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NACIONAL

O que faz um país é seu povo. Proteger o povo é 
proteger a nação

Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos De-
putados

S
e o Supremo Tribunal Federal (STF) 
levou apenas quatro dias para der-
rubar a decisão que suspendia a 
cassação de dois deputados bolso-

naristas, não tem a mesma pressa quando se 
trata de políticos, digamos, de outros cam-
pos. O ministro Dias Toffoli também suspen-
deu a cassação de um deputado de Brasília, 
em 2020, e até hoje, 441 dias depois, não há 
sinais de que o caso vá a julgamento no STF. 
O deputado foi cassado em 7 de outubro e 
nove dias depois Toffoli cassou a medida. 

Desde 2020
A cassação suspensa 16 de outubro de 

2020 envolve um rico empresário que é de-
putado distrital em Brasília, José Gomes 
(PP).

Abuso de poder
Gomes foi cassado pelo Tribunal Supe-

rior Eleitoral (TSE) por “abuso de poder 
econômico” contra funcionários de suas 
empresas.

Decisão vapt-vupt
A decisão vapt-vupt de Toffoli, suspen-

dendo a punição de Gomes, saiu logo após 
a cassação. A suplente Luzia de Paula nem 
esquentou lugar.

Já está em outra
Certo de que nada lhe vai acontecer, e como 

o abuso de poder foi relativizado no STF, Go-

mes agora é pré-candidato a deputado federal.

Tem de tudo
Os casos são os mais variados, desde luas 

de mel frustradas a casamentos em que só o 
noivo teve a entrada autorizada no México.

Desrespeito em pessoa
Quem foi ao consulado em SP, sequer teve 

a porta aberta para uma explicação. Recebeu, 
pela janela, papel com e-mail do “fale conosco”.

É com eles
O cônsul José Ramón fugiu do assunto, 

passando a bola para o governo do seu país. 
Passou número e e-mail, no México, que não 
respondem.

 
Bateu o desespero

O pré-candidato a presidente Ciro Gomes 
(PDT) dá sinais de desespero. Sem ter mais o 

Réus bolsonaristas tornam STF subitamente ágil

O PODER SEM PUDOR

Pelópidas da Silveira foi destituído da 
prefeitura do Recife, no rastro do golpe 
militar de 1964. Preso no 7º Batalhão de 
Obuses, em Olinda, ele conseguiu assistir 
na televisão da sala dos oficiais o noti-
ciário mostrando a posse do substituto. 
Comentou com um militar, ao lado: “Veja, 

coronel. Essa mesma Câmara que votou 
o meu impeachment hoje, por 20 a 1, é 
a mesma que vivia a meus pés, pedindo 
favores...” O oficial reagiu: “Como é a 
natureza humana, hein, dr. Pelópidas?!”. O 
prefeito corrigiu: “A natureza humana sob 
baionetas, coronel!”.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Baionetas mudam os homens

Incapacidade mexicana
favorece golpe em brasileiros
Centenas de brasileiros têm so-
frido prejuízos materiais e psi-
cológicos com a incapacidade 
do governo do México de fazer 
funcionar seu sistema de “auto-
rização” de entrada no país. A 
instabilidade, o tempo fora do ar 
e a falta de opções para obter 
o visto leva muitos brasileiros 
a perderem até R$30 mil não 
devolvidos por hotéis e empre-
sas de tour, que se aproveitam 
da incompetência oficial para 
aplicar o golpe.

que prometer para tentar crescer nas pesqui-
sas, resolveu assumir o compromisso de “libe-
rar arquivos sobre OVNIs no Brasil”.  

Terceira via é Eymael
Sem exposição nas manchetes, Eymael 

(DC) empatou com Simone Tebet (MDB) e 
está à frente de Luciano Bivar (União), que 
lançou sua candidatura com festa. Terceira via 
poderia ser a chapa Eymael-Tebet.

Alquimistas
Patrick Costa, ex-diretor da agência de 

propaganda Scala, e Rodrigo Moreira, atual 
gerente, deixaram digitais em licitações nos 
ministérios da Saúde e Ciência e Tecnologia. 
São chamados no meio de “alquimistas”. 

