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O Superior Tribunal de Justiça decidiu desobrigar as operadoras de planos de saúde
de custear procedimentos não incluídos na lista de cobertura estabelecida pela ANS

SUSPEITO FOI 
VISTO SEGUINDO 
HOMENS NO AM
Polícia obteve indicações de que o homem preso por 
porte de munição proibida seguiu Bruno Pereira e Dom 
Phillips pelo rio Itacoaí, no Vale do Javari. ÚLTIMAS8

O tribunal entendeu ainda que a operadora não é obrigada a bancar um procedimento se houver opção similar no rol da Agência 
Nacional de Saúde Suplementar. Em não havendo substituto terapêutico, poderá ocorrer, em caráter excepcional, a cobertura do 

tratamento indicado pelo profissional de saúde responsável. A decisão, que afeta milhões de usuários de planos, é favorável às 
empresas que atuam no setor e altera um entendimento predominante há mais de duas décadas no Judiciário.. ÚLTIMAS8

A lista da ANS estabelece a cobertura assistencial mínima a ser garantida pelos planos privados, é a chamada de Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde

O Dia dos Namorados é a terceira data mais importante para o comércio 
local, 46,8% dos consumidores estão dispostos a ir às compras, o potencial de 
faturamento é de R$ 218 milhões no comércio varejista da capital. ECONOMIA9

Capital: Dia dos Namorados 
vai movimentar R$ 218 mi

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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facebook jornaloestado
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O colegiado apura a 
possível participação 
de associações militares 
do Ceará no motim 
policial de 2020. Na 
sessão de ontem da 
Assembleia, o presi-
dente da Comissão e 
o líder do governo na 
casa manifestaram des-
confiança com a APS. 
POLÍTICA3

Em reunião, 
governadores 
rechaçam tentativa 
de redução do ICMS

CPI do Motim: 
Deputados pautam 
investigações no 
plenário da AL

Casais deverão movimentar setor de presentes, restaurantes e serviços de Fortaleza
Os gestores tenta-

vam encontrar uma 
solução para a alta 
dos combustíveis que 
não comprometesse a 
receita dos estados e 
municípios. A pro-
posta encampada pelo 
governo federal tenta 
limitar a alíquota do 
imposto estadual. 
NACIONAL5
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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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Horta Social. Nesta quinta-feira, o Projeto Horta Social vai distribuir alface, couve manteiga e coentro 
para idosos residentes do Conjunto Ceará. O objetivo do projeto é fomentar a agricultura social urba-
na, a segurança alimentar e a inclusão dos idosos. A ação ocorrerá a partir das 7h, na Av. F, 580.CIDADES

A mulher
A prefeita de Tauá, Patrícia Aguiar, esposa de Domin-

gos Filho participou do evento abrindo espaço da par-
ticipação de mulheres na legenda. “O PSD acolhe a luta 
de mulheres e precisamos estar ativas na vida pública. A 
mulher traz a sensibilidade e o senso de justiça nas esfe-
ras da sociedade. Precisamos equilibrar a disparidade de 
gênero que ainda existe na política”. Enalteceu a prefeita 
à frente de um dos principais redutos eleitorais da sigla.  
A agenda do dia foi encerrada com o evento pela manhã 
de sábado, que teve a participação de autoridades parti-
dárias e lideranças de toda a região do Médio Jaguaribe. 
Nesta sexta-feira, dia 10 de junho, a legenda segue com 
encontros no Alto Santo e em Lavras da Mangabeira.

Izolda conversa
Isso mesmo. A governadora Izolda Cela tem manti-

do uma agenda cheia e segue a todo vapor para tentar 
se fortalecer de olho nas eleições de outubro vindouro. 
Além das frequentes visitas ao interior para inaugurar 
obras ou anunciar novos melhoramentos, tem aproveita-
do para intensificar contatos políticos.

Com prefeitos
A própria assessoria da governadora Izolda Cela 

confirma que nos últimos dias ela conversou com muitos 
prefeitos, englobando quatro regiões do Ceará, no caso, 
do Sertão Central, Maciço de Baturité, Vale Jaguaribano 
e RMF, Região Metropolitana de Fortaleza.

Exemplo
Estiveram com a governadora Izolda Cela os prefei-

tos(as): Sônia Campos (Madalena), Carlomano Marques 
(Pacatuba), David Campos (Palmácia), Dr. Marcos (Pa-
coti), Robert Viana (Mulungu), Simone Tavares (Carida-
de), Rozário Ximenes (Canindé), Alan Macedo (Milhã), 
Luan Dantas (Potiretama), Celso Gomes (Iracema) e 
Gildecarlos (Deputado Irapuam Pinheiro). Acreditem, o 
que não falaram foi de futebol!

O PSD segue com encontros regionais que têm garan-
tido ao grupo político novas adesões e a construção de 
um bloco único para o pleito eleitoral de outubro. Pre-
feitos, deputados, vereadores e correligionários do PSD 
vêm reivindicando a vaga de vice-governador na chapa 
governista. O ex-vice-governador e presidente estadual, 
Domingos Filho, segue firme com a articulação política 
em todo o estado e se diz pronto para assumir a vice-go-
vernadoria.  “Trabalhamos fortemente nos últimos dois 
anos para que esta decisão seja aceita entre os partidos 
que compõem a base governista. O PSD reúne todos os 
requisitos, temos trabalho, credibilidade e articulação na 
classe política do país. O projeto está pronto, a todo vapor 
e o que nos favorece é a união na atuação única dentro de 
nossa legenda. A base está pronta aguardando a nossa si-
nalização, isto nos deixa muito confortável e eu sou muito 
grato pela confiança”. Afirmou. 

Apoiamento
Em discurso durante o encontro do Médio Jaguari-

be, realizado no último sábado (04/06), o prefeito de 
Jaguaribe, Alexandre Diógenes, disse que na região 
não se aceita outro nome na chapa majoritária que 
não seja Domingos Filho. “Queremos o ex e futuro 
vice-governador do estado. Vamos mostrar a força 
de Jaguaribe, a força do PSD, a força do Ceará e, jun-
tos, vamos fazer um estado cada vez melhor. Finali-
zou aplaudido pelo público presente. 

O filho
O deputado federal, Domingos Neto, que é filho do 

ex-presidente da Assembleia e ex-vice-governador 
Domingos Filho (Foto), também é um dos articulado-
res na formação da chapa majoritária tendo o PSD na 
vice. “Temos trabalho e a credibilidade da população 
que representamos. Estamos prontos”. Reiterou. 

PSD quer Domingos vice

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quinta-feira, 9 de junho de 2022  O ESTADO                     

As obras do Hospital Dis-
trital Edmilson Barros, co-
nhecido popularmente como 
Frotinha de Messejana, co-
meçaram em novembro de 
2019. Porém, de acordo com 
o vídeo publicado nas redes 
sociais pelo deputado esta-
dual Heitor Férrer, a reforma 
não cumpriu com a data pre-
vista para a entrega. “A refor-
ma do Frotinha de Messejana 
tinha a promessa de ser en-
tregue em dezembro de 2020. 
Nós estamos em 2022, são 2 
anos de atraso”, pontua.

Em uma placa localizada 
no hospital estão escritas as 
datas de início e finalização 
da obra: 01 de novembro de 
2019 e 04 de dezembro de 
2020, respectivamente. Nesse 
contexto, o deputado afirma 
que realizou uma denúncia 
no Ministério Público do 
Ceará e no Tribunal de Con-
tas do Estado em agosto de 
2021. “Até agora não tivemos 
nenhuma resposta oficial de 
nenhum dos órgãos. As obras 
continuam sem previsão de 
conclusão e a unidade fecha-
da”, relata o deputado.

Heitor Férrer explica ain-
da que o atraso na entrega 
das obras do Frotinha repre-
senta um grande prejuízo 
para a população fortalezen-
se. “Pacientes que precisam 
de cirurgia de média com-
plexidade, atendimento em 
clínica médica, em urgência 
e emergência na região não 
têm para onde ir”, afirma.

Esta não é a primeira vez 
que o atraso na entrega do 
Frotinha de Messejana cha-
ma a atenção da população. 
Em agosto de 2021, um gru-
po de trabalhadores da saúde 
se manifestou em frente à 
unidade e lançou um abai-
xo assinado intitulado “SOS 
Frotinha de Messejana”. 

Gonzaguinha
Avaliando a situação do 

hospital, Heitor Férrer ex-
pressou preocupação em suas 
redes sociais sobre o plano da 
Prefeitura de realizar uma re-
forma no Hospital Gonzaga 
Mota, conhecido como Gon-
zaguinha de Messejana, que 
também causaria a suspensão 
dos atendimentos no local. 

Por isso, na terça-feira, 
07, foi feita uma manifes-
tação em frente ao hospital 
que contou com a partici-
pação de funcionários e dos 
moradores da região. “Se 
a Prefeitura fizer o mesmo 
[que aconteceu com o Fro-
tinha] com o Gonzaguinha, o 
prejuízo será ainda maior. O 
hospital presta um serviço im-
portantíssimo em obstetrícia, 
ginecologia, pediatria e clínica 
médica. Já enfrentamos uma 
sobrecarga no sistema público 
de saúde, fechar hospital só 
piora”, opina Heitor Férrer.

De acordo com informa-
ções anteriores da Prefeitura, 
a reforma tem como objetivo 
qualificar o atendimento e 
adequar a unidade às nor-
mas técnicas vigentes. É vá-
lido salientar que as mani-
festações não são contrárias 
à reforma, mas sim contra a 
suspensão das atividades no 
hospital. Por isso, o deputa-
do sugere que a reforma seja 
realizada por setores para 
que o Gonzaguinha possa 
continuar funcionando. “Já 
estamos há 2 anos esperan-

do a conclusão da reforma 
do Frotinha. Não podemos 
permitir que a história se 
repita no Gonzaguinha. Se 
a Prefeitura fechar o hospi-
tal, iremos à justiça”, defende 
Heitor Férrer.

De acordo com o Ministé-
rio Público do Ceará, foram 
solicitadas informações so-
bre a reforma do Gonzagui-
nha de Messejana  à Secre-
taria de Saúde do Município 
(SMS). A SMS tem até 10 dias 
para responder aos questio-
namentos. “No despacho, 
expedido no último dia 2 de 
junho, a promotora de Justi-
ça Ana Cláudia Uchôa pede 
que seja informado, de forma 
detalhada, cada um dos ser-
viços que serão qualificados, 
especificando ainda as atuais 
estruturas em funcionamen-
to e quais estão previstas para 
serem construídas”, divulgou 
o órgão.

A Prefeitura de Fortaleza 
foi procurada pela reporta-
gem, mas, até o momento de 
publicação deste texto, não se 
manifestou sobre o caso.

Por Yasmim Rodrigues

Na última segunda-feira, 
06, a Secretaria de Saúde do 
Estado (SESA) atestou o re-
sultado negativo do exame 
para varíola dos macacos 
realizado em um morador 
de Fortaleza que estava com 
suspeita em investigação 
desde o dia 27 de maio. Po-
rém, cerca de 24 horas de-
pois, ontem, 8, a SESA di-
vulgou novas informações 
sobre o monitoramento de 
casos suspeitos no Ceará.

Há uma nova suspeita no 
estado. Dessa vez, em um 
morador de Maracanaú que 
foi atendido no município 
de Pacatuba. “Este caso se-
gue em investigação epide-
miológica. Foram aplicadas 
todas as medidas recomen-

dadas, como isolamento do-
miciliar, busca de contatos 
e coleta de material para 
exames laboratoriais para 
elucidação do caso e para 
diagnóstico diferencial para 
outras doenças, que estão 
em processamento”, afir-
mou a SESA em nota.

Assim como no caso an-
terior, a secretaria salientou 
que não foi identificado ne-
nhum deslocamento para 
áreas em que foram confir-
mados casos e nem contato 
com pessoas com a doença. 

Primeiro caso no Brasil
Ontem, também foi con-

firmado o primeiro caso de 
varíola dos macacos do Bra-
sil na cidade de São Paulo. O 

paciente é um homem de 41 
anos que esteve na Espanha, 
um dos países do mundo 
mais afetados pela doença.

De acordo com as últimas 
atualizações do Ministério 
da Saúde sobre a chamada 
“monkeypox”, atualmente, 
no Brasil há 8 casos suspeitos. 
Excluindo o caso de São Pau-
lo e a nova suspeita do Ceará, 
há investigação também em 
pacientes de Santa Catarina, 
Rondônia, Rio Grande do Sul 
e Mato Grosso do Sul. 

Orientações da SESA
O documento de alerta 

emitido pela Secretaria de 
Saúde do Ceará continua 
válido e solicita que casos 
suspeitos sejam notificados 

imediatamente ao CIEVS 
Estadual pelos profissionais 
de saúde de serviços públi-
cos ou privados. 

A SESA informou que os 
principais sintomas da do-
ença são febre, dor de cabe-
ça intensa, erupções cutâ-
neas e linfonodos inchados. 
O estágio febril da varíola 
dos macacos dura, em mé-
dia, de 1 a 3 dias, sendo se-
guido pela fase na qual sur-
gem as erupções cutâneas 
que se tornam dolorosas e 
elevadas. A doença pode ser 
transmitida entre humanos 
por gotículas respiratórias, 
fluidos corporais ou conta-
to direto ou indireto com o 
material contaminado pro-
veniente das lesões.

