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“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira
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O hidrogênio, gás que pode ser usado como fonte de energia para 
veículos, indústrias e até mesmo para usinas termelétricas, tem des-
pertado cada vez mais interesse do mercado externo – em especial na 
Europa, de forma a substituir o gás importado da Rússia. ECONOMIA9

Commodity energética: hidrogênio verde avança

As autoridades à frente das investigações ouviram seis pessoas e apuram a possível relação com o caso de um pescador preso por porte de munição ilegal

Aumentou o interesse de empresas brasileiras em investir nessa nova commodity

Nesta segunda-feira (13), Randolfe solicitou ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a instalação de uma Comissão 
Temporária Externa com nove membros para, no prazo de 60 dias, acompanhar as buscas e investigar in loco as causas e as providências 

adotadas diante do desaparecimento. Segundo o parlamentar, as conclusões dessa comissão devem subsidiar o pedido de abertura da CPI. 
Essa será mais uma iniciativa da oposição no Senado para manter o presidente Bolsonaro (PL) sob pressão.. ÚLTIMAS8

O senador Randolfe Rodrigues articula uma Comissão Parlamentar de Inquérito da Violência
na Amazônia após o desaparecimento do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips

Desaparecidos no AM: 
oposição articula CPI
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Família de 
desaparecido diz 
que corpos foram 
encontrados no AM

PGE QUER 
IBGE EM LITÍGIO 
COM O PIAUÍ

A informação de fami-
liares do jornalista britâni-
co Dom Phillips – um dos 
desaparecidos na Amazô-
nia, junto do indigenista 
brasileiro Bruno Araú-
jo Pereira – está sendo 
contestada pela Polícia 
Federal, responsável pelas 
buscas. NACIONAL5

No foco da questão estão 13 municípios
que podem perder terras na disputa
territorial entre Ceará e Piauí. CIDADES6

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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Kalil. O União Brasil decidiu nesta segunda-feira (13) apoiar a pré-candidatura ao governo de 
Minas Gerais do ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil, do PSD. Já o União lançou há 
duas semanas a pré-candidatura do deputado federal Luciano Bivar (PE) à Presidência.NACIONAL

FOTO DIVULGAÇÃO / POLÍCIA FEDERAL DO AMAZONAS

Eliminaremos essa descrença generalizada que há 
hoje no país

Senador Álvaro Dias (Pode) propõe alterar a forma de indi-
cação para ministro do STF

C riada em 1995, no governo FHC, para 
investigar desaparecimentos e mortes 
entre 1961 e 1988, período que inclui 
o regime militar, e conceder indeniza-

ções, a Comissão de Anistia virou uma farra de 
R$319,2 milhões, segundo o relatório final do 
Ministério da Família, Direitos Humanos etc. 
A maior parte se refere a indenizações (R$281,2 
milhões) e o restante foi gasto com mordomias, 
diárias, viagens, eventos etc. 

Último relatório
Com a publicação do relatório, a Comissão 

Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos 
chega ao fim e será extinta após 26 anos.

Cara malandragem
Ao longo desse tempo, houve casos de inde-

nização justa, mas uma grande parte foi produto 
apenas de malandragem.

Tempo voa
Curiosamente, a Comissão de Mortos e De-

saparecidos durou mais tempo (26 anos) que a 
própria ditadura militar no Brasil.

Por nossa conta
Nos últimos tempos, a comissão reduziu cus-

tos com passagens, que caiu de R$623 mil em 
2018 para R$4,8 mil em 2021.

Recado olho no olho
Em Genebra para reunião da OMC, o secre-

tário-geral do Itamaraty, embaixador Fer-
nando Simas Magalhães, tem a missão de 
fazer o repúdio.

Ataque e omissão
Ontem, Bachelet citou “ameaças” a in-

dígenas da Amazônia, mas silencia sobre a 
cruel perseguição contra índias mapuche, 
no Chile.

Fake vira fato
Bachelet também adverte para “ameaças” a 

candidatos negros e gays no Brasil, mas não cri-
tica os casos de racismo e homofobia no Chile.

Favoritismo de Ibaneis
Empolgados com o levantamento do Pa-

raná Pesquisas, mostrando grande vanta-
gem do governador do DF, aliados de Iba-

Comissão de Anistia custou R$320 milhões em 26 anos

O PODER SEM PUDOR

Getúlio Vargas resolveu mudar a denomi-
nação de muitos municípios brasileiros, em 
1938, e acabou gerando confusão. Na Paraíba, 
Misericórdia virou Itaporanga, pela vontade 
do prefeito Praxedes Pitanga. A oposição 

protestou. Em meio à guerra, numa missa, um 
funcionário da prefeitura rezou em voz alta: 
“Salve Rainha, mãe de Itaporanga...” O padre 
reclamou, ele explicou: “Mas, seu padre, se a 
gente disser misericórdia o Praxedes demite...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Fé no emprego

Bachelet faz da ONU
palanque contra o Brasil
O governo federal decidiu re-
gistrar, por canais diplomáticos 
de alto nível, na ONU, seu re-
púdio ao ativismo obsessivo da 
ex-presidente do Chile Michele 
Bachelet contra o Brasil. Os di-
plomatas farão ver que Bachelet 
tem exagerado nas tentativas de 
fazer da ONU e do Comissariado 
de Direitos Humanos, que ela 
chefia, palanque de opositores 
ao atual governo, distorcendo 
fatos ou desqualificando inicia-
tivas brasileiras. Por enquanto, a 
reclamação brasileira será reali-
zada em termos discretos.

neis Rocha (MDB) já acham que a disputa 
poderá ser definida no primeiro turno.

Natureza
Bolsonaro fez questão de registrar, du-

rante entrevista a uma rádio do Recife, 
que o ex-líder do seu governo no Senado, 
Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) “teve 
tudo” o que quis, mas hoje faz de conta que 
não o conhece, nem cita seu nome. Ele co-
nheceu a natureza do senador.

Roteiro para Tebet
Cabo Daciolo, o “Glória a Deush”, ficou 

em 6º lugar na eleição de 2018 gastando R$ 
808. Ficou à frente de Henrique Meirelles 
(MDB), que torrou R$ 53 milhões na cam-
panha. Simone Tebet segue o mesmo roteiro.

Faltou decoro
O Conselho de Ética da Câmara dos De-

putados se reúne nesta terça (14) para instau-
rar processo contra Glauber Braga (Psol-RJ), 
acusado de comportamento “desrespeitoso e 
agressivo” contra diversos deputados.

Partido colorado
Com muito cuidado para não parecer 

(mas parecendo) que apoia Jair Bolsonaro, 
a CUT, braço sindical do PT, se posicio-

nou contra a inclusão do PCO, que pediu 
a dissolução do STF, no “inquérito das fake 
news”.

Vara curta?
O Partido da Causa Operária confir-

mou a impressão de “centenas de milhares 
de panfletos” que pedem a dissolução do 
Supremo. “A ditadura do STF mexeu com 
quem não devia, o partido de militantes”, 
avisou.

Sucesso vacinal
Segundo o vacinabrasil.org, o Brasil já 

passou das 453 milhões de doses de vacinas 
contra a covid distribuídas aos estados. A 
média diária de doses aplicadas quase do-
brou na última semana: de 400 mil a 720 mil.

Imóveis em alta
A alta na taxa de juros não espantou 

quem busca imóveis para morar ou inves-
tir. Segundo associação de incorporadoras 
Abrainc, as vendas de imóveis subiram 6,2% 
no primeiro trimestre em relação a 2021.

Pensando bem...
...se os senadores pagassem a gasolina 

que consomem, certamente aprovariam o 
projeto do ICMS vapt-vupt.

Eduardo Leite volta atrás
e se lança à reeleição no RS

As buscas por Bruno Araújo Pereira e Dom Philips vêm sendo tocadas pela Polícia Federal

Passados 77 dias da re-
núncia ao cargo de gover-
nador do Rio Grande do 
Sul, ocasião em que disse 
que o gesto não lhe retirava 
“nenhuma possibilidade” 
e “oferecia todas”, Eduar-
do Leite (PSDB) está de 
volta ao ponto de partida. 
Em coletiva de imprensa 
ao lado do atual governa-
dor Ranolfo Vieira Júnior 
(PSDB), o tucano descum-
priu as reiteiradas promes-

sas de que não concorreria 
à reeleição e anunciou 
candidatura ao Piratini. 
“Essa decisão é uma deci-
são coletiva. Ouvi diversas 
opiniões, não só a minha. 
E eu mudei de opinião, 
mas não de princípios. É 
legítimo, é benéfico, separar 
o governador do candidato 
e eu só concorreria dessa 
forma. O Rio Grande do 
Sul virou o jogo, mas o jogo 
não terminou”, disse.

A família do jornalista 
Dom Phillips, correspon-
dente do jornal britânico 
The Guardian, informou 
que dois corpos foram en-
contrados na manhã desta 
segunda-feira (13) em meio 
às buscas no Vale do Javari 
(AM), na Amazônia, e que 
serão periciados para con-
firmar se são de Dom e do 
indigenista Bruno Araújo 
Pereira, servidor licenciado 
da Funai (Fundação Nacio-
nal do Índio).

Em nota, a Polícia Federal 
(PF) não informou a locali-
zação de corpos, mas negou 
que os corpos de Bruno e 
Phillips tenham sido en-
contrados, como chegou a 
ser noticiado pela imprensa. 
Os dois estão desaparecidos 
desde 5 de junho, quando 
foram vistos pela última vez 
no trajeto entre a comunida-
de ribeirinha São Rafael e a 
cidade de Atalaia do Norte, 
para onde se deslocariam em 
uma embarcação.

Inicialmente, o jornalista 
André Trigueiro, da Globo-
News, informou que os cor-
pos de Bruno e Dom teriam 
sido encontrados, segundo 
Alessandra Sampaio, espo-
sa do jornalista britânico. 
Em seguida, recuou, dizen-
do que Alessandra foi avi-
sada pela embaixada britâ-
nica e pela Polícia Federal 
sobre a localização de dois 
corpos, que estariam sendo 
periciados.

Procurado pelo reporta-
gem, Marcus Farias Sam-
paio, irmão de Alessandra, 
confirmou a informação so-
bre a localização de dois cor-
pos durante as buscas. Con-
tudo, negou que eles tenham 
sido identificados. “[Minha 
irmã] foi sinalizada por um 
amigo agora pela manhã que 

dois corpos foram encontra-
dos, mas entendemos que 
ainda precisam ter a identifi-
cação”, relatou, em conversa 
pelo WhatsApp.

Paul Sherwood, cunha-
do de Dom, disse ao jornal 
The Guardian ter sido infor-
mado sobre a localização de 
dois corpos pela embaixa-
da brasileira na Inglaterra. 
“Eles não descreveram a lo-
calização. Disseram apenas 
que os corpos foram encon-
trados na floresta e que esta-
vam amarrados junto a uma 
árvore. Mas os corpos ainda 
não foram identificados”, in-
formou ao The Guardian.

Instituições
Em nota, o comitê de cri-

se coordenado pela PF des-
cartou a informação inicial 
de que os corpos de Bruno 
e Dom teriam sido encon-
trados. “Não procedem as 
informações que estão sen-
do divulgadas a respeito de 
terem sido encontrados os 
corpos de Bruno Pereira e 
Dom Phillips. Conforme já 

divulgado, foram encontra-
dos materiais biológicos que 
estão sendo periciados e os 
pertences pessoais dos desa-
parecidos”, diz a PF.

A União dos Povos In-
dígenas do Vale do Javari 
(Univaja) negou que corpos 
teriam sido encontrados no 
local. “Acabamos de confir-
mar com nossa equipe via 
telefone satelital que não 
encontraram nenhum corpo 
na área de busca”, informou 
em comunicado à imprensa. 
Em seu perfil no Twitter, a 
Articulação dos Povos Indí-
genas do Brasil (Apip), por 
sua vez, disse que Bruno e 
Dom seguem desaparecidos. 
“Solicitamos que aguardem 
uma posição oficial”, pediu.

Bolsonaro
O presidente Jair Bolsona-

ro (PL) disse ontem que in-
dícios levam a crer que será 
difícil encontrar o jornalista 
e o indigenista com vida. 
Segundo ele, vísceras huma-
nas encontradas nas buscas 
foram levadas para exames 

de DNA em Brasília. “Estou 
acompanhando [as buscas 
dos corpos]. Agora, os indí-
cios levam a crer que fizeram 
alguma maldade com eles. 
Foram encontradas vísceras 
humanas, que já estão aqui 
em Brasília para se fazer o 
DNA”, disse. “E, pelo tem-
po, já temos aqui oito dias, 
vai ser muito difícil encon-
trá-los com vida. Eu peço a 
Deus que os encontrem com 
vida, mas os indícios levam 
para o contrário no momen-
to”, acrescentou.

