vai passar 
a morar junto durante um 
mês, então vai ser uma coisa 

de zero a cem muito rápido”, 
detalha a estudante. 

Além disso, a viagem ainda 
apresenta outro empecilho. 
Recentemente, no início do 
mês de maio deste ano, a ci-
dade de Rio Grande ficou sob 
alerta da passagem do ciclone 
Yakecan, que baixou dras-
ticamente a temperatura da 
região e assolou o estado com 
ventos com mais de 100km/h. 

Contudo, apesar de lou-
curas de amor como essa es-
tarem diretamente atreladas 
ao romance, demonstrações 

grandiosas de sentimen-
tos para amigos e familiares 
não são incomuns. Segundo 
Francisco Fabio da Silva, de 
43 anos, que trabalha como 
locutor e administrador da 
empresa “Loucura de Amor 
Popular”, seus serviços cos-
tumam ser mais procurados 
para organizar surpresas di-
recionadas para parentes. 

Ele relata que a data mais 
movimentada para o setor é 
o Dia das Mães, que supera o 
Dia dos Namorados tanto em 
quantidade de presentes ad-
quiridos, quanto na grandio-
sidade das ações solicitadas. 

Mesmo com a populari-
dade, o locutor acredita que 
muitas pessoas não enxer-
gam essas ações de forma po-
sitiva e, por isso, costumam 
associar o seu trabalho com 
hábitos ultrapassados. 

“As pessoas acham que 
isso é coisa do passado, mas 
pelo contrário. As loucu-
ras de amor são uma forma 
de demonstrar carinho, de 
mostrar o quanto alguém é 
amado e é especial. Uma das 
frases que a gente mais ouve 
é ‘eu não sabia que eu era tão 
amado’ e isso não tem valor”, 
detalha Francisco da Silva.

Por Gabriela Guasti sob su-
pervisão dos editores de Geral
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Greenlife disponibiliza mídia indoor em sua rede de academias. A Greenlife Academias está disponi-
bilizando em suas unidades a mídia indoor para empresas. O recurso permite aproximar alunos e clien-
tes, a fim de mantê-los engajados e informados. “Temos espaços de mídia interna, entre eles TVs, telões 
e até nas esteiras, além de formatos especiais. Uma forma de mostrar produtos e serviços ao público 
consumidor das nossas academias”, ressalta a gerente de marketing da rede Greenlife, Keite Spessirits. 
De acordo com a gestora, há um trabalho sendo desenvolvido para a mídia indoor nas quadras de beach 
tennis. E também explica que grandes empresas já apostam e patrocinam os eventos da Greenlife.

FOTO ARQUIVO PESSOAL

Carro da empresa Loucura de Amor Popular realizando uma surpresa

Rapidíssimas
Representantes de 16 

empresas receberão a co-
menda, que tem o objetivo 
de agradecer o apoio que a 
parceria proporciona. Grupo 
Aço Cearense, Colégio Ari 
de Sá, Ebenezer, Esmaltec, 
FIEC, Fundação Edson Quei-
roz - Unifor, Hapvida, IAX 
Imobiliária, Grupo M. Dias 
Branco, Mercadinhos São 
Luiz, Minalba, Nacional Gás, 
North Shopping Fortaleza, 
Farmácias Pague Menos, 
TV Verdes Mares e Grupo 3 
Corações são as mantenedo-
ras da JA Ceará. Alinhado ao 
valor de agir com foco no bem 
da sociedade, o Grupo Edson 
Queiroz realizou, no último 
final de semana, a doação de 
mais de 55 mil litros de água 
mineral à população atingida 
pelas chuvas no estado de 
Pernambuco.

Por meio de sua empresa 
de alimentos e bebidas, a 
Minalba Brasil, o volume de 
água mineral foi entregue 
ao Estado de Pernambuco, 
por meio do Complexo de 
SUAPE; e à Prefeitura Mu-
nicipal de Recife.

Nereide Figueiredo 
ganhando os aplausos pelo 
projeto BENDITAS MÃOS, 
que ganha projeção nacional. 
Em recente divulgação, ela 
homenageia sua grande 
amiga e inspiração, Olga 
Krell, jornalista e arquiteta, 
a primeira editora da Revista 
Casa Cláudia e responsável 
por fazer o Brasil ter um 
olhar mais carinhoso para o 
nosso artesanato.

Danielle Bibas, vice-presi-
dente de Marketing da Avon 
Brasil, comemora, em recen-
te evento realizado em São 

Paulo, o lançamento da nova 
aposta da marca, o perfume 
LOV|U. “A perfumaria Avon, 
com 135 anos de história, 
vem se reinventando a cada 
momento. E com LOV|U 
trouxemos para este perfume 
uma exuberante combinação 
de ingredientes de alta quali-
dade que remetem ao amor”, 
explica Danielle.