Única certeza
A divulgação de pesquisas sobre o mesmo 

tema, no mesmo dia, não ajuda na credibili-
dade dos institutos. Se um fala em vitória de 
candidato no 1º turno, outro fala em disputa 
acirrada, algum vai passar vergonha.

Mais um descalabro
O deputado Luiz Claudio Romanelli (PSD) 

disse que o projeto permitindo a penhora de 

imóveis para quitar dívidas é um descalabro: 
beneficia apenas os bancos e empurra milha-
res de famílias para a pobreza.

Partido censurado
O PCO denunciou que o Tribunal Supe-

rior Eleitoral pediu ao Telegram o bloqueio 
de grupo do partido “sob pena do fechamen-
to total no Brasil do aplicativo”. “O STF segue 
impondo a sua ditadura sobre a internet”, diz.

 
Alívio aos paranoicos

Em almoço na Associação Comercial do 
Rio de Janeiro, o presidente Jair Bolsonaro 
disse que respeitará os resultados das urnas 
“vença quem vencer”. “Todos nós queremos 
eleições limpas e transparentes”, avisou.

 
Fartura vacinal

Já foram aplicadas quase 100 milhões de 
doses de reforço da vacina contra a covid, no 
Brasil. E doze estados brasileiros já têm mais 
de 100% das doses necessárias para aplicar 
duas doses na população local.

 
Pergunta no TSE

Fake news rende cassação de mandato de-
pendendo do mentiroso?

FOTO GERALDO MAGELA/AGÊNCIA SENADO
Senadores e governado-

res fizeram na manhã desta 
quarta-feira (8) mais uma 
reunião na busca de uma 
saída para conter os altos 
preços dos combustíveis. Os 
representantes dos estados 
insistem que a redução da 
alíquota do Imposto Sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) pode levar 
os governos locais ao dese-
quilíbrio fiscal sem a garan-
tia de que o preço na bomba 
vai cair para os consumido-
res. Eles cobram ainda uma 
forma de compensação para 
perdas de arrecadação. 

O governador da Bahia, 
Rui Costa (PT), disse que a 
atual proposta na mesa vai 
acabar retirando recursos 
da saúde, da educação e da 
segurança para garantir al-
tos lucros da Petrobras, das 
importadoras de petróleo e 
das distribuidoras. “O ICMS 
sobre o óleo diesel está con-
gelado desde novembro do 
ano passado, quando o com-
bustível estava custando R$ 
4,90, e hoje já está R$ 7. Essa 
diferença foi para o bolso 
de quem? O consumidor se 
beneficiou? Claro que não. 
Obviamente todos querem 
a redução dos preços, mas 
o problema é escolher o ca-
minho mais eficaz para esse 
objetivo. Esse caminho es-
colhido pelo governo não 
trará benefícios aos cida-
dãos”, avaliou. Segundo ele, 
os responsáveis pelos preços 
dos combustíveis são a atual 
política de preços e a Petro-
bras, sobre as quais nenhum 
governador tem capacidade 
de intervenção. 

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes 
(União Brasil), disse temer 
uma grave crise fiscal. Ele 

lembrou que prefeituras 
e governos estaduais têm 
obras e serviços em anda-
mento, contratados com 
base numa estimativa finan-
ceira que agora não pode ser 
alterada de uma hora para a 
outra. “Estamos pedindo ao 
Senado e à Câmara lucidez 
e sensatez para que o mo-
mento eleitoral não conta-
mine o país e não tomemos 
uma decisão precipitada. 
Precisamos de medidas es-
truturantes pra conter a 
inflação, e não de medidas 
de oportunidade que soam 
como música mas não pro-
duzem resultados. Ninguém 
garante que a redução do 
ICMS vai reduzir o preço na 
bomba”, afirmou. 

Os governadores já ha-
viam se reunido na noite 
desta terça-feira (7) com o 
presidente do Senado, Ro-
drigo Pacheco (PSD-MG), 
e com o senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE) 
para discutir o Projeto de 
Lei Complementar (PLP) 

18/2022. A proposição defi-
ne que combustíveis, assim 
como energia, transportes 
coletivos, gás natural e co-
municações, são bens essen-
ciais e indispensáveis. Com 
isso, estados não podem  co-
brar alíquotas de ICMS aci-
ma 17%.