SESA informa nova suspeita
de varíola dos macacos no Ceará

Deputado denuncia atraso na 
entrega do Frotinha de Messejana
Por conta do atraso de 2 anos na entrega do Frotinha,  Heitor Férrer se 
preocupa com a reforma anunciada para o Gonzaguinha de Messejana 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Concorrência 
Pública Nº. 05.007/2022. A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no próximo dia 13 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 a execução das obras de pavimentação em pedra 
tosca e drenagem 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, 08 de junho de 2022. Raylse 
Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 28 de junho de 2022 até às 08:30h. 
(horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico 
nº 2022.05.13.01-PERP, tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto o "Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades do 
Projeto Amigos da Inclusão da Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de 
Jaguaruana/CE", no endereço eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br" acesso identificado no 
link – acesso público". A abertura das propostas acontecerá no dia 28 de junho de 2022, às 
08:45h (horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09:00h 
do dia 28 de junho de 2022 (horário de Brasília). Quaisquer informações serão prestadas pela 
Pregoeira. Jaguaruana, 08 de junho de 2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que até o dia 29 de junho de 2022 até às 08:30h 
(horário de Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico 
nº 2022.05.16.02-PERP, tipo Menor Preço Global/Lote, tendo como objeto o "Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades das 
diversas Secretarias da Prefeitura de Jaguaruana/CE", no endereço eletrônico 
"www.bbmnetlicitacoes.com.br" "acesso identificado no link – acesso público". a abertura das 
propostas acontecerá no dia 29 de junho de 2022, às 08:45h (horário de Brasília) e o início da 
sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 09:00h do dia 29 de junho de 2022 (horário de 
Brasília). quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira. Jaguaruana, 08 de junho de 
2022. Teresa Layana Barreto Coelho - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 
que no próximo dia 23 de junho de 2022 às 09:00 horas, estará abrindo licitação na modalidade 
Pregão Presencial Nº 00.008/2022, que objetiva o Registro de preço para futuras e eventuais 
prestações de serviços de locação de estruturas, equipamentos, segurança carro volante, banda 
regional, serviço de decoração, destinados aos eventos realizados pelas diversas Secretarias do 
Município de Novo Oriente CE, conforme especificações em anexo. O edital está disponível em: 
www.tce.ce.gov.br, www.novooriente.ce.gov.br, e na sala de licitações a R. Deocleciano Aragão, 15. 
Novo Oriente/CE, 09/06/2022. Paulo Sérgio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com sede na Praça 
Anastácio Maia, nº 40 – Centro – Orós-Ce, comunica aos interessados que no dia 23 de junho de 
2022, 09:00hs, estará abrindo Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.06.08.01-
SRP, objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de fita de glicemia e glicose, junto a 
Secretaria de Saúde do Município de Orós/Ce, tudo conforme Anexo I do Edital. O Edital 
completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de 
atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: www.bll.org.br ou pelo o Portal 
das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. Orós/CE, 08 de junho de 2022. 
José Kleriston Medeiros Monte Júnior – Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 0806.01/2022. A Pregoeira torna público que no próximo dia 23 de junho de 2022, às 
09:00h, estará realizando Pregão Eletrônico, cujo objeto é a seleção de melhor proposta para 
Registro de Preços visando futura e eventual aquisição de materiais esportivos para manutenção das 
atividades desenvolvidas pela Secretaria de Esporte e Cultura do Município de São Luís do Curu – 
CE. Recebimento das propostas: 10.06.2022 às 17:30h à 23.06.2022 às 08:00h. data da sessão: 
23.06.2022, às 09:00h. O edital poderá ser adquirido pelos portais: http://www.tce.ce.gov.br; 
www.bbmnet.com.br. São Luís do Curu, 09 de junho de 2022. Susane Silva Castro - À Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato de Adesão a Ata de Registro 
de Preços Nº 2021.08.02.031 - Vinculada ao Pregão Eletrônico Nª 018/2021-PMI-SRP do 
Município de Ibiapina/CE - Processo Administrativo Nº 0906.001/2022 - Carona. O Presidente 
da CPL da Prefeitura Municipal de Alcântaras, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sra. 
Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação e Cultura, faz publicar o extrato resumido do 
Processo Administrativo n° 0906.001/2022 - Carona, a seguir: Objeto: Contratação de empresa 
visando futuras e eventuais prestações de serviços de manutenção predial de edificações públicas, 
destinado a atender as necessidades da Secretaria de Educação e Cultura do Município de 
Alcântaras-ce, conforme processo de adesão a Ata de Registro de Preço nº 2021.08.02.031 
vinculada ao Pregão Eletrônico nª 018/2021-PMI-SRP do Município de Ibiapina/CE. Favorecida(s) 
e Valores Globais: Master Serviços e Construções EIRELI, CNPJ: 26.991.913/0001-00) no valor 
global R$ 250.000,00 (Duzentos e Cinquenta Mil reais), conforme parte integrante deste processo. 
Fundamento Legal: Art. 15, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações, 
Decreto federal nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e suas alterações, e Decreto Municipal n 
21/2017, de 07 de Junho de 2017, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços no Município 
de Alcântaras e Legislação Pertinente. Declaração emitida pelo Presidente da CPL e ratificada pelo 
Sr. Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação e Cultura, Sr. Edmilson  Bezerra Arruda. 
Alcântaras - CE, 09 de Junho de 2022. Charllys Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Aviso de Licitação. A Presidente da 
Comissão de Licitação do Município de Amontada torna público, para conhecimento dos 
interessados que no próximo dia 13 de Julho de 2022, às 10h:00min, estará abrindo licitação na 
modalidade Tomada de Preços Nº. 06.06.01/2022-07, para o seguinte objeto: contratação de 
prestação de serviços de consultoria e assessoria na área de controle patrimonial, destinados 
às unidades gestoras do Governo Municipal 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, 08 de 
junho de 2022.  Nara Lúcia Silveira de Pinho - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós - Secretaria de Obras, Transporte e 
Urbanismo – Resultado da Habilitação. A Comissão de Licitação de Orós/CE, comunica aos 
interessados o resultado da fase de habilitação referente à Tomada de Preço Nº 2022.05.18.01, 
cujo objeto é a Recuperação/Adequação de estradas vicinais do Município de Orós/CE, conforme 
Contrato de Repasse Nº 902961/2020/MAPA/CAIXA-Operação Nº 1072329-02, e conforme 
Contrato de Repasse Nº 909474/2020/MAPA/CAIXA-Operação Nº 1074804-02, tudo conforme 
especificações em anexos, tudo conforme anexo I, declarando: Habilitadas: 1. FF 
Empreendimentos e Serviços LTDA, CNPJ N. 23.103.016/0001-25, 2. Podium Empreendimentos 
LTDA, CNPJ n°09.527.996/0001-62, 3. Araujo Construções e Locações LTDA, CNPJ N. 
39.907.624/0001-22, 4. RG2 Terraplenagem LTDA, CNPJ nº 10.417.584/0001-59, 5. N3 
Construtora LTDA, CNPJ N. 37.408.191/0001-35, 6. R M Clemente Cândido, CNPJ 
nº35.214.818/0001-91, 7. Medeiros Construções e Serviços LTDA, CNPJ nº07.615.710/0001-75, 
8. Barbosa Construções e Serviços LTDA, CNPJ nº41.332.445/0001-56, 9. Dantas & Oliveira 
Limpeza Conservação e Construções LTDA, CNPJ nº10.684.414/0001-30, 10. ARN Construções 
LTDA, CNPJ nº11.477.070/0001-51, 11. Construtora Exito EIRELI, CNPJ nº03.147.269/0001-93, 
12. G7 Construções e Serviços EIRELI, CNPJ nº10.572.609/0001-99, 13. A.I.L. Construtora 
LTDA, CNPJ nº15.621.138/0001-85, 14. M Joseneide Lima Melo EIRELI, CNPJ 
nº04.957.984/0001-54, e 15. WU Construções e Serviços EIRELI, CNPJ nº10.932.123/0001-14, 
e Inabilitadas: 1. Nordeste Construções e Infraestrutura LTDA, CNPJ N. 22.975.820/0001-31, 2. 
Sertão Construções Serviços e Locações LTDA, CNPJ Nº 21.181.254/0001-23, 3. Pro Limpeza 
Serviços e Construções EIRELI, CNPJ N. 11.012.912/0001-08, 4. Real Serviços EIRELI, CNPJ N. 
37.452.665/0001-46, 5. Flay Engenharia Empreendimentos e Serviços EIRELI - ME, CNPJ N. 
17.690.855/0001-94, 6. CONSTRAM - Construções e Aluguel de Máquinas LTDA, CNPJ N° 
72.432.727/0001-59, 7. VK Construções e Empreendimentos LTDA, CNPJ nº 09.042.893/0001-
02, 8. Eletroport Serviços Projetos e Construções EIRELI, CNPJ N° 06.043.276/0001-33, 9. Jose 
Urias Filho EIRELI, CNPJ N° 05.736.096/0001-74, 10. H B Serviços de Construção EIRELI, CNPJ 
N. 21.106.785/0001-51, e 11. Momentum Construtora Limitada, CNPJ N. 26.754.240/0001-75. 
Tudo conforme Ata de Julgamento. A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal 
conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea "a". Orós - CE, 07 de junho de 2022. José Klériston 
Medeiros Monte Junior– Presidente da CPL. 

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC - 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 (Zona Rural). 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  

Maria Regilânia Oliveira Igue, CPF: 120.857.998-33 - Torna público que requereu à Autarquia Munici-
pal de Meio Ambiente de Quixeramobim a Licença Ambiental Única - LAU, para a construção de uma 
residência unifamiliar térreo localizada na Rua: Antônio Salviano Lima, Casa n° 199, Bairro: Edmilson 
Correia de Vasconcelos, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.
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Polícia informou que ao menos 12 pessoas ficaram feridas

Rússia. O governo da Rússia anunciou a criação da Diretoria Principal de Resposta Rápida -um 
departamento do Ministério do Interior dedicado à implementação coordenada de uma lei marcial, 
quando as liberdades civis são restringidas e recursos direcionados a uma finalidade específica.INTERNACIONAL

Ucrânia admitiu que pode ser obrigada a recuar na cidade de 
Severodonetsk, palco de intensos combates

Berlim: carro atropela 
multidão deixa ao 
menos um morto

Um carro atingiu pedestres 
na manhã desta quarta (8) 
no centro de Berlim, capital 
da Alemanha, matando ao 
menos uma pessoa e ferindo 
várias, informaram a polícia 
e os bombeiros locais. O 
atropelamento foi próximo à 
Igreja Memorial Imperador 
Guilherme, monumento 
emblemático na parte ociden-
tal da capital alemã que foi 
bombardeado durante a Se-
gunda Guerra Mundial e está 
localizado em uma das partes 
comerciais mais visitadas da 
região, a Kurfrrstendamm.

A repórteres que estavam 
no local a polícia informou 
que ao menos 12 pessoas 
ficaram feridas –oito em esta-
do grave. Mais cedo, agentes 
haviam estimado o número 
de feridos em 30.

O veículo bateu em uma 
vitrine em um bairro comer-
cial próximo à estação de 
trem Zoo, e o motorista foi 
preso, segundo um porta-voz. 
Ele também informou que 
uma investigação foi iniciada 
para determinar se o episódio 
foi acidental ou intencional.

O jornal alemão Bild 
afirma que o responsável 
pelo atropelamento dirigia 
um pequeno carro Renault. 
Ele teria tentado fugir, mas 
pessoas que assistiram ao 
momento o pararam até 
que a polícia chegasse.

Ao menos 130 agentes 
foram enviados para o local, 
assim como um helicóptero 
de resgate. Em perfis oficiais 
nas redes sociais, a polícia 
pede que testemunhas en-
viem fotos e informações que 
tenham do episódio.

O acidente ocorreu perto 
do local onde, em 2016, um 
caminhão atingiu um merca-
do de Natal lotado no centro 
de Berlim, deixando 12 víti-
mas. A organização terrorista 
Estado Islâmico reivindicou 
o ataque, e o tunisiano Anis 
Amri, o principal suspeito 
de tê-lo realizado, foi morto 
pouco depois durante uma 
troca de tiros com a polícia na 
Itália, onde estava foragido.

Dois anos depois, em 
2018, duas pessoas morreram 
depois que o motorista de um 
pequeno caminhão colidiu 
com um grupo no centro de 
Münster, cidade no noroeste 
da Alemanha. O motorista se 
matou com um tiro na cabine 
do caminhão logo após o 
acidente.

Mais recentemente, em 
2020, cinco pessoas morre-
ram depois que um alemão de 
51 anos embriagado invadiu 
uma área destinada a pedes-
tres com seu SUV na cidade 
de Trier, no sudoeste do país. 
Autoridades disseram que o 
homem não era motivado por 
crenças políticas ou religiosas.

