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Segundo o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, o anúncio oficial deve ocorrer até o próximo fim de semana. A decisão vem em meio à 
estagnação da cobertura vacinal no Brasil e à grande quantidade de vacinas contra a covid-19 atualmente em estoque. Quase 28 milhões de doses 
perderão a validade nos próximos dois meses, sendo elas ao menos 26 milhões de unidades da Astrazeneca e 1,92 milhão da Pfizer. ÚLTIMAS8

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36

Governo vai liberar 4ª dose da 
vacina para maiores de 18 anos

O Ministério da Saúde planeja iniciar a 4ª dose da vacinação contra a covid-19 para a
população adulta geral nas próximas semanas. Ela é hoje aplicada em grupos prioritários
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Queimaduras. O Ministério da Saúde emitiu um alerta sobre possíveis acidentes com queimaduras 
relacionadas às festas juninas, com líquidos quentes, chamas de fogueira e fogos de artifício. Segun-
do a pasta federal, os casos de queimadura de segundo grau costumam aumentar em junho.NACIONAL

Em Pernambuco, Marília Arraes tem reforçado a ligação com o avô, enfatizando o sobrenome
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A
indignação do presidente da Câma-
ra, Arthur Lira, ao pedir a renúncia 
imediata do presidente já demitido 
da Petrobras, é compreensível diante 

da malandragem da empresa de usar feriadão 
para anunciar aumento de 5% na gasolina e 
14% no diesel. O objetivo é levar para o bolso 
dos acionistas privados, que na prática a coman-
dam, os bilhões da queda do ICMS após esforço 
conjunto hercúleo do governo e do Congresso.

Reincidente
Essa é a segunda vez que a Petrobras aprovei-

ta tentativas do governo de reduzir o preço para 
transformar a redução de impostos em lucro. 

Caso pensado
A manobra é preparada há semanas, com os 

anúncios de “defasagem” para cotação internacio-
nal, que agora justificam o aumento oportunista. 

Assalto
Além da margem de lucro até 10x superior a 

outras grandes petroleiras, a malandragem da Pe-
trobras ficou pior com queda de 5,4% no petróleo

Gota d’água
O novo aumento entornou o caldo. Governo 

e Congresso já falam em instalação de uma CPI 
para investigar a “política de lucros” da estatal.

Menores
Partidos que não atingiram a cláusula de 

barreiras recebem “apenas” o fundão eleitoral, 
e perdem acesso ao R$1 bilhão do fundo par-
tidário.

Dinheiro público
Cada partido registrado na Justiça Eleitoral, 

independente do tamanho, tem direito a 2% 
do fundo eleitoral. Este ano são R$3,1 milhões 
cada.

Sem deputados
Agir (ex-PTC), DC (ex-PSDC), PCB, PCO, 

PMB, PMN, PRTB, PSTU e o UP vão levar, no 
total, R$27,91 milhões para suas campanhas, 
este ano.

Melhor ir sozinho
O pré-candidato Luciano Bivar disse que 

o União Brasil pode ter chapa puro-sangue. 
Ele rivaliza em intenção de votos como no-

Petrobras transforma redução do ICMS em lucro

O PODER SEM PUDOR

O general Artur Costa e Silva, ditador 
do AI-5, recebeu o vice-líder da Arena no 
Senado, Eurico Resende (ES), e não econo-
mizou elogios: “Gosto muito da forma como 
o senhor defende o meu governo...” Resende 

descreveu seus próprios talentos: “Presidente, 
sou advogado criminalista há trinta anos!” 
Ao perceber o constrangimento do ditador 
com sua resposta, completou: “É que estou 
acostumado a defender causas difíceis...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Causas difíceis

Partidos fora da ‘cláusula’ levam 
R$98 milhões
O Rede, de Marina Silva, que 
atualmente tem dois deputa-
dos e um senador, somado aos 
nove partidos que não conse-
guiram eleger um representante 
federal sequer, vão levar mais 
de R$97,6 milhões do fundão 
eleitoral, para financiar suas 
campanhas. A maior parte da 
bolada do Rede vem dos cinco 
senadores que conseguiu eleger 
em 2018, que “valeram” R$47,1 
milhões no rateio do fundão 
eleitoral para 2022.

mes da terceira via, por isso não faz sentido 
entregar de mão beijada os seus maiores ati-
vos: quase R$1 bilhão do Fundo Partidário e 
muito tempo na TV.

Além da conta
A alta da Selic para 13,25% faz remédio ser 

visto como veneno. Presidente da associação 
da indústria têxtil, Fernando Pimentel pede 
o fim do ciclo: “Estamos num patamar muito 
acima das demais nações”.

Próximos
No Paraná, a aprovação do governo federal 

é positiva em todas as faixas etárias, a não ser 
entre os jovens de 16 a 24 anos: 46%, segun-
do o Paraná Pesquisa divulgado sexta, contra 
uma desaprovação de 49,8%.

Um gesto político
O governo recebeu como gesto político a 

ordem do ministro Luiz Fux (STF) para que 
se planeje ações de segurança do Sete de Se-
tembro. Como se as forças de segurança pre-
cisassem desse tipo de ordem para fazer o seu 
trabalho e como se manifestações no Brasil 
fossem violentas.

Energia limpa
A energia solar continua elevando a par-

ticipação na matriz energética brasileira e 
atingiu 16 gigawatts de capacidade instala-
da. Segundo a Absolar, associação do setor, 
em dois meses, houve aumento de 6,6%.

Essas pesquisas...
Em 28 de junho de 2018, pesquisa CNI/

Ibope apontava empate de Marina Silva (13%) 
com Jair Bolsonaro (17%). Ciro Gomes e 
Alckmin também estavam empatados... Esse 
Ibope só podia acabar mesmo.

Suspeita diferente
A Fundação Amazônia Sustentável (FAS) 

afirmou, ao contrário da PF, que as mortes 
de Bruno Pereira e Dom Phillips mostram “o 
avanço do crime organizado” que ocorre no 
Brasil e nos demais países da região.

Processo é longo
A Comissão Europeia tornou a Ucrânia 

“candidato” a adesão à União Europeia. Agora 
o país que está em guerra com a Rússia está na 
mesma lista que Albânia, Montenegro, Mace-
dônia do Norte, Sérvia e Turquia.

Vai dar M?
Aprovar a entrada da Ucrânia no bloco não 

é caridade, é declaração de guerra da Europa 
à Rússia.

O deputado federal Pedro 
Cunha Lima (PSDB) é filho 
do ex-governador da Paraíba 
Cássio Cunha Lima e neto 
do também ex-governador 
Ronaldo Cunha Lima. Neste 
ano, ele vai tentar levar a ter-
ceira geração da família ao 
governo do estado. Ele não é 
o único: ao menos 18 filhos, 
netos e sobrinhos de políti-
cos tradicionais vão concor-
rer a governador. Destes, 15 
estreiam em disputas esta-
duais majoritárias, marcan-
do a ascensão de uma nova 
geração de clãs familiares da 
política brasileira.

O fenômeno tem mais 
força em estados do Nordes-
te, onde filhos de políticos 
concorrem a governos em 
sete estados. Mas também 
há candidaturas também no 
Acre, Pará e Rio Grande do 
Sul. Caso tenham sucesso 
nas urnas, devem protago-
nizar uma volta por cima de 
clãs familiares que estiveram 
em baixa na eleição de 2018, 
marcada pelo ocaso de famí-
lias como os Sarney e os Lo-
bão, no Maranhão, os Maia e 
os Alves, no Rio Grande do 
Norte, e os Jucá em Roraima.

Na eleição de 2022, de-
vem caminhar sobre uma 
linha que separa a memória 
de realizações de seus ante-
passados, o desafio de mos-
trar que têm luz própria e as 
acusações de adversários de 
representarem uma tradi-
ção clientelista. “O cliente-
lismo brasileiro é alicerçado 
em tradições familiares e 
famílias políticas podero-
sas. Isso se exacerba com 
movimentos que podemos 
chamar, a grosso modo, de 
patronato político brasilei-
ro”, afirma o cientista polí-
tico Elton Gomes, doutor 
pela Universidade Federal 

de Pernambuco.
A eleição em Pernambu-

co será a mais marcada pela 
influência dos clãs familia-
res: os cinco principais pré-
-candidatos ao governo são 
filhos ou netos de líderes 
políticos. Neta do ex-gover-
nador Miguel Arraes (1916-
2005), Marília Arraes (Soli-
dariedade) tem reforçado a 
ligação com o avô, enfati-
zando o sobrenome e mar-
cas da gestão Arraes, como 
o chapéu de palha. Em sa-
batina à Folha e ao UOL, ela 
disse que ninguém pode ser 
penalizado pelo sobreno-
me que tem. “Tenho muito 
orgulho não só de ser neta 
como ter aprendido com 
Miguel Arraes.”

Pré-candidata do PSDB a 
governadora, Raquel Lyra é 
filha do ex-governador João 
Lyra Neto e possui um so-
brenome tradicional na po-
lítica de Caruaru, a maior 
cidade do interior. O bolso-
narista Anderson Ferreira 
tem pai, irmão e cunhado 

na política: Manoel, André 
e Fred Ferreira são respecti-
vamente deputado estadual, 
federal e vereador do Recife. 
Além de ser filiado ao PSB, 
partido sob forte influência 
da família Campos, Danilo 
Cabral é também filho do 
ex-deputado estadual Adal-
berto Cabral.

O cenário é semelhante 
em Alagoas, onde os quatro 
principais pré-candidatos 
ao governo vêm de famí-
lias políticas. Rui Palmeira 
(PSD) é filho do ex-gover-
nador Guilherme Palmei-
ra (1838-2020) e neto do 
ex-senador Rui Palmeira 
(1910-1968). Ex-prefeito de 
Maceió, ele diz que o legado 
de seu pai tem ajudado na 
caminhada na disputa pelo 
governo.