Dividendos
No mesmo dia, houve ain-

da outra reunião, agora entre 
os secretários estaduais de 
Fazenda e o senador Fernan-
do Bezerra Coelho, relator do 
PLP 18/2022. Os governado-
res querem negociar com o 
relator uma forma de incluir 
no parecer uma compensa-
ção imediata pela redução 
do ICMS. O presidente do 
Comitê Nacional de Secretá-
rios de Fazenda (Comsefaz), 
Décio Padilha, calcula que o 
impacto do PLP 18 nos cofres 
estaduais e municipais seria 
de R$ 100 bilhões. Uma das 
sugestões à mesa, segundo ele, 
é usar parte do dinheiro dos 
dividendos da Petrobras para 

uma conta de equalização.

Dolarização
Antes de a reunião com os 

governadores começar, sena-
dores comentaram o impas-
se. Paulo Rocha (PT-PA) dis-
se que a proposta do governo 
de reduzir o ICMS pode não 
resolver o problema, pois a 
questão é a política de for-
mação de preços, com base 
na dolarização do preço do 
barril. Já o senador Esperi-
dião Amin (PP-SC) defendeu 
a criação de um fundo que 
sirva de anteparo para mo-
mentos de crises, sejam elas 
causadas por guerras, pande-
mias ou simples especulação. 

Para o senador Izalci Lu-
cas (PSDB-DF), o consumi-
dor não pode pagar sozinho 
a conta; todavia, retirar dos 
estados tem que ter muito 
cuidado, pois o “dinheiro não 
vai para o governador ou pre-
feito, mas para áreas básicas, 
como educação, saúde e se-
gurança”. (Com informações 
da Agência Senado)

Fim de aposentadoria 
compulsória a juízes 
avança na Câmara

A principal comissão 
da Câmara dos Deputados 
aprovou nesta quarta-fei-
ra (8) relatório favorável 
à proposta que proíbe a 
aposentadoria compulsória 
como forma de punição a 
magistrados que tenham 
conduta incompatível com a 
função. O parecer favorável à 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição (PEC) foi aprovado 
por 39 votos a 2 na Comis-
são de Constituição e Justiça 
(CCJ). Agora, o texto será 
encaminhado ao presidente 
da Câmara, Arthur Lira (PP-
-AL), responsável por criar 
a comissão especial que vai 
analisar o mérito da PEC.

A proposta, de 2012 e 
de autoria do deputado 
Rubens Bueno (Cidada-
nia-PR) e do ex-deputado 
Arnaldo Jordy (PPS-PA), 
altera capítulo na Consti-
tuição que trata do Po-
der Judiciário. O projeto 
determina que a aposen-
tadoria dos magistrados 
“em nenhuma hipótese terá 
caráter disciplinar”.

O texto endurece dispo-
sitivo para estipular perda 
de cargo caso o juiz viole 
qualquer das cinco veda-
ções já previstas na Consti-
tuição – como dedicação à 
atividade político-partidá-
ria ou receber participação 
em processo. Além disso, 
a PEC inclui como nova 
vedação “atentar contra 
a dignidade, a honra e o 

decoro de suas funções” 
e atribui ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) a 
competência de decretar a 
perda do cargo de membros 
do Judiciário.

Na justificativa, os au-
tores dizem que a matéria 
busca “extinguir a pena de 
aposentadoria compulsória 
com vencimentos propor-
cionais ao tempo de servi-
ço, aplicável aos magistra-
dos aos quais for imputada 
a prática de atos de corrup-
ção ou ofensivos à morali-
dade administrativa”. Eles 
citam o “enorme desgaste” 
provocado pelas denúncias 
envolvendo magistrados. 
Os autores lembram que a 
aposentadoria compulsória 
com vencimentos propor-
cionais ao tempo de serviço 
é aplicável a quem for 
negligente no cumprimento 
dos deveres do cargo e a 
quem teve conduta incom-
patível com a função.

“Propomos impedir a 
concessão de aposentado-
ria como pena disciplinar 
e incluir entre as causas 
suficientes para ensejar a 
perda do cargo a conduta 
incompatível com a digni-
dade, a honra e o decoro de 
suas funções”, afirmam. Os 
autores também dizem que a 
conduta imprópria ou ilícita 
“exige o afastamento definiti-
vo do magistrado, por ato do 
próprio tribunal ao qual é vin-
culado, em sede correcional”.