Pressionada internacio-
nalmente, a Rússia voltou a 
propor nesta quarta (8) o es-
tabelecimento de corredores 
marítimos para escoar tone-
ladas de grãos bloqueadas na 
Ucrânia. A paralisia nas ex-
portações de um dos maiores 
fornecedores mundiais de tri-
go tem levado à alta dos preços 
e acelerado a iminente crise 
alimentar. O chanceler russo, 
Serguei Lavrov, disse que Mos-
cou está disposta a garantir a 
segurança dos navios desde 
que Kiev se comprometa a re-
tirar as minas colocadas nos 
portos. Ele falava de Ancara, 
onde teve uma reunião com 
seu homólogo turco, Mevlut 
Cavusoglu. A Turquia, a pedi-
do da ONU, busca mediar tra-
tativas sobre o assunto.

Lavrov chegou a dizer que 
as garantias foram dadas pelo 
próprio presidente russo, 
Vladimir Putin. Mas a pro-
posta foi prontamente recha-
çada por Kiev, que teme que 
os russos aproveitem o alívio 
da presença militar nos por-
tos para atacar o território 
ucraniano, em especial Odes-
sa, cidade portuária do país 
do Leste Europeu.

Oleg Nikolenko, porta-voz 
da chancelaria ucraniana, dis-
se que as palavras de Lavrov 
são vazias. “A Ucrânia deixou 
clara a sua posição: é neces-
sário ter equipamento militar 
para proteger a costa, além de 
uma missão da Marinha para 
patrulhar as exportações”, afir-
mou. “A Rússia não pode usar 
corredores marítimos para 
atacar o sul da Ucrânia.”

Mais cedo, Serguei Brat-
chuk, o porta-voz da admi-
nistração regional de Odessa, 
também disse que o governo 
se recusa a retirar as minas 
colocadas na região. “A frota 
russa do mar Negro vai fingir 
uma retirada para a Crimeia e, 
enquanto desminamos o local 
para o acesso ao porto de Odes-
sa, nos atacará ali”, disse ele 
num aplicativo de mensagens.

Turquia
A Turquia chamou a pro-

posta dos corredores maríti-

mos de razoável e pediu que os 
dois lados da guerra concor-
dem. O país, que é membro da 
Otan, a aliança militar ociden-
tal, mas também é próximo de 
Moscou, chegou a sediar uma 
negociação presencial entre 
delegações de Kiev e Moscou 
um mês após o início da inva-
são, que ultrapassa 100 dias.

Mas também não há con-
senso sobre o calibre que o 
governo turco tem para atuar 
como mediador. Serhii Ivas-
chenko, diretor da Associação 
de Produtores e Exportadores 
de Grãos da Ucrânia, disse du-
rante uma conferência nesta 
quarta que a Turquia é uma 
força insuficiente no mar Ne-
gro para garantir a segurança 
das cargas, segundo relato da 
agência Reuters.

Números
Antes do início do conflito, 

que eclodiu na última sema-
na de fevereiro, a Ucrânia re-
presentava cerca de 12% das 
exportações globais de trigo e 
15% das de milho. O presiden-
te Volodimir Zelenski afirmou 
nesta segunda (7) que o país 
conta com cerca de 25 milhões 
de toneladas de grãos bloquea-
das. No outono do Hemisfério 
Norte (primavera no Hemisfé-
rio Sul), esse número pode subir 
para 75 milhões, acrescentou.

A pressão para que a Rússia 
permita as exportações tem 

crescido. O chanceler da Itália, 
Luigi Di Maio, voltou a afirmar 
nesta quarta que o bloqueio 
“significa condenar à morte 
milhões de crianças, mulheres 
e homens”, especialmente em 
países da África e do Oriente 
Médio, grandes importadores 
da Ucrânia. “Esperamos sinais 
claros e concretos da Rússia”, 
disse ele, durante entrevista 
coletiva em Roma.

O próprio governo italiano 
sente os impactos econômicos 
da guerra. Com pouquíssi-
mos recursos energéticos, o 
país importa a maior parte do 
gás que consome, e 40% vem 
da Rússia. A Itália chegou a 
propor, em maio, um plano 
de paz para a guerra, com in-
termédio das Nações Unidas, 
tentando crescer sua atuação 
na frente diplomática.

“Climão”
O assunto chegou a gerar 

um “climão” no Conselho de 
Segurança da ONU nesta se-
gunda, quando o presidente 
do Conselho Europeu, o belga 
Charles Michel, dirigiu-se di-
retamente para o embaixador 
russo Vassili Nebenzia para 
dizer que a Rússia era a única 
responsável pela iminente cri-
se alimentar global. Nebenzia 
deixou o espaço na hora e, mais 
tarde, disse que os comentários 
foram “muito rudes”.

A África também já buscou 

atuar diplomaticamente. O 
presidente do Senegal, Macky 
Sall, que também preside a 
União Africana (UA), esteve 
com Putin na semana passada. 
“Vim para pedir que [ele] este-
ja ciente de que nossos países, 
mesmo longe da guerra, são 
vítimas desta crise econômica”, 
escreveu em uma rede social.

Após o encontro, o senega-
lês disse que Putin havia lhe 
dito estar disposto a facilitar a 
exportação de cereais ucrania-
nos e também aberto a expor-
tar trigo e fertilizantes russos 
para nações da África.

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, afirmou nesta 
quarta que, para que os grãos 
russos voltem a circular no 
mercado internacional, será 
preciso que o Ocidente retire 
as sanções impostas a Mos-
cou, mas acrescentou que não 
há conversas substanciais so-
bre o assunto por ora. Peskov 
também disse que qualquer 
conversa entre Putin e Ze-
lenski terá de ser “muito bem 
preparada” antes.

Front
No front da guerra, a Ucrâ-

nia admitiu que pode ser obri-
gada a recuar na cidade de Se-
verodonetsk, palco de intensos 
combates há semanas. O go-
vernador regional, Serhii Hai-
dai, disse em entrevista a um 
canal local, porém, que o recuo 
não equivaleria ao abandono 
definitivo da cidade industrial, 
localizada em Lugansk, no 
Donbass. Moscou alega já ter 
controle de 97% do território 
da província de maioria étnica 
russa. “Há bombardeios por to-
das as partes, 24 horas por dia, e 
a Rússia concentra todas as suas 
forças na região”, disse ele.

E um novo pacote de aju-
da militar foi enviado a Kiev, 
desta vez pelo governo da 
Noruega. O Ministério da 
Defesa norueguês informou 
o envio de 22 obuses auto-
propulsados M109, além pe-
ças de reposição e munições. 
Disse ainda que já treinou 
soldados ucranianos na Ale-
manha para que saibam como 
usar o armamento pesado.

Rússia propõe corredores 
marítimos para escoar grãos
Pressionada internacionalmente, a Rússia voltou a propor o estabelecimento
de corredores marítimos para escoar toneladas de grãos bloqueadas na Ucrânia

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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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 – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA - Aviso de Licitação - Tomada de 
Preços nº 2022060701-AGRI, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UM PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICÍPIO DE 
JAGUARETAMA-CE, conforme projeto básico. A Comissão de Licitação comunica aos 
interessados que a sessão de recebimento dos envelopes será dia 24/06/2022 ás 
09h00mim, na sala da comissão de licitação na sede da Prefeitura Municipal, Rua Tristão 
Gonçalves, 185, Maiores Informações Tel. (88) 3576-1305, Email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br – Jaguaretama-CE, 08 de Junho de 2022 - Francisco 
Jean Barreto de Oliveira - Presidente CPL.

CENTRAL GERADORA EÓLICA PALMAS S.A.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE 
a Renovação da Licença de Operação - LO para o Parque Eólico Palmas, com 09 
aerogeradores de 2,7 MW de potência cada, na localidade Sítio Boca do Córrego, s/n, Distrito 
de Icaraí, Município de Amontada/CE, com validade de 6 anos. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

CENTRAL GERADORA EÓLICA RIBEIRÃO S.A.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE a Renovação 
da Licença de Operação - LO para o Parque Eólico Ribeirão, com 08 aerogeradores de 2,7 
MW de potência cada, na localidade Sítio Boca do Córrego, s/n, Distrito de Icaraí, Município de 
Amontada/CE, com validade de 6 anos.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.

CLINICA MÉDICA ANGELIM LTDA - CNPJ: 41.064.413/0001-17
Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de Operação 
– LO, para funcionamento de uma Clínica Médica, Av. Eusébio de Queiroz, 4808, sala 307 e 309, 
Centro, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de informações para 
o licenciamento ambiental na AMMA.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22.15.01/CP – A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE 
comunica aos interessados que, no dia 25 de Julho de 2022, às 15h, estará abrindo Licitação, na 
Modalidade Concorrência Pública N° 22.15.01/CP, cujo Objeto é Concessão onerosa para a 
implantação, operação, manutenção e gerenciamento do sistema de estacionamento rotativo 
pago de veículos automotores e similares nas vias e logradouros públicos do município, 
mediante a utilização de parquímetros do tipo multivaga, operados em rede (online), e ainda 
integrados a outros meios de acesso e uso do sistema de estacionamento, como monitores da 
concessionária e pontos de venda no comércio local para atendimento dos usuários, além de 
aplicativo para uso de smartphones (celular) android ou IOS pelos usuários. O Edital completo 
poderá ser consultado pelo Sítio:  https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. Itapipoca-CE, 08 de Junho de 2022. 
Flayana Mytalle Pacheco Rodrigues – Ordenadora de Despesas da Autarquia Municipal de 
Trânsito de Itapipoca.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 22.21.01/CP – A CPL da Prefeitura Municipal de Itapipoca-CE 
comunica aos interessados que, no dia 26 de Julho de 2022, às 10h, estará abrindo Licitação, na 
Modalidade Concorrência Pública N° 22.21.01/CP, cujo Objeto é a Contratação de pessoa jurídica, 
visando a celebração de concessão, com duração certa, em regime de mútua cooperação, 
visando à administração gerencial da área comum, do estacionamento e de todo prédio do 
Mercado Público Gerardo Barroso, conforme autorizado pela Lei 079/2021 do Município de 
Itapipoca. O Edital completo poderá ser consultado pelo Sítio: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/. 
Itapipoca-CE, 08 de Junho de 2022. Ana Claudia Melo Vasconcelos – Ordenadora de Despesas 
da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Turismo.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE LICITAÇÃO – 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.23.06/PE – Secretaria de Infraestrutura. Objeto: Registro de Preço 
para Eventual Aquisição de óleo residual BPF com o objetivo de pavimentar diversas ruas da 
sede e distritos como também diversas estradas do Município de Itapipoca-CE. A Secretaria de 
Infraestrutura, por meio do Pregoeiro do Município torna público para conhecimento dos interessados 
que realizará Licitação na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com o Objeto acima descrito, 
conforme segue: Acolhimento das Propostas e Documentos de Habilitação: até às 08h do dia 23 de 
Junho de 2022; Abertura das Propostas: às 08h30min do dia 23 de Junho de 2022; Sessão de 
Disputa de Preços: às 09h do dia 23 de Junho de 2022. O Edital poderá ser retirado nos Sítios: 
www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-CE, 08 de Junho de 2022. Antonio Vitor 
Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA -  Torna público 
o extrato do instrumento contratual. CONTRATANTE: Prefeitura  Municipal de 
Barroquinha - CNPJ nº 23.478597/0001-80, através da Secretaria de  Infraestrutura e 
Serviços Públicos CONTRATADA: ST LOCAÇÃO DE VEÍCULOS  E SERVIÇOS EIRELI-ME, 
CNPJ nº 12.465.363/0001-81. Fundamentação Legal:  Lei 8.666/93 e suas alterações. 
Modalidade: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N°  2022.02.25.01CP. Tipo: Menor Preço: 
global. Objeto: Contratação dos Serviços de  coleta, transporte, tratamento e destinação 
final dos resíduos sólidos domiciliares  e comerciais, com varrição, diagnósticos dos 
lixões, capina manual, poda arbórea  de vias, logradouros públicos e praias na sede e 
distritos, de Barroquinha/CE, de  interesse da Secretaria de Infraestrutura e Serviços 
Públicos, conforme projeto  básico, de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura 
e Serviços Públicos. No  valor global do contrato: R$ R$ 1.871.207,00 (Um milhão, 
oitocentos e setenta e  um mil, duzentos e sete reais). Da dotação orçamentária: 
050117.512.0025.2.016;  com recursos diretamente arrecadados ou transferidos da 
PMB. Elemento de  despesa: 3.3.90.39.00; da vigência do contrato: de 12 meses. Do 
foro: Comarca do  Município de Barroquinha. Data da assinatura do contrato: 
01/06/2022. Signitarios:  José Maurício Magalhães Júnior - Contratante e José Osmar 
da Silveira Filho –  Contratada. Barroquinha–Ceará. 06/06/2022.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA DA ASSOCIAÇÃO DOS 

SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO 
CEARÁ – ASSEEC

CNPJ: 11.822.152/001-96

Pelo presente Edital de Convocação, a Presidente da Associação dos Servidores da 
Secretaria de Educação do Estado do Ceará – ASSEEC, de acordo com o artigo 13 inciso 
III e artigo 15 do Estatuto da Associação, convoca os associados em condição de votar, 
a se fazerem presentes na Assembleia Geral Ordinária, na SEDE da ASSEEC situada a 
Rua: Jaime Benévolo, 1020 – Bairro de Fátima, no dia 24 de junho de 2022, sexta-feira, 
às 13:30 horas/minutos em 1ª convocação e às 14:30 horas/minutos em 2ª convocação, 
tendo como pauta: Alteração do Estatuto.