No domingo (12), a PF 
informou que mergulhado-
res encontraram pertences 
de Dom e Bruno, incluindo 
uma mochila e um docu-
mento.

Amarildo da Costa Oli-
veira, chamado de “Pelado”, 
foi preso em flagrante na 
última terça (7), por posse 
de drogas e de munição de 
uso restrito. Ele é suspeito 
de envolvimento no sumiço. 
A defesa de Amarildo nega 
envolvimento dele com o 
desaparecimento.

Corpos dos desaparecidos 
foram achados, diz família
A informação da família do jornalista britânico Dom Philips – um dos 
desaparecidos na Amazônia – está sendo, no entanto, negada pela PF



O objetivo prin-
cipal é que a 

opinião da popu-
lação residente 
e instituições 

municipais se-
jam levadas em 

consideração, ao 
possibilitar que 

demonstrem inte-
resse em perma-
necer no Ceará

6

Semana do Bebê. A Prefeitura apresentou ontem o Núcleo Multidisciplinar de Atenção Individua-
lizada, que cuidará inicialmente de ações relacionadas aos órfãos de primeira infância. A intenção 
é promover maior qualidade de vida às crianças que ficaram órfãs em decorrência da pandemia.CIDADES

Conforme temos divulgado em nossos espaços jornalís-
ticos (Rádio, Jornal, Rede Facebook e Sistema Antonio Via-
na Online-www.avol.com.br) há cerca de três décadas, os 
irmãos João Bôsco e Honório Pinheiro, nascidos no muni-
cípio de Solinópole, no Sertão Central do Estado do Ceará 
e quase meio século morando na capital, não apenas desen-
volveram importantes trabalhos em empresas particulares, 
como montaram o seu próprio negócio. No caso, Pinheiro 
Super Mercado (O Bom Vizinho), que deu tão certo, que 
ainda este ano o grupo empresarial estará checando a vinte 
(20) lojas, servindo Fortaleza e o interior. Nos próximos 
meses vão ser inauguradas as unidades de Quixeramobim, 
Aracati, Porto das Dunas, em Aquiraz e em Maranguape. 
Uma das grandes importâncias do conhecido grupo em-
presarial é além de oportunizar a compra aos que deseja-
rem sempre com boas promoções, as pessoas que traba-
lham ou vão trabalhar nas lojas são de cada comunidade, 
portanto, oferecendo emprego a setores da população local.

Pinheiro com 20 lojas

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 14 de junho de 2022  O ESTADO                     

Em família
Nesta terça-feira, 14 de junho e na quarta-feira (15), 

aniversariam, respectivamente, meus queridos irmãos 
Carlos Alberto e Fátima Viana de Carvalho. Somos doze 
(12) irmãos vivos e dois (2) já noutra dimensão, por-
tanto, nossa grande família parabenizando os dois entes 
queridos.

Festejos juninos
Após os tradicionais festejos de Santo Antônio, con-

cluídos nessa segunda-feira, agora estão acontecendo em 
muitos municípios do Ceará e do Nordeste as progra-
mações alusivas à São João (até 24/06) e a São Pedro (até 
29/06).

Em Barreira
Conforme nos informou a própria prefeita Auxilia-

dora Fechine, o município de Barreira, no Maciço de 
Baturité e ou Região Metropolitana de Fortaleza, como 
queiram, vai realizar movimenta festa de São Pedro, de 
19 a 29 do corrente mês." São Pedro é o padroeiro do 
nosso município", disse a prefeita.

Programação
De acordo com a programação que recebemos, os fes-

tejos serão comandados pelos padres Adalgízio (Pároco) 
e Claudenir (Vigário), com missa as 7horas e às 19horas, 
na abertura (19/06), sendo que durante a primeira 
noitada serão hasteadas as bandeiras e ocorrerão alguns 
pronunciamentos sobre os festejos. "Todos estão convi-
dados", enfatizou Auxiliadora Fechine.

Melhores administrações
Os empresários Roberto e Leonardo Farias, da PPE, 

Publicidade, Promoções e Eventos confirmam para o dia 
27 vindouro, à partir das 19horas, à solenidade para en-
trega de certificado aos 38 prefeitos(as) escolhidos como 
os Destaques Administrativo de 2021/2022, no Ceará.

Local inédito
Há vários anos à chamada festa dos Melhores Pre-

feitos do Ceará vinha ocorrendo no La Maison Dunas. 
Este ano, entretanto, a noitada está programada para o 
Palatium Buffet, na Avenida Herminio de Castro, 175, 
na Cidade dos Funcionários. Já confirmaram presenças 
as principais autoridades do Ceará, com destaque para 
a governadora Izolda Cela e o presidente da Assembleia 
Legislativa, deputado Evandro Leitão.

Estrada em Parambu
A deputada Aderlânia Noronha agradecendo a go-

vernadora Izolda Cela pelos trabalhos de restauração da 
CE-279, por ela solicitada e que serve ao município de 
Parambu.

Em novas atualizações so-
bre a disputa territorial entre 
o Ceará e o Piauí, a Procu-
radoria Geral do Estado do 
Ceará (PGE-CE) solicitou 
que o Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE) participe do proces-
so na quali-
dade de “ami-
cus curiae”. O 
órgão seria 
resp onsável 
por fornecer 
um parecer 
mais amplo 
que conside-
rasse aspectos 
econômicos, 
sociais, políti-
cos e culturais 
das regiões 
envolvidas.

Na mes-
ma petição, a 
PGE-CE tam-
bém pediu 
que fossem 
incluídos  no 
polo passivo 
da ação, na 
qualidade de litisconsortes, 
os 13 municípios cearenses 
que estão sendo disputados 
pelo estado vizinho. O ob-
jetivo principal é que a opi-
nião da população residente 
e instituições municipais 
sejam levadas em conside-
ração, ao possibilitar que 

demonstrem interesse em 
permanecer no Ceará.

O Piauí reivindica o con-
trole político de municí-
pios como Poranga, Croa-
tá, Tianguá, Guaraciaba do 
Norte, Ipueiras, Carnaubal, 
Ubajara, lbiapina, São Bene-

dito, Ipapo-
ranga, Cra-
teús, Viçosa 
do Ceará e 
Granja. Em 
maio, a go-
vernadora do 
Ceará, Izolda 
Cela, partici-
pou de uma 
a u d i ê n c i a 
com a Minis-
tra Carmen 
Lúcia, do Su-
premo Tribu-
nal Federal 
(STF), para 
tratar do as-
sunto. Na 
ocasião, Cela 
declarou seu 
interesse em 
defender o 

“direito de pertencimento 
ao estado do Ceará”. 

Nesse contexto, morado-
res da região como Caroline 
Brito, residente do municí-
pio de Tianguá há 8 anos, 
afirmam que ainda sentem 
um clima de incerteza quan-
to à resolução do problema. 

“Existe um sentimento de 
pertença ao território cea-
rense e por isso defendo que 
é melhor que esse território 
permaneça no mesmo esta-
do. Não ficou claro para os 
moradores o que mudaria se 
a região passar a ser piauien-
se. Como ficam os serviços 
públicos municipais e esta-
duais?”, questiona.

Marcelo Aragão, residente 
de Viçosa do Ceará, conside-
ra que o litígio é um “absur-
do” por tratar de acordos da 
“época do império”. “Hoje 
temos um novo regime, uma 
nova constituição. O Ceará é 
uma das maiores potências 
do nordeste com uma visão 
enorme de investimento, 
crescendo cada vez mais e, 
ao meu ver, iríamos regredir 
se passássemos a ser piauien-
ses”, pontua. “Até o momen-
to, não vi ninguém abraçar a 
ideia de ser piauiense, nem 
os próprios piauienses que 
por aqui vêm de férias e a 
passeio.  O clima é de tensão 
e preocupação por parte de 
muitos”, relata.

Para Caubi Braga, mora-
dor do município de Cro-
atá e estudioso do assunto, 
o conflito territorial entre 
o Piauí e o Ceará tem suas 
origens fundamentadas em 
acordos “malfeitos e mal do-
cumentados”. “Essa disputa 

centenária tem apresentado 
desgastes para ambos os es-
tados. Não se vê benefícios 
em nenhuma perspectiva, 
o município de Croatá en-
contra-se bem estruturado e 
organizado desde sua eman-
cipação em 1988, oferecendo 
assistência para toda a po-
pulação na educação, saúde, 
segurança e infraestrutura. 
Um dos maiores prejuízos 
seria a perda da identidade, 
o sentimento de pertenci-
mento, a perda da cultura, 
da efetividade das políticas 
públicas existentes por parte 
do Governo do Ceará, que 
particularmente, serve de 
exemplo para os demais es-
tados do nordeste brasileiro 
e para o Brasil de modo ge-
ral”, opina Braga.

De acordo com ele, em 
Croatá, o clima entre os mo-
radores é de resistência, uma 
vez que acredita-se que a 
opinião da população deve 
ser ouvida. “Um plebiscito 
seria a resolução do proble-
ma, caso contrário a questão 
do litígio se estenderá por 
mais longos anos”, sugere. 
“É um assunto sério demais 
para ser decidido pelos go-
vernantes, nada mais justo 
que consultar os principais 
envolvidos e afetados”, pon-
tua Marcelo Aragão. 

Por Yasmim Rodrigues

CONFLITO TERRITORIAL

A partir de hoje capital cearense
terá horário de vacinação ampliado

Exclusivamente durante 
esta terceira semana de ju-
nho, os fortalezenses pode-
rão contar com horário de 
vacinação estendido para 
conclusão do esquema va-
cinal. A partir de hoje, 14, 
os centros de vacinação dos 
shoppings Iguatemi, RioMar 
Fortaleza e RioMar Kennedy, 
estarão funcionando no perí-
odo noturno até as 20 horas. 

A condição especial de 
vacinação ocorrerá até o 
próximo sábado, 18, e faz 
parte de uma estratégia da 
Secretaria Municipal da 
Saúde (SMS) para ampliar a 

cobertura vacinal da capital. 
“Além disso, estamos refor-
çando nossa busca ativa de 
faltosos e realizando o Dia 
D de vacinação nas escolas. 
Precisamos do apoio da po-
pulação para juntos vencer-
mos esta doença”, detalha 
a Secretária Municipal da 
Saúde, Ana Estela Leite.

De acordo com os da-
dos mais recentes divulga-
dos pela SMS, atualmente 
6.140.941 doses da vacina 
contra a covid-19 foram apli-
cadas em Fortaleza. Destas, 
2.390.817, foram de primeira 
dose; 2.253.192, de segunda 

dose; 1.344.667, de  tercei-
ra dose e outras 151.266, de 
quarta dose.

É válido ressaltar que o 
último balanço da SMS tam-
bém alertou para o número 
de faltosos que chega aos 
197.318 que não comple-
taram o esquema vacinal 
primário, isto é, primeira e 
segunda dose e outros 652 
mil para doses de reforço. 
A Secretaria informa que 
454.967 fortalezenses já es-
tão aptos a receber a terceira 
dose dos imunizantes e ou-
tros 204.052 já podem pro-
curar os centros para admi-

nistração da quarta dose.
A vacinação em Fortaleza 

ocorre ainda, em livre de-
manda para trabalhadores 
da saúde que receberam a 
terceira dose há pelo menos 
quatro meses e querem to-
mar a 4ª dose; pessoas acima 
de 50 anos também para a 4ª 
dose; adolescentes a partir 
de 12 anos, para receber a 
3ª dose, além de outras ca-
tegorias que contemplam a 
administração de primeiras 
e segundas doses. É possível 
consultar a programação de 
vacinação diariamente no 
site da Gestão Municipal.

PGE pede que IBGE participe 
no litígio com o Piauí

A petição pediu que se inclua no polo passivo da ação, os 13 municípios 
que podem perder terras; moradores da região opinam sobre o caso

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de São Luís do Curu. O Município de São Luís do 
Curu – CE, por meio da CPL, torna público que a abertura dos Envelopes Propostas das 
empresas habilitadas na Tomada de Preços Nº 1105.01/2022, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada para execução de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas de 
acordo com o MAPP Nº 1279, no Município de São Luís do Curu – CE, será dia 17 de junho de 
2022 às 09:00h, na sala da Comissão de Licitações, situada à Rua Rochael Moreira, s/n – 
Centro. São Luís do Curu, 14 de junho de 2022. Otacílio Pinho Júnior – Presidente da CPL.  