Moro. Com o registro de domicílio eleitoral indeferido em São Paulo, Sergio Moro (União Bra-
sil) pode lançar sua mulher, Rosângela Moro, candidata à Câmara dos Deputados. A possibili-
dade é defendida pelo deputado Júnior Bozzella, articulador da filiação dos dois ao partido.

Os governantes se pronunciaram após a reunião, que ocorreu na manhã desta quarta-feira (8)

Governadores criticam PLP 
que reduz ICMS nos estados
Eles se reuniram com senadores para buscar uma saída para a alta dos 
combustíveis, em reação à proposta que tenta reduzir a alíquota do ICMS

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

Vybbe Junina traz “Arraiá dos Solteiros” 
com Zé Cantor, Toca do Vale e Nildinha

Quem disse que quem é 
solteiro não vai ter um en-
contro marcado no Dia dos 
Namorados? O destino? O 
‘Arraiá dos Solteiros” que vai 
invadir a Vybbe Junina des-
te domingo (12). Vão passar 
pelo palco do evento, mon-
tado no Colosso Fortaleza, a 
irreverência de Zé Cantor, o 
swing forrozeiro de Toca do 
Vale e o romantismo de Nil-
dinha que promete embalar 
o público com o melhor do 
forró das antigas. Os portões 
estão programados para abrir 
às 16 horas.

A primeira edição da 
Vybbe Junina promete mo-
vimentar a capital cearen-
se e atrair todos os olhares 
para um dos períodos mais 
tradicionais do Nordeste. 

Quinze atrações musicais 
vão passar pelo palco do fes-
tival, distribuídas em cinco 
dias de festa. Depois do su-
cesso na estreia com Limão 
com Mel, Xand Avião e Ávi-
ne, dia 05/06, será a vez do 
forrozão de Zé Cantor, Toca 
do Vale e Nildinha agitar 
o ‘Arraiá dos Solteiros’ no 
dia 12/06. Nattan, Dorgival 
Dantas e Diego Facó pro-
metem não deixar ninguém 
parado na véspera de feria-
do, quarta-feira, dia 15/06.

No dia 19/06, o sertanejo 
será bem representado por 
Bruno e Marrone no ‘Arraiá 
do Austin”, que conta ainda 
com o forró do “cara do mo-
mento”, Matheus Fernandes 
e de Pedrinho Pegação. Para 
encerrar a programação, dia 

26/06, os hits de sucesso de 
Mari Fernandes, além da du-
pla Ícaro e Gilmar e Forró 
Real fazem uma mistura de 
ritmos que promete deixar o 
público com um gostinho de 
quero mais.

Vamos resgatar a tradi-
ção do São João! Além dos 
shows, o público vai viver 
uma experiência multissen-
sorial com a instalação de 
elementos que remetem ao 
período junino, como cida-
de cenográfica, quadrilha, 
comidas típicas, brincadei-
ras, touro mecânico e muito 
mais. Os setores estão di-
vididos em Brahmosidade 
(Open Bar de cerveja Brah-
ma); Mandacarú e Lounge 
Xique-Xique. Os ingressos 
custam a partir de R$100 

dependendo do lote atual e 
da área escolhida; e a ven-
da já está liberada pelo site 
da Brasil Ticket (online) e 
nas lojas Blinclass (pontos 
de venda físicos) do North 
Shopping, North Shopping 
Jóquei, Shopping Parangaba 
e Shopping Iguatemi.

O cantor e compositor 
Philipe Dantas estará no pró-
ximo dia 15 de junho, às 20h, 
no Teatro RioMar Fortaleza, 
realizando uma performance 
musical beneficente para ar-
recadar fundos para a insti-
tuição filantrópica Fundação 
Terra. O evento contará ain-
da com a participação espe-
cial do poeta Bráulio Bessa, 
da cantora Valkíria Feitosa 
e do Padre Aírton Freire. Os 
ingressos já estão à venda na 
Bilheteria do Teatro e no site.

No projeto com nome de 
“Philipe Dantas Canta para 
Toda Terra”, o tenor irá apre-
sentar clássicos da música, 
internacional e nacional, de 
grandes nomes como Frank 
Sinatra, Charles Aznavour e 
Andrea Bocelli.  