Na Bahia, a ascendência 
familiar do ex-prefeito de 
Salvador ACM Neto (União 
Brasil) tornou-se um dos 
centros do debate eleitoral. 
Ele iniciou a pré-campanha 
rememorando o jingle o his-

tórico do avô Antônio Car-
los Magalhães (1927-2007), 
que foi governador da Bah-
ia por três mandatos, dois 
deles por eleição indireta. 
Também vem de família 
tradicional o pré-candidato 
a governador e deputado fe-
deral João Roma Neto (PL) 
– radicado há cerca de 20 
anos na Bahia, ele é neto de 
João Roma (1912-1991), de-
putado federal por Pernam-
buco de 1966 a 1971.

Na Paraíba, o pré-candi-
dato tucano Pedro Cunha 
Lima também faz parte da 
terceira geração de políticos 
da família. Ele afirma que as 
trajetórias do pai e do avô o 
inspiram, mas que não pre-
tende ficar preso ao passado. 
“Tenho orgulho do meu so-
brenome, mas não sou ape-
nas um nome. Sou alguém 
que carrega uma bagagem, 
uma visão de mundo e bus-
co estar sintonizado com a 
minha geração. Os tempos 
são outros e os desafios são 
novos”, afirma Cunha Lima.

Suspeitos de matar 
Dom e Bruno sobem 
para oito, aponta PF

A Polícia Federal (PF) in-
formou neste domingo (19) 
que subiu para oito o núme-
ro de suspeitos investigados 
pela morte do jornalista 
britânico Dom Phillips e do 
indigenista Bruno Pereira, 
no Vale do Javari, no Ama-
zonas. Segundo a corpo-
ração, foram identificados 
mais cinco homens que 
teriam ajudado a enterrar os 
corpos de Dom e Bruno. As 
autoridades não revelaram 
os nomes dos suspeitos.

A polícia diz que o Institu-
to Nacional de Criminalística 
continua atuando para iden-
tificar todos os restos mortais 
encontrados e para entender 
a dinâmica dos eventos. Até 
o momento, três suspeitos 
foram presos, incluindo o 
pescador Amarildo da Costa 
Oliveira, conhecido como 
Pelado, que confessou a 
autoria no duplo homicídio 
e foi preso em flagrante no 
dia 7, por porte de munição 
de uso restrito. Segundo a 
investigação, o pescador 
confessou na noite de terça-
-feira (14), voluntariamente, 
a autoria do duplo homicí-
dio, e contou com detalhes a 
dinâmica do crime.

O segundo suspeito preso 

é o pescador Oseney da 
Costa de Oliveira, irmão de 
Amarildo e conhecido como 
Dos Santos, preso no dia 14. 
Ele negou ter participado do 
crime. Já o terceiro, Jeferson 
da Silva Lima, conhecido 
como Pelado da Dinha, se 
entregou para as autoridades 
por volta de 6h de ontem, 
após saber pela própria 
família que a polícia o pro-
curava. Ele é apontado como 
alguém que participou dire-
tamente do duplo homicídio 
e ajudou na ocultação dos 
corpos. A PF descarta que 
exista um mandante ou uma 
organização criminosa por 
trás das mortes.

A perícia da PF apontou 
que Dom e Bruno foram 
mortos com disparos de 
armas de caça. Os restos 
mortais chegaram em Bra-
sília para perícia na quinta-
-feira (16). Na sexta (17), a 
PF confirmou a identificação 
de Dom e, no sábado, de 
Bruno. Em nota, a PF infor-
mou que a perícia, realizada 
por agentes da corporação, 
indicou que Phillips recebeu 
um tiro e teve traumatatismo 
toracoabdominal e lesões 
principalmente na região 
abdominal e torácica.

Preparou o Brasil para se tornar uma grande 
economia digital

Ministro Fábio Faria (Comunicações) sobre ações como 
o leilão do 5G e o Internet Brasil

Disputas locais terão novas 
gerações de clãs familiares
Muitos dos principais pré-candidatos a governador são novos nomes, mas 
com sobrenomes já bastante conhecidos em seus respectivos estados

Errata
A Companhia Docas do Ceará torna público que, a pedido da União, fica 
cancelada a Assembleia Geral Extraordinária da CDC, prevista para ser 
realizada às 13 h do dia 17/06/2022. Fortaleza, 14 de junho de 2022. Fábio 
Lavor Teixeira - Presidente do Conselho de Administração.
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Décimo terceiro.  Desde sexta-feira, 17, os servidores da administração estadual do Ceará já estão 
recebendo a primeira parcela do 13º salário. A antecipação deve beneficiar 160 mil servidores e pen-
sionistas. A medida havia sido anunciada ainda em maio pela governadora do Ceará, Izolda Cela.CIDADES

Com um maior número de adesão de deputados, prefei-
tos, ex-prefeitos, vereadores, e de pré-candidatos a deputa-
do estadual e federal, lideranças políticas e de autoridades 
locais de todas as regiões do estado, o PSD se consolida e 
ganha força de articulação para as eleições de outubro. A 
última semana foi pródiga em encontros, reuniões e muitas 
manifestações políticas no interior do estado em apoio ao 
partido. Em Lavras da Mangabeira, a sigla reuniu prefeitos 
de toda a região do Vale do Salgado, que de forma una-
nime defenderam a participação do partido na sucessão 
estadual pela base governista. A abonação ao projeto polí-
tico foi manifestada pelo prefeito de Lavras da Mangabeira, 
Ronaldo da Madeireira, o prefeito de Orós, José Rubens, 
o prefeito de Piquet Carneiro, Bismark Bezerra, o prefeito 
de Aurora, Marcone Tavares, a prefeita de Icó, Laís Nunes, 
a prefeita de Jati, Mônica Mariano, o prefeito de Ipaumi-
rim, Wilson Alves, o prefeito de Várzea Alegre, Zé Elder 
e o ex-prefeito de Orós, Simão Pedro. O deputado federal, 
Domingos Neto, e o deputado estadual, Oriel Filho, tam-
bém repetiram as falas com a aprovação de vereadores, de 
lideranças e de autoridades locais para o plano partidário 
do PSD para o estado do Ceará. 

PSD tem forte apoio

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 20 de junho de 2022  O ESTADO                     

PP decidido
O deputado federal AJ Albuquerque, presidente esta-

dual do PP e seu pai, o ex-presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Ceará, deputado José Albuquerque 
(Foto), estão determinados a apoiar o candidato (a) que 
vier a ser indicado pelo PDT ao Governo do Ceará. O co-
nhecido e muito querido deputado Zezinho Albuquerque 
colocou seu nome para apreciação do partido governista, 
ampliando assim a lista. Seja ou não o escolhido, Albu-
querque já confirmou que continuará no mesmo grupo 
político e uma outra opção, senão a de candidato a Gover-
nador será disputar mais uma vez uma vaga ao Legislativo 
Estadual.

Canindé
Informações que chegam de Canindé dão conta de que 

a prefeita Rozário Ximenes (escolhida uma das Melhores 
Administradoras do Estado), assim como seus amigos do 
PP vai apoiar o nome do PDT ao Governo do Ceará. Con-
tinuará apoiando o deputado João Jaime para a Assem-
bleia (ele agora no PP) e nos próximos dias anunciará o 
nome para federal. Expectativa na terra de São Francisco.

Filhos confirmados
O prefeito Bismark Maia, de Aracati, em entrevistas 

a emissoras do Vale Jaguaribe e de Fortaleza, confirmou 
semana passada que seu filho, deputado federal Eduardo 
Bismarck é candidato a reeleição e que o jovem Guilherme 
Bismark, com a grande popularidade que tem foi intima-
do pela população aracatiense e de outros municípios vizi-
nhos a Aracati para que se candidate a deputado estadual. 
"E está tudo certo, acontecerá a bradinga dos irmãos", 
enfatizou Bismarck (pai).

Disse Domingos
O presidente estadual da legenda, Domingos Filho, 

reforçou que o cenário político do PSD no Ceará é favo-
rável para a legitimidade do pleito da base partidária. 
“Não há dúvidas da preparação do partido para viabili-
zar este projeto de construção política que já começou 
forte e que a cada dia avança pelo apoio da militância 
do PSD, dos partidos aliados e dos simpatizantes de 
nossa causa de nossa causa”. 

É bom saber
A comitiva depois do Cariri e centro-sul do Ceará, 

também visitou Alto Santo onde o prefeito José Joeni 
(PSD) recebeu as lideranças pessedistas para mais 
um encontro regional da região do Vale Jaguaribe. O 
PSD contínua trabalhando para que o presidente esta-
dual da sigla, Domingos Gomes de Aguiar Filho venha 
a disputar a condição de vice na chapa a Governador 
que vier a ser indicada pelo PDT.

Projeto incentiva crianças da
periferia na prática do Beach Tennis

Com o objetivo de levar a 
oportunidade de praticar Be-
ach Tennis a crianças de bair-
ros periféricos em Fortaleza, 
o projeto “Beach Tennis do 
Amanhã” iniciou os treinos 
com 15 crianças há pouco 
mais de um mês. Além de me-
lhorar a autoestima dos pe-
quenos e incentivar a prática 
de atividades físicas, o proje-
to visa profissionalizar atletas 
para uma eventual possibili-
dade de serem visualizados 
por patrocinadores.

O “Beach Tennis do Ama-
nhã”  tem parceria com a Cen-
tral Única das Favelas (CUFA)  
e retomou os treinos em 2021, 
após ter sido interrompido 
em decorrência da pandemia 

de covid-19. “As crianças de-
vem ser alunas de colégios 
públicos, sejam municipais ou 
estaduais. Elas ganham R$ 150 
por mês como bolsa-esporte, 
através de um cartão; ganham 
plano dentário; acompanha-
mento de um educador físico 
e encontros com psicólogos e 
pessoas da sociedade que vem 
nos presentear com brindes. O 
benefício é físico, mental e fi-
nanceiro”, detalha o coordena-
dor do projeto, Emiliano Maia. 