Estado do Ceará –  Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação – Tomada de 
Preços Nº 2022.05.10.01. Para Contratação de pessoa jurídica apta a executar obras de construção 
de pavimentação em pedra tosca na Zona Rural do Município de Cariús, junto a Secretaria de 
Infraestrutura e Serviços Urbanos, conforme MAPP 4562. Onde se lê: Sessão de recebimento dos 
documentos de Habilitação e Propostas: 13 de junho de 2022, às 08:00h. Leia-se: Sessão de 
recebimento dos documentos de Habilitação e Propostas: 21 de junho de 2022, às 08:00h. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Aviso de Licitação. Realização dia 28 
de Junho de 2022 às 08h00min, início da disputa se dará a partir das 09h00min, Pregão 
Eletrônico, menor preço, N° 037/22-PE-FMS, o edital poderá ser adquirido nos endereços: 
www.licitacoes-e.com.br/ e www.licitacoes.tce.ce.gov.br/. Objeto: aquisição de veículo 
automotor ambulância tipo b, simples remoção para atender as necessidades da Secretaria de 
Saúde do Município de Ipueiras-CE. Telefone para contato/informações (88) 3685-1879, das 
07hs00min às 11hs00min e de 13hs00min às 17hs00min. 13 de Junho 2022. Ipueiras/CE. 
Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeiro. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 
05.012/2022, realizada no dia 13 de junho de 2022, às 09:00 horas, cujo objeto é a 
pavimentação em pedra tosca no Município de Novo Oriente - CE, conforme Convênio Nº 
87/2022 – Processo n°  10184080/2021 - MAPP 1767 - SOP, tendo como Vencedora a 
Empresa: R Construções e Serviços EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 12.904.558/0001-80, com 
valor de R$ 1.482.152,11 (hum milhão, quatrocentos e oitenta e dois mil, cento e cinquenta e 
dois reais e onze centavos). O Presidente da CPL abrirá prazo para a interposição de recurso 
administrativo contra as decisões tomadas nesta fase, conforme previsto no artigo 109, inciso 
I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 13 de junho de 2022. Paulo Sergio Andrade 
Bonfim – Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna público 
o Resultado da fase de Julgamento de Proposta de Preços da Tomada de Preços Nº 05.013/2022, 
realizada no dia 13 de junho de 2022, às 11:00 horas, cujo objeto é a construção de praça no Bairro 
Oriente II, Sede do Município de Novo Oriente-CE, conforme Convênio Nº 93/2022 - Processo  
10468003/2021 - MAPP 881 - SOP, tendo como Vencedora a Empresa: M A Feitosa de Sousa 
LTDA, inscrita no CNPJ nº 41.356.135/0001-71, com valor de R$ 327.968,06 (trezentos e vinte e 
sete mil, novecentos e sessenta e oito reais e seis centavos). Não houve manifestação, onde o 
representante presente declarara desistir do prazo recursal dantes mencionado com fulcro no 
artigo 109, inciso I, alínea "b" da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 13 de junho de 2022. Paulo Sergio 
Andrade Bonfim – Presidente CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Uruburetama - Aviso de Recurso. A Comissão de 
Licitação comunica aos interessados que as empresas: 01. Engercon Construtora e Serviços Ltda 
ME; 02. JMAR Construções, Comércio e Serviços Eireli ME e 03. Plataforma Serviços e 
Construções Eireli ME, apresentaram recurso contra sua inabilitação, referente a Tomada de 
Preços nº 005/2022.04 que trata da contratação de empresa para execução dos serviços de 
reforma da creche do bairro Angelim junto a Secretaria de Educação de Uruburetama. Informamos 
ainda que, a partir a partir da publicação deste comunicado, inicia o prazo recursal de 05 (cinco) dias 
úteis para as contrarrazões dos recursos, pelas empresas interessadas, nos termos do Art. 109, § 
3º da Lei 8.666/93. Uruburetama/CE, 13 de junho de 2022. Elinaldo Dutra – Presidente da CPL.

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

PEARCE FURTADO AQUACULTURA, AGRICULTURA E AGROPECUÁRIA LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente-SEMACE a 
Renovação da Licença de Operação nº 122/2022 - DICOP, com validade até 08/05/2027, 
para carcinicultura, situada na Fazenda Camundongo ou Campestre, S/N, Camundongo, 
no município de Itarema/Ce CEP: 62.590-000. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

RITA NORMA JOVINO NEVES
Torna público que requereu à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Tecnologia e Meio 
Ambiente de Marco, Licença por Adesão e Compromisso - LAC, referente à uso alternativo do solo para 
implantação de projeto de reflorestamento, por meio do plantio de carnaúba, contemplando uma área de 
134,00 hectares, situado na Fazenda Jardim, S/N°, Zona Rural, do município de Marco – CE. Foi determi-
nado o cumprimento da legislação ambiental em vigor.

AVISO  
A VOLTA DO RIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ N°. 17.078.811/0001-08, com 
sede Avenida Maria Helena Diógenes Pinheiro, S/N°, Bairro: João Paulo II, Cidade:  Jaguaribe – CE, CEP: 
63.475-000, solicita que a Sra. SOCORRO GLEISE FERNANDES PINHEIRO, residente em Jaguaribe-
-CE – Contrato: 147, compareça as dependências desta Imobiliária a fim de tratar de assunto sobre o 
respectivo Contrato, referente à compra de terreno na cidade de Jaguaribe-CE, no prazo de 72 horas. 
Saliente-se que o não comparecimento no prazo retro estipulado implicará em imediata rescisão  contra-
tual e consequentemente reintegração de posse do referido lote.

A RCB MIRAFLORES CUMBUCO SPE LTDA, torna público que requereu 
ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, 
a LICENÇA PRÉVIA para CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 
MULTIFAMILIAR no Município de Caucaia no endereço Estrada do Garrote 
S/N, Cumbuco. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento do IMAC.
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INTERNACIONAL
Mar Báltico. As Forças Armadas da Suécia e tropas dos Estados Unidos praticam como 
defender a ilha de Gotland, no Mar Báltico, e recuperá-la de um eventual invasor estrangeiro em 
meio à guerra entre Rússia e Ucrânia. A ilha havia sido desmilitarizada no início do século.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 14 de junho de 2022

O anúncio foi feito durante o início da 50ª sessão do Conselho de Direitos Humanos, em Genebra

A chilena Michelle Bache-
let, 70, alta comissária para 
direitos humanos da ONU, 
disse nesta segunda (13), 
em um anúncio surpresa, 
que não disputará mais um 
mandato à frente do cargo. 
O anúncio foi feito durante o 
início da 50ª sessão do Con-
selho de Direitos Humanos, 
em Genebra, e chegou pou-
cas semanas após Bachelet 
retornar de uma visita à Chi-
na –a primeira de um alto 
comissário em pelo menos 15 
anos– na qual foi alvo de crí-
ticas de especialistas, organi-
zações e ativistas de direitos 
humanos.

Ela, que também é ex-
-presidente do Chile, foi ao 
país de Xi Jinping para, entre 
outras coisas, acompanhar 
a situação em Xinjiang, pro-
víncia de 1,6 milhão de km² 
onde o regime é acusado de 
reprimir e encarcerar mas-
sivamente a minoria muçul-
mana uigur.

Ao retormar da visita, Ba-
chelet, frustrando expectati-
vas, afirmou que sua presen-
ça no país asiático não havia 
configurado uma investiga-
ção. Ela tampouco divulgou 
um relatório sobre a situação 
local, que já estaria pronto e 
é amplamente reivindicado 
por ONGs.

“Como meu mandato de 
alta comissária chega ao fim, 
a 50ª sessão do Conselho será 
a última em que me expresso”, 
disse a chilena nesta segunda. 
Ela não forneceu quaisquer 
razões para deixar o cargo, e 
seu nome era cotado como 
um dos possíveis para subs-
tituir o português António 
Guterres como secretário-
-geral das Nações Unidas.

China
Sobre a China, afirmou 

que seu escritório trabalha 
numa avaliação sobre Xin-
jiang e que o conteúdo seria 
compartilhado com o regime 
de Xi antes de ser disponibi-
lizado ao público. Nenhum 
cronograma foi fornecido. 
Ativistas acusam Bachelet 
de ter oratória menos críti-
ca em relação a Pequim do 
que a outras nações onde há 
violação massiva de direitos 
humanos, como a também 
asiática Mianmar.

Formada em medicina, Ba-

chelet começou seu ativismo 
político durante a ditadura 
militar de Augusto Pinochet 
(1973-1990). O pai da chile-
na foi morto pelo regime, e 
ela e sua mãe também foram 
detidas e torturadas. Bachelet 
chegou a se exilar, primeiro 
na Austrália e depois na Ale-
manha Oriental. Ela cumpriu 
dois mandatos presidenciais: 
primeiro, de 2006 a 2010 e, 
depois, de 2014 a 2018.

Pressão
A pressão em torno de 

sua postura frente ao regime 
chinês cresceu na sexta (10), 
quando 42 relatores especiais 
da ONU, em comunicado 
conjunto, pediram uma mu-
dança de postura das autori-
dades chinesas, mas também 
mandaram recados para a 
alta comissária.

Os especialistas dizem re-
conhecer a importância do 
diálogo construtivo de Ba-
chelet com o regime da Chi-
na, mas salientam que esse 
compromisso não substitui a 
“urgente necessidade de uma 
avaliação completa da situ-

ação dos direitos humanos 
no país, especialmente nas 
regiões de Xinjiang, Tibete e 
Hong Kong”.

Os Estados Unidos tam-
bém já haviam se manifesta-
do sobre o assunto, alegando 
estarem preocupados com o 
“silêncio da alta comissária 
frente à indiscutível evidên-
cia de atrocidades em Xin-
jiang”. Ainda durante sua 
fala nesta segunda, Bachelet 
mencionou extensa lista de 
violações de direitos huma-
nos ao redor do mundo.

Entre outros, lembrou as 
prisões de cidadãos da Rússia 
que se manifestam contra a 
Guerra da Ucrânia e o cerce-
amento da liberdade de im-
prensa no país de Vladimir 
Putin. “Lamento o aumento 
da censura e as restrições aos 
meios de comunicação inde-
pendentes.”

Sobre o México, pediu o 
fortalecimento de institui-
ções civis para que haja um 
plano de retirada dos mili-
tares da segurança pública, 
uma das principais deman-
das de ativistas ao governo de 

Andrés Manuel López Obra-
dor.

Bachelet também men-
cionou os recentes golpes de 
Estado na África –somente 
no ano passado, Chade, Mali, 
Guiné e Sudão observaram 
a tomada inconstitucional 
do poder. Falou ainda sobre 
o aumento da insegurança 
alimentar e da fome, impul-
sionados pela pandemia de 
coronavírus e pela guerra no 
Leste Europeu.

Brasil
E o Brasil também esteve 

presente no discurso da alta 
comissária. Bachelet disse 
que as ameaças aos defen-
sores dos direitos humanos 
e do ambiente são alarman-
tes e citou casos recentes de 
violência policial e racismo 
estrutrual no país. “Apelo às 
autoridades para que assegu-
rem o respeito pelos direitos 
fundamentais e as institui-
ções independentes”, disse. 
Bachelet foi indicada ao car-
go de alta comissária de di-
reitos humanos da ONU por 
António Guterres em 2018.

Jornalistas têm filhos, 
cachorros e usam pijama. E 
também ficam de lombeira 
com a família no sofá. Se 
esse detalhe mundano não 
merece primeira página em 
nenhum jornal, o retrato de 
jornalistas é humanizado no 
documentário “Endangered” 
(ameaçados de extinção), 
com cenas de domesticidade 
em contraponto à rotina de 
risco de morte, balas de bor-
racha e perseguição digital 
como a enfrentada por Patrí-
cia Campos Mello, da Folha, 
uma entre quatro repórteres 
que a obra acompanha, a 
partir de 2020.

Nas primeiras cenas do fil-
me, que estreou no domingo 
(12), no festival Tribeca, em 
Nova York, ouvimos o hino 
nacional sobre imagens de 
Patrícia dirigindo e, em se-
guida, num comício pró-Bol-
sonaro na avenida Paulista. 
Assistimos a falas violentas 
sobre a mídia –”esta gente 
tem que ser exterminada”, diz 
um orador. Ela explica que 
o Brasil é uma democracia 
jovem em que a liberdade 
de imprensa ainda é frágil. E 
relata como se tornou alvo 
de ataques de Jair Bolsonaro, 
motivo de uma ação que 
ganhou contra o presidente.

Além de Patrícia, elas 
acompanham a fotojornalista 
mexicana Sáshenka Gutiérrez, 
o fotojornalista Carl Juste, 
do jornal Miami Herald, e o 

britânico Oliver Laughland, 
correspondente do Guardian 
nos EUA, que aparece cobrin-
do a campanha de Donald 
Trump e sendo hostilizado por 
apoiadores do ex-presidente.

O critério de escolha dos 
personagens pelas diretoras, 
Heidi Ewing e Rachel Grady, 
indicadas ao Oscar por “Jesus 
Camp” (2006), sobre uma co-
lônia de férias na qual crianças 
recebem doutrinação evangéli-
ca, foi o fato de os jornalistas 
pertencerem a quatro demo-
cracias, para melhor exami-
nar o declínio da liberdade 
de imprensa, agravada pelo 
desaparecimento de empre-
sas de jornalismo local nos 
EUA. Após a sessão de es-
treia, as diretoras e os quatro 
repórteres se juntaram no 
palco da sala de cinema ao 
produtor executivo do filme, 
o autor e jornalista Ronan 
Farrow, filho de Woody 
Allen e Mia Farrow.