Fundação Terra
Criada em 1984 pelo Pe. 

Airton Freire, a organização 
foi fundada para contribuir 
com pessoas em situação 
de vulnerabilidade social 
por meio da educação, saú-
de e ações sociais para in-
clusão social, na cidade de 
Arcoverde, no Estado de 
Pernambuco.  No Ceará, a 
instituição atua em Maraca-
naú, no bairro Alto Alegre 
II, desde 2015, nas áreas da 
educação e do social. Além 
de atender cerca de 125 be-
bês e crianças, por dia, na 
Creche Pleno Viver.

 

kelton@oestadoce.com.br

Museu da Fotografia Fortaleza abre exposição “Presidentes” na ESMEC. Nesta quarta-feira (8), o Museu da Fotografia Fortaleza leva 
a arte fotográfica para a Escola de Magistratura do Estado do Ceará (ESMEC). Com entrada gratuita, a exposição “Presidentes” fica aberta 
até o final de junho. Com curadoria interna do MFF, a mostra reúne 82 obras que retratam sobre a vida pública e privada de políticos 
brasileiros, entre eles Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Jânio Quadros, João Figueiredo e outros. O acervo conta com registros de Jean 
Manzon, Juca Martins, Orlando Brito e Luiz Carlos Barreto. Além de resgatar o período de governança, a exposição “Presidentes” também 
tem o objetivo de levantar reflexões relevantes, como: “É possível ter vida privada sendo a principal figura de um país?”, discutindo com a 
importância do fotógrafo em uma construção de imagem. O público pode conferir as fotografias de segunda a sexta-feira, de 8h às 18h.

A Camerata de Cordas 
da Universidade Federal do 
Ceará (UFC) sobe ao palco 
do Teatro Municipal São 
José, neste sábado (11), para 
apresentar um concerto que 
terá como convidado o Gru-
po Vivace. A programação 
será gratuita e de classifica-
ção livre, com início às 17 
horas, mediante apresenta-
ção do comprovante vacinal 
contra Covid-19.

A Orquestra de Cordas 
da UFC é um grupo de for-

mação musical que faz parte 
dos projetos de extensão da 
Secult-UFC, aberta à parti-
cipação da comunidade in-
terna (alunos, professores, 
funcionários) e externa da 
Universidade. No repertório 
do concerto, estarão as músi-
cas “Apollo Suite” (Merle Isa-
ac), “Concerto em Sol Maior” 
(Alla Rustica) primeiro mo-
vimento - A. Vivaldi e Canon 
em Ré Maior (Pachelbel).

Já o Grupo Vivace é com-
posto por voz, dois violinos, 

violão e teclado. Foi forma-
do em 2020 pelos músicos 
Lia Lemos, Victor Maga-
lhães, Guiliano Bernardo, 
Diego Vieira e Nezian Frei-
re. A marca do grupo é a di-
versidade e o ecletismo no 
repertório, os quais sempre 
são arranjados pelos pró-
prios músicos. Para a apre-
sentação de sábado, foram 
selecionadas músicas como 
“Can you feel the love to-
night” (Elton John), “Dan 
Dan Kokoro Hikareteku 

(Field of View)” e “Unchai-
ned” Melody (Alex North).

CAMERATA DE CORDAS CAMERATA DE CORDAS 
DA UFC E GRUPO VIVACE DA UFC E GRUPO VIVACE 

REALIZAM CONCERTO REALIZAM CONCERTO 
NO TEATRO SÃO JOSÉNO TEATRO SÃO JOSÉ

A programação será gratuita e de classificação livre, com início às 17 horas

Cantor Philipe Dantas 
realiza apresentação 
beneficente no RioMar

  
Concerto no Teatro Municipal 
São José. Data: 11/06 (sábado). 
Horário: 17 horas. Atrações: 
Camerata de Cordas da 
Universidade Federal do Ceará 
(UFC) e Grupo Vivace. Local: 
Teatro Municipal São José (Rua 
Rufino de Alencar, 299-327 
- Centro). Entrada gratuita.

A loja Verdant, do Grupo 
AmericaNews Beauty (AN-
beauty), realiza, a partir desta 
sexta-feira (3), uma campa-
nha promocional de dia dos 
namorados com descontos 
progressivos em todos os 
produtos. Os descontos es-
tarão disponíveis até 12 de 
junho, data de celebração do 
dia dos namorados no Brasil. 