De acordo com ele, ações 
semelhantes são necessárias 
para democratizar a utilização 
do espaço público da praia. “É 
importante não deixar a faixa 
de areia ser utilizada somente 
pelas pessoas da elite, que tem 

condições de pagar uma aula 
de beach tennis. Eles [alunos] 
têm o direito a essa faixa de 
areia”, pontua. O coordenador 
explica que todos os empre-
sários que “apadrinharam” o 
projeto desembolsam mensal-
mente R$ 220, que são desti-
nados tanto às bolsas-esporte, 
quanto à manutenção da es-
trutura do projeto com pro-
fessores e equipamentos.

As aulas ocorrem na Av. 
Beira Mar, 2120, em frente 
ao Hotel Atlantis. O “Beach 
Tennis do Amanhã” também 
prestará apoio em viagens e 
campeonatos para os alunos 
que mais se destacarem na 
prática do esporte. A seleção 
de novos alunos é feita atra-

vés da CUFA, que realiza uma 
pré-seleção no canal Arena 
Jocross e, conforme novos 
“padrinhos” vão surgindo, 
novos alunos são incluídos. 
Para 2022, uma nova turma 
deve ser formada para o mês 
de setembro. 

Nesse contexto, Emiliano 
Maia espera que o projeto 
cresça cada vez mais e chame 
a atenção de grandes empresas 
para que o número de “padri-
nhos” aumente e mais jovens 
possam ter a oportunidade 
de se desenvolver na área. “A 
gente quer que eles, através 
do esporte, se interessem em 
mudar de vida e a melhorar a 
autoestima”, orgulha-se.

Por Yasmim Rodrigues

A Secretaria de Saúde do 
Estado (SESA) informou que 
foi notificada sobre duas no-
vas suspeitas de varíola dos 
macacos no Ceará, uma em 
Cedro e outra em Caridade. 
De acordo com o comunica-
do publicado pela Prefeitura 
de Cedro, o paciente é um 
homem de 54 anos que teve 
contato com um residente 
do estado de São Paulo, onde 
já há 4 casos confirmados de 
varíola dos macacos. 

O paciente segue estável 
e recebeu cuidados no Hos-
pital Maternidade Zulmira 
Sedrim de Aguiar. A nota 
da Prefeitura informou tam-
bém, que o Ministério da 
Saúde já foi notificado e que 
a Vigilância Epidemiológica 
Municipal está monitorando 
o paciente e as pessoas que 
tiveram contato com ele. 
Amostras foram colhidas e 
encaminhadas para análise 
para determinação do diag-
nóstico.

Estes são o terceiro e o 
quarto caso da chamada 
“Monkeypox” sob investi-
gação no Ceará. A primeira 
suspeita, de um morador 
de Fortaleza, foi descartada 
pela SESA no último dia 6 de 

junho, após os resultados da 
análise laboratorial. Um dia 
depois, no dia 7,  um novo 
caso foi notificado em um 
morador de Maracanaú que 
foi atendido no município 
de Pacatuba. Ainda não há 
informações sobre este caso.

É válido ressaltar que, di-
ferentemente da suspeita de 
Cedro, os pacientes anterio-
res não tinham histórico de 
contato com pessoas de lu-
gares que têm casos confir-
mados da enfermidade. Em 
todas as situações, a SESA 
afirmou que as medidas 
preventivas recomendadas 
foram aplicadas, como o iso-
lamento do paciente, a busca 
pelas pessoas que poderiam 
ter tido contato com ele e a 
colheita de amostras para a 
realização dos exames ne-
cessários. 

Na publicação informa-
tiva, a Prefeitura de Cedro 
solicitou que a população 
ficasse atenta aos sintomas e 
adotasse medidas preventi-
vas como lavar as mãos com 
água e sabão regularmente 
e apenas comer carne que 
tenha sido bem cozida. “As 
lesões passam por cinco es-
tágios antes de cair, segun-

do o Centro de Controle de 
Doenças (CDC) dos Estados 
Unidos. A doença geralmen-
te dura de 2 a 4 semanas”, di-
zia a nota.

Entre os principais sinto-
mas de Monkeypox pode-se 
destacar dores de cabeça in-
tensas, febre, dor nas costas 
e musculares, além de lin-
fonodos inchados, calafrios, 
exaustão e lesões cutâneas 
características. Nas orienta-
ções, a Prefeitura de Cedro 
reforçou a nota da Anvisa 
que pede a adoção de me-
didas “não farmacológicas” 
por conta do crescente nú-
mero de casos confirmados 
em diferentes países.

Monkeypox no Brasil
AAté o momento de pro-

dução deste texto, em todo o 
Brasil, 7 casos de varíola dos 
macacos foram confirmados 
em 3 estados diferentes. A 
confirmação mais recente 
foi de um morador de Por-
to Alegre, de 34 anos, que 
possui histórico de viagem à 
Europa. Com este, o estado 
do Rio Grande do Sul  já tem 
2 casos, ambos considerados 
importados.

Rio de Janeiro e São Pau-

lo também já confirmaram a 
doença em pacientes que che-
garam ao Brasil advindos de 
países europeus como a Ingla-
terra, por exemplo. Contando 
com as novas suspeitas do Ce-
ará, o Brasil está investigando 
9 possibilidades.

Alerta Mundial
Até o momento, em todo 

o mundo, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
afirma que há mais de 1.500 
casos suspeitos e 1.600 con-
firmações, incluindo os ca-
sos de dentro dos 7  países 
onde a doença é considerada 
endêmica. A “monkeypox” 
já surgiu em pelo menos ou-
tros 32 países fora da África.

Segundo informações re-
centes da OMS, dentro das 
regiões endêmicas já foram 
contabilizadas 72 mortes, 
porém, não há óbitos no-
tificados nos países “não 
endêmicos”. Nesta sema-
na, a OMS deve realizar 
uma reunião do Comitê 
de Emergência sob o Re-
gulamento Sanitário Inter-
nacional para avaliar se o 
surto se trata de uma emer-
gência de saúde pública de 
interesse internacional.

MONKEYPOX
Ceará investiga 3 casos suspeitos 

de varíola dos macacos
Novas suspeitas  foram notificadas nos municípios de Cedro e Caridade, no 

interior do estado; Brasil tem 7 casos confirmados e investiga 9 possibilidades

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.09.02-SRPPE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.06.09.02-SRPPE, do tipo MENOR 
PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISIÇÃO DE TABLETS 
DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE INTERESSE DA SECRE-
TARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL., o edital está disponível no endereço eletrôni-
co: www.bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das propostas até o dia 04 
de Julho de 2022 as 14:00min, abertura das propostas as 14:15min e a fase da disputa de lances 
as 15:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, 
CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara 
- Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do 
e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.09.01-SRPPE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.06.09.01-SRPPE, do 
tipo MENOR PREÇO, tendo como OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO À AQUISI-
ÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, FARDAMENTOS, ACESSÓRIOS, ROUPARIA E CAMI-
SAS PROMOCIONAIS DESTINADOS AOS ÓRGÃOS DAS DIVERSAS SECERETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA 
EM ANEXO AO EDITAL, o edital está disponível no endereço eletrônico: www.bll.org.br e www.
tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das propostas até o dia 04 de Julho de 2022 
as 09:00min, abertura das propostas as 09:15min e a fase da disputa de lances as 10:00min 
(HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMI-
NISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores 
informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopia-
ra@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ/CE - PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 1705.01/2022- PP. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de Santana 
do Acaraú, localizada na Av São João, 75, Bairro Centro, torna público que às 14:00 horas do 
dia 22 de junho de 2022, na sede da Comissão de Pregão, dará prosseguimento ao Pregão 
Presencial Nº. 1705.01/2022- PP, que tem como objeto AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS 
E SERVIÇOS DE TRANSLADO FÚNEBRES, PARA ATENDER AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE 
VULNERABILILIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL DO MUNI-
CÍPIO DE SANTANA DO ACARAÚ/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. Informações na 
sede da Comissão de Licitação/Pregão, na Av São João, 75, Bairro Centro, Santana do Acaraú/
CE ou pelo email: licitacao@santanadoacarau.ce.gov.br. Santana do Acaraú/CE, 20 de junho de 
2022. Daniel Marcio Camilo do Nascimento - Pregoeiro