Fortaleza, 09 de junho de 2022.
Rita de Cássia Gomes de Araújo

LUCÍDIO SOUSA SANTOS JÚNIOR - CPF 025.368.793-48
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo, Desenvolvimento Agrário e Recursos Hídricos 
a Licença de Instalação para uma residência unifamiliar, localizada na Rua Alameda das Íris, lote 07, da quadra 22, do 
Loteamento Jardins Terras Brasilis, Lagoinha, no município de Aquiraz, Estado do Ceará, conforme resolução CONA-
MA 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.
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ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Sindicato dos Trabalhadores em Restaurantes, Churrascarias, 
Pizzarias, Lanchonetes, Lancheterias, Sucos, Doces e Salgados, Rotisserias, Choperias, Bombonieres, Cantinas, Confeitarias, 
Sorveterias, Buffets, Self Service, Casas de Chá, Bares, Botequins, Barracas de Praia e Cafeterias do Município de Fortaleza/CE – 
SINDGASTRO/CE, inscrito no CNPJ n° 24.878.457/0001-61, com sede na Rua Pedro Borges, nº 33, 12º andar, sala 1220, Condomínio 
Palácio Progresso, na cidade de Fortaleza/Ceará, CEP 60055-120, por meio de seu diretor presidente, Sr. Ruy Marinho de Vasconcelos, 
no uso das atribuições estatutárias que lhe são conferidas, CONVOCA todos(as) os(as) trabalhadores(as) em Restaurantes, 
Churrascarias, Pizzarias, Lanchonetes, Lancheterias, Sucos, Doces e Salgados, Rotisserias, Choperias, Bombonieres, Cantinas, 
Confeitarias, Sorveterias, Buffets, Self Service, Casas de Chá, Bares, Botequins, Barracas de Praia e Cafeterias do Município de 
Fortaleza/CE, para se fazerem presentes a uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Rua Pastor Pedro Queiroz, nº 80 
– Pacheco – Caucaia - CE – CEP: 61.626-270, no dia 15 de junho de 2022 às 10:00 horas, em primeira convocação com 2/3 (dois 
terços) dos associados da categoria de Restaurantes, Churrascarias, Pizzarias, Lanchonetes, Lancheterias, Sucos, Doces e Salgados, 
Rotisserias, Choperias, Bombonieres, Cantinas, Confeitarias, Sorveterias, Buffets, Self Service, Casas de Chá, Bares, Botequins, 
Barracas de Praia e Cafeterias  ou em segunda convocação às 10:30 horas com qualquer número dos presentes para deliberar 
conforme o Art. 612 e seguintes CLT, sobre a seguinte ordem do dia: a) Autorização para a diretoria negociar com as categorias 
econômicas CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para os empregados/ trabalhadores representados pelo sindicato com data base 
em 1º de julho de 2022; b) Estipular pisos salariais mínimos para as categorias representadas; c) Contribuição financeira dos 
trabalhadores representados, para manutenção dos serviços de assistências aos trabalhadores da classe, manutenção da colônia de 
férias, manutenção do departamento de assistências nas homologações de rescisões de contrato de trabalho, manutenção do 
departamento jurídico, serviços sindicais, manutenção da entidade e negociações das convenções coletivas e acordos coletivos de 
trabalho, departamento de saúde do trabalhador e formação profissional, tudo em consonância com a convenção coletiva de trabalho. 
d) Autorização para a diretoria outorgar procuração à advogados, a fim de assessorarem a Diretoria nas negociações, e na 
impossibilidade de acordo ajuizar dissídio coletivo de trabalho, podendo ainda eleger mediadores e árbitros; e)Autorização para a 
Diretoria apresentar protesto para eventual garantia da data base, e suscitar Dissídio Coletivo de trabalho caso seja infrutíferas as 
negociações; f) Outras reivindicações de interesse da classe; g) Autorizar, garantir permanência das negociações em aberto até as 
negociações finais da Convenção. Fortaleza (CE), 08 de junho de 2022. Ruy Marinho de Vasconcelos – Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Sindicato Intermunicipal Dos Trabalhadores No Comércio 
Hoteleiro E Gastronomia No Estado Do Ceará – SINTRAHORTUH,por meio de seu diretor presidente, Sr. Luiz Onofre Chaves Brito, 
no uso das atribuições estatutárias que lhe são conferidas,CONVOCA todos(as) os(as) trabalhadores(as) em restaurantes, 
churrascarias, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, buffets, casas de chá, bares, botequins, barracas de praia e cafés, nos seguintes 
municípios do Estado do Ceará: Acarape, Acopiara,  Antonina do Norte,  Aracoiaba, Aratuba,  Arneiroz, Assaré, Baixio, Banabuiú, 
Barreira, Barroquinha, Baturité, Beberibe, Boa Viagem, Cariús, Cascavel, Cedro, Chorozinho, Deputado Irapuan Pinheiro, Ererê, 
Eusébio, General Sampaio, Guaramiranga, Icó, Ipaumirim, Iracema, Itaiçaba, Itatira, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, 
Jaguaruana, Jucás, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Madalena, Milhã, Mombaça, Morada Nova, Mulungu, Ocara, Orós, 
Pacajus, Pacoti, Palmácia, Paracuru, Paraipaba, Parambu, Paramoti, Pedra Branca, Pentecoste, Pereiro, Pindoretama, Piquet 
Carneiro, Potiretama, Quiterianópolis, Quixadá, Quixelô, Quixeramobim, Quixeré, Redenção, Russas, São João do Jaguaribe, São 
Luiz do Curu, Saboeiro, Senador Pompeu, Solonópole, Tabuleiro do Norte, Tauá, Trairi, Tururu, Umari, Umirim, Uruburetama e 
Várzea Alegre, para se fazerem presentes a uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Rua Caubi, nº 692 - Barra do 
Ceará- Fortaleza - CE, no dia 15 de junho de 2022 às 09:00 horas, em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados 
da categoria de restaurantes, churrascarias, pizzarias, lanchonetes, sorveterias, buffets, casas de chá, bares, botequins, barracas 
de praia e cafés ou em segunda convocação às 09:30 horas com qualquer número dos presentes para deliberar conforme o Art. 
612 e seguintes CLT, sobre a seguinte ordem do dia: a) Autorização para a diretoria negociar com as categorias econômicas 
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO para os empregados/ trabalhadores representados pelo sindicato com data base em 1º de 
julho de 2022; b) Estipular pisos salariais mínimos para as categorias representadas; c) Contribuição financeira dos trabalhadores 
representados, para manutenção dos serviços de assistências aos trabalhadores da classe, manutenção da colônia de férias, 
manutenção do departamento de assistências nas homologações de rescisões de contrato de trabalho, manutenção do 
departamento jurídico, serviços sindicais, manutenção da entidade e negociações das convenções coletivas e acordos coletivos de 
trabalho, departamento de saúde do trabalhador e formação profissional, tudo em consonância com a convenção coletiva de 
trabalho. d) Autorização para a diretoria outorgar procuração à advogados, a fim de assessorarem a Diretoria nas negociações, e 
na impossibilidade de acordo ajuizar dissídio coletivo de trabalho, podendo ainda eleger mediadores e árbitros; e)Autorização para 
a Diretoria apresentar protesto para eventual garantia da data base, e suscitar Dissídio Coletivo de trabalho caso seja infrutíferas 
as negociações; f) Outras reivindicações de interesse da classe; g) Autorizar, garantir permanência das negociações em aberto até 
as negociações finais da Convenção. Beberibe (CE), 08 de junho de 2022. Luiz Onofre Chaves de Brito – Presidente.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. O Sindicato Intermunicipal dos 
Trabalhadores no Comércio Hoteleiro e Gastronomia no Estado do Ceará com registro de concessão sindical 
nº. 46000.010662/99-39, com sede na Rua José Paulo Peroba, nº68, Planalto Beberibe - Beberibe - CE, através de 
seu Presidente Sr. Luiz Onofre Chaves de Brito, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o estatuto social e 
a lei vigente, convoca todos os trabalhadores e trabalhadoras em Empresas de Lavanderias e Similares no 
Estado do Ceará, para se fazerem presentes a uma Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na Rua Caubi, 
nº 692 - Barra do Ceará- Fortaleza - CE, no dia 15 de junho de 2022 às 08:00 horas, em primeira convocação com 
2/3 (dois terços) dos associados da categoria de Lavanderias e Similares ou em segunda convocação às 08:30 
horas com qualquer número dos presentes para deliberar conforme o Art. 612 e seguintes CLT, sobre a seguinte 
ordem do dia: a) Autorização para a diretoria negociar com as categorias econômicas CONVENÇÃO COLETIVA DE 
TRABALHO para os empregados/ trabalhadores representados pelo sindicato com data base em 1º de julho de 2022; 
b) Estipular pisos salariais mínimos para as categorias representadas; c) Contribuição financeira dos trabalhadores 
representados, para manutenção dos serviços de assistências aos trabalhadores da classe, manutenção da colônia 
de férias, manutenção do departamento de assistências nas homologações de rescisões de contrato de trabalho, 
manutenção do departamento jurídico, serviços sindicais, manutenção da entidade e negociações das convenções 
coletivas e acordos coletivos de trabalho, departamento de saúde do trabalhador e formação profissional, tudo em 
consonância com a convenção coletiva de trabalho. d) Autorização para a diretoria outorgar procuração à advogados, 
a fim de assessorarem a Diretoria nas negociações, e na impossibilidade de acordo ajuizar dissídio coletivo de 
trabalho, podendo ainda eleger mediadores e árbitros; e)Autorização para a Diretoria apresentar protesto para 
eventual garantia da data base, e suscitar Dissídio Coletivo de trabalho caso seja infrutíferas as negociações; f) 
Outras reivindicações de interesse da classe; g) Autorizar, garantir permanência das negociações em aberto até as 
negociações finais da Convenção. Beberibe (CE), 08 de junho de 2022. Luiz Onofre Chaves de Brito – Presidente.

COOPERTTUR. Cooperativa Táxi Turismo Ltda. Fundada em 28/02/1988. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A diretoria da 

COOPERTTUR, no uso de suas atribuições que lhe confere o Art. 38 da Lei 5.764/71, 

convoca os cooperados, que nesta data somam 65 (sessenta e cinco), para reunirem-se 

em Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 20 de Junho de 2022, na Rua 

Solon Pinheiro, 868 - Centro - Fortaleza, às 14:00 horas em primeira convocação, 

necessitando da presença de 2/3 de seus cooperados, às 15:00 horas em segunda 

convocação com com a presença de 1/2 mais um de seus cooperados, e às 16:00 horas 

em terceira e última convocação com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados 

para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: ORDEM DO DIA. 1) ELEIÇÃO DE 

CONSELHO FISCAL E SUPLENTES 2) PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 2021 3) ELEIÇÃO 

DA NOVA DIRETORIA 4) DEMAIS ASSUNTOS RELACIONADOS A COOPERTTUR. 

Fortaleza, 06 de Junho de 2022. Francisco Laurimar Mota Teixeira -Diretor Presidente

GIRASOL GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA LTDA. CNPJ: 25.080.050/0001-57 

Torna público que realizará a audiência pública de debate sobre a implantação do 

empreendimento fotovoltaico denominado Complexo Fotovoltaico ZENITH, que será 

realizada no dia 23/06/2022, a partir das 15:00, na quadra da E.E.F. JOSÉ GOMES 

DA SILVA, localizada na comunidade Casa de Pedra, no município de Pentecoste-CE.
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ECONOMIA

ECONOMIA

Embora a previsão seja de crescimento nas vendas, em 
relação a 2019 – isso mesmo, dois anos de diferença, já 
que, para muitos, os dois últimos anos de pandemia não 
existiram -, considerando que os presentes estão mais 
caros, a estimativa é de faturamento maior do comércio 
para o Dia dos Namorados este ano. O potencial de fa-
turamento é de R$ 218 milhões no comércio varejista de 
Fortaleza, valor que resulta em crescimento real (descon-
tado o efeito da inflação) expressivo, de 21,7%, sobre o 
valor das vendas de 2019. Apesar do volume financeiro 
maior, nem metade dos namorados pretende comprar 
presentes, uma vez que o levantamento do IPDC, ligado à 
Fecomércio-CE, aponta que 46,9% não irão comprar ne-
nhum presentinho sequer.

Para a data comemorativa, a terceira mais importante 
para o comércio local, dos que devem comprar algo para seu 
par, a massiva maioria dos fortalezenses ouvidos (81,7%) 
afirmou que comprarão apenas um presente. O gasto mé-
dio previsto é de R$ 264, sendo que a maior disposição para 
gastar foi declarada pelos homens (R$ 353), do estrato com 
idade superior a 36 anos (R$ 302) e por pessoas com ren-
da familiar mensal superior a seis salários-mínimos (R$ 
276). Uma constatação importante: com relação à forma 
de pagamento, percebe-se a preponderância do pagamen-
to à vista (com dinheiro, Pix ou cartão de débito), citado 
por 56,7% dos entrevistados; e uso do cartão de crédito, 
em 42,2% dos casos. Muita gente deve correr atrás de des-
conto à vista, já que a situação não está fácil.