Ewing afirmou que 
jornalista não gosta de dar 
entrevista ou ser notícia. 
Patrícia concordou, mas se 
disse satisfeita por ver que 
o filme mostra que ser re-
pórter é um trabalho como 
qualquer outro, apesar dos 
riscos. O fotógrafo Juste, 
nascido no Haiti, diz que 
aceitou ser filmado ao longo 
dos protestos raciais após o 
assassinato de George Floyd 
para deixar um testemunho 
para a geração de seu filho.

Documentário 
retrata jornalistas 
ameaçados

Bachelet não buscará novo 
mandato como comissária
A chilena Michelle Bachelet, 70, alta comissária para direitos humanos da ONU, disse, 
em um anúncio surpresa, que não disputará mais um mandato à frente do cargo

Torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - 

SEMAM a regularização de licença de instalação, para execução de 08 unidades de apartamentos 

residenciais, localizado na Rua Jandaira, nº 50, bairro Gereraú, Cidade Itaitinga - Estado Ceará. 

Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia 

para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM. 

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA 

Torna público que requereu junto a Secretaria do Meio Ambiente e Controle Urbano de Itaitinga - 

SEMAM  a regularização de licença de instalação , para execução de 08 unidades de apartamentos 

residenciais, localizado na Rua Jandaira, nº 42, bairro Gereraú, Cidade Itaitinga - Estado Ceará. 

Fazendo-se, não obstante, necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia 

para Licenciamento Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

H2A CONSTRUÇÃO E HABITAÇÃO LTDA 

Torna público que requereu junto à AMAMA – Autarquia do Meio Ambiente do Município de 

Amontada, a emissão de Licença de Instalação (REGLI) de uma residência unifamiliar localizada 

na Rua  S-D- O, s/n Bairro Centro no Distrito de Icaraí no Município de Amontada-Ce, com uma 

área construída de 211,91m. Declara ainda que cumpriu com todas as exigências contidas nas 

Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA. Amontada-Ce, 10 de junho de 2022.

ENIO PONTE MOURÃO 

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 Classe II – não perigosos em todo Estado do Ceará” localizado na 
Rodovia CE - 265 – 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 

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° 76175 - WILSON MARINHO CARNEIRO JUNIOR e BEATRIZ SILVA DA 
CUNHA; Edital n° 76176 - PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA e MEIRILENE 
DE OLIVEIRA SAMPAIO; Edital n° 76177 - JORGE LUIZ ALVES DOS SANTOS 
e ANTÔNIA LUCIVANDA FERREIRA; Edital n° 76178 - MATHEUS DA SILVA 
RODRIGUES e EMANUELA ALBUQUERQUE ARAUJO; Edital n° 76179 - HYGOR 
DE SOUSA TAVARES e JÉZIAN CKLÉVIAN BATISTA SANTOS SOUZA; Edital n° 
76180 - FRANCISCO CARLOS RODRIGUES BRAGA e ALINE DE SOUZA CRUZ; 
Edital n° 76181 - FRANCISCO JOSÉ OLIVEIRA CARLOS e MICHELLE DO NASCI-
MENTO DA SILVA; Edital n° 76182 - JOSÉ MOACIR DE LIMA DUARTE e MARIA 
LÚCIA AMARAL DE LIMA; Edital n° 76183 - JOSÉ ROGERIO SOUSA MARTINS 
e MARIA DE LOURDES DOS SANTOS AGOSTINHO; Edital n° 76184 - ALLISON 
AMBROZIO SILVA e ITAMARA MERCIA PEREIRA DE SOUSA; Edital n° 76185 - 
FRANCISCO ALVES PEREIRA NETO e FRANCISCA DE FREITAS LINHARES;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 13/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ A Prefeitura Mu-
nicipal de Santana do Acaraú, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado da fase de julgamento dos documentos de HABILITA-
ÇÃO referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 1805.01/2022, cujo o OBJETO é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO BAIRRO RIO DAS GARÇAS NO 
MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO DE ENGENHA-
RIA. EMPRESA(S) HABILITADA(S): RSM PESSOA EIRELI; CNT – CONSTRUTORA NOVA TER-
RA EIRELI; RAMILOS CONSTRUÇÕES EIRELI e WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI por 
atender todas as exigências do edital. EMPRESA (S) INABILITADA (S): LEXON SERVIÇOS & 
CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI e TECTA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS por não 
preencher os requisitos do edital, conforme motivos constantes em ata. A ata de julgamento da ha-
bilitação do certame em referência, com as razões que motivaram o posicionamento da Comissão 
Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos interessados, para consulta, na Av. São 
João,75, Centro – Santana do Acaraú/CE, bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93 
e atualizações, ficando desde já agendada a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de 
Preços”, caso não haja recursos, para o dia 23 de junho de 2022, às 08:30 horas.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1306.002/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da Pre-
feitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Ordenador(a) de 
Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ, faz publicar o extrato 
resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW DA 
BANDA ´´TATY GIRL`` A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, COM DURAÇÃO 
02:00 HORA, EM SENADOR SÁ-CE, EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 65 ANOS DE EMANCI-
PAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ. FAVORECIDO: TATY GIRL GRAVAÇÕES, 
EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LTDA, com sede à Rua/Av. Heráclito Graça, 300, Centro, Forta-
leza -CE, inscrita no CNPJ/MF no 23.268.243/0001-00. VALOR GLOBAL: R$ 80.000,00 (Oitenta Mil 
Reais) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de 
Dispensa emitida pela Comissão de Licitação e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da 
Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ. SENADOR SÁ-CE, 14 de Junho de 
2022. Erivando Oliveira de Morais Filho Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 1306.001/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Ordena-
dor(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ, faz publicar 
o extrato resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO DE 
SHOW DA BANDA ´´CHICABANA`` A SER REALIZADO NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2022, COM 
DURAÇÃO 01:40 HORA, EM SENADOR SÁ-CE, EM ALUSÃO AO ANIVERSÁRIO DE 65 ANOS DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ. FAVORECIDO: CHICABANA SHO-
WS E EVENTOS EIRELI, com sede à Rua ´´E``, Quadra ´´H``, 18, Serrinha-BA, inscrita no CNPJ/
MF no 07.930.542/0001-02. VALOR GLOBAL: R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Dispensa emitida pela 
Comissão de Licitação e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura 
e Turismo do município de SENADOR SÁ. SENADOR SÁ-CE, 14 de Junho de 2022. Erivando 
Oliveira de Morais Filho Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão Permanen-
te de Licitação, localizada na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-Ce, torna público 
o EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 1406.01/2022 – cujo objeto é a(o) REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, 
PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE DIVERSOS EVENTOS FESTIVOS PARA ATENDER AS NE-
CESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/
CE, CONFORME PROJETO BÁSICO, que realizar-se-á no dia 14.07.2022, às 09:00 horas. Referi-
do edital poderá ser adquirido no endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 
as 17:00 horas, ou no sítio http://www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. À comissão

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE CANCELAMEN-
TO – A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna 
público que fica CANCELADA a licitação, na modalidade Tomada de Preços, por motivo de alteração 
no projeto, autuada sob o nº 2022.05.17.001F, cujo objeto é a Contratação de Serviços e/ou Obras de 
Engenharia para locação de máquinas e equipamentos, com operador, para execução de serviços de 
finalidades na sede e na zona rural do Município de Tarrafas/CE, tais como: apoio nas atividades de 
Manutenção da Secretaria de Infraestrutura em diversas Ruas, Avenidas, Estradas e Terrenos baldio 
na Zona Urbana e Zona Rural do Município de Tarrafas/CE, marcada para o dia 14 de junho de 2022, 
às 08h. Tarrafas/CE, 13 de junho de 2022. Francisca Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DO UMIRIM – AVISO DE CREDENCIAMENTO N° 
001/2022-SMS. Objeto: Credenciamento de Pessoas Jurídicas para Prestação de Serviços de Cole-
ta, Realização, Distribuição de Exames, Análises Clínicas e realização de Exames de ultrassonografia 
ao preço da tabela SUS, visando a complementação à rede assistencial de saúde do Município de 
Umirim/Ce. Cadastramento das propostas de preços e Habilitação até o dia 04 de julho de 2022 até 
às 12horas, na Rua Major Sales, nº 28, Cruzeiro, Umirim/CE. Informações disponíveis no endereço 
acima, das 08:00 às 12:00 horas ou pelo site www.tce.ce.gov.br: Umirim/CE, 13 de junho de 2022. 
Marcelo Wagner Alves Ferreira – Presidente da CPL do Município de Umirim/CE.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBARA AVISO DE LICITAÇÃO - A Pre-
feitura municipal de Jaguaribara-CE, por intermédio do Pregoeiro, torna público que realizará licitação na 
modalidade PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022060801PE, tipo menor preço por item, cujo objeto é o Registro 
de preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS INDUSTRIAL DESTINADO AS ESCO-
LAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBARA-CE. O início da sessão será às 09 horas 
do dia 28 de junho de 2022, no site compras.m2atecnologia.com.br. O Edital e seus anexos encontram-se à 
disposição dos interessados no site acima mencionado, no site www.tce.ce.gov.br e na sala de Licitação da 
Prefeitura, localizado na Av. Bezerra de Menezes, 350 –Centro- Jaguaribara – CE no horário de 07h30min às 
17h. Jaguaribara - CE, 13 de junho de 2022 - NILCIBERGUE SALDANHA BEZERRA – Pregoeiro





  
Ateliê do Projeto 
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ECONOMIA Combustíveis. O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou que o preço da gasolina deve cair R$ 2 
e o do diesel R$ 1 caso o Congresso aprove as medidas que visam reduzir os impostos sobre os 
combustíveis. O chefe do Executivo disse acreditar que as propostas serão aprovadas.

O valor total de reservas 
desse público na XP chegou 
a R$ 2,7 bilhões, de aproxi-
madamente 93,7 mil CPFs, 
segundo pessoas familiariza-
das com o tema. No caso da 
Caixa Econômica Federal, 
o volume reservado com o 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS) foi de 
R$ 2,04 bilhões, de 106,7 mil 
CPFs.

Ao todo, as reservas por 
meio do Fundo de Garan-
tia somaram R$ 8,9 bilhões, 
com 368,8 mil trabalhado-
res tendo solicitado algum 
montante de ações na ofer-
ta da Eletrobras, segundo 
agentes do mercado.

As ações emitidas pela 
empresa de energia elétrica 
no âmbito da oferta passa-
ram a ser negociadas on-
tem (13) na B3, a Bolsa de 
Valores. Em uma sessão de 
mau humor generalizado 
nas Bolsas globais, em meio 
aos receios com a inflação e 
o aperto de juros nos mer-
cados desenvolvidos, os pa-

péis da elétrica operavam 
em queda de 2,6% por vol-
ta das 11h30, cotados a R$ 
39,92. Na precificação da 
oferta, que considera a de-
manda recebida por parte 
dos investidores, as ações 
da Eletrobras saíram por 
R$ 42 cada.

Entre os grandes bancos, 
o Itaú registrou reservas de 
aproximadamente R$ 1,2 
bilhão, de 42,5 mil CPFs, 
enquanto o BB (Banco do 
Brasil) teria tido reservas 
da ordem de R$ 970 mi-
lhões, de 40 mil trabalha-
dores. No caso do BTG 
Pactual, foram R$ 590 mi-
lhões em reservas, de 19,2 
mil CPFs, enquanto o San-
tander e o Bradesco regis-
traram R$ 480 milhões e 
R$ 390 milhões, 21,4 mil e 
25,5 mil trabalhadores, res-
pectivamente.

Na sequência vêm o Sa-
fra e o Daycoval, com cerca 
de R$ 170 milhões cada, de 
4 mil e 8,2 mil trabalhado-
res. Já a Genial registrou 

reservas de R$ 110 milhões 
de 6,2 mil CPFs, enquanto 
BNB e Guide registraram 
R$ 22 milhões e R$ 16 mi-
lhões, de mil e 600 traba-
lhadores, respectivamente.

Aqueles que aplicaram 
parte do saldo que pos-
suem no FGTS em ações da 
Eletrobras serão informa-
dos, até as 16 horas desta 
segunda-feira (13), sobre o 
valor que será efetivamente 
aplicado no fundo mútuo 
de privatização.

Isso acontece porque, 
embora fosse possível re-
servar ações com até 50% 
do saldo do fundo, a procu-
ra total superou os R$ 6 bi-
lhões destinados aos recur-
sos do fundo de garantia.