A Verdant também está 
com ofertas exclusivas de até 
50% de desconto em produ-
tos selecionados de perfu-
maria, itens de maquiagem e 
cuidados com a pele. 

Referência em produtos 
originais, naturais e autênticos, 
a Verdant fornece itens que 

acrescentam à beleza particu-
lar de cada pessoa. É por meio 
de perfumes, hidratantes e 
produtos de beleza que a mar-
ca cuida e realça o que há de 
melhor nas pessoas, ressaltan-
do a autenticidade de todos. 

“Num mundo onde a bus-
ca pela beleza aparente au-
menta cada vez mais, se acei-
tar e se amar é abraçar sua 
melhor versão e cultivar sua 
originalidade. É proliferar 
flores marcantes que mos-
tram o que há de mais belo 
em você: sua essência. A Ver-
dant auxilia nessa busca pelo 
eu”, explica Juliana Carnei-
ro, diretora de marketing do 
Grupo ANbeauty.

Convocação
Ficam os Senhores Acionistas da Companhia Docas do Ceará convidados 
a participar da reunião da Assembleia Geral Extraordinária, na modalidade 
semipresencial, a ser realizada às 13 h do dia 17.06.2022, em sua sede social, 
na Praça Amigos da Marinha, s/nº, Mucuripe, em Fortaleza, Estado do Ceará, a 
fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: I) Revisão da Remuneração 
dos Administradores e dos membros do Conselho Fiscal e do Comitê de 
Auditoria. INSTRUÇÕES GERAIS: 1 - Considerando a realização da Assembleia 
na forma semipresencial, será admitida a participação de acionistas de forma 
presencial ou remota (§2º, Art. 1º, IN DREI nº 79/2020); 2 - Para admissão 
na sala virtual da Assembleia o acionista deverá enviar para o endereço 
eletrônico “gabprecdc@gmail.com”, o nome completo de representante legal ou 
procurador que participará da Assembleia, seu respectivo endereço eletrônico 
de e-mail, cópia de seu documento de identificação com foto, bem como os 
documentos que comprovem sua condição, em conformidade com art. 3º, § 2º, 
da IN DREI nº 79/2020; 3 - O link de acesso à sala virtual da Assembleia será 
remetido, exclusivamente, para o endereço de e-mail informado, desde que 
comprovada a sua condição de participação, e permitirá ao representante legal 
ou de seu procurador do acionista o acesso à sala virtual da Assembleia para 
participação do conclave e o exercício de voto, através de chat, de áudio ou de 
vídeo, em tempo real; 4 – Os documentos relacionados às matérias a serem 
examinadas e deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária encontram-se à 
disposição dos acionistas na sede da empresa, assim como no site oficial da 
Companhia Docas do Ceará (www.docasdoceara.com.br); 5 - De acordo com 
art. 4º, da IN DREI nº 79/2020, a Assembleia será integralmente gravada e 
ficará arquivada na sede da Companhia Docas do Ceará. Fortaleza, 30 de maio 
de 2022. Fábio Lavor Teixeira - Presidente do Conselho de Administração
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Show “Philipe Dantas 
Canta para Toda a Ter-
ra”. Onde: Teatro RioMar 
Fortaleza. Quando: 15/06 às 
20h. Mais informações: @
fundacaoterra. Ingressos no 
site: https://www.teatro-
riomarfortaleza.com.br/

FOTO  DIVULGAÇÃO

  
Vybbe Junina 2022: Domingo – 
12/06 | Arraiá dos Solteiros (Zé 
Cantor, Toca do Vale e Nildinha). 
Onde: Colosso Fortaleza. Aber-
tura dos portões: 16 horas. Mais 
informações: @vybbejunina - 
Próximas datas: Quarta – 15/06 | 
Véspera de Feriado (Nattan, Dor-
gival Dantas e Diego Facó). Do-
mingo – 19/06 | Arraiá do Austin 
(Bruno e Marrone, Matheus 
Fernandes e Pedrinho Pegação). 
Domingo – 26/06 (Mari Fernan-
des, Ícaro e Gilmar e Forró Real).

PROGRAMAÇÃO GRATUITAPROGRAMAÇÃO GRATUITA
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