Namorados terão gastos mais altos

Aço. O presidente Jair Bolsonaro poderá pedir ao presidente Joe Biden uma redução nas bar-
reiras de importação ao aço brasileiro para os EUA, criadas pelo ex-presidente Donald Trump em 
2018. Um dos argumentos para isso é que as medidas atuais acabam beneficiando a Rússia.

Com a privatiza-
ção, a empresa 
deve ter a opor-

tunidade de
reduzir os custos 

pela metade,
ou até mais
do que isso

Ontem, se encerrou o pe-
ríodo de reserva para os in-
vestidores interessados em 
participar da oferta de ações 
da Eletrobras, que deve re-
duzir a participação do go-
verno de 70% para cerca de 
45%. O prazo para investir 
o FGTS (Fundo de Garan-
tia do Tempo de Serviço) se 
encerrou às 12 horas desta 
quarta-feira. 
Mesmo com a 
forte alta em 
torno de 30% 
das ações da 
Eletrobras no 
a c u m u l a d o 
do ano, boa 
parte justa-
mente pela 
e x p e c t at iv a 
da privatiza-
ção, analistas 
e n t e n d e m 
que ainda há 
espaço para 
que a valorização prossiga 
com força.

Sócio e analista da gesto-
ra de recursos Perfin, Mar-
celo Sandri diz que, embora 
os papéis da companhia de 
energia com foco em gera-
ção e transmissão já tenham 
apresentado um desempe-
nho destacado, conforme os 
ganhos de eficiência passem 
a se materializar, de fato, a 
tendência é de uma conti-
nuidade de valorização dos 
papéis na Bolsa.

“A Eletrobras hoje é alta-

mente ineficiente, sob a óti-
ca dos custos em relação à 
capacidade instalada de ge-
ração, que é quase o dobro 
da média das empresas pri-
vadas do setor. Com a priva-
tização, a empresa deve ter 
a oportunidade de reduzir 
os custos pela metade, ou 
até mais do que isso”, afir-
ma Sandri, que conta ter na 

empresa uma 
das princi-
pais posições 
na carteira 
dos fundos 
de ações da 
gestora.

Ele acres-
centa que a 
Perfin pre-
tende par-
ticipar da 
oferta da Ele-
trobras, com 
a expectativa 
de que os ga-

nhos de eficiência que pas-
sarão a ser observados no 
dia a dia do negócio abrirão 
caminho para que as ações 
prossigam na recente ten-
dência de alta na Bolsa.

Marcos Peixoto, gestor da 
XP Asset, afirmou em entre-
vista no final de maio que a 
Eletrobras também era uma 
das maiores posições dentro 
das carteiras dos fundos da 
gestora. O investimento na 
empresa foi feito ainda em 
meados de 2020, quando a 
eclosão da pandemia fez os 

preços de diversos ativos 
despencarem.

Pela posição relevan-
te ocupada, Peixoto con-
tou que a gestora chegou a 
ser procurada em meados 
de março para atuar como 
investidor âncora na ope-
ração. O limite mínimo es-
tipulado para investidores 
atuarem como âncoras e 
garantirem uma demanda 
firme de R$ 1,5 bilhão, con-
tudo, foi considerado muito 
elevado frente ao volume de 
recursos sob gestão.

Ele entende que, pelos 
resultados recentes apre-
sentados pela Eletrobras no 
primeiro trimestre, as ações 
deveriam estar cotadas mais 
próximas da faixa dos R$ 
50, mesmo sem a conclusão 
do processo de privatização.

Havendo a privatização, e 
com os ganhos de eficiência 
em potencial se confirman-
do, as ações poderiam al-
cançar no médio prazo pa-
tamares ao redor de R$ 70, 
projetou Peixoto. As ações 
da Eletrobras operavam em 
alta de 2,15% nesta quarta-
-feira, por volta das 13h25, 
negociadas a R$ 42,68.

A previsão de Peixoto 
embute, portanto, um po-
tencial de valorização de 
aproximadamente 64%. 
“Tem pouco da privatiza-
ção precificada dentro dos 
papéis”, disse o gestor da 
XP Asset. Já os analistas da 

Eleven Financial Research 
projetam um preço alvo de 
R$ 79 para os papéis da Ele-
trobras em dezembro, com 
um potencial de valorização 
estimado em torno de 85%. 
“Com controle privado, es-
peramos que a alocação de 
capital e a gestão do portfó-
lio sejam direcionadas para 
a criação de valor”, dizem 
os especialistas da casa de 
análise de investimentos em 
relatório.

Eles notam que, em em-
presas privadas do setor, há 
uma avaliação mais ativa so-
bre os seus portfólios, com 
trocas ou desinvestimentos 
quando determinado ativo 
não estiver entregando um 
bom desempenho. “Adicio-
nalmente, também vemos 
oportunidade em melhor 
alocar o capital em projetos 
de crescimento.”

Com controle privado e 
como líder de mercado tan-
to em geração quanto em 
transmissão de energia, os 
analistas da Eleven preveem 
que a Eletrobras possa par-
ticipar de maneira relevan-
te na expansão do sistema, 
alavancando a sua expertise 
técnica e a sua escala. “Em 
termos relativos, vemos a 
Eletrobras negociando com 
desconto em todos os múl-
tiplos frente à média dos 
múltiplos de geradoras e 
transmissoras”, assinalam os 
especialistas da Eleven.

Restaurantes
Ainda nesse assunto, os 

restaurantes devem ter um 
faturamento maior, de 30%, 
no mínimo, também sobre 
dois anos atrás (2019), nes-
se Dia dos Namorados, que 
coincide com um dia de 
domingo, neste ano, segun-
do o Sindirest-CE. O setor, 
aliás, para se manter, tem 
feito grandes malabarismos 
para segurar a inflação ab-
surda dos produtos de seus 
fornecedores e o preço na 
mesa dos clientes. De lado 
essa questão, o fluxo maior 
nesse período também foi 
previsto pelo IPDC, de até 
115 mil casais.

Sossego?
Entrou em vigor a obri-

gatoriedade estabelecida 
pela Anatel de as empresas 
de telemarketing adotar o 
prefixo 0303 em todas as 
ligações que fizerem para 
os consumidores. A me-
dida já valia, desde março, 
para chamadas realizadas 
pelo celular e agora abran-
ge as feitas por telefones 
fixos. Quem não respeitar 
a regra, corre o risco de 
passar por processos ad-
ministrativos e até multas 
aplicadas pela Anatel. Se as 
reclamações às operadoras 
não funcionar, ligue para a 
Anatel (telefone 1331).

Cesta básica
O custo da cesta básica 

de alimentos, em Fortaleza, 
teve queda de 2,96% e 
chegou a R$ 628,46 em 
maio, o que não impediu de 
seguir como a mais cara do 
Nordeste, segundo dados 
são do Departamento 
Intersindical de Estatística 
e Estudos Socioeconô-
micos (Dieese). Para 
comprar os itens da cesta 
básica, o consumidor da 
capital cearense precisou 
trabalhar 114 horas e 5 
minutos. O café foi o item 
que mais encareceu no 
mês (2,34%), enquanto o 
tomate despencou 23,6%.

Cesta básica II
O trabalhador fortalezen-

se assalariado compro-
meteu, em maio, 56,06% 
do salário mínimo para 
comprar alimentos básicos 
para uma pessoa adulta. 
Com isso, o gasto com 
alimentação de uma família 
padrão (2 adultos e 2 crian-
ças) foi de R$ 1.885,38 no 
mês de maio, diz o levanta-
mento. Em seis meses, as 
maiores elevações foram: 
o óleo (27,83%), a farinha 
(25,68%) e o café (19,48%). 
Em 12 meses, surtaram o 
café (74,54%), o tomate 
(65,05%), o óleo (36,45%) e 
o açúcar (32,52%).

Procon cerca Enel sobre parceria com Picpay  
O Procon Fortaleza notificou a Enel Ceará para 

que explique a promoção no pagamento de contas 
de energia pelo aplicativo PicPay. A empresa tem 
cinco dias para exclarecer a parceria que promete 
“cashback” de R$ 12,00 nas contas de energia, 
mas cobra pelo pagamento no cartão de crédito. A 
Companhia tem divulgado um "cashback" (dinheiro 
de volta) de R$ 12,00 para o consumidor. No entan-
to, algumas contas de energia poderiam passar de 
mais de R$ 100,00 de aumento, quando realizado 
parcelamento. Para o Procon, a suspeita é de publi-
cidade enganosa. Não existe almoço grátis.

CNH: Projeto no Senado isenta taxas de renovação
Novo projeto de lei que 

pode isentar motoristas 
de taxas de renovação da 
CNH começou a tramitar 
no Senado. A proposta 
beneficia motoristas que 
trabalham no transporte de 
passageiros e mercadorias, 

entregadores de aplicativos, motoboys, mototaxistas, taxis-
tas e motoristas de transporte rodoviário de passageiros e 
cargas. Pela proposta, para ter direito, é preciso comprovar 
atividade laboral igual ou acima de 20 horas semanais.

Ações da Eletrobras podem ter 
valorização de até 85% com privatização
Com processo de privatização da Eletrobras, e os ganhos de eficiência que podem 
vir a reboque, analistas estimam que os papéis na Bolsa podem se valorizar até 85%

Prefeitura Municipal de  Beberibe - Aviso de Licitação - O Pregoeiro, torna público para conhecimento 
dos licitantes e demais interessados, o Edital de Licitação de Pregão Eletrônico nº 2022.05.24.008-PE-
-SME, do tipo Menor Preço, cujo objeto: Aquisição de câmara frigorifica para atender as necessida-
des do Departamento de Assistência ao Estudante - DAE, de responsabilidade da Secretaria de 
Educação do Município, que do dia 09/06/2022 à 24/06/2022 até às 08h (Horário de Brasília), estará 
recebendo as Propostas de Preços e Documentos de Habilitação referentes a este Pregão, no En-
dereço Eletrônico www.bll.org.br. A Abertura das Propostas acontecerá no dia 24/06/2022, às 09h 
(Horário de Brasília) e o início da Sessão de Disputa de Lances ocorrerá a partir das 09:30h do dia 
24/06/2022 (Horário de Brasília). O edital na íntegra encontra-se à disposição dos interessados para 
consulta na sala da Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua João Tomaz Ferreira, nº 42 - 
Centro - Beberibe/CE e no site www.tce.ce.gov.br.  Maiores informações pelos fones: (85) 3338-1234 
/ (85) 3338-2010, no horário das 08h às 14h. Adson Costa Chaves.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06.007/2022-SRP. Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DE GUAIÚBA, DE 
INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. O prazo de cadastramento das 
Cartas Propostas será até às 08h59min do dia 24 de Junho de 2022, com abertura para 
análise das propostas às 09h00min e Sessão de Disputa de Lances às 10h00min. O edital 
poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão 
Central de Licitação e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiuba/CE ou 
licitacao.guaiuba87@outlook.com. Guaiuba/CE, 08 de junho de 2022 – Rosicleia da Silva 
Magalhães – Presidente e Pregoeira da CCLP.