Será feito rateio pro-
porcional entre os traba-
lhadores que decidiram 
investir o FGTS e cada 
um terá alocado 66,79% 
do seu respectivo pedido, 
segundo o prospecto de-
finitivo da oferta pública 
de ações da Eletrobras. Em 

outras palavras, um traba-
lhador que reservou R$ 10 
mil para comprar ações da 
Eletrobras poderá efetiva-
mente aplicar R$ 6.679 na 
companhia.

Para o investidor de va-
rejo que aplicou diretamen-
te nas ações, sem utilizar o 
FGTS, não foi necessário 
rateio, e o valor reservado 
será integralmente alocado 
na oferta, segundo as in-
formações divulgadas pela 
Eletrobras.

No total, o valor movi-
mentado na operação de 
venda de ações foi de R$ 
29,29 bilhões, segundo 
comunicado ao mercado 
publicado na sexta-feira 
(10) na página da CVM 
(Comissão de Valores Mo-
biliários).

Essa é a maior oferta de 
ações em 12 anos no Bra-
sil, desde a capitalização 
da Petrobras em 2010. A 
participação do governo 
na elétrica deve cair de 
72% a cerca de 45%.

RUBENS FROTA

ECONOMIA

Começando com força total a semana, o dólar comercial 
fechou a segunda-feira com valorização de 2,54%, cotado 
a R$ 5,115 na venda, na sexta alta seguida, chegando ao 
maior valor em um mês, desde 12 de maio (R$ 5,141). É 
o maior avanço diário da moeda desde 2 de maio (2,63%). 
O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores brasilei-
ra (B3), sofreu perda de 2,73%, na sétima retração conse-
cutiva, e encerrou aos 102.598,18 pontos. É o menor nível 
da Bolsa em cinco meses, desde 10 de janeiro (101.945,20 
pontos). É a maior queda diária e mais de um mês, desde 
5 de maio (-2,81%). Os mercados seguiram abalados pelos 
dados recentes da inflação dos Estados Unidos, que atingiu 
8,6% nos 12 meses encerrados em maio —o maior índi-
ce dos últimos 40 anos. Investidores também aguardam as 
reuniões dos bancos centrais do Brasil e dos EUA, ainda 
nesta semana, para definir os juros.

Por aqui, o Banco Central também se encontra para dis-
cutir os juros nesta semana, nas mesmas datas que o Fed. A 
maior parte dos participantes do mercado espera a adoção 
de um aumento de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, para 
13,25%. A instituição também não descarta o fim do ciclo 
de juros na reunião desta semana, citando "efeitos defasados 
de uma postura monetária já claramente restritiva" e "maior 
incerteza geopolítica e econômica global em meio à alta vo-
latilidade financeira". Quanto mais alta a Selic, mais atraente 
tende a ficar o real para investidores que utilizam estratégias 
de "carry trade", que buscam lucrar com a compra de moedas 
de retornos elevados. Vejamos o que vai fazer a Petrobras.

Dólar explode na segunda, a R$ 5,11

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

Na teoria...
De olho nas urnas, 

em outubro, Bolsonaro 
afirmou que o preço da ga-
solina deve cair R$ 2 e o do 
diesel R$ 1, se o Congresso 
aprove a redução dos impos-
tos sobre os combustíveis. As 
propostas serão aprovadas 
nesta semana, mas ele não 
deu detalhes dos cálculos 
para chegar a esses números. 
Ele fez referência a duas pro-
postas em curso no Legislati-
vo, uma que limita a 17% a 
alíquota sobre combustíveis; 
e outra que autoriza o 
Governo a compensar Es-
tados que a zerarem sobre 
diesel e gás de cozinha.

Consolação
Bolsonaro confirmou, 

ontem, que não haverá rea-
juste para servidores neste 
ano. Contudo, disse que 
ainda está em estudo a pos-
sibilidade de dobrar o valor 
do auxílio-alimentação de 
todas as categorias ainda 
em 2022. “Estamos ten-
tando agora, que tem que 
vencer legislação eleitoral, 
dobrar, no mínimo, o valor 
do auxílio-alimentação", 
disse, na fixação pelas ur-
nas. Ele diz que não haverá 
reajuste por falta de recurso 
no orçamento e que discute 
essa possibilidade com o 
ministro Paulo Guedes.

Vagas
Em continuidade ao 

processo de expansão, o 
Assaí Atacadista anunciou 
abertura de vagas em todo 
o País, das quais 250 já em 
Fortaleza, para a nova loja 
na Av. Senador Fernandes 
Távora, bairro Jóquei 
Clube – que onde antes 
funcionava o Extra. As 
vagas são para açogueiro, 
chefe de confeitaria, chefe 
de depósito, auxiliar de 
manutenção, cozinheiro, 
empacotador, nutricionis-
ta, entre outras. Interessa-
dos devem se cadastrar no 
site https://expansaoas-
saiparangaba.gupy.io/ até 
o dia 15 de junho.

Balança comercial
O aumento do preço 

de várias mercadorias 
importadas e as medidas 
de lockdown na China afe-
taram a balança comercial 
brasileira em maio, mês 
em que o País exportou 
US$ 4,943 bilhões a mais 
do que importou. Esse é o 
superávit mais baixo para 
o mês desde 2019, quando 
o resultado tinha ficado 
positivo em US$ 4,369 bi-
lhões. De janeiro a maio, a 
balança comercial acumu-
la superávit de US$ 25,128 
bilhões, 6,4% a menos em 
igual período de 2021 (US$ 
8,087 bilhões), pelo critério 
da média diária. 

Bondades e o caro ágil da bomba econômica
As bondades fiscais concedidas pelo Governo, em 
2022, podem custar pelo menos R$ 111,4 bilhões aos 
cofres públicos. Até o momento, a equipe econômica 
tem contabilizado no orçamento R$ 65 bilhões em 
renúncias fiscais no ano. Esse valor considera, entre 
outras medidas, a redução das alíquotas de IPI em 
35% (R$ 23,4 bilhões), a queda das alíquotas de PIS/
Cofins para o diesel e para o GLP (R$ 14,9 bilhões), a 
prorrogação da desoneração da folha de pagamentos 
(R$ 9,2 bilhões) e as reduções das alíquotas do Im-
posto de Importação (R$ 9,7 bilhões).

Produção de motocicletas salta 22% até maio
Nos cinco primeiros 
meses do ano, a produção 
de motocicletas cresceu 
22,9% em comparação a 
igual período do ano pas-
sado, com a fabricação de 
569.598 unidades, segun-
do a Abraciclo. Conforme 

a associação, esse foi o melhor desempenho para o período 
desde 2015. O resultado também foi positivo na comparação 
com maio, quando foram produzidas 129.781 motocicletas, o 
que representou alta de 15,2% em comparação a abril.

Ministério da Economia autoriza 
concursos do INSS e Receita Federal

O Ministério da Econo-
mia autorizou a abertu-
ra de concursos públicos 
para preencher mil vagas 
de técnico do INSS (Insti-
tuto Nacional de Segurida-
de Social) e 699 de analista 
tributário e auditor fiscal 
da Receita Federal.

O cargo de técnico do 
INSS exige nível médio de 
escolaridade e oferece sa-
lário de aproximadamente 
R$ 6.500. Para o concurso 
da Receita Federal, a exi-
gência é que o candidato 

tenha nível superior. A 
remuneração é a partir de 
R$ 11 mil, para o cargo de 
analista, e de R$ 21 mil, 
para o cargo de auditor.

No concurso da Receita 
Federal, serão 469 vagas 
para o cargo de analis-
ta tributário e 230 para o 
cargo de auditor fiscal. A 
autorização foi publicada 
na edição desta segunda-
-feira (13) do Diário Ofi-
cial da União. De acordo 
com as portarias, os dois 
concursos dependem de 

aprovação do Ministério 
da Economia e estão con-
dicionados à existência de 
vagas.

O preenchimento das 
vagas dependerá da ade-
quação orçamentária e fi-
nanceira da nova despesa 
à Lei Orçamentária Anual 
e sua compatibilidade com 
a Lei de Diretrizes Orça-
mentárias.

O prazo para a publica-
ção do edital de abertura 
do concurso público será 
de seis meses, contado a 

partir da publicação do 
texto. Isso significa que os 
editais devem ser publica-
dos até 13 de dezembro.

Para a Receita Federal, 
foi autorizada uma redu-
ção para dois meses entre 
o período de publicação do 
edital e a realização da pri-
meira prova do concurso.

O último concurso pú-
blico do INSS foi realizado 
em 2015 e perdeu a vali-
dade em 2018. Na época, 
3,5 mil candidatos foram 
aprovados para 950 vagas.

XP e Caixa lideram pedidos 
para investir FGTS na Eletrobras
XP e Caixa foram as instituições financeiras que mais receberam reservas de 
trabalhadores com saldo do FGTS nas ações da privatização da Eletrobras

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação Concorrência Pública N.º CP - 2022.06.09.01 
- SEDUMASP. O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados que no dia 
14/07/2022 às 09:30h, na sala da comissão de licitação estará recebendo os envelopes de habilita-
ção e proposta de preços, para a licitação cujo objeto: Contratação de empresa especializada em 
limpeza pública para executar os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos, serviços com-
plementares de varrição, poda, capinação e pintura de meio fio, em áreas com jurisdição no muni-
cípio. Tipo: menor preço global, empreitada no regime de execução indireta. Edmilson Mota Neto.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS - 3º 
PUBLICAÇÃO. Na qualidade de oficial do 4º Oficio de Registro de Imóveis de Fortaleza/CE, segundo as 
atribuições conferidas pelo art, 26 da Leinº 9.514/97, bem como pelo credor fiduciário Banco Inter S/A, 
CNPJ 00.416.968/0001-01, garantido pelo contrato n.201910550 de 29/03/2019, objeto de registro sob 
o R-5 da Matrículanº 17.655 deste cartório, referente ao Apartamento n.° 1300, do Edificio Lisandro 
Carvalho, na Rua Tiburcio Cavalcante,nº 440, Aldeota, Fortaleza/CE, INTIMO, GEORGE LUIZ LUCAS DE 
LIMA, brasileiro, solteiro, enipresário, CPF 009.765.064-16, para fins de cumprimento das obrigações 
contratuais relativas às parcelas vencidas em 15/07/2021 à 15/04/2022, bem como as que se vencerem 
até a data do pagamento, informando que o valor destes encargos, posicionados cm 22 de abril de 2022, 
corresponde à R$ 94.743,11, sujcito à atualização monetária, aos juros de inora até a data do efetivo 
pagamento e às despesas de cobrança e intimação, conforme o art. 822-H do Provimento 08/2014 da 
CGJ/CE, Assiin, procedo à INTIMAÇÃO de V. Sa. para se dirija a este Oficio de Registro de Imóveis, 
situado na Rua Silva Paulet, n.°1180, Aldeota, nesta capital, de segunda à sexta-feira, no horário de 8hrs 
às 17hrs ou através de boleto bancário que poderá ser obtido junto ao credor fiduciário para efetuar a 
purga do débito acima discriminado, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, contados a partir da 
data da última publicação deste edital Nesta oportunidade, fica V. Sa cientificada que o não cumprimento 
da referida obrigação, garante o direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor 
fiduciário Banco Inter S/A, nos termos do art. 26, §7º, da Lei 9.514/97 c/c art. 822-R do Provimento 
08/2014 da CGJ/CE. Fortaleza, 01 de junho de 2022. Atenciosamente, Bel. Cláudio Narcélio Miranda 
Bezerra -- Oficial 