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE REVOGAÇÃO 
– A Prefeitura Municipal de Jaguaribe, através da Secretaria de Cidade e Infraestrutura, 
localizada na Praça Senador Fernandes Távora, SN, Centro, torna público a REVOGAÇÃO do 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 02.06.01/2022 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE EMPRESA PARA A DIGITALIZAÇÃO DE TODO O ACERVO DOCUMENTAL QUE CONTÉM 
NAS PASTAS DE ALUNOS QUE SE ENCONTRAM NO ARQUIVO MORTO, PERTENCENTE AO 
SETOR DA SECRETARIA ESCOLAR, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE., por razões de interesse público com fulcro no Art. 49, caput, 
da Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações, parte integrante do processo. Jaguaribe-CE, 15 de 
junho de 2021. Charles de Lima Nunes – Secretária de Infraestrutura, Transportes e Urbanismo.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE TARRAFAS – AVISO DE LICITAÇÃO 
– A Prefeitura Municipal de Tarrafas, torna público que fará licitação, na modalidade Tomada 
de Preços, autuada sob o 2022.05.17.001F, cujo objeto é 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, com data 
de abertura marcada para o dia 06 de julho de 2022, às 08hs, na Sala da Comissão Permanente 
de Licitação. O Edital e seus anexos encontram-se disponíveis na Sala da CPL, situada na Av. 
Maria Luiza Leite Santos, s/n, Bulandeira, Tarrafas, Estado do Ceará, bem como no Portal das 
Licitações dos Municípios, no site do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (www.tce.ce.gov). 
Informações através do telefone (88) 3549.1020. Tarrafas/CE, 15 de junho de 2022. Francisca 
Batista da Silva Galdino – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DA ABERTURA 
DA PROPOSTA DE PREÇO – A Comissão Permanente de Licitação de Choró/Ce., comunica aos 
interessados que no próximo dia 23 de junho de 2022, às 10:00hs , estará abrindo a propos-
ta de preço da empresa declara habilitada, da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO Nº 
007/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPE-
CIALIZADOS DE APOIO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA VISANDO INCRE-
MENTO DAS RECEITAS PRÓPRIAS DO MUNICIPIO E ACOMPANHAMENTOS DAS COBRAN-
ÇAS DA DIVIDA ATÍVA TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA (OFICIAL E JUDICIAL) DE RESPON-
SABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DO 
MUNICÍPIO DE CHORÓ/CE, conforme observação nas disposições contidas na Lei Federal nº 
8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores. Choró - CE, 15 de junho de 2022. ANA PAULA 
ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 032/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.13.01 AVISO DE 
LICITAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 2022.06.13.01, do tipo Menor Preço Por Lote para a aquisição de 
equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde do muni-
cípio de Icapuí-CE (Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros), conforme Proposta 
Nº. 11418.377000/1200-02 do Fundo Nacional de Saúde/MS. Envio das propostas poderá ser feito 
das 09h00min do dia 21/06/2022 até às 08h59min do dia 30/06/2022. Início da Sessão Pública 
virtual será às 09h00min do dia 30/06/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está 
disponível no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Ho-
rário Local). Informações poderão ser obtidas, através do email: pregaoeletronicopmi@gmail.com.. 
Icapuí-CE, 15 de junho de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUÍ - COMISSÃO PERMANENTE 
DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 033/2022 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.13.02 AVISO DE 
LICITAÇÃO O Município de Icapuí, comunica aos interessados que fará realizar licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico nº 2022.06.13.02, do tipo Menor Preço Por Lote para a aquisição de 
equipamentos e material permanente para unidade de atenção especializada em saúde do muni-
cípio de Icapuí-CE (Hospital Municipal Maria Idalina Rodrigues de Medeiros), conforme Proposta 
Nº. 11418.377000/1210-01 do Fundo Nacional de Saúde/MS. Envio das propostas poderá ser feito 
das 09h00min do dia 21/06/2022 até às 08h59min do dia 01/07/2022. Início da Sessão Pública 
virtual será às 09h00min do dia 01/07/2022. (Horário de Brasília). A retirada do edital e sessão está 
disponível no endereço eletrônico www.icapui.ce.gov.br e https://bnc.org.br/. Informações na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta-feira das 07h30min às 13h30min. (Ho-
rário Local). Informações poderão ser obtidas, através do email: pregaoeletronicopmi@gmail.com.. 
Icapuí-CE, 15 de junho de 2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 
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Desabamento. . Um bombeiro de 51 anos morreu neste sábado (18) no desabamento de um prédio 
na Filadélfia, nos Estados Unidos. O tenente Sean Williamson foi soterrado durante o combate a um 
incêndio em um imóvel. Outras cinco pessoas ficaram feridas, mas foram resgatadas com vida.INTERNACIONAL

Macron deve perder 
maioria absoluta no 
Legislativo francês

Projeções do instituto Ip-
sos apontam que a coalizão 
do presidente Emmanuel 
Macron conquistou a maior 
parte das cadeiras do Legis-
lativo na França no segun-
do turno das eleições neste 
domingo (19), mas não a 
maioria absoluta almejada 
para que o líder recém-ree-
leito pudesse aprovar seus 
projetos sem a necessidade 
de alianças.

Os números iniciais 
projetam que a aliança 
Juntos, do centrista, reuniu 
224 das 577 cadeiras – seria 
necessário conquistar 289 
para ter a maioria abso-
luta. Em segundo lugar, 
ficou a aliança de partidos 
de esquerda Nova União 
Popular Ecológica e Social 
(Nupes), que, com prová-
veis 149 assentos, torna-
ria-se a principal força de 
oposição.

A ultradireita, representa-
da pelo Reunião Nacional, de 
Marine Le Pen, ficaria com a 
fatia recorde de 89 cadeiras 
do Legislativo -seu antigo 
recorde datava de 1986, com 
35 assentos conquistados 
à época. Já os tradicionais 
Republicanos ocupariam 78 
lugares.

O Reunião Nacional 
descreveu os prováveis 
resultados do pleito legis-
lativo como um “tsunami” 
na política francesa. “É uma 
onda azul marinho em todo 
o país; o povo francês fez 
de Emmanuel Macron um 
presidente minoritário”, 

disse Jordan Bardella, líder 
interino da sigla, referindo-
-se à cor que simboliza seu 
partido.

A população foi às urnas 
sob uma onda de calor na 
região, e projeções indicam 
que esta pode ser a segunda 
vez na história da 5ª Repú-
blica francesa, iniciada em 
1958, em que o índice de 
abstenção supera metade dos 
eleitores na rodada final para 
o Parlamento.

O instituto Ipsos, com 
base na projeção da parti-
cipação às 17h, calcula que 
54% devem se abster de 
participar da votação -no 
primeiro turno, esse índice 
foi de 52,5%. Até aqui, o 
recorde de abstenção para 
a rodada final foi registrado 
em 2017, com 57,4%. Às 
17h, mostram informações 
compiladas pelo jornal Le 
Monde, a participação no 
atual turno chegava a 38,1%, 
queda em relação ao domin-
go passado, quando 39,4% já 
haviam votado neste horário. 
O número, porém, supera 
o registrado há cinco anos, 
no final da tarde, quando 
somente 35,3% tinham com-
parecido às urnas de votação.

O atual pleito é decisivo 
para o presidente centrista 
Emmanuel Macron, reeleito 
em abril, quando derrotou a 
ultradireita nas urnas. Sem 
maioria parlamentar, ele ve-
ria o cenário para a aprova-
ção de projetos que pleiteia, 
como a mudança na idade de 
aposentadoria, complicar-se.

Nem o primeiro papa la-
tino-americano da história 
estancou a sangria de fiéis ca-
tólicos na América Latina. A 
cada ano, a região vê recuar 
o número dos que se dizem 
ligados à Igreja Católica. Se 
em 1995 eles somavam 80%, 
agora são 56%, mostram da-
dos de pesquisa do instituto 
Latinobarómetro.

O fenômeno não é o úni-
co que chama a atenção. No 
mesmo período, houve um 
salto dos que se declaram 
evangélicos – de 3,5% para 
19,7%-, movimento em gran-
de parte puxado pelo Brasil, 
e um boom dos que dizem 
não ter religião. Antes, eram 
menos de 5% da população 
latino-americana; agora, são 
quase 16%.

O historiador Andrew 
Chesnut, professor de estudos 
religiosos na Universidade 
Virginia Commonwealth, nos 
EUA, descreve o cenário como 
uma pluralização do campo 
religioso. “Cada dia mais se 
elege a fé e menos se herda da 
família; é um mercado livre, 
no qual a pessoa escolhe entre 
as opções que parecem mais 
adequadas e que respondem às 
suas necessidades espirituais e 
materiais”, diz.

O movimento não é ho-
mogêneo. Brasil, Bolívia e 
Colômbia, por exemplo, des-
tacam-se pelo aumento dos 
evangélicos, cenário seme-
lhante ao observado em toda 

a América Central. O Chile, 
por sua vez, diferencia-se 
pelo crescimento dos sem 
religião. Já o México segue 
como um bastião do catoli-
cismo.

Evangélicos
Rodrigo Toniol, presiden-

te da Associação dos Cien-
tistas Sociais da Religião do 
Mercosul, discorda da hipó-
tese de que o refluxo do ca-
tolicismo se deve à perda de 
força da igreja enquanto ins-
tituição. Segundo ele, o Brasil 
vive o ápice do número de 
padres e paróquias, e o índice 
em queda é o de fiéis.

Ele trabalha com a tese 
de que o aumento de força 
da igreja veio acompanha-
do do “disciplinamento das 
práticas católicas cotidianas”. 
“Quando se começa a regular 
as práticas cotidianas, como 
que tipo de santo pode e qual 
não pode, por exemplo, que 
no fim das contas era o que 
sustentava o catolicismo, ela 
perde força. É como se a crise 
do catolicismo fosse vítima 
do próprio sucesso institu-
cional da Igreja.”

Os fatores não terminam 
aí, e o grupo religioso que 
mais cresce na região tem 
importância crucial: os evan-

gélicos. Chesnut diz que a 
Igreja Católica se manteve 
em grande parte eurocên-
trica e, “em contraste, os 
pentecostais se ‘latinoame-
ricanizaram’”, mencionando 
a força da música e da TV 
no meio evangélico. “O mar-
keting da fé é muito impor-
tante, porque estamos numa 
sociedade capitalista, e os 
pentecostais são talentosos 
nisso, algo em que os cató-
licos, com sacerdotes buro-
cratas, ficaram para trás.”

Sem religião
A cifra dos que se dizem 

sem religião constitui o ter-
ceiro maior grupo na Améri-
ca Latina. Se o catolicismo é o 
que Toniol chama de “doador 
universal”, por transferir fiéis 
para outras religiões, o ce-
nário é diferente para outros 
fluxos, como de evangélicos 
para religiões de matriz afri-
cana, considerado mais raro.