As perfumistas Delphine 
Lebeau e Domitille Michalon-
-Bertier, da respeitada casa 
de fragrância IFF, se debru-
çaram para criar o LOV|U 
Deo Parfum. E a construção 
desse aroma tão especial é 
inspirado em ingredientes que 
também encantam o paladar! 
É que compõem a trilha olfa-
tiva da fragrância néctar de 
framboesa, pimenta rosa, es-
pumante rosé, maçã do amor 
e chantilly de amêndoa.

Um pouco de muita gente
Empresário Antunes Mota, presidente do Sindilatici-

nios-CE e diretor da FIEC, foi indicado para representar as 
entidades no Conselho Temático da Agroindústria - Coa-
gro, da Confederação Nacional da Indústria.

No próximo dia 9 de junho, o Náutico Atlético Cearense 
completa 93 anos. Para comemorar a data, a diretoria do 
clube convida sócios e amigos para uma solenidade Civica, a 
ser realizada no às 8h00.

A solenidade constará do hasteamento simultâneo das 
bandeiras do Brasil, ao som do Hino Nacional, das bandei-
ras do Ceará e dos clubes coirmãos estaduais, que mantêm 
convênio de intercâmbio com o Náutico.

Nesta sexta-feira, 10, se encerram as inscrições para os 
cursos de mestrado e doutorado do Programa de Pós Gra-
duação em Direito Constitucional da Unifor (PPGD). Para 
os interessados que ainda estão com dúvidas para elaborar o 
projeto, o Programa disponibilizou professores que estarão de 
plantão de segunda (6) à quinta-feira (9), para prestarem su-
porte no horário de 9h às 17h. O plantão acontece por meio 
do Google Meet, e os interessados devem enviar um e-mail 
para ppgd@unifor.br para receberem o link de acesso.

Neste dia 9, a partir das 10h, a Galeria Ambiente Arte 
promove a Exposição Flashes de Memórias da Artista Plás-
tica, Fotógrafa e Ambientalista Renata Holanda. Encontro 
com a artista às 19h. Show Dedé Nunes 20h. Local: Sho-
pping Del Paseo Piso L2 - L 233/235.

Também nesta quinta dia 9, Igor Queiroz Barroso e Aline 
Ferreira, entregam no Cabaña del Primo Jardins, a Comenda 
Amigos da Educação JA para as organizações mantenedoras 
da Junior Achievement Ceará, tecnologia social mundial que 
tem como foco a educação empreendedora e a inovação.

Enoe e Alberto Carneiro brindaram o aniversário no final de semana 
em Guaramiranga rodeados dos filhos, netos, noras e genros

Neste 2022 os festejos 
irão para Alexandre Oliveira 
com passagens pelos mais 
categorizados restaurantes 
do País. 30 anos de atuação.  
- nnn - Como é bom ser 
atendido no BNB Major Fa-
cundo por Ana Paula Silveira 
Soares. Educada, atenciosa, 
paciente. Aprendam com 
ela. - nnn - Por onde anda 
Marília Gabriella Farias? 
Chá de sumiço é pouco. - 
nnn - Muito bom rever 
o professor de educação 
física Geyson do Vale. Não 
perde a fleuma, finesse, 
capacidade de ensinamento. 
- nnn - Temos escutados 
elogios a destacada atuação 
do assessor administrativo 
da Secretaria de Proteção 
Social do Estado, Antônio 
Sales Júnior. - nnn - Ani-
versariam hoje Luiz Ricardo 
Moreira e Mariana Sasso. 
Parabéns! - nnn - Em 
comemoração ao Dia do 
Meio Ambiente, celebrado 
no último dia 5, o Unifanor 
Wyden promove uma série 
de atividades em relação ao 
tema entre os dias 9 e 10 
deste mês. Uma delas é uma 
ação com alunos que deve 
acontecer nesta sexta (10), 
às 8h, para recolher resí-
duos sólidos que estiverem 
na Praia do Futuro, em For-
taleza. - nnn - Ao longo do 
dia acontecerão ainda pales-
tras com professores da IES 
alertando sobre a importância 
da preservação do meio am-
biente. Toda a programação 
é aberta ao público e mais 
informações estão disponíveis 
no site: https://www.even3.
com.br/iiisema2022

E mais...

GERAL
Quarta Cultural. A segunda edição da Quarta Cultural do mês de junho abre espaço ao forró pé de serra e, como de costume, o humor 
também anima a noite. A programação no Teatro Municipal São José, hoje às 19 horas, é gratuita. A noite começa com Jean Dumont na faixa 
musical. David Morais sobe ao palco com um show de stand up. A dupla Roberto Rizzo e Seu Sérgio se apresenta em uma atuação dinâmica.

Loucuras por amor: histórias de quem gosta de
demonstrar sentimentos de maneira extravagante
Além dos agrados aos namorados, muitas pessoas optam por presentear amigos e parentes com surpresas grandiosas

Jardson Cruz comanda a solenidade 
de 93 anos de Fundação do nosso 
Náutico Atlético Cearense

Na solenidade em homenagem ao dia do artis-
ta plástico vereadora Larissa Gaspar entrega 
honraria para artista Andréa Dall’Olio