EDITAL DE LOTEAMENTO. RAFAELLA RODIGUES PARDINI, Oficiala Registradora do 2o Ofício De Registros De Imóveis, 
Tabelionato De Notas, Protesto de Títulos, Registro Civil Das Pessoas Jurídicas, Registro, Títulos e Documentos, localizado na Rua 
Virgilio Vasconcelos, 97- Centro. Tianguá/CE - CEP: 62.320-132, na forma da lei. FAZ SABER, para ciência dos interessados, em 
cumprimento ao disposto do Art. 2o c/c com o art. 19 da Lei Federal 6.766 de19/12/1979 que o proprietário RESIDENCIAL 
VILLAS DA SERRA SPEL TDA, Sociedade Empresária Limitada, situada na Rod. BR-222, KM- 314, Tianguá/CE, representada por 
seus Sócios Adm. Auricélio Ferreira Mendes, brasileiro, natural de Tianguá - CE, casado, maior, nascido em 06.09.1972, 
empresário, portador da cédula de identidade RG-no. 970.281.180.41 SSP/CE e inscrito nº CPF/MF sob o n° 421.573.583-15, e 
CNH sob o nº 015.062.372.70 DETRAN/CE, residente e domiciliado na Av. Pref. Jaques Nunes, n° 1064, Bairro Centro, Tianguá - CE, 
CEP: 62.320-000, e Maria Cirlene Mendes, brasileira, natural de Tianguá - CE, casada, maior, nascida em 11.10.1966, 
empresária, portadora da cédula de identidade RG no. 692.972.83 SSP/CE, e inscrita nº CPF/MF sob o nº 228.846.883-15, e CNH 
sob o nº 040.442.856,38 DETRAN/CE, residente e domiciliada na Rua Ver. Jose Ataíde de V. Aguiar, s/n, Bairro Centro, Tianguá - CE, 
CEP: 62.320-000. DEPOSITOU neste Cartório sob o protocolo n° 21242, requerimento, memorial, planta e os documentos 
necessários, requereu registro do LOTEAMENTO VILLA’S DA SERRA, nos termos da Lei 6.766, de 19/12/1979 e demais 
legislação aplicável. A documentação encontra-se à disposição dos interessados na sede deste Cartório, Sito a Rua Virgilio 
Vasconcelos, n° 97, Centro, Tianguá/CE. IMÓVEL A SER LOTEADO: UM IMÓVEL: no perímetro urbano deste distrito, município, 
comarca e circunscrição imobiliária de Tianguá, Estado do Ceará, consistente de uma parte de terra, situada no Sítio Pitanguinha, 
com as seguintes características e confrontações: ao NORTE: do P1 ao P2, medindo 1.095,29m (um mil, noventa e cinco metros 
e vinte e nove centímetros), com ângulo interno de 90°00’, no sentido Leste/Oeste, nas coordenadas X 280310 e Y 9581343, 
confinando com o imóvel do Sr. Francisco Ribeiro Alves; ao OESTE: do P2 ao P3, medindo 220,00m (duzentos e vinte metros), com 
ângulo interno de 90°00’ no sentido Norte/Sul, nas coordenadas X 280520 e Y 9581277, confinando com a Área Remanescente da 
matrícula nº 7512, pertencente a Concretiza Construtora e Habitações Eireli; ao SUL: do P3 ao P4, medindo 801,67m (oitocentos 
e um metros e sessenta e sete centímetros), com ângulo interno de 143°9, no sentido Oeste/Leste, nas coordenadas X 280762 e 
Y 9582041, confinando com a Área pertencente a Concretiza Construtora e Habitações Eireli; ao LESTE: do P4 ao P1, medindo 
366,89m (trezentos e sessenta e seis metros e oitenta e nove centímetros), com ângulo interno de 36°51, no sentido Sul/Norte, 
nas coordenadas X 280641 e Y 9582388, confinando com a Rodovia CE-187, encerrando uma área total de 20,86ha (vinte hectares 
e oitenta e seis ares) e um perímetro de divisa de 2.483,85m. Sendo a área de lotes 116.603,41m² , totalizando 609 lotes divididos 
em 15 quadras; área do sistema viário 50.103,49m² , área institucional 
21.033,10m² ; área verde 20.806m² . Imóvel registrado em nome dos 
requerentes na Matrícula nº 8626 do Livro 2- RG, nos termos do R-1-
7.512, do Registro Geral feito em 13 de fevereiro de 2020, neste 
Cartório. O referido Loteamento foi aprovado e verificado pela Prefeitura 
Municipal local e pelas demais repartições competentes. As impugnações 
daqueles que se julgarem prejudicados quanto ab domínio do referido 
imóvel deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 dias, contados 
da data da terceira e última publicação do presente EDITAL, que será 
publicado por três dias consecutivos não havendo reclamação será feito 
o registro, ficando os documentos à disposição dos interessados neste 
Cartório em horário de expediente ao público. Dado e passado nesta 
cidade de Tianguá/CE. Aos 02 dias do mês de Junho de 2022. 
RAFAELLA RODIGUES PARDINI - Oficiata de Registros Públicos.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE 
LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.009/2022-SRP - Objeto: SELEÇÃO 
DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E 
EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GUAIÚBA-CE. O prazo de cadastramento das Cartas 
Propostas será até às 08h59min do dia 30 de JUNHO de 2022, com abertura para 
análise das propostas às 09h00min e Sessão de Disputa de Lances às 10h00min. O 
edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.
gov.br e www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. Informações: Na sede 
da Comissão Central de Licitação e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, 
Guaiúba/CE ou licitacao.guaiuba87@outlook.com. Guaiúba/CE, 13 de junho de 2022 – 
Rosicleia da Silva Magalhães – Presidente e Pregoeira da CCLP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10.001/2022-SRP Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA, TAIS 
COMO: PALCOS, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CADEIRAS PLÁSTICAS, BANHEIROS 
QUÍMICOS, ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, PARA ATENDER OS EVENTOS REALIZADOS 
PELA SECRETARIA DE CULTURA E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE GUAIUBA/CE. O 
prazo de cadastramento das Cartas Propostas será até às 08h59min do dia 29 de JUNHO 
de 2022, com abertura para análise das propostas às 09h00min e Sessão de Disputa de 
Lances às 10h00min. O edital poderá ser adquirido nos endereços eletrônicos www.
comprasgovernamentais.gov.br e www.tce.ce.gov.br a partir da data desta publicação. 
Informações: Na sede da Comissão Central de Licitação e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, 
nº 53, Centro, Guaiúba/CE ou licitacao.guaiuba87@outlook.com. Guaiúba/CE, 13 de junho 
de 2022 – Rosicleia da Silva Magalhães – Presidente e Pregoeira da CCLP.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Licitação - O município 
de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico N° 0052605.2022. 
Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura da sessão pública virtual será dia 29 de 
junho de 2022, às 14h00min (Horário de Brasília) através do site: http://www.bll.org.br Informações: 
pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna público que 
no próximo dia 29/06/2022 às 09h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Francisco 
França Cambraia, s/n.º, Centro, Senador Pompeu/CE, estará abrindo licitação de Tomada de Preços 
Nº ST-TP001/2022, cujo objeto: Contratação de empresa para prestação de serviço de engenharia 
para reforma e adaptação para acessibilidade do prédio do Centro de Referência de Assistência 
Social II (CRAS Pavãozinho) da Secretaria Do Trabalho, Desenvolvimento e Assistência Social do 
município. O edital poderá ser adquirido na sala de licitações, nos dias úteis após esta publicação, no 
horário de atendimento ao público das 08h às 12h ou pelos sites do TCE-CE:  https://licitacoes.tce.
ce.gov.br/, e no site do município: https://www.senadorpompeu.ce.gov.br/. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Extrato de Publicação - O Presidente da Comissão Permanente 
de Licitação comunica aos interessados o Resultado de Habilitação referente à Tomada de Preços Nº 
05.16.01/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Bási-
ca de Saúde Tipo I (UBS), no Distrito de Pratiús, município, declarando as seguintes empresas Habi-
litadas: Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 22.496.219/0001-66. 
PRO Limpeza Serviços e Construções Eireli inscrita no CNPJ sob o nº 11.012.912/0001-08. Tomaz 
Construções Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 32.236.949/0001-81. L S Serviços de Construções 
Eireli - ME inscrita no CNPJ sob o nº 21.541.555/0001-10, por terem cumprido com os itens do edital 
e declarando as seguintes empresas Inabilitadas: M Joseneide Lima Melo Eireli - ME inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.957.984/0001-54, apresentou os documentos em desacordo com o item 3.1.12., 
do edital e item 5.2 do anexo I (Projeto Básico) parte integrante do edital. Estruture Construções e 
Serviços Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 25.011.736/0001-96 apresentou documento em desa-
cordo com o item 3.1.1 do Edital. Vitoriano Projetos e Serviços Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 
45.314.450/0001-97 apresentou documento em desacordo com o item 3.1.10. e alínea “a” do Edital. 
G K Engenharia e Soluções Ltda - ME inscrita no CNPJ sob o nº 45.022.575/0001-43 apresentou 
documentos em desacordo com o item 3.1.1 e 3.1.10. e alínea “a”, todos do Edital. Diante do exposto, 
abre-se o prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações, a contar desta 
data. Fim do prazo recursal não havendo interposição de recurso, designa-se o dia 23/06/2022 às 09h 
para abertura e julgamento dos envelopes de proposta de preços. Josimar Gomes Sousa.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 00.06.08.01.22 - 
PERP. O Pregoeiro torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 28/06/2022, 
às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo objeto: Registro de preços visando fu-
turas e eventuais aquisições de gêneros alimentícios, para atender as necessidades das secretarias 
diversas da Prefeitura, tudo conforme especificações contidas no Termo de Referência constante nos 
Anexos do Edital o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Mon-
senhor 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. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

BW DIASE BUSINESS PARK FORTALEZA LTDA 
CNPJ nº 44.203.221/0001-32

Torna a público que recebeu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de 
Itaitinga - SEMAM, a Autorização Ambiental nº 906.2022. Fazendo-se, não obstante, 
necessário o cumprimento das exigências da Documentação Prévia para Licenciamento 
Ambiental, constante na Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga – SEMAM.

LEONARDO BRUNO TORRES BRAGA - CPF: 631.879.303-87
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Rua Local H, S/N, Jardins do Lago, 
Q-12, LT-19, Centro, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

Cerâmica Uruaú, torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Beberibe, 
a regularização de Licença Ambiental, para o empreendimento industrial cuja atividade principal é 
fabricação de tijolos refratários, com área total do construída de 4.531,98 m², no endereço Rodovia 
CE 040, KM 61, Bairro Choro, Beberibe/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências conti-
das nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMABE.

MARIA ELIANE E VASCONCELOS AGUIAR FREITAS
Torno público que requereu à Secretaria do Meio Ambiente e Turismo SEMATUR a Licença Ambiental 
Única para desmembramento de um terreno, localizado na Av. Prefeito Jacques Nunes, Centro, na 
cidade de Tianguá-CE, com uma área total de 286,00 m², desmembrado de um terreno de área de 
550,00 m². Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de 
licenciamento da SEMATUR.
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Campeão. A seleção brasileira sub-20 de futebol masculino venceu o Uruguai na noite desse domingo (12) por 7 a 0 no Está-
dio Kleber Andrade em Cariacica-ES. Jogando com a vantagem do empate para ficar com o título, por ter a melhor campanha, 
a equipe verde e amarela dominou completamente o jogo e abriu o placar aos 28 minutos da primeira etapa com Vitor Roque.ESPORTES

FOTO DIVULGAÇÃO/VASCO DA GAMA

Totolec
Mais um final de semana que passou e mais prêmios 

com carro, dinheiro e moto. Totolec e Loteria dos So-
nhos são duas marcas vitoriosas.

Copa Marreco
No tópico de ontem sobre a copa Marreco de tênis, 

onde está escrito seus filhos está na foto, o correto é 
estão na foto.

Parece que acabou
Há dias não escuto na Rádio Assunção grandeprograma 

que o Moésio Loiola comanda e que tinha o nome de Pare-
ce que foi ontem. Parece que acabou o que é uma pena.

Tricolores

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Ex-tricolores que muito fizeram pelo clube da garo-
tada atenderam ao convite de Marcelo Paz e foram ao 
seu encontro no sábado pela manhã no hotel Bourbon. 
Por exemplo: Geraldo Luciano, Jorge Mota, Ribamar 
Bezerra, Flávio Novaes, Ciro Nepomuceno, Rdo. Rega-
das, Wendel Regadas, senador Eduardo Girão, Maurício 
Gimarães, Lucio Bonfim, Claiton Veras, Renan Vieira, 
Alex Santiago, Tâmer, Paulo Artur, José de Deus, Gabriel 
Costa Lima, Marcelo Desidério, Marcos Henrique Al-
meida, Paulo Cesar Barbosa, Bruno Lins, Átila Monteiro, 
Ariosvaldo Gomes de Almeida, Rolim Machado e mais 
gente que eu não consegui anotar.

FITCAMP FUNCIONAL EVS NÁUTICO Sábado 18 
de junho às 16hs. Faça sua inscrição. Prof . Renata Bezerra. Participe: 
Av Beira mar atrás da pista de skate.  Evs liceu com Viridiane Araújo 
999628532. A coordenação é da coahing Célia Alvarenga 984256607.

AINDA O NÁUTICO 1) Valdir Diôgo de Siqueira Filho; 2) 
Patricia Brandão, Guedes Neto, Jardson Cruz e Alexandre Pereira; 
3) Meton, Silvio e Jardson; 4) Dalton Carvalho e 5) Olavo Moreira

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

Maurício Souza é o novo 
técnico do Vasco. O treinador 
foi anunciado pelo clube e che-
ga a São Januário para ocupar 
a vaga deixada por Zé Ricardo, 
que pediu demissão no início 
do mês ao aceitar proposta do 
Shimizu S-Pulse, do Japão. Ele 
terá a companhia do auxiliar 
técnico João Eduardo

O vínculo de Souza vai 
até o fim do ano, e essa será 
a primeira oportunidade dele 
à frente de um time profis-
sional de forma efetiva. O 
treinador passou pelo futsal 
do próprio clube cruzmalti-
no. No campo, esteve na base 
do Botafogo e tem passagem 
mais notória pelas categorias 
inferiores do Flamengo.