O cenário, assim, privile-
gia transições para o grupo 
dos sem religião, que cresce 
de maneira contínua, espe-
cialmente desde a segunda 
metade da última década. No 
Chile talvez esteja o principal 
exemplo. De um país com 
forte tradição católica, pas-
sou a ter mais de um terço de 
sua população se declarando 
sem religião, movimento que 
ganhou peso notável após os 
recentes escândalos de abuso 
sexual de menores.

América Latina vê declínio 
em número de fiéis católicos
A proporção de 80% da população caiu para 56% desde 1995. A mudança 
tem relação com o aumento dos evangélicos e das pessoas sem religião

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Tomada de Preços 05.04.01/2022-
07/TP - Extrato do Instrumento Contratual Nº 05.04.01/2022-07/TP. O Secretário de 
Infraestrutura, torna público o Extrato do Instrumento Contratual resultante da Tomada de 
Preços nº 05.04.01/2022-07. Objeto: contratação de pessoa jurídica para executar obra de 
recuperação de estrada vicinal na Localidade de Garças, no Município de Amontada, conforme 
Convênio Nº 154/2021-Superintendência de Obras Públicas-SOP – Governo do Estado; 
Unidade Administrativa: Secretária de Infraestrutura; Dotaçao Orçamentária: 
0301.15.451.0901.1.005 - Construção, Ampliação, Reforma e Red. de Vias e Logradouros 
Públicos, elemento de despesa nº 4.4.90.51.00, fonte de recurso: 1665000002; Prazo de 
Execução: 120 (cento e vinte) dias; Vigência do Contrato: 12 (doze) meses; Valor Global: R$ 
604.037,73 (seiscentos e quatro mil trinta e sete reais e setenta e três centavos); Contratante: 
Secretaria de Infraestrutura; Contratada: Construtora Icone EIRELI-CNPJ n° 10.588.971/0001-
58, Audisio Ribeiro de Alencar Filho, CPF n° 625.835.063-15. Amontada-CE, 13 de junho de 
2022. Flávio César Bruno Teixeira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Adjudicação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 1301.22.04.23.001PERP. Objeto: constitui objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de material e equipamento para o centro 
cirúrgico e obstétrico do Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção no Município de 
Itaitinga/CE, empresa vencedora lote 03 Distrimedica Com de Prod Med e Odontologicos LTDA 
CNPJ: 16.902.612/0001-00 valor global: R$ 36.331,20 (trinta e seis trezentos e trinta e um reais 
e vinte centavos), lote 04 Prohospital Comercio Holanda LTDA CNPJ: 09.485.574/0001-71 valor 
global: R$ 105.560,65 (cento e cinco mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco 
centavos), lote 05 Londrihosp Imp e Exp de Produtos Medico Hospitalares EIRELI CNPJ: 
42.650.279/0001-07 valor global: R$ 826.499,90 (oitocentos e vinte e seis mil quatrocentos e 
noventa e nove reais e noventa centavos), lote 06 Londrihosp Imp e Exp de Produtos Medico 
Hospitalares EIRELI CNPJ: 42.650.279/0001-07 valor global: R$ 191.409,88 (cento e noventa e 
um mil quatrocentos e nove reais e oitenta e oito centavos), lote 07 Andréia Lorenzi - ME CNPJ: 
17.189.700/0001-79 valor global: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) e lote 09 Prohospital 
Comercio Holanda LTDA CNPJ: 09.485.574/0001-71 valor global: R$ 14.999,80 (quatorze mil 
novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos.) Adjudico a licitação na forma da Lei nº 
8.666/93 em 14 de junho de 2022. Eduarda Almeida Silvestre – Pregoeira Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Aviso de Homologação - Modalidade: 
Pregão Eletrônico/Registro de Preço Nº 1301.22.04.23.001PERP. Objeto: constitui objeto o 
Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material e equipamento para o centro 
cirúrgico e obstétrico do Hospital e Maternidade Ester Cavalcante Assunção no Município de 
Itaitinga/CE, empresa vencedora lote 03 Distrimedica Com de Prod Med e Odontologicos LTDA 
CNPJ: 16.902.612/0001-00 valor global: R$ 36.331,20 (trinta e seis mil trezentos e trinta e um reais 
e vinte centavos), lote 04 Prohospital Comercio Holanda LTDA CNPJ: 09.485.574/0001-71 valor 
global: R$ 105.560,65 (cento e cinco mil quinhentos e sessenta reais e sessenta e cinco centavos), 
lote 05 Londrihosp Imp e Exp de Produtos Medico Hospitalares EIRELI CNPJ: 42.650.279/0001-07 
valor global: R$ 826.499,90 (oitocentos e vinte e seis mil quatrocentos e noventa e nove reais e 
noventa centavos), lote 06 Londrihosp Imp e Exp de Produtos Medico Hospitalares EIRELI CNPJ: 
42.650.279/0001-07 valor global: R$ 191.409,88 (cento e noventa e um mil quatrocentos e nove 
reais e oitenta e oito centavos), lote 07 Andréia Lorenzi-ME CNPJ: 17.189.700/0001-79 valor 
global: R$ 52.000,00 (cinquenta e dois mil reais) e lote 09 Prohospital Comercio Holanda LTDA 
CNPJ: 09.485.574/0001-71 valor global: R$ 14.999,80 (quatorze mil novecentos e noventa e nove 
reais e oitenta centavos). Homologo a licitação na forma da Lei nº 8.666/93 em 15 de março de 
2022. Dulce Viana Machado - Ordenadora de Despesa da Secretaria de Saúde.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Errata – Termo de Referência – 
Pregão Eletrônico Nº 2022.05.27.01-PERP. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana/CE torna público, para conhecimento dos interessados a alteração do Edital de 
modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.05.27.01-PERP "Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa para implantação e licenciamento de sistema computacional 
customizável, baseado em plataforma web de gestão de pessoas para o controle de 
frequência, documentos e comunicação do funcionário de interesse de Diversas Unidades 
Administrativas do Município de Jaguaruana/CE." Registra-se a alteração constante no item 02 
do Termo de Referência. Onde se lê: "Item 02 - Locação de 61 (sessenta e um) equipamentos 
de leitura biométrica que possa ser fixado em parede, independente de computador conectado, 
com os seguintes recursos: Capacidade de registrar mais de 150.000 acessos, capacidade de 
mais de 500 digitais cadastradas, 01 (uma) porta USB, 01 (uma) porta ethernet, acessível via 
internet e tela sensível ao toque." Leia-se: "Item 02 - Prestação de serviços de informática no 
licenciamento de sistema computacional customizável baseados em plataforma web, 
independente de computador conectado, com os seguintes recursos: capacidade de registrar 
mais de 15.000 acessos, capacidade de mais de 500 digitais cadastradas, 1 porta USB, 1 porta 
ethernet, acessível via internet e tela sensível ao toque." Jaguaruana/CE, 15 de junho de 
2022. Joeferson Moreira da Silva – Pregoeiro. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, a abertura do processo de Pregão Presencial nº 
2022.06.09.01 - PP, tendo como objeto a aquisição de motos para suprir as necessidades da Autarquia 
Municipal de Trânsito do Município de Jaguaruana/CE. Tipo Menor Preço, com data de abertura 
marcada para o dia 05 de julho de 2022, às 09:00h, na Sala da Comissão de Licitação, na sede da 
Prefeitura Municipal. Jaguaruana, 15 de junho de 2022. Joeferson Moreira da Silva – Pregoeiro

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, com Sede na Praça 
Anastácio Maia, Nº 40 – Centro – Orós-CE, comunica aos interessados que no dia 01 de julho de 
2022, 09:00hs, estará abrindo Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico nº 2022.06.15.01-SRP, 
Objeto: Registro de Preços destinado à contratação da prestação de serviços de transporte escolar, 
de responsabilidade da Secretaria de Educação, Esporte e Juventude do Município de Orós/CE, 
tudo conforme Anexo I. O edital completo estará disponível no endereço acima, a partir da data desta 
publicação, no horário de atendimento ao público, de 08:00 às 12:00h, ou pelos os sites: 
www.bll.org.br. ou pelo o Portal das Licitações: http://municipios.tce.ce.gov.br/tce-municipios/. 
Orós/Ce, 15 de junho de 2022. José Kleriston Medeiros Monte Júnior – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Aviso de Julgamento. O Município de 

Barro/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento final do 

Pregão Eletrônico nº 2022.05.31.1, Sendo o seguinte: Empresas Vencedoras – Moura Porto 

Fabricacao e Comercio de Moveis e Equipamentos Hospitalar LTDA vencedora junto ao lote 1, 

Pro Hospital Comercio Holanda LTDA vencedora junto ao lote 4 e Distrimed Comercio de 

Medicamentos e Material Hospitalar EIRELI ME vencedora junto ao lote 5 por apresentarem 

melhores preços na fase de disputa, estando os em conformidade com os praticados no 

mercado, sendo ainda, declaradas habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital 

Convocatório. Os lotes 2 e 3 foram cancelados em atendimento aos pedidos de impugnação. 

Maiores informações na sede da Prefeitura, sito na Rua Alaíde Feitosa, n° 140, Bairro Jardim 

São Francisco – Barro/CE ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com.br. 