Prefeitura Municipal de Beberibe mediante o Gabinete da Prefeita e do Vice-Prefeito tor-
na público, para conhecimento dos interessados o Extrato da Ata de Registro de Preços N°. 
2022.04.12.004-SRP-DIVE. Objeto:     Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições 
de aparelhos de ar-condicionado para atender as necessidades das diversas secretarias do mu-
nicípio. Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Federal N°8.666/93 
e suas alterações posteriores. Valor Global: R$ 482.999,90(quatrocentos e oitenta e dois mil, 
novecentos e noventa e nove reais e noventa centavos). Dotação Orçamentária:    Órgão Requisitan-
te, Projeto / Atividade: 0601.04.122.0002.2.010, 2601.04.131.0002.2.134, 2801.19.122.0002.2.138, 
2001.27.122.0002.2.111, 1501.20.122.0002.2.096, 1401.23.122.0002.2.089, 0301.04.092.0002.2.003, 
0701.04.123.0002.2.012, 2101.18.122.0002.2.118, 2101.15.453.0020.2.117, 1201.08.122.002.2.055, 
1202.08.244.0014.2.070, 1202.08.244.0014.2.068, 1202.08.244.0014.2.065; Elemento de Despesa: 
4.4.90.52.00; Fonte de Recursos: 1500000000, 1660000000. Vigência: 07/06/2023. Contratantes: 
Thiago Oliveira Pinheiro, Secretário de Planejamento, Desenv. Urbano e Meio Ambiente; Luciana 
de Lima Nascimento, Secretária de Assistência Social e Cidadania; Antônio Carlos Alves Lima, 
Secretário de Finanças; Francisco Erivelto Lima dos Santos, Secretário de Administração; 
Maria Freitas dos Santos, Gabinete da Prefeita e do Vice-Prefeito; Claudia de Queiroz Rocha 
Guerreiro, Secretária de Turismo e Cultura; José Edilson Trajano dos Santos, Procurador Ge-
ral; David Meneses de Queiroz, Secretário de Ciências e Tecnologia; Luís Alexandre Belém 
de Oliveira, Secretário de Desenv. Rural, Aquicultura e Pesca; e Eduardo Alves de Carvalho 
Filho, Secretário de Esporte e Juventude. Contratada: Comercial Leonardo Ltda, inscrita no 
CNPJ sob o nº 32.548.156/0001-06, com sede na Rua 315, Conj. São Cristóvão, nº 121, Loja 
A, Bairro Jangurussu, Fortaleza/CE, CEP 60.866-380, vencedora do certame no lote único. 
Assina pela contratada: Adna Leonardo Braga. Maria Freitas dos Santos, Chefe de Gabinete 
da Prefeita e do Vice-Prefeito.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - O Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção torna público para fins de intimação e conhecimento dos interessados, que após aná-
lise do Resultado do Julgamento da Proposta de Preços referente à Tomada de Preços Nº 
04.05.01/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Uni-
dade Básica de Saúde Tipo I (UBS), no bairro Caponga Funda no município, declarando as 
seguintes empresas Desclassificadas: CMGCON Construtora e Serviços Eireli - EPP inscrita 
no CNPJ sob o nº 19.726.451/0001-39 não atendeu as exigências contidas no item 4.7 e 4.9 
do edital e a proponente ABRAV Construções Serviços Eventos e Locações Eireli - EPP ins-
crita no CNPJ sob o nº 12.044.788/0001-17 não atendeu as exigências contidas no item 4.9.4. 
do edital e Classificadas as licitantes: Tomaz Construções Eireli - ME inscrita no CNPJ sob 
o nº 32.236.949/0001-81. Construtora Impacto Comercio e Serviços Eireli inscrita no CNPJ 
sob o nº 00.611.868/0001-28. Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ 
sob o nº 22.496.219/0001-66. WU Construções e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob 
o nº 10.932.123/0001-14. ML Incorporações e Serviços Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 
42.089.488/0001-15. Estruture Construções e Serviços Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 
25.011.736/0001-96. LIT Empreendimentos e Serviços Ltda - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 
26.592.136/0001-21 por cumprir todas as normas do edital, referente a fase de proposta de 
preços. Comunicamos que fica aberto o prazo recursal conforme artigo 109, inciso I, alínea 
“b”, da Lei 8.666/93. Não havendo interposição de recurso fica declarada vencedora do certa-
me a seguinte empresa: Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob o 
nº 22.496.219/0001-66 cuja proposta global foi de R$ 886.243,40 (oitocentos e oitenta e seis 
mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos). Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público 
resultado da fase de Habilitação referente à Concorrência Pública Nº SI-CP001/2022, que objetiva 
a contratação de empresa especializada para construção de um galpão industrial no município, 
através da Secretaria de Infraestrutura, deste município, conforme projeto básico, parte integrante 
deste processo. Empresas Habilitadas: 1. Clezinaldo S de Almeida Construções - ME; 2. Constru-
tora Impacto Comercio e Serviços Eireli; 3. VAP Construções Ltda; 4. Dinamica Empreendimentos 
e Soluções Ltda; 5. CENPEL - Centro Norte Projetos e Empreendimentos Ltda - ME;6. 3D Cons-
truções Ltda; 7. FENIX - Locações e Empreendimentos Eireli; 8. Construtora Beija-Flor Ltda; 9. 
O.K. Empreendimentos Construções e Serviços Ltda; 10. Eletrocampo Serviços e Construções 
Ltda; 11. R Meira Engenharia Eireli; 12. CALMAC - Construtora Alves Machado Ltda; 13. Limpax 
Construções e Serviços Ltda; 14. Torres Martins, Serviços e Construções Eireli - ME. Empresas 
Inabilitadas: 1. ABRAV Construções Serviços Eventos e Locações Eireli - EPP; 2. F R Arcanjo Matos 
Ltda - EPP; 3. JS.  Sindeaux Neto Eireli; 4. C.R.P. Costa Construções e Prestadora de Serviços 
Eireli; 5. Monte Sião Empreendimentos Ltda; 6. TF Locações e Construções Pinheiro Ltda; 7. FTS 
Serviços de Construções e Comercio Ltda - ME; 8. Construtora Astral Ltda; 9. Águia Construções 
e Incorporações Ltda - EPP; 10. Construtora e Incorporadora Exata Ltda; 11. CDG Engenharia 
Ltda; 12. A.I.L Construtora Ltda. Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 109, I, “a” da Lei 
nº 8.666/93. Maiores informações: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ - https://www.senadorpompeu.
ce.gov.br/  . José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde. Extrato das 
Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 2022.04.27.01-PERP: ATA Nº 
2022.04.27.01-A. Valor global: R$ 195.621,10. Contratada: Comercial Vieira Costa Ltda, através 
de sua representante legal, a Sra. Joelma Machado Oliveira. ATA Nº 2022.04.27.01-B. Valor global: 
R$ 10.962,02. Contratada: EP Barbosa Comércio de Máquinas e Ferramentas Eireli, através de 
seu representante legal, o Sr. João Pedro Medeiros Barbosa. Objeto: Registro de preço para futura 
e eventual aquisição de fardamentos e demais materiais necessários para o uso dos agentes de 
endemias, agentes comunitários de saúde e agentes que atendam a Atenção Primária, campanha 
de vacinação.  Prazo de vigência: 12 (doze) meses contados a partir de suas assinaturas. Data das 
assinaturas das Atas de Registro de Preço: 01 e 02 de junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 24/06/2022, às 09:30h, horário de Brasília/DF, estará realizando 
licitação de Pregão Eletrônico nº 14.06.03.01.22- PERP, cujo objeto: Registro de preços para con-
tratação de empresa especializada na prestação de serviços de fornecimento de software (SAAS) 
para automação e integração de processos educacionais, em atendimento às necessidades da 
Secretaria Municipal da Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação, seus setores e divisões, de-
partamentos e suas unidades de ensino e insumos relacionados, em conformidade com o presente 
termo de referência, constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da 
comissão de licitação, situada à Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; 
no endereço eletrônico www.bll.org.br - “Acesso Identificado no link - acesso público” e no portal de 
licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço citado, no horário das 
08h às 12h. Max Ronny Pinheiro.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Aviso de Abertura de Prazo para Contrarrazões da Fase de 
Propostas de Preços da Tomada de Preços Publica Nº 07.01.27.01.22-TP - O Presidente da Comis-
são Permanente de Licitação torna público, a apresentação de Recurso Administrativo, referente ao 
resultado da fase de propostas de preço pelas empresas(s): Karlos Bruno Barros Figueiredo, contra a 
decisão de desclassificá-la(s). Portanto fica aberto o prazo para contrarrazões, conforme preceitua o 
§ 3º, artigo 109, I da Lei Federal Nº 8.666/93. Maiores Informações, na sede da Comissão de Licitação 
com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/Ce no horário 
das 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

ESTADO DO CEARÁ - SOCIEDADE ANÔNIMA DE ÁGUA E ESGOTO DO CRATO – 
SAAEC – EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. A 
Sociedade Anônima de Água e Esgotos do Crato – SAAEC, CONVOCA seus acionistas 
para a Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 22 de junho de 2022 às 
11h00min na sua sede, localizada na Avenida Teodorico Teles, nº 30, Centro, Crato, Ceará, 
CEP 63100-161, com horário da primeira chamada às 10h30min e da segunda chamada 
às 11h00min, com a seguinte pauta: eleição de membro substituto do Conselho Fiscal, se-
guindo com outros assuntos que forem sugeridos na ordem do dia. Crato/CE, 09/06/2022. 
José Ailton de Sousa Brasil. Prefeito Municipal do Crato (Acionista Controlador). José 
Yarley de Brito Gonçalves. Presidente da SAAEC.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público 
o Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 2022.04.18.01-TP, cujo objeto: Contratação de 
empresa especializada em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em 
pedra tosca, na Avenida Plácido Castelo no município, PT: 107.5487-76, conforme projeto básico de 
responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. O 
Presidente analisou a documentação das empresas participantes e declarou as seguintes empresas 
Inabilitadas: Projekty Engenharia - CNPJ: 37.013.076/0001-61; MA Feitosa de Sousa Ltda - CNPJ: 
41.336.135/0001-94. Para maiores informações acessar o Portal do TCE www.tce.ce.gov.br. A Comis-
são deliberou e decidiu divulgar o resultado em jornal de grande circulação do estado - O Estado e 
Diário Oficial dos municípios (APRECE). Após a divulgação do resultado será aberto o prazo recursal 
previsto no art. 109, inciso I, alínea “a’’ da Lei de Licitações. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna público o 
Julgamento de Habilitação da Tomada de Preços nº 07.004/2022-TP, cujo objeto: Contratação de empre-
sa especializada em construção civil para executar projeto de construção de uma Praça com 514,8m2 
de área construída na Avenida Estados Unidos, localizada ao lado da Escola Modelo, Bairro São João, 
Quixadá/CE. O Presidente analisou a documentação das empresas participantes e declarou as seguin-
tes empresas Habilitadas: ABRAV Construções Serviços Eventos e Locações Eireli - EPP - CNPJ Nº 
12.044.788/0001-17; Lexon Serviços e Construtora Empreendimentos Eireli -  CNPJ Nº 07.191.777/0001-
20; Prime Construções e Locação Eireli - CNPJ Nº 19.967.758/0001-21; Real Serviços Eireli - CNPJ Nº 
37.452.665/0001-46; Sertão Construções Serviços e Locações Ltda - CNPJ Nº 21.181.254/0001-23; LB 
Construções Eireli - CNPJ Nº 40.454.732/0001-76; JRA Construções e Empreendimentos Ltda - CNPJ Nº 
39.955.838/0001-74. Para maiores informações acessar o Portal do TCE www.tce.ce.gov.br. A Comissão 
deliberou e decidiu divulgar o resultado em jornal de grande circulação do estado - O Estado e Diário 
Oficial dos municípios (APRECE). Após a divulgação do resultado será aberto o prazo recursal previsto 
no art. 109, inciso I, alínea “a’’ da Lei de Licitações. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá/CE. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas 
funções, torna público, para o conhecimento dos interessados, o resultado das Propostas de Preços do 
Processo Licitatório na modalidade Tomada de Preços nº 07.001/2022-TP, cujo objeto: Contratação de em-
presa especializada em construção civil, para executar projeto de construção de pavimentação em pedra 
tosca, com extensão de 594,53m na Rua Principal da localidade de Boa Água, Distrito de Cipó dos Anjos no 
município, conforme Projeto Básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio 
Ambiente e Serviços Públicos. A Comissão procedeu então com  abertura das propostas comerciais das 
empresas supra citadas, em seguida iniciou a análise das planilhas com os orçamentos pelo engenheiro 
José Ozires Teixeira Neto CREA/CE 343261, após essa etapa da análise o  presidente da comissão leu em 
voz alta o valor das propostas comerciais, onde deu-se o seguinte resultado: 1º lugar Neves Ponte Enge-
nharia Eireli, com valor global de R$ 209.420,71 (Duzentos e nove mil quatrocentos e vinte reais e setenta e 
um centavos), 2º Clezinaldo S de Almeida Construções - ME, com valor global de R$ 236.515,47 (Duzentos 
e trinta e seis mil quinhentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), 3º ABRAV Construções e Serviços 
Eventos e Locações Eireli, com valor global de R$ 250.001,33 (Duzentos e cinquenta mil um real e trinta e 
três centavos), 4º Arctuto Construções Ltda com valor global de R$ 272.871,73 (Duzentos e setenta e dois 
mil oitocentos e setenta e um reais e setenta e três centavos), dessa forma as empresas acimas CLASSIFI-
CADAS atenderam todos os itens do item 5, apresentando propostas dentro das exigências de edital. Para 
maiores informações acessar o Portal do TCE www.tce.ce.gov.br. Ficará aberto o prazo para interposição 
de recursos, após essa etapa, a Comissão de licitação informou que o processo será encaminhado às 
autoridades competentes para fins de Adjudicação e Homologação.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Prosseguimento de Licitação Tomada de Preços N.º 
07.003/2022 -TP. O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados que a abertura 
dos envelopes das propostas do processo acima citado dar-se-á no dia 13/06/2022, às 14h, na sala 
da comissão de licitação, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para 
construção de uma Praça com 1154,80M2 de área construída na Rua da Palha no Município, conforme 
Projeto Básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos. Tipo: Menor preço global, empreitada no regime de execução indireta. Edmilson Mota Neto.

FRANCISCO ALEFF DE VASCONCELOS AGUIAR
Torna público que recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, Licença Prévia 
e, referente à implantação de projeto de silvicultura, por meio do plantio de eucalipto contem-
plando uma área de 348,00 hectares, situado na Fazenda Santa Rita, S/N, PV São Pedro, no 
município de Bela Cruz – CE. Foi determinado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.
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Vitória. O Grêmio encerrou um incômodo jejum pela Série B. Após quatro empates e uma derrota, o Tricolor bateu o 
Novorizontino por 2 a 0 na noite desta terça-feira em Porto Alegre. Com este resultado a equipe comandada pelo técni-
co Roger Machado chega à 5ª posição com 17 pontos. Já o Aurinegro permanece com 14 pontos, agora na 7ª posição.ESPORTES

FOTO  RODRIGO COCA/ AGÊNCIA CORINTHIANS

O rei     
As lembranças que chegam sempre em noites tão va-

zias e que mexem tanto com minha cabeça que quando 
o sono vem, o dia já nasceu.