“Maurício Souza irá traba-
lhar pela terceira vez em São 
Januário. Natural do Rio de 
Janeiro e com passagens por 
Athletico Paranaense, Bo-
tafogo e Flamengo, o profis-
sional de 48 anos atuou com 
a camisa do Vasco no futsal 
adulto em 2001 e atuou em 
São Januário como treinador 
nas categorias de formação 
da modalidade em 2007”, 
diz trecho da nota oficial do 
clube. No time rubro-negro, 

chegou a integrar a comissão 
técnica a pedido de Rogério 
Ceni e esteve à beira do gra-
mado com o time principal 
de forma interina. Mais re-
centemente, esteve na comis-
são do Athletico-PR.

Desde a saída de Zé Ricar-
do, o Vasco, em contato com 
a 777 Partners -empresa que 
deseja adquirir 70% das ações 
da futura SAF-, analisou o 
mercado e estudou algumas 
possibilidades. André Jardi-

ne, campeão olímpico com a 
seleção brasileira em Tóquio, 
foi procurado, mas a multa 
contratual de US$ 1 milhão 
(cerca de R$ 4,9 milhões) e 
o vínculo válido até abril de 
2024 foram obstáculos.

O contrato de Mauricio Souza vai até o fim do ano, sendo a primeira oportunidade de sua carreira a frente de um time profissional 

Capitão Wagner
Na excelente entrevis-

ta que concedeu À TV 
União o capitão Wagner 
elogiou o empresário 
Afranio Bandeira que 
através de sua rede de 
restaurantes em todo o 
Brasil emprega cerca de 
mil pessoas em todo o 
país e só num ano pagou 
100 milhões de reais em 
impostos e foi chamado 
de vagabundo, o que é 
uma injustiça e uma calú-
nia enorme, digo eu.

Meton César
Com ele bati um longo 

papo na manhã fdestiva 
que assinalou os 93 anos do 
Náutico. E foi bom porque 
obtive notícias de muita 
coisa nossa. O atual giná-
sio de esportes do Náuti-
co foi todo ele construído 
em sua gestão a frente do 
alvi-verde. Seu primeiro 
cargo no clube foi como 
diretor de basquetebol. 
trata-se de um advogado 
brilhante e sério. Ele e o 
presidente Jardson Cruz.

Sem Jô dispensado, Corinthians monitora
mercado em busca de centroavante

O Corinthians está moni-
torando o mercado da bola 
para tentar suprir a ausên-
cia de um centroavante. Na 
última quinta-feira, o clube 
e o jogador Jô rescindiram 
contrato em comum acordo 
e agora, na equipe principal, 
apenas Júnior Moraes é uma 
referência na posição.

“A gente sabe que é uma 
carência que a gente tem, 
com a saída do Jô, mais 
ainda. A gente trabalha em 
cima disso, mas ainda não 

temos um alvo definido ou 
uma negociação em anda-
mento. A gente mais mo-
nitora o mercado”, disse o 
presidente Duilio Monteiro 
Alves em entrevista ao ge.

Perguntado sobre o uru-
guaio Edinson Cavani, livre 
no mercado após sua saída 
do Manchester United, ele 
foi enfático: não houve mais 
nenhum contato com o jo-
gador.

“A gente ainda não tem 
isso definido, independente 

do que aconteceu lá trás. Foi 
uma consulta. A gente sabe 
que são valores muito altos. 
Aguardamos as movimen-
tações de mercado, nosso 
técnico e comissão analisam 
alguns nomes. Não dá para 
criar expectativa na torcida, 
e não tivemos mais nenhum 
contato com o Cavani. Tem 
um mês para a abertura da 
janela, temos jogos decisi-
vos antes dela, estamos fo-
cados nisso, mas acompa-
nhamos alguns nomes e as 

movimentações do merca-
do”, complementou.

O Corinthians inicia, a 
partir da próxima semana, a 
fase de oitavas de final tanto 
da Copa do Brasil, quando 
enfrenta o Santos, quanto 
da Taça Libertadores, diante 
do Boca Juniors. Antes dis-
so, porém, terá jogos pelo 
Campeonato Brasileiro, co-
meçando pelo Athletico-PR 
nesta quarta-feira, às 21h30 
(de Brasília), na estádio 
Arena da Baixada.

Vasco da Gama anuncia novo 
treinador Mauricio Souza
Após a vaga deixada por Zé Ricardo com sua demissão, o cruzmaltino 
contratou um novo técnico para dirigir o seu plantel nas partidas da Série B

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

 CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30603 -  ALEX ZIDANE PIO SOUSA e BÁRBARA BARBOSA DE SOUSA;
Edital n° 30608 - FÁBIO JUNIOR TEIXEIRA e ROGELIANE FERREIRA PIRES;
Edital n° 30602 - FRANCISCO ANTONIO RODRIGUES LIMA e ANTONIA CIRA FERREIRA LIMA;
Edital n° 30606 -FRANCISCO CASTRO DE SOUSA e LUANA MARIA PEREIRA DA SILVA;
Edital n° 30607 - FRANCISCO FERREIRA LIMA e VALERIA CRISTINA NEVES DA SILVA;
Edital n° 30605 - IAN DOS SANTOS COSTA PINHEIRO e ANTONIA HELEN CARNEIRO DA SILVA;
Edital n° 30610 - JOVANE PINHEIRO DA SILVA e LUANA PEREIRA DO NASCIMENTO LIMA;
Edital n° 30611 - LEANDRO SOBREIRA DA SILVA JÚNIOR e DAIANE GIRÃO DA SILVA;
Edital n° 30604 - PAULO ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA e MAYARA VIEIRA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30609 - PAULO SERGIO DE FREITAS SERPA e JÉSSICA CRISTINA DOS SANTOS;
Edital n° 30612 - GIRLENE ALVES PADILHA e MARCIANA FARIAS DA COSTA;
Edital n° 30613 - RICARDO DIAS e LUCIA MARTINS LEITE;
Edital n° 30614 - LUIZ CARLOS GADELHA DA SILVA e MARIA RITA CORREIA;
Edital n° 30615 - DANIEL VICTOR MILHOME DE OLIVEIRA e BRENDA KELLY OLIVEIRA DOS ANJOS;
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 13 de junho de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

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.
66819-FERNANDO FLAVIO GOMES DE MOURA FILHO E LETICIA DOS SANTOS RAMOS
66820-LOURIVAL ARAGÃO DE SOUZA E MARIA RONILDA DE MESQUITA ROSA
66821-GEOVANE VIEIRA CHAGAS E MARALYNA AMARO VERAS
66822-ANTONIO CLEBER SOUSA LIMA E DIAMERILEI VIANA GUILHERME
66823-ELIAS FERREIRA DE MESQUITA E EDIMARY DOS SANTOS ROCHA

Fortaleza, 13 de junho de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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° 27688 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO RIBEIRO DA SILVA e MARIA ALZENIRA DO NASCIMENTO;
Edital n° 27689 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLAIRTON SILVA DO NASCIMENTO e MIKAELY DE OLIVEIRA SANTOS;
Edital n° 27690 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS ÍCARO SANTOS COSTA e LARISSA EDVANIA SILVA;
Edital n° 27691 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAFAEL VERAS CASTRO MELO e ISABELLE LIMA LEITE;
Edital n° 27692 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ SALOMÃO DA SILVA COSTA e MARIA ADANICE DIAS DA SILVA;
Edital n° 27693 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
THIAGO BASTOS DE ALENCAR SOBREIRA e URSULLA MAGALHÃES DE CARVALHO COSTA;
Edital n° 27694 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO PETROLA DE MELO JORGE JUNIOR e FABIANE PASSOS MONTEIRO;
Edital n° 27695 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ADILAN DOS REIS RIZÉRIO DE ARAUJO e ALESSANDRA MARIA RODRIGUES SOUZA;
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, 13/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9700-ÁLISSON PATRÍCIO GOMES DE FREITAS E KARINA ABREU FERREIRA
Nº9701-FRANCISCO DE ASSIS TAVARES JUCÁ E ANA RAYSSA ROCHA DE SOUZA CÂMARA
Nº9702-FÁBIO CORREIA LOPES E LUANA JOYCE CAVALCANTE ALMEIDA
Nº9703-FRANCISCO ALEXANDRE MARTINS TABOSA E MARIA MAYARA BEZERRA RIBEIRO
Nº9704-JOSÉ LUCAS BARBOSA RODRIGUES E TAIANNY RODRIGUES VALENTIM
Nº9705-JORLANIO DA SILVA SOUSA E QUEZIA ANDRADE SCHIMITT
Nº9706-JAILTON EMIDIO PINHEIRO DE ALENCAR E BENELÚCIA BRAGA BARROS
Nº9707-PEDRO CUNHA LOPES E LARISSA GOMES BATISTA
Nº9708-ESLLY BRUNO BESERRA LIMA EJEOVANA SOARES ALBUQUERQUE
Nº9709-GUTIERREZ DE SOUSA GOMES E ANA LÍDIA GOMES NOBERTO
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO

Fortaleza-CE, 14 de junho de 2022
Fernanda Maria Alves Gomes

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° 18436 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DIEGO DE SOUSA MOUSINHO DA SILVA e MARIA FRANCINALVA DA CONCEIÇÃO MELO;
Edital n° 18437 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR SALES LUCAS e JEICE ELLEN DE MORAIS MAGALHÃES SILVA;
Edital n° 18438 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HONOR TORRES FILHO e FRANCISCA FERNANDA CRUZ DA SILVA;
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, 13/06/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31100 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO EMERSON ARAUJO RIBEIRO e LUCIANA LIMA REIS;
Edital n° 31102 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ELIEZER MOTA DE OLIVEIRA FILHO e LIGIA UCHÔA MACHADO;
Edital n° 31101 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BRENO NEGREIROS PINTO e EVENI PEREIRA COSME;
Edital n° 31104 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME BARBOSA e LARA REBECA DE MORAIS TEIXEIRA;
Edital n° 31098 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EDUARDO HENRIQUE CUNHA NEVES FILHO e VICENTE BEZERRA LINHARES NETO;
Edital n° 31103 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME MARQUES SOUSA e LAIZ MOTA FABRICIO;
Edital n° 31105 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RAUL LIMA CAPELO e MARIANE DO VALE MOREIRA;
Edital n° 31106 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA e NATHALIA ARAUJO MAGALHÃES;
Edital n° 31107 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALEX SOUSA CARDOSO SILVA e SCARLAT NOGUEIRA OLIVEIRA;
Edital n° 31108 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE LIMA ALMEIDA e LIZANDRA CASTRO DE FREITAS;
Edital n° 31099 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELSDMAR FERREIRA DE SOUZA e NAYARA SILVA GOMES;
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      



As areias das Praias do Fu-
turo e de Sabiaguaba são um 
conhecido refúgio para turis-
tas e fortalezenses em busca 
de descanso e entretenimen-
to. Porém, além das belezas 
naturais que as regiões abri-
gam, elas também funcionam 
como um ponto de desova 
para cerca de três espécies de 
tartarugas marinhas. 

O clima ameno do estado 
torna o local propício para a 
eclosão dos ovos e para a cons-
trução de um ambiente mari-
nho seguro que permite o de-
senvolvimento saudável desses 
animais. Por isso, mais de qua-
tro mil ninhos de tartarugas 
são encontrados todos os anos 
no litoral da Terra da Luz. 

No entanto, a exploração das 
áreas para diferentes ativida-
des comerciais, como a pesca 
e os passeios com veículos pela 
areia, interfere no ciclo repro-
dutivo dos espécimes e pode 
ocasionar a morte de seus fi-
lhotes, uma vez que atrapalham 
sua primeira viagem ao mar. 

Para auxiliar na preserva-
ção desses répteis, especial-
mente da tartaruga-de-pente, 
uma vez que a espécie realiza 
a sua desova com mais fre-
quência no Ceará, o Instituto 
Verdeluz auxiliou na elabo-
ração do primeiro centro de 

atendimento emergencial para 
tartarugas marinhas do estado. 

O projeto, realizado em 
conjunto com o Instituto de 
Ciências do Mar (Labomar) 
e com a Secretaria do Meio 
Ambiente do Ceará (SEMA), 
tem como objetivo fornecer 
cuidados médicos imediatos 
para os animais que enca-
lham nas praias e estabilizá-
-los para serem transferidos à 
base de reabilitação do Proje-
to Cetáceos da Costa Branca 
(PCCB), no Rio Grande do 
Norte, onde poderão receber 
tratamento prolongado. 

De acordo com a biólo-
ga Alice Frota Feitosa, de 28 
anos, que atua como coorde-
nadora geral do projeto que 
está diretamente envolvido 
com a nova instituição, o 
Gtar-Verdeluz, a unidade de 
atendimento é essencial para 
auxiliar no tratamento dos 
epécimes, uma vez que os 
Centros de Triagem de Ani-
mais Silvestres (CETAS) não 
estão realizando esse serviço. 