Barro/CE, 15 de junho de 2022. Heitor Fernandes Felix - Pregoeiro Oficial.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 
Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE/SRP-06.15.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 
Registro de Preços com vistas à futura e eventual contratação de serviço de locação de 
infraestrutura em geral, para atender as necessidades dos eventos realizados pelos diversos 
Órgãos Administrativos (Secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme 
especificações técnicas e quantidades constantes no Termo de Referência, convertido em 
Anexo I do edital. Tipo: Menor Preço (Por Item). Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial 
deste Município comunica aos interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m. 
(horário de Brasília) do dia 30 de junho de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá 
através do endereço eletrônico: (www.bll.org.br). maiores informações ou aquisição do edital 
no endereço eletrônico acima, na Sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 
234, Centro, Brejo Santo, Ceará, através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, 
ainda, através do endereço eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – 
Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Extrato do Contrato Nº. 
15.06.001/2022-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, através da 
Secretaria da Saúde, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. Contratada: COMCAR Comercio de 
Carros LTDA, CNPJ nº. 08.677.982/0001-62. Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 10.520, de 
17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. Licitação: 
Pregão Eletrônico Nº. PE-05.30.1/2022-SMS. Objeto: Aquisição de 01 (um) veículo do tipo 
passeio, referente ao item 02 que foi declarado fracassado no Pregão Eletrônico Nº. PE-
02.28.1/2022-SMS, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de 
Brejo Santo-Ce, no âmbito do termo de ajuste nº. 072/2021, referente ao projeto (MAPP–4654), 
conforme especificações constantes no termo de referência. Valor Global Contratado: R$ 
69.000,00 (sessenta e nove mil reais), referente ao item 02. Data da Assinatura: 15/06/2022. Da 
Vigência: Até 31/12/2022. Signatários: Glauciane Torres Neves Quental e Paulo Expedito 
Rebouças, respectivamente contratante e contratados. Ériton George Sales Bernardo - 
Presidente da CPL/PMBS. Publique-Se e Cumpra-Se.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Extrato do Contrato Nº. 
26.04.001/2022-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, através da 
Secretaria da Saúde, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. Contratada: FRP Maquinas e 
Empreendimentos LTDA, CNPJ nº. 37.532.344/0001-51. Fundamentação Legal: Lei Federal nº. 
10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 20/09/2019, com 
aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. 
Licitação: Pregão Eletrônico Nº. PE-02.28.1/2022-SMS. Objeto: Aquisição de 01 (uma) 
ambulância, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Brejo 
Santo-Ce, no âmbito do termo de ajuste nº. 072/2021, referente ao projeto MAPP–4654, 
conforme especificações constantes no termo de referência. Valor Global Contratado: R$ 
249.500,00 (duzentos e quarenta e nove mil e quinhentos reais), referente ao Item 01. Data da 
Assinatura: 26/04/2022. Da Vigência: Até 31/12/2022. Signatários: Glauciane Torres Neves 
Quental e Fernando Franchini Pereira, respectivamente contratante e contratados. Ériton 
George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. Publique-Se e Cumpra-Se.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Extrato do Contrato Nº. 
26.04.002/2022-SMS. Contratante: Prefeitura Municipal de Brejo Santo-Ce, através da 
Secretaria da Saúde, CNPJ nº. 07.620.701/0001-72. Contratada: CM Veículos Especiais 
Comércio e Serviços EIRELI, CNPJ nº. 23.459.837/0001-07. Fundamentação Legal: Lei 
Federal nº. 10.520, de 17/07/2002, regulamentada pelo Decreto Federal nº. 10.024, de 
20/09/2019, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 e suas 
alterações posteriores. Licitação: Pregão Eletrônico Nº. PE-02.28.1/2022-SMS. Objeto: 
Aquisição de 01 (um) veículos, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do 
Município de Brejo Santo-Ce, no âmbito do termo de ajuste nº. 072/2021, referente ao projeto 
MAPP–4654, conforme especificações constantes no termo de referência. Valor Global 
Contratado: R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), referente ao ITEM 03. Data da 
Assinatura: 26/04/2022. Da Vigência: Até 31/12/2022. Signatários: Glauciane Torres Neves 
Quental e Francisco Carlos Caldas Moura, respectivamente contratante e contratados. Ériton 
George Sales Bernardo - Presidente da CPL/PMBS. Publique-Se e Cumpra-Se.

A TERPA CONSTRUÇÕES S.A., empresa do ramo de construção civil, seleciona 
para o seu quadro de colaboradores: Pessoa com Deficiência homologada. 
Vagas: Auxiliar Administrativo. Salário compatível com a função. Interessados: 
entrar em contato via: maracanau@terpa.com.br e telefone (85) 99719-0020.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
A Presidente da COOPERATIVA DE TRABALHO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO ESTADO DO  
CEARA - COOPECE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº  41.525.143/0001-02, 
estabelecida na Rua Tomás Acioli, nº 1493, Dionísio Torres, CEP 60135- 206, no uso das atribuições 
conferidas pelo art. 48, “d”, do Estatuto Social, convoca os  senhores associados em pleno gozo de 
seus direitos sociais e aptos a votar, em cumprimento  ao disposto nos arts. 7° e 8º do Estatuto, para 
se reunirem em Assembleia Geral  Extraordinária prevista no art. 37 Estatutário, que se realizará 
no endereço supra, na data de  30/06/2022. A referida Assembleia Geral Extraordinária realizar-se-á 
em primeira convocação  às 09:00 horas, com o quorum de 2/3 (dois terços) do número de sócios; 
em segunda  convocação às 10:00 horas, no mesmo dia e local, com quorum de metade mais 1 (um) 
dos sócios; persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 11:00 horas,  
com o quorum de 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de  sócios, 
prevalecendo o menor número, exigida a presença de, no mínimo, 4 (quatro) sócios se  houver menos 
de 19 (dezenove) sócios em condição de votar, a fim de deliberarem sobre a  seguinte ORDEM DO DIA: 
Pautas da Assembleia Geral Ordinária, por não realizada dentro do  prazo, quais sejam: 1 – Prestação de 
Contas, compreendendo Relatório de Gestão do ano de  2021, Balanço Patrimonial de 2021 e parecer do 
Conselho fiscal; 2 – Distribuição das sobras  apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência 
das contribuições para a cobertura  das despesas da sociedade, se houver; 3 – Eleição dos componentes 
do conselho fiscal; 4 - Quaisquer assuntos de interesse social, excluídos os enumerados acima. Fortaleza/
CE, 20 de  Junho de 2021. Quaisquer dúvidas e outras informações poderão ser obtidas através do  
telefone (85) 98126-2703, falar com MANUELA DUARTE FERREIRA, ou por intermédio do e mail financeiro.
coopece@gmail.com.A participação na supra aludida ASSEMBLEIA GERAL  EXTRAORDINÁRIA exigirá a 
identificação do Cooperado, por intermédio da apresentação de  documento válido de identidade, CPF e 
informação do endereço de correio eletrônico (e-mail),  até 1h (uma hora) anterior ao horário previsto 
para realização do evento. CRISTIANE FURTADO  BRAGA. Presidente.