TV Assembleia
No domingo que passou após a espetacular vitória 

do Fortaleza sobre o Flamengo, o plenário esportivo 
da TV Assembleia dizia que o Leão teria como adver-
sário o Ceará Sporting. Nenhuma palavra sobre o feito 
tricolor. Eu sei que aquele programa era uma reprise, 
mas para quem não sabia dava a se entender que a ban-
cada da TV Plenário esportivo era desatualizada e mal 
informada. Fica ruim e a TV deveria pelo menos uma 
vez que ali era uma reprise.

Ceará no pódio
No último domingo (5), em Ribeirão Preto-SP, o 

paraciclista cearense Gilberto Silva conquistou a meda-
lha de prata na prova de resistência da categoria MC5 
da Copa Brasil de Paraciclismo 2022 com o tempo de 
1:43:35.798 em 16 voltas. Na prova de contra relógio, 
Gilberto Silva foi o quarto colocado.

Vôlei de praia
O vôlei de praia toma conta de Roma a partir de sexta-

-feira, dia 10. E tem cearense na competição. Rebeca 
(CE) e Talita (AL) estão no Grupo G com Day/Stockman 
(EUA), Lahti/Ahtiainen (Finlândia) e Payano/Rosário 
(República Dominicana).

Mudou tudo
Há dez anos atrás, mais ou menos eu liguei para o 

Fortaleza querendo saber se o presidente estava ali. A res-
posta foi de quele tinha viajado. Pra onde, perguntei, para 
Mombaça. E o primeiro vice também viajou, pra onde 
perguntei, de novo, para Tamboril. Há dez atrás liguei 
para o Fortaleza e fiz a pergunta. E até a respostas veio em 
cima. O presidente viajou, pra onde, perguntei, foi para o 
Japão. E o vice? Está em Portugal. E o segundo vice? Foi 
para o Rio de Janeiro. Os tempos mudaram.

TVC Esporte Clube
Enquanto a TV Assembleia noticiava que o próximo 

adversário do Leão seria o Ceará, a TV Ceará já mostrava 
os gols do clube da garoadaz sobre o Flamengo num show 
de jornalismo deste equipe fantástica comandada pelo 
Welton Lopes.

Loteria dos Sonhos
A cada dia mais este concurso de palpites mais se con-

solida no nosso povo.

UM CIDADÃO Na minha passagem pelo comando do Fortale-
za conheci no plantel grandes craques. Ronaldo Angelim por exemplo 
não foi só craque. Ele foi e é um verdadeiro cidadão. Um homem de 
bem e que hoje reside em sua cidade que é Juazeiro do Norte.

93 ANOS Quando vocês estiverem lendo esta coluna eu 
estarei no Náutico Atlético Cearense participando das solenida-
des que assinalam os 93 anos desse maravilhoso clube social e 
esportivo. O presidente Jardson Cruz comanda o evento.

O alvinegro irá voltar a campo no próximo sábado, às 16h30, contra o Juventude, na Neo Química Arena

Grêmio colegial

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Virá Carvalho de Oliveira tem razão quando diz 
que fazer parte de um grêmio estudantil é fazer po-
lítica. Eu já fui presidente do grêmio lítero esportivo 
Professor Joaquim Alves, doi Colégio São João e para 
reforçar a tese, Roberto Pessoa um vitorioso político 
local fez parte deste grêmio.

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

Chegou ao fim a invenci-
bilidade de 11 jogos do Co-
rinthians do técnico Vítor 
Pereira. Na noite desta ter-
ça-feira (7), na Arena Pan-
tanal, o time alvinegro foi 
superado pelo Cuiabá, por 1 
a 0, com gol do lateral Uen-
del. O resultado tirou a equi-
pe do Mato Grosso da zona 
de rebaixamento da Série A 
do Campeonato Brasileiro e 
pode arrancar o clube pau-
lista da liderança em caso de 
vitórias de Palmeiras e/ou 
Atlético-MG na sequência da 
rodada.

Assim como tem aconte-
cido há algumas semanas, o 
Corinthians não conseguiu 
desempenhar um bom fu-
tebol. A equipe foi apática 
no primeiro tempo e viu o 
Cuiabá ser mais agressivo no 
ataque até conseguir o gol 
em uma falha do elenco al-
vinegro na saída de bola. No 
segundo tempo, Vítor Pereira 
mudou a estrutura da equipe, 
porém o clube pouco criou 
e deixou o campo derrota-
do. Com a vitória, o Cuiabá 
chegou aos 11 pontos ganhos 
na tabela e chegou à 15ª colo-
cação, agora fora da zona de 
rebaixamento. 

Quem demorou alguns 
minutos a mais para entrar 
na Arena Pantanal perdeu 
um bom início de jogo. Se 
aproveitando de erros indivi-
duais da defesa corintiana, o 
Cuiabá teve duas boas chan-
ces com o centroavante An-
dré -a primeira defendida por 
Cássio e a segunda passando 
rente à trave. Ainda antes dos 
dez minutos de partida, o 
time alvinegro também con-
seguiu uma boa chance com 
Gustavo Mosquito, que pa-
rou nas mãos de João Carlos.

O Corinthians iniciou o 
jogo com mais posse, porém 
sem ter o domínio da partida 
e criando muito pouco no sis-
tema ofensivo. Os zagueiros 
Robson Bambu, Gil e Raul 

Gustavo foram os que mais 
tocaram na bola pela equi-
pe paulista, o que evidencia 
a dificuldade alvinegra em 
agredir o adversário. Sem 
participar da partida, o ata-
cante Róger Guedes recuou 
e tentou ser o articulador do 
time, porém sem sucesso.

O primeiro gol da par-
tida saiu dos pés do lateral 
Uendel, capitão do Cuiabá 
e ex-atleta do Corinthians. 
Depois de um erro do time 
paulista na saída de bola, o 
meia-atacante Adson foi de-
sarmado ainda no campo de 
defesa e a bola sobrou para 
o camisa 6. Uendel a domi-
nou e bateu cruzado, rastei-
ro, acertando a rede próxima 
ao pé de trave, dificultando 
qualquer ação de Cássio.

Em desvantagem, o elen-
co alvinegro tentou sair para 
o ataque e tentar recuperar 
o prejuízo ainda no primei-
ro tempo. Desorganizada, a 
equipe não conseguiu che-
gar ao campo de ataque e 
demonstrou nervosismo em 
campo com Raul Gustavo e 
Du Queiroz sendo amare-
lados. Antes do intervalo, o 

técnico Vítor Pereira man-
dou Renato Augusto, Lucas 
Piton e Júnior Moraes ao 
aquecimento.

Completamente insatisfei-
to com o futebol apresentado 
pelo Corinthians no primei-
ro tempo, o português Vítor 
Pereira tratou de fazer quatro 
substituições no intervalo: 
Renato Augusto, Giuliano, 
Lucas Piton e Júnior Moraes 
entraram em campo nas va-
gas de, respectivamente, 
Adson, Du Queiroz, Bruno 
Melo e Robson Bambu.

Com as mudanças, o Co-
rinthians passou a jogar no 
4-3-3 e o atacante Róger 
Guedes teve a oportunida-
de de atuar aberto pelo lado 
esquerdo do ataque, posição 
onde mais se sente confortá-
vel. Recentemente, o camisa 
9 e Vítor Pereira tiveram rus-
gas nos bastidores do CT Joa-
quim Grava justamente pelo 
fato de o português não o es-
calar naquela faixa do campo.

Reconfigurado e com uma 
formação mais experiente em 
campo, o Corinthians viu o 
Cuiabá ficar muito próximo 
de ampliar o marcador no 

início do segundo tempo. A 
equipe do Centro-Oeste des-
perdiçou uma oportunidade 
com Alan Empereur após 
cobrança de escanteio e, na 
sequência, André tentou um 
passe de letra no meio de 
campo e matou um contra-a-
taque promissor.

Depois dos dez primeiros 
minutos da etapa final, o Co-
rinthians se encontrou tati-
camente na partida e passou 
a ser o protagonista do con-
fronto na Arena Pantanal. Os 
meias Giuliano e Renato Au-
gusto conseguiram organizar 
a equipe e acuaram o Cuia-
bá em seu campo de defesa. 
No entanto, os esforços não 
foram suficientes e o time 
alvinegro saiu derrotado da 
Arena Pantanal.

O Cuiabá volta a campo 
no próximo sábado (11), às 
19h (de Brasília), para en-
frentar o Red Bull Braganti-
no, na Arena Pantanal, pela 
11ª rodada do Campeonato 
Brasileiro. O Corinthians 
joga no mesmo dia, às 16h30, 
contra o Juventude na Neo 
Química Arena, também 
pela Série A do Brasileiro.

Corinthians é surpreendido e 
perde fora de casa para o Cuiabá
Com o resultado negativo, a invencibilidade de 11 partidas do clube 
paulista com o treinador português Vítor Pereira chegou ao fim

A SENDAS DISTRIBUIDORA S/A, torna público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente 
e  Controle Urbano de Itaitinga – SEMAM, a Licença de Operação para execução de comércio  
varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – hipermer-
cados – CD Centro de Distribuição de Mercadorias, localizada na Rod. Quarto Anel  Viário, no. 
4343, galpão 01, bairro Ancuri, município de Itaitinga – Estado do Ceará. Fazendo-se,  não obs-
tante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para  Licenciamento 
Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

POUSADA VILLA DEL LOTUS torna público que recebeu da Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente, Turismo e Cultura de Itarema; Licença UNICA 
referente à atividade de POUSADA E HOTELARIA. Empreendimento situado 
na Ilha do Guajirú, no Município de Itarema-CE. Foram cumpridas todas as 
exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da Secreta-
ria de Meio Ambiente, Turismo e Cultura.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339639- Antonio Claudiano Cabó Lima e Daniela de Sousa Costa;
339640- Francisco Alex de Sousa Silva e Renata Ferreira de Farias;
339641- Josué Machado Laranjeira e Mariana Aderaldo Porto;
339642- Cesar Augusto Uchoa e Glaucia Maria da Silva Araujo ;          
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 08 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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.

ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT
66816-CLAUDENIR RODRIGUES LIMA E ALICE DA SILVA COSTA
66817-JEITÉ SIMPLICIO DE OLIVEIRA E LINDA LIA DE MENEZES OLIVEIRA
66818-ISMAEL LIBORIO GALARZA TERRAZAS E MICHELE GOMES DE SENA GONÇALVES

Fortaleza, 08 de junho de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

STOCK TECH S.A. ARMAZÉNS GERAIS Torna público que recebeu do INSTITUTO DE 
MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC - a Renovação da Licença de Ope-
ração (LO) nº39/2022 para armazenamento e distribuição de produtos não perigosos 
(CNAE 52.11-7-01). Sendo a área construída de 2.298m² (dois mil duzentos e noventa 
e oito metros quadrados), no Município de Caucaia no endereço Rodovia BR-020, KM 
12, nº 527, Bairro: Campo Grande - CEP 61658-007. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.

AVISO
A RRT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ N°. 27.465.637/0001-00, com sede 
Rua Maria Ribeiro  Barroso, no 18, Bairro: Cana Brava, Cidade: Paraipaba – Ceará, CEP: 62.685-000, 
solicita que os(as) Sr(a). SAMOEL TOLENTINO FEITOSA, residente em Paraipaba-CE – Contrato: 
170, compareça as dependências desta Imobiliária a fim de tratar de assunto sobre respectivos Con-
tratos, referente à compra de terreno na cidade de Paraipaba-CE, no prazo de 72 horas. Saliente-se 
que o não comparecimento no prazo retro estipulado implicará em imediata rescisão contratual e 
consequentemente reintegração de posse do referido lote.

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° 27674 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE SCHETTINI DI CAVALCANTI e AMANDA KARINE SILVEIRA CAMPÊLO;
Edital n° 27675 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEVY MOREIRA DE ALBUQUERQUE e AMANDA ARAUJO DOS SANTOS;
Edital n° 27676 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURICIO MOREIRA JUNIOR e CAMILA DANTAS FERNANDES;
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, 08/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76141 - LEONARDO BRUNO LIMA DE OLIVEIRA e EMILY SILVEIRA NO-
BRE; Edital n° 76142 - PEDRO HENRIQUE SOUSA DA SILVA e NATHALLY MARIA 
GOMES PEREIRA; Edital n° 76143 - ROBERTO VIANA ALVES JÚNIOR e LETICIA 
MARIA PINTO DE GOES; Edital n° 76144 - ARITOMAR RIBEIRO DOS SANTOS e 
MARIA ROSANGELA DE SOUZA; Edital n° 76145 - WALLACE MOREIRA DA SILVA 
e BIANCA COSTA DE SOUSA; Edital n° 76146 - EVANDESON AIRTON FREIRE 
AZEVEDO e CLÍCIA GOMES DA SILVA; Edital n° 76147 - FRANCISCO NAZARENO 
ROCHA LIMA e CINTIANE BRITO DE LIMA; 
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 08/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31082 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ ARAÚJO MONTEIRO e ANDRESSA HOLANDA SEVERO;
Edital n° 31083 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEXANDRE FEITOSA AGOSTINHO e CYBELLE MARIA FERNANDES LIMA;
Edital n° 31084 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ANDERSON DO NASCIMENTO UCHOA e BEATRIZ ÁVILA OLIVEIRA;
Edital n° 31085 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE RIBAMAR LIMA FILHO e CATIANA ALMEIDA DA SILVA;
Edital n° 31086 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO XAVIER FERNANDES e ANA ANGELICA ALENCAR DE ANDRADE;
Edital n° 31087 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VITOR CAVALCANTI DA TRINDADE e NATALIA DUTRA CAVALCANTE;
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, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - 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° 18424 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE ALBERTO PINHEIRO GOMES e KELLY SUSIE ARAÚJO QUEIROGA;
Edital n° 18425 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RÉGIS TRAVASSOS LOPES DE ANDRADE e VITÓRIA DOS SANTOS MATIAS;
Edital n° 18426 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIOGENES DOS SANTOS ASSUNÇAO e ANA PAULA DO NASCIMENTO RIBEIRO;
Edital n° 18427 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MARIO AGUIAR CHAGAS e RAQUEL NASCIMENTO DA SILVA;

Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 08/06/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



Até dia 10 de junho, o bair-
ro Jangurussu , em Fortaleza, 
é o endereço da expedição 
“Meninas Curiosas, Mulhe-
res de Futuro”, idealizada pela 
plataforma de conhecimento 
Força Meninas. A iniciati-
va promove atividades para 
apresentar histórias inspira-
doras de mulheres na ciência 
para crianças de 6 a 17 anos, 
além de despertar a curiosi-
dade e incentivar meninas 
a ingressarem em carreiras 
com baixa representativida-
de feminina, especialmente 
ciências, tecnologia, enge-
nharia e matemática, por 
meio de apresentações tea-
trais e oficinas práticas. 