“Atualmente, toda tartaru-
ga viva que encalha no litoral 
oeste não pode ser resgatada e 
encaminhada imediatamente 
para um local onde receba os 
primeiros socorros, pois não 
temos um CETAS recebendo 
animais no estado do Ceará. 

Como o PCCB fica em outro 
estado, o transporte de animais 
até lá é complicado pela neces-
sidade de disponibilidade de 
veículo dos órgãos ambien-
tais e de emissão de Guia de 
Trânsito Animal (GTA) para 
espécies ameaçadas; além de 
ser é uma longa viagem para 
animais que estão muito de-
bilitados enfrentarem. Com o 
centro, eles terão maior chance 
de sobrevivência, sendo esta-
bilizados e, posteriormente, 
transportados”, explica. 

A bióloga detalha que o 
monitoramento das praias 
em busca de tartarugas feri-
das, bem como o seu resgate 
e transporte, são realizados 
com o apoio do Corpo de 
Bombeiros Militar do Esta-
do do Ceará e da equipe de 
bombeiros salva-vidas locali-

zada no Mucuripe. 
O novo ponto de auxílio 

para essas atividades está sen-
do instalado no Centro de Es-
tudos Ambientais Costeiros 
do Ceará (CEAC), localizado 
no Eusébio, e deve iniciar as 
suas operações no final do 
primeiro semestre deste ano. 

Segundo a doutora em 
oceanografia Caroline Vieira 
Feitosa, 42, que atua como 
professora associada do La-
bomar, a finalização do centro 
estava prevista para ocorrer 
em 2021, no entanto, devido 
ao processo de tramitação 
do licenciamento ambiental 
necessário para lidar com es-
pécies ameaçadas de extinção, 
sua inauguração precisou ser 
adiada até este ano. 

Para ela, a aprovação da 
proposta é primordial para 

aumentar a chance de sobrevi-
vência das tartarugas, uma vez 
que políticas públicas básicas 
para a preservação dos animais 
marinhos e de seu habitat não 
são efetivamente realizadas. 

“Falta fiscalização quan-
to ao tráfego de veículos em 
praia em que tem desova, por 
exemplo, como é o caso da 
Sabiaguaba, além da proble-
mática da poluição luminosa. 
Isso é amplamente difundido 
como um importante impac-
to antropogênico para as tar-
tarugas, portanto, questões 
básicas não são atendidas. 
Mas reforço também que o 
Governo do estado vem fa-
zendo um importante traba-
lho, pois está em tramitação 
um Projeto de Lei para cria-
ção de um refúgio da vida sil-
vestre nessas áreas”, conclui. 

O PL 0301/2021, proposto 
pelo vereador Gabriel Aguiar 
(Psol), proíbe a instalação e 
a permanência de qualquer 
fonte de iluminação que te-
nha uma intensidade lumino-
sa superior a zero lux em áreas 
de desova. Essa luz atrai os fi-
lhotes para a direção contrária 
ao mar, o que faz com que eles 
sejam expostos ao tráfego de 
diversos veículos e pedestres, 
além de aumentar as chances 
de morrerem por exaustão e 
ressecamento por não conse-
guirem chegar à água. 

Além dos órgãos públicos 
terem papel fundamental 

na manutenção do bem-es-
tar das espécies, a Assistente 
Técnica da Coordenadoria de 
Proteção e Defesa dos

Animais do Estado do 
Ceará, Thaís Câmara Tavares, 
35, reforça que a contribui-
ção da população para auxi-
liar as instituições que reali-
zam o resgate e o tratamento 
dos animais é essencial para 
diminuir o impacto da inter-
ferência urbana no habitat 
natural das tartarugas. 

De acordo com ela, ao en-
contrar uma tartaruga enca-
lhada na praia, as autoridades 
competentes para lidar de 
forma correta com o ocorrido 
precisam ser imediatamen-
te contatadas e as pessoas no 
local devem tomar alguns 
cuidados básicos para evitar 
causar mais danos ao animal. 

“A população poderia di-
minuir sua interferência não 
tentando reintroduzir animais 
encalhados vivos, não manu-
seando sem conhecimentos 
técnicos e equipamentos de 
proteção individual; forne-
cendo sombra, afastando 
curiosos para evitar estresse 
excessivo aos animais enca-
lhados e cobrindo com pano 
úmido a carapaça dos animais 
para evitar desidratação en-
quanto a equipe de resgate se 
dirige ao local”, complementa. 

Por Gabriela Guasti sob su-
pervisão dos editores de Geral
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Arraiá. Depois de dois anos sem a presença de público, o Arraiá da Juventude volta a ser realizado em 2022. O Arraiá acontece entre os dias 18 de junho 
e 16 de julho, sempre aos sábados, a partir das 18h, nos cinco equipamentos da Rede. A primeira noite de festa será neste sábado (18/06), no Cuca Jan-
gurussu. A programação é gratuita e aberta ao público. No total, foram selecionados 17 grupos de quadrilha nas categorias adulto e infantil de Fortaleza.

Rapidíssimas
Celma Prata foi muito 

aplaudida por seu discurso 
e também por sua trajetó-
ria como escritora na Aca-
demia Cearense de Letras, 
durante sua posse naquela 
tradicional agremiação 
literária. 

Destaque para os seus 
familiares, o marido An-
tônio José Bitar, sempre a 
apoiando em todos os seus 
projetos, os filhos Camila 
com o marido e os netinhos 
de Celma, Theo e Liz. 

Presidente da ACL, 
Lúcio Alcântara com dona 
Beatriz Alcântara, foram 
os perfeitos anfitriões da 
noite prestigiada.

M. Dias Branco, dona de 
marcas como Piraquê e Adria 
e atual líder no segmento de 
massas e biscoitos, anunciou 
na última quinta-feira a aqui-
sição da Jasmine Alimentos. 
A empresa adquirida fica 
no Paraná e é especializada 
em alimentos integrais e 
orgânicos. O valor da compra 
não foi divulgado.

Jane Juacaba organi-
zou as amigas do Grupo 
do Mar, por conta do ani-
versário da querida Fer-
nanda Laprovitera, em 
bar e restô da cidade. 
Presentes, Celina Castro 
Alves, Elusa Laprovitera, 
Márcia Teixeira, Yamara 
Brandão e Fernanda 
Matoso, entre outras.

Cercada da numerosa 
família e de amigas querida, 
a empresária Yolanda Araújo 
celebrou seu 92º aniversario 
na noite de sábado em um 
buffet da cidade. Sempre so-
lidária, em vez de presentes, 
ela pediu que convidados 
doassem lençóis. O cerimo-
nial foi de Alodia Guimaraes e 
o bolo, de Marilza Pessoa.

A cultura popular 
tradicional e os mais novos 
experimentos estéticos 
contemporâneos do Ceará 
e do Maranhão se encon-
tram nos dias 24 e 25 de 
junho no IV Noites Brasilei-
ras - Festival Multicultural 
do Brasil, na Praça Verde 
e Teatro do Centro Dragão 
do Mar de Arte e Cultura. 
Shows, performances e 
feira de economia criativa 
marcam esta edição, 
que será um passeio 
poético sobre diversas 
manifestações. Um painel 
sobre o futuro dos festivais 
completa a programação, 
que é totalmente gratuita.

E mais...

Ceará: Instituto promove o primeiro centro 
de atendimento emergencial para tartarugas
O Verdeluz atua em parceria com instituições estaduais para prover o resgate e o tratamento dos animais 

Integrantes do Gtar-Verdeluz inspecionando uma tartaruga encalhada

Um pouco de muita gente

Depois de passar por Canoa Quebrada, Croatá, Paracuru e Itapipoca, a programação artística do 8º Festival Internacional de Circo do Ceará 
chega à capital cearense, Fortaleza, com programação nos dias 18 e 19 de junho. Os espetáculos terão início às 17h, na Praça Verde do Centro 
Dragão do Mar de Arte e Cultura, complexo cultural da Secult Ceará, gerido em parceria com o Instituto Dragão do Mar. A programação é inteira-
mente gratuita, sem retirada de ingressos. Em respeito aos protocolos para enfrentamento ao coronavírus, para acesso aos espaços do complexo 
cultural, é preciso que os visitantes com idade a partir de 12 anos apresentem o passaporte vacinal com a 2ª dose ou dose única (a depender do 
imunizante) e o documento de identificação com foto. O uso máscara é recomendado. Serão sete atrações diárias, entre elas “O fantástico voo 
do homem pássaro” de Walison Alencar (Fortaleza), “Ode do Instante” de Tetê Purezempla (São Paulo) e “Enan@” de La Fem Fatal (Espanha).

Ada Faganello na contagem regressiva para a chegada, 
esta semana, dos filhos, noras e netos que virão para a 
comemoração de seus 80 anos, no próximo dia 18, em seu 
endereço, no Mucuripe.

Foi um momento festivo grandioso, quando o Náutico 
Atlético Cearense completou 93 anos. Se fosse um casamento, 
seriam Bodas de Imbuia. Para o presidente da entidade, Jard-
son Cruz, na realidade, este é um casamento sim, mas com a 
sociedade cearense e, em especial, com a fortalezense.

A escritora Célia Maria Leite participa por 3 anos 
consecutivos, da Feira de Livro de Lisboa, a convite no 
estande da Rede Sem Fronteiras – Brasil, coordenado pela 
a Presidente Dyandreia Valverde Portugal. A edição desse 
ano acontecerá no período de 25 de agosto a 11 de setem-
bro de 2022.

No dia 10 de junho de 2022, os escritores Vera Moraes e 
Marcelo Gurgel foram eleitos para ocupar as cadeiras 10 e 25 
da Academia Cearense de Letras, respectivamente.

Filho de nossa amiga Liliane Albuquerque, Dr. João 
Marcelo Albuquerque, Cirurgião Cardiovascular, minis-
trou aula sobre minimização da cirurgia do coração, por 
ocasião do 48°Congresso da Sociedade Brasileira de Cirur-
gia Cardiovascular, que aconteceu dias 10 e 11 de junho 
em Porto Alegre. O médico foi muito aplaudido por sua 
competência e eficiência.

1Igreja de São Vicente 
de Paulo com todos 

os assentos ocupados, 
missa de 11h30, domingo, 
o sermão do padre Neto, 
titular da paróquia, foi 
extraordinário.

2Abordou o dia dos 
namorados e a 

Santíssima Trindade. 
Emocionantes.

3O falecimento do rei 
do saxofone Ivanildo 

fez soar enorme grau de 
tristeza em todos.

4Quem não dançou 
embalado pelo con-

junto que tão bem co-
mandava? Parte de sua 
vivida foi em Fortaleza, 
embora rio-grandense 
do norte, onde nasceu 
e faleceu.

5Tinha 89 anos e sua 
sobrinha, a meiga 

Ana Carolina Machado, 
uma das representantes 
familiares, recebendo o 
abraço de dor.

6Dose dupla vivenciou 
domingo, Bruno 

Fontenele: aniversário e 
o Dia dos Namorados.

7Cartão de visita 
no movimentado 

consultório oftalmológico 
do dr. Hyder Carneiro.

8Educação, sorriso 
e competência das 

recepcionistas Ingrid 
Alves, Débora Matias e 
Rhaiana Araújo.

9O gentleman Mauricé 
Barbosa aniversaria 

hoje. Parabéns!

NUMERADAS

Os familiares e amigos se reuniram em gratidão pelos 94 anos 
da matriarca, Aldenita Carvalho e Silva, na sua residência, a 
Chácara Maranata, em Parnaíba. Na ocasião, estavam presentes 
as filhas Karina Sampaio, Ana Rosa, Zezita Ribeiro, Ana Maria, 
Norat e Francisco das Chagas. A celebração teve a decoração da 
Andressa Festas, buffet, bolo e doces diretamente de Teresina, 
pela sua filha Zezita, juntamente com as filhas Naiza e Cynthia

Não tem pra ninguém: a 
cearense Hiderlene da Ponte 
Montenegro é o maior fenôme-
no da psicologia em Brasília. 
Aniversariou recentemente

Ao mudar de idade, Adriana Pessoa ganhou homenagem surpresa, ar-
ticulada por Paula Athayde, junto com amigos, que caprichou nos deta-
lhes. Adriana é filha de Marilza Pessoa, a dama dos bolos de Fortaleza

FOTO ARQUIVO PESSOAL

COMPANHIA DE ALIMENTOS DO NORDESTE - CIALNE
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) a Alteração da Renovação da Licença de Operação No 
429/2020 – DICOP, com Mudança de Titularidade, com validade até 09/09/2028, referente à Fabricação de Rações Balanceadas e de Alimentos 
Preparados para Animais, na Av. Presidente Costa e Silva, no 5183, bairro Passaré, Fortaleza/Ceará. Foram cumpridas as Exigências Contidas nas 
Normas e Instruções do Manual de Licenciamento da SEMACE.