Convocação Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade virtual
 Prezados Senhores,
Convocamos os associados deste Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do 
Estado do Ceará - SINDCFCS - CNPJ: 05.703.978/0001-33, ou seus procuradores legais 
para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em formato virtual, 
conforme previsto no artigo 5º da Lei 14.010/2020 publicada em 10 de Junho de 2020.
 Data: 22/06/2022
Início: 10:00hs em primeira convocação caso tenha atingido o quórum legal ou em 
segunda chamada às 10:15min com qualquer dos presentes.
Transmissão:  Via Plataforma Zoom.us
PAUTA EXCLUSIVA : 
1. Apresentação da proposta do Sindivace para CCT 2021/2022
 Procedimentos para habilitação dos associados e procuradores
1. Instruções a disposição no sitio eletrônico do Sindcfcs : www.sindcfcs.com.br;
 Fortaleza, 17 de junho de 
2022.
Atenciosamente,
  José Eliardo Martins
Presidente do SINDCFCS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.12.02/PE – Secretaria de Assistência Social Direitos 
Humanos e Habitação. OBJETO: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de material 
para concessão gratuita do benefício auxílio natalidade (kit bebê) para gestantes em situação de 
vulnerabilidade socioeconômica atendidas pelos Centros de Referência da Assistência Social – CRAS, 
junto a Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação – SASDH do Município de 
Itapipoca. A Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Habitação, por meio do Pregoeiro do 
Município, torna público, para conhecimento dos interessados, que a licitação, na Modalidade Pregão, 
na forma Eletrônica, com o objeto acima descrito, com data marcada para o dia 30 de Junho de 2022, 
fica ADIADA para o dia 01 de Julho de 2022, nos mesmos horários informados na publicação anterior, 
em razão de interesse da administração. O Edital poderá ser retirado nos Sítios: www.tce.ce.gov.br; 
www.licitacoes-e.com.br. Itapipoca-CE, 15 de Junho de 2022. José Wanrley Albuquerque Braga – 
Pregoeiro do Município de Itapipoca.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL ITAPIPOCA – AVISO DE RETIFICAÇÃO DE 
PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DAS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 22.13.06/ARP-01, 
22.13.06/ARP-02 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.13.06/PE – OBJETO: Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de equipamentos diversos para execução da Proposta Nº 045781/2019 
com objetivo de melhorar a gestão dos resíduos no Município de Itapipoca-CE. ONDE SE LÊ: 
Assinatura da Ata: 13/05/2022. Vigência: 12 (Doze) meses a contar da assinatura. Empresa Adjudicada 
e Homologada: SERVIÇOS DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, CNPJ Nº 35.959.058/0001-
41, Vencedora com o Valor Global Estimado de R$ 115.430,00 (Cento e Quinze Mil, Quatrocentos e 
Trinta Reais); LEIA-SE: Assinatura da Ata: 13/05/2022. Vigência: 12 (Doze) meses a contar da 
assinatura. Empresa Adjudicada e Homologada: C M C OLIVEIRA BARROSO – ME, CNPJ Nº 
24.379.211/0001-45, Vencedora do LOTE I com o Valor Global Estimado de R$ 151.787,00 (Cento e 
Cinquenta e Um Mil, Setecentos e Oitenta e Sete Reais), ECOMIX EMPREENDIMENTOS E 
SERVIÇOS ME, CNPJ Nº 35.142.735/0001-34, Vencedora do LOTE III com o Valor Global Estimado de 
R$ 70.000,00 (Setenta e Mil Reais). As atas com os preços e demais especificações encontra–se 
disponibilizada para consulta no Governo Municipal de Itapipoca, Setor de Licitações. Itapipoca-CE, 
15 de Junho de 2022. José Wanrley Albuquerque Braga – Pregoeiro Oficial. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DE 
HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 22.23.12/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Contratação de pessoa jurídica para execução de construção de praça na Localidade de Livramento 
nesse Município de Itapipoca/CE. Após a devida análise dos Documentos de Habilitação, foi observado 
pela Comissão de Licitação o que se segue, que as empresa que atenderam a todas as exigências 
edilícias foram as seguintes: 1 - CONSTROL  ENGENHARIA EIRELI, CNPJ Nº 18.534.617/0001-52, 
sendo, portanto, declarada HABILITADA. Por conseguinte, restaram INABILITADAS, pelos motivos a 
seguir descritos, as seguintes empresas: 01- C.M SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA , CNPJ Nº 
02.110.202/0001-11- não atendeu aos itens 5.2.3.2- referente ao Piso emborrachado, drenande e ante-
impacto, composto por particula de borracha reciclada, pigmentada e atóxica, 50 x 50x2,5 CM 
(fornecimento e execução)  do edital; 02 - ILCONE – INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
NORDESTE LTDA, CNPJ Nº 37.012.736/0001-90- não atendeu aos itens 5.2.3.2, e 5.2.3.3- referente 
ao Piso emborrachado, drenande e ante-impacto, composto por particula de borracha reciclada, 
pigmentada e atóxica, 50 x 50x2,5 CM (fornecimento e execução) e item 5.2.4.2 referente à Certidão de 
Regularidade Profissional – CRP do edital. É O RESULTADO. Diante do exposto, abre-se o prazo 
recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea “a” da lei 8.666/93, a contar desta data. Itapipoca-CE, 15 de 
Junho de 2022. Wilsiane Soares de Oliveira Marques – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E 
ADJUDICAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 22.23.15/TP – O Ordenador de Despesas da Secretaria de 
Infraestrutura, Sr. Antônio Vitor Nobre de Lima, inscrito no CPF Nº 006.045.043-65, no uso de suas 
atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei Nº 8.666/93 e posteriores 
alterações, e conforme o que consta do Processo Nº 22.23.15/TP, HOMOLOGAR o Procedimento 
Licitatório na Modalidade Tomada de Preços Nº 22.23.15/TP, Tipo Menor Preço Global, cujo OBJETO é 
a Escolha da Proposta Mais Vantajosa para a Pavimentação asfaltica em diversas Ruas da Sede desse 
Município de Itapipoca/CE, mediante o Regime Empreitada por Preço Global, conforme especificações 
constantes no Edital e seus anexos e ADJUDICAR o objeto licitado em favor da empresa CONSTRAM 
– CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 72.432.727/0001-59, com 
endereço na Rua Inês Brasil, Nº 540, Sala A, Bairro Boa Vista, Cep: 60.867-540, Fortaleza/CE, pela 
proposta mais vantajosa com VALOR GLOBAL de R$ 3.121.368,59 (Três Milhões, Cento e Vinte e Um 
Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). Itapipoca-CE, 15 de Junho de 
2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – RESULTADO DO 
JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇOS Nº 
22.23.15/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO a Pavimentação asfáltica em diversas ruas da 
sede desse Município de Itapipoca/CE. Após abertura da sessão constatou-se o que segue: a empresa 
CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ Nº 
72.432.727/0001-59, foi a única empresa que compareceu ao certame e que atendeu a todas as 
exigências editalícias, portanto declarada HABILITADA. Em seguida passou-se à Abertura do 
Envelope de Proposta de Preços, e depois da Análise das Propostas apresentadas e amparada em 
Parecer Técnico Conclusivo emitido pela equipe de engenharia do município, a comissão chegou ao 
seguinte resultado: EMPRESA VENCEDORA: CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE 
MÁQUINAS LTDA, com o VALOR GLOBAL de R$ 3.121.368,59 (Três Milhões, Cento e Vinte e Um Mil, 
Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). A Comissão informa que, conforme 
relatado em Ata, a Licitante Renunciou expressamente ao prazo recursal, previsto no Art. 109, Inciso I, 
Alínea “B”, Lei 8.666/93, operando-se, pois, a decadência para tal feito. Itapipoca-CE, 15 de Junho de 
2022. Wilsiane Soares de Oliveira Marques – Presidente da CPL.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
APROVAÇÃO DA PAUTA NACIONAL DE REIVINDICAÇÕES

O Coordenador Geral Interino, José Veridiano Matos Dias, do Sindicato dos Tra-
balhadores em Correios e Similares do Estado do Ceará - SINTECT-CE, CNPJ 
23.563.307/0001-04,  no uso de suas atribuições legais e estatutárias, Art. 12, pará-
grafo único e Art. 26, II do Estatuto da entidade,  convoca todos os trabalhadores e 
trabalhadoras ecetistas do Estado do Ceará a se fazerem presentes à Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada no dia 24 de junho de 2022, na sede da entida-
de, à Rua Assunção, nº 477 – Centro, Fortaleza-CE, CEP 60.050-010, com primeira 
chamada às 18hs30min e segunda chamada às 19hs30min com a seguinte pauta: 
Informes; Referendar a Pauta Nacional de Reivindicações, Campanha Salarial 
2022-2023 aprovado no 27º CONSIN da FENTECT; Autorizar a Direção da FEN-
TECT e o Comando Nacional de Negociação da Campanha Salarial 2022-2023 a 
representar a categoria em Negociação Coletiva com poderes para firmar Acor-
do Coletivo, Deflagrar Greve e Ajuizar Dissídio Coletivo;  Outros. A Assembléia 
se dará dentro dos tramites de seguranças resguardados nas Orientações da OMS, 
do Ministério da Saúde, Decretos: Estadual e Municipal, com uso de álcool em gel, 
obrigatoriedade do uso de máscaras, aferição de temperatura corporal e de distan-
ciamento entre os participantes. Fortaleza, 17 de junho de 2022. – José Veridiano 
Matos Dias, Coordenador Geral Interino do SINTECT-CE.



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ELEIÇÃO DIRETORIA ADMINISTRATIVA E CONSELHO FISCAL

Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Metroviários 
e Conexos de Fortaleza e Região Metropolitana – SINDMETRO - CNPJ – 

06.218.706/0001-00 * REGISTRO SINDICAL – 914.008.295.91278-7
O Coordenador Geral do Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Trans-
portes Metroviários e Conexos de Fortaleza e Região Metropolitana - SIND-
METRO, no uso de suas atribuições Constitucionais Civís e Estatutárias, torna 
público e a quem interessar que no proximo dia 28 de junho de 2022 será 
realizada  a ELEIÇÃO para renovação de sua DIRETORIA ADMINISTRATIVA 
e CONSELHO FISCAL, TRIÊNIO 2022/2025. Os sócios e sócias do SINDME-
TRO interessados em participarem da eleição deverão estar em dia com suas 
obrigações estatutárias e protocolarem  o requerimento com pedido de registro 
de suas chapas no prazo de 05 (cinco) dias após a publicação deste EDITAL 
na sede do sindicato sito á Rua 24 de Maio 1009, sala 117, Centro, Fortaleza-
-Ceará entre o horário de 13:00 e 17:00. O local da VOTAÇÃO, que terá URNA 
ÚNICA, ocorrerá na sede do SINDICATO. Não haverá uma URNA ITINERAN-
TE. Fortaleza-Ceará, 17 de junho de 2022. Joaquim Helenio Albuquerque 
Gomes - Coordenador Geral - SINDMETRO. 

LIMA TRANSPORTE E SERVIÇOS LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Renovação da Licença 
de Operação para Extração de Argila, localizada nos municípios de Russas e Quixeré, no Sítio Arraial, S/N, Estrada 
Real, Zona Rural, com validade de 5 anos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

A J R DE MOURA MADEIRAS
Torna público que recebeu do INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA-IMAC a LO 
para atividade de fabricação de artefatos de madeira, no município de Caucaia, na Rua Santo Expedito n 
100, bairro Araturi. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento do IMAC.

COSTA BRASIL CARCINICULTURA LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Renovação da LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO para ATIVIDADE DE CARCINICULTURA, localizada no município de ACARAÚ-CE, no 
SITIO CAITITU, BARRINHA, S/N, ZONA RURAL – 62580-000, com validade de 08/06/2027. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

CARCINICULTURA SÃO PEDRO LTDA.
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Renovação da LICENÇA DE 
OPERAÇÃO para ATIVIDADE DE CARCINICULTURA, localizada no município de ACARAÚ-CE, na ILHA DOS PATOS, 
S/N, DISTRITO DE CORA GRANDE, ZONA RURAL – 62580-000, com validade de 08/06/2027. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

VICTOR MESQUITA PEREIRA - CPF: 627.078.493-08
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de Insta-
lação (LI) para construção de residência unifamiliar localizada no Loteamento Alphaville Ceará Residencial 02, Alameda 
Uruguai, Quadra MA1, Lote 28 - Cidade Alpha, Eusébio - Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

FRED JORGE ALMEIDA LEITE - CPF: 218.940.863-68
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de Insta-
lação (LI) para construção de residência unifamiliar localizada no Jardins do Lago, Alameda das Cajazeiras, Quadra 11, 
Lote 22 - Urucunema, Eusébio - Ce. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

100% COMERCIO DE GÁS LTDA 
Torna público que recebeu do Instituto de Meio Ambiente de Caucaia - IMAC a “Licença Ambiental por Adesão e Com-
promisso N° 14/22” para atividade do empreendimento de Base de revenda de gás liquefeito do petróleo, localizado na 
Rua Central, N° 327, São Miguel, Caucaia-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da IMAC.