Cinco jovens vencedoras 
do prêmio “Mude o Mundo 
Como Uma Menina” - tam-
bém realizado pela Força Me-
ninas - darão palestras sobre 
suas experiências pessoais. 
Viabilizada pela Lei do Incen-
tivo à Cultura, com patrocínio 
das empresas ArcelorMittal, 
Oxiteno e IBM, a expedição 
passará por 17 cidades situa-
das nas regiões Sudeste, Nor-
deste e Centro-Oeste. 

Construída em parceria 
com a Cia Realejo, a peça 
“Uma Janela Para O Mundo” 
é uma das atividades progra-
madas. Conta a história de 
duas meninas, que vivem em 
décadas diferentes - Luna está 
em 2022 e Estela em 1922 - e 
decidem criar uma máquina 

do tempo para fugir dos pro-
blemas de seus mundos. 

A peça homenageia as 
cientistas brasileiras Ada Ro-
gato, Enedina Alves e Aida 
Espinola. Além de partici-
parem de oficinas makers, as 
crianças também vivenciam 
na prática conceitos de lin-
guagem computacional, ele-
trônica e até uma experiência 
de realidade virtual. 

Ao término do programa, 
será entregue a cada partici-
pante um livreto escrito por 
Déborah De Mari, que narra 
a vida de 10 mulheres de des-
taque nas carreiras de Steam. 
Dentre elas estão a engenheira 

Carol Shaw, a bióloga e educa-
dora Bertha Lutz e a matemá-
tica Ada Lovelace.

 “A expedição é um convi-
te para meninas descobrirem 
seu potencial, conhecerem e 
se inspirarem em mulheres 
que romperam barreiras em 
áreas dominadas por ho-
mens, e sonham com novos 
futuros. A participação de 
meninos é muito bem-vinda 
na construção deste futuro 
mais igualitário. Nossa ex-
pectativa é que mais de 40 
mil crianças sejam impacta-
das pelo ‘Meninas Curiosas, 
Mulheres de Futuro’’’, conta 
Déborah De Mari, fundadora 

do Força Meninas e idealiza-
dora do projeto. Força Meni-
nas também abre inscrição 
para crianças interessadas 
participarem gratuitamente 
das atividades. 

“Uma Janela Para o Mundo”
O espetáculo infantil 

“Uma Janela Para o Mundo”, 
uma criação da Força Meni-
nas em colaboração com a 
Cia Realejo, conta a história 
de Luna e Estela, meninas 
inventivas insatisfeitas com 
suas realidades. O caso é que 
há um século entre elas: Es-
tela vive em 1922 e Luna, em 
2022. Mas ambas decidem 

criar uma máquina do tempo 
e fugir dos problemas de seus 
mundos. A máquina, porém, 
leva as duas para o labora-
tório de Celeste, uma espé-
cie de alquimista e cientista 
que habita algum lugar do 
tempo-espaço. Neste mundo 
mágico, as duas conhecem 
mulheres reais pioneiras nas 
áreas da ciência e da tecnolo-
gia que inspiram suas jorna-
das. Além disso, o encontro 
das três personagens abre 
janelas para seus próprios 
mundos e muda para sempre 
o rumo de suas vidas. As bra-
sileiras Ada Rogato, Enedina 
Alves e Aida Espinola são 

algumas das mulheres home-
nageadas pela peça.

Oficinas
Viagem à Lua com Kathe-

rine Johnson - Oficina de En-
genharia e Pensamento Com-
putacional Nesta atividade, 
as crianças farão uma viagem 
para a Lua. Mas, para isso, 
será necessário construir um 
foguete para chegar até lá.

Criando Jogos com Ca-
rol Shaw - Oficina Circuito e 
Eletrônica Nesta oficina, será 
criado um jogo de tabuleiro 
por meio da construção de 
um circuito de papel. As par-
ticipantes aprenderão como 
gamificar o tabuleiro, e a mis-
são será chegar ao final dele 
para acender a luz de suas 
ideias - o que simboliza a ca-
pacidade criativa das crianças.

Se eu posso ver, eu posso 
ser com Ada Lovelace - Ex-
periência de Realidade Vir-
tual As crianças receberão 
um livreto contando a his-
tória de mulheres inspira-
doras que transformaram o 
mundo através de suas des-
cobertas e invenções.
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Fortaleza - Endereço: Avenida 
Castelo de Castro, 1999 - 
Jangurussu, Fortaleza-CE, 60870-
065 Data: De 7 a 10 de junho.

Dia dos Namorados. Contando com programação musical e opções exclusivas, a Cervejaria Turatti 
abre reservas para a comemoração do Dia dos Namorados. O empreendimento oferece cardápio 
exclusivo para a data com experiência completa (entrada + prato principal + sobremesa), além de 
duas opções de welcome drink, chope ou caipirinha. Com preço fixo de R$119,99 por pessoa, as 
reservas estão disponíveis nas três unidades e contam com programação musical ao vivo com Caike 
Falcão (Unidade da Varjota), Fets Dômino (Unidade do RioMar Fortaleza), Jr 12 e Rock Mundi (Unida-
de do RioMar Kennedy). Para mais informações, basta ligar para o número (85) 9.8117-2829.

Um pouco de muita gente

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

1Curtindo merecidas 
férias na bucólica Três 

Oceanos, na Turquia, Moe-
ma Soares que deu nova 
feição à TV Ceará.

2Antes despachou ordem 
de serviço para reestrutu-

ração, modernização e nova 
pintura no prédio, que está 
ficando muito lindo e com 
novo aspecto.

3Reassumiu depois de 
férias a assessoria de 

comunicação da operadora 
Oi a competente jornalista 
Filomena Pinheiro. 

4Nunca mais se ouviu falar 
na esdrúxula cobrança de 

28,75%  imposta goela abai-
xo aos usuários da energia. 
Se mal pergunto: botaram 
uma pedra em cima? E a 
Enel só flanando... 

5Sobre o teleférico de 
Juazeiro do Norte não 

falaram mais nada...No dia 
da inauguração quebrou 
uma peça e o ex-governa-
dor Camilo Santana não 
teve o prazer de inaugurar.

6...e os pobres dos romei-
ros se quiserem rezar 

nos pés da estátua do padim 
Cícero vão continuar mesmo 
no velho pé dois...oh!!! dor.

7Peguem competência, 
credibilidade e dinamismo 

e misturem. Resultado. dr. 
João Paulo Saraiva, um dos 
melhores dentistas locais.

8Não foi só a Marília Ga-
briela que tomou chá de 

sumiço. A mesma xícara foi 
utilizada por Dayana Macha-
do... Se a moda pega?!

9Médico cearense  
Rommel Regadas, con-

siderado um dos melhores 
urologistas do país, é o 
festejado aniversário de 
hoje. Parabéns!

NUMERADAS

Rapidíssima

Querida Elzenir Fernandes que na foto aparece entre o amigo Romeu Prado e este colunista é a 
aniversariante da temporada e recebe todas as homenagens. Parabéns!

A querida Elzenir Fernandes celebrou sua 
nova idade ontem, reunindo em seu endereço 
apenas familiares e amigos mais chegados. 

Elzenir é servidora federal aposentado e 
atuou com brilhantismo na Universidade Fede-
ral do Ceará, prestando relevantes serviços na 
maior instituição de ensino superior no Ceará. 

A coluna deixa os registros de parabéns, de 
saúde e muitas bençãos para Elzenir que uma 
personalidade da nossa sociedade.

A jornalista e escritora Celma Prata foi em-
possada como titular da cadeira de número 11 
da Academia Cearense de Letras. A cadeira 11 
tem como patrono o Barão de Studart.

Celma foi finalista do prêmio Jabuti 2021 
na categoria conto com a obra “Confinados”, 
ela é autora de livros como “O segredo da 
boneca russa”, agora é uma imortal da nossa 
centenária ACL

Por lá Lúcio Alcantara presidente da ACL 
que comandou a solenidade, vice prefeito Elcio 
Batista, Camile Bitar com João Rafael Furtado e 
os lindos filhinhos, Beatriz Alcantara e ainda…

Celina Castro Alves, Salete Araújo, Kelly de 
Castro, Juarez Leitão, José Augusto Bezerra, 
Marilena e Eduardo Campos, Laeria Fontenel-

le, Carlos Augusto Viana,  Regine Lima Verde.
Próximo sábado dia 11 de junho acontece 

das 10 às 12:30 acontece a oficina de criação de 
Velas Aromáticas com cera vegetal. A oficina 
acontecerá na Farben Design Haus na Rua 
Tomás Acioli, 1320.

A oficina é para iniciantes, não é necessá-
rio nenhum conhecimento prévio no assunto, 
e será ministrada por Levi Sousa - candle 
maker. Os participantes produzirão no dia 
uma vela de200g em um frasco de vidro, com 
aroma a ser escolhido por cada um.

“Levisky Legado assume a área de captação 
do Festival Amazonas de Ópera. Há 20 anos 
no mercado, a empresa tem entre seus cases de 
sucesso instituições como a Orquestra Sinfôni-
ca do Estado de São Paulo (OSESP), o Theatro 
Municipal do Rio de Janeiro, entre outros.

O presidente Ricardo Levisky já ocupou 
o cargo de diretor de Negócios da Orquestra 
Sinfônica do Estado de São Paulo (OSESP) - 
momento em que alcançou a maior captação 
de recursos até então registrada no cenário 
cultural do país-, e de Superintendente 
Geral da Fundação Orquestra Sinfônica 
Brasileira (OSB).”

Até 30 de junho, pessoas interessadas em retomar os estudos 
podem se inscrever gratuitamente para a Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) na Escola Educar Sesc. Para o semestre 2022.2, estão 
sendo ofertadas vagas para as turmas do 2º ao 5º e do 6º ao 9º ano 
do Ensino Fundamental, além do 1º ao 3º do Ensino Médio. As aulas 
presenciais estão programadas para começar no dia 1º de agosto, nas 
unidades de Fortaleza, Itapipoca, São Gonçalo do Amarante, Ibiapina, 
Iguatu, Quixeramobim, Crateús e Aracati. As vagas são limitadas.

FOTO FERNANDA FLUGUEL

Iniciativa promove atividades para apresentar histórias inspiradoras de mulheres na ciência para crianças

Até sexta-feira, o bairro Jangurussu, em Fortaleza, é o palco da expedição realizada pela Força Meninas

Fortaleza recebe expedição “Meninas Curiosas,
Mulheres de Futuro” com teatro, oficinas e palestras

GERAL
Vacina nas escolas. A Prefeitura de Fortaleza continua, hoje, com o “Dia D” de Vacinação contra Covid-19 nas escolas da Rede Municipal de Ensi-
no. A iniciativa visa levar a imunização para o mais próximo possível da comunidade escolar, ampliando a proteção e a cobertura vacinal de crianças 
e adolescentes. As equipes da SMS estão vacinando os estudantes de 5 a 17 anos, seja com a primeira dose ou completando o esquema vacinal.

O advogado Cássio Pacheco, sócio do escritório RWPV Advoga-
dos, participou de um encontro com o presidente do Conselho 
Nacional Eleitoral da Colômbia, César Augusto Abreo. “Conver-
samos sobre os processos eleitorais brasileiro e colombiano. 
Também agradecemos ao presidente o convite para participar 
do pleito realizado na Colômbia”, destacou o jurista. Cássio 
Pacheco integrou parte de um grupo que visa a transparência 
eleitoral nas eleições na América Latina. “Foi um momento de 
observação e troca de experiência”, destacou o advogado

Da esq. para dir.: Flavia Furtado (diretora executiva do Festival 
Amazonas de Ópera - FAO), Ernani Aguiar (compositor da ópera 
‘O Menino Maluquinho’, apresentada no Festival de 2022), Ricar-
do Levisky (novo responsável pela área de captação do FAO) e 
Maestro Luiz Fernando Malheiro (diretor artístico do FAO)