A T BARBOSA DE CARVALHO LTDA
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a “Licença de Operação de 
SPU: nº 09414690-0” para atividade do empreendimento de  Extração de Calcário e Magnesita., localizado no SIT. 
PEROABA, S/N, Zona Rural de Jaguaruana - CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

MEMP CONSTRUÇÕES LTDA
Torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo (SEMURB) de São Gonçalo do Amarante a Auto-
rização Ambiental para Supressão de Vegetação em um Imóvel de sua propriedade com área total de 40.000m² sito a RUA JONAS 
ALCÂNTARA, S/N - (AREA 01) REMANESCEN – PASSAGEM, São Gonçalo do Amarante - CE; Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMURB no qual esta publicação é parte integrante.
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A mesma receita aplicada nos reajustes das contas de luz 
foi usada para os combustíveis. No primeiro caso, o fim das 
bandeiras de escassez hídrica abriu a porteira para os rea-
justes autorizados pela Aneel (de apenas 25% aqui no Cea-
rá, por exemplo). No segundo caso, coincidentemente – ou 
não –, a mesma metodologia foi aplicada na última sexta-
-feira (17). Com a porteira aberta, após a recém aprovada 
medida milagrosa do teto do ICMS dos combustíveis nos 
Estados, a Petrobras empurrou, mais uma vez, goela abaixo 
dos brasileiros, aumentos sobre gasolina (5,18%); e diesel 
(14,26%). Mexer na presidência estatal não resolveu, ao que 
parece. E, semelhantemente, mexer no ICMS também não 
– afinal, nem deu tempo tal redução chegar às bombas.

O Governo está perdido. As eleições se aproximam e o 
desespero com o descontrole da situação toma de conta. 
Agora se fala em CPI da Petrobras e abrir sua “caixa-pre-
ta” – assim como o do BNDES, que não deu em nada –, 
como se isso fosse realmente resolver a situação de muitos 
trabalhadores que precisam diariamente, abastecerem seus 
veículos para enfrentar a cruel inflação que aí está e conse-
guir colocar algum pão em casa. Já estamos no quarto ano 
do atual governo, e só no último é que vai se preocupar 
com isso, porque afeta diretamente, os planos de reeleição? 
Outro ‘temor’ do Governo, para desviar o foco ou criar fac-
toides, é uma ‘greve’ dos caminhoneiros. Se não pararam 
o País até agora, como em 2018 – quando o litro do diesel 
estava em R$ 3,30 – acha mesmo que vão parar agora, com 
o valor de R$ 8? Se a categoria apoia o Governo, então...

Combustíveis: Governo perdido

14º INSS. Depois de meses parado na Câmara dos Deputados, o projeto de lei que determina o pagamento 
excepcional de um 14º benefício a aposentados, pensionistas e demais segurados do INSS voltou a andar. 
Com parecer favorável da CCJ, a decisão é de que o projeto deverá ser discutido por comissão especial.

O efeito sobre a inflação 
dos novos reajustes da ga-
solina e do óleo diesel não 
deve ficar restrito a junho. 
Segundo analistas, os au-
mentos anunciados nesta 
sexta-feira (17) pela Pe-
trobras também vão gerar 
reflexo no IPCA (Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor Amplo) em julho.

Não bastasse o impacto dos 
reajustes por si só, os ataques 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e de aliados contra a esta-
tal intensificam o clima de ten-
são no mercado. Esse contexto 
pode elevar o câmbio e, conse-
quentemente, turbinar as pres-
sões sobre os combustíveis e a 
inflação, avaliam economistas. 
De acordo com a Petrobras, o 
preço médio da gasolina nas 
refinarias foi reajustado em 
5,2% no último sábado (18), e 
o valor do diesel, em 14,3%.

A política da companhia 
acompanha a variação do pe-
tróleo e da taxa de câmbio. Es-
pecialistas, contudo, dizem que 
os reajustes ainda não foram su-
ficientes para zerar a defasagem 
dos produtos frente a cotações 
internacionais.

O economista André Braz, do 
FGV Ibre (Instituto Brasilei-
ro de Economia da Fundação 
Getulio Vargas), projeta que a 
nova alta da gasolina vai gerar 
impacto de 0,14 ponto percen-
tual no IPCA, distribuído nos 
meses de junho e julho. No 
caso do diesel, o efeito estima-
do é de 0,04 ponto percentual 
em igual período. “No IPCA 

deste mês, vai aparecer apenas 
metade do aumento da gaso-
lina e metade do aumento do 
diesel. Hoje [sexta-feira] é dia 
17, e boa parte da coleta dos 
preços já foi realizada”, afirma.

Com os reajustes, Braz ele-
vou sua previsão para a infla-
ção no acumulado deste ano: 
de 9% para 9,2%.O que pode 
amenizar as pressões nos pró-
ximos meses, segundo ele, é o 
avanço de medidas do gover-
no federal que tentam conter 
os preços. Às vésperas das 
eleições, o Congresso con-
cluiu a votação de um projeto 
de lei que estabelece um teto 
para as alíquotas do ICMS so-
bre combustíveis.

Na próxima semana, os 
parlamentares também de-
vem debater a chamada PEC 
dos Combustíveis. A proposta 
autoriza o governo a zerar tri-
butos federais sobre a gasolina 
e compensar estados que de-
cidam reduzir o ICMS sobre o 
diesel e o gás de cozinha.

Pelos cálculos do economista 
Daniel Karp, do banco Santan-
der, o novo reajuste da gasolina 
deve gerar impacto de 0,13 pon-
to percentual no IPCA, concen-
trado no índice de julho e tam-
bém com efeito em junho.

“O combustível [gasolina] 
tem peso de 6,8% no indicador 
oficial de inflação, e vemos ris-
co de novos aumentos no curto 
prazo, uma vez que diferentes 
métricas apontam defasagem 
de 13% até 50% em relação aos 
preços internacionais”, diz Karp. 
“Tendo em vista a elevada dose 

de incertezas no cenário, devi-
do a medidas que têm poten-
cial para reduzir os preços dos 
combustíveis aos consumidores, 
estamos aguardando os desdo-
bramentos da tramitação des-
ses projetos no Congresso Na-
cional, e ainda não alteramos 
nossa projeção oficial para a 
alta do IPCA em 2022”, acres-
centa. A previsão mais recente 
do Santander, divulgada no 
começo de junho, aponta in-
flação de 9,5% ao final do ano.

Pressão
A carestia dos combustíveis 

virou dor de cabeça para Bol-
sonaro às vésperas das eleições. 
A inflação de produtos como a 
gasolina e o diesel é vista por 
membros da campanha do 
presidente como principal 
obstáculo para a reeleição. Ser-
gio Vale, economista-chefe da 
consultoria MB Associados, 
entende que os recentes ata-
ques de Bolsonaro e aliados 
contra a Petrobras tendem a 
gerar pressão adicional sobre a 
taxa de câmbio, pressionando 
novamente os combustíveis.

Assim, o efeito das propos-
tas em discussão para baixar os 
preços seria atropelado pela tur-
bulência que cerca a estatal. Vale 
ainda sinaliza que os projetos do 
governo causam preocupação 
devido aos possíveis reflexos 
nas contas públicas. Por ora, 
a MB prevê IPCA de 8,7% no 
acumulado de 2022, mas o 
economista diz que há grandes 
chances de a estimativa ser revi-
sada em breve para mais de 9%.

Contudo, ele também reco-
nhece que o indicador pode ficar 
acima de 9% até dezembro, em 
meio ao cenário de pressão do 
petróleo e ruídos envolvendo 
os preços no Brasil. Em 12 me-
ses até maio, o IPCA acumulou 
forte variação de 11,73%. Ana-
listas ainda enxergam uma de-
saceleração até dezembro.

Nesta sexta, Bolsonaro cha-
mou o anúncio da Petrobras 
de “traição com o povo bra-
sileiro”. Já o presidente da Câ-
mara, deputado Arthur Lira 
(PP-AL), afirmou que “vai 
para o pau” para “rever tudo 
de preços” de combustíveis. 

Reflexos no bolso
A inflação dos combustí-

veis costuma ser sentida de 
maneiras diferentes pelos con-
sumidores brasileiros. De um 
lado, quem tem carro percebe 
o aumento da gasolina direta-
mente nas bombas dos postos. 
No caso do diesel, o impacto é 
indireto para os consumidores 
finais de bens e serviços. Isso 
ocorre porque o combustível é 
usado no transporte de merca-
dorias e passageiros.

Ou seja, quando sobe, acaba 
pressionando os custos dos fre-
tes de produtos diversos, como 
os alimentos, e as passagens de 
ônibus. A política de preços da 
Petrobras é alvo de uma série 
de críticas de caminhoneiros, 
que vêm relatando descon-
tentamento com o governo 
federal. Lideranças da cate-
goria têm repetido ameaças 
de greve nos últimos meses.

Cascata
Setores importantes da 

economia deverão repassar 
a alta dos combustíveis 
a seus produtos nos pró-
ximos meses. Preços em 
áreas cruciais para o dia 
a dia do brasileiro como 
transporte, alimentação, 
vestuário e construção 
civil devem ter elevação, 
agravando a pressão infla-
cionária dos últimos me-
ses. O efeito mais direto 
ocorre, naturalmente, nos 
preços dos fretes rodoviá-
rios, passagens de ônibus 
urbanos e interestaduais, 
de avião e da viagem em 
aplicativos de transporte.

Cascata II
Outro setor bem sensível 

a esses aumentos de com-
bustível é o de alimentação. 
O custo de tudo que os bra-
sileiros consomem e que 
necessita de deslocamento 
também vai aumentar, 
segundo a Fipe. Vai ficar 
mais caro distribuir, man-
dar o alimento de um lado 
para outro. Logo, o custo 
agregado do produto sobe, 
o custo para o produto 
chegar à mesa do traba-
lhador. Até aqui, nada de 
novo, já que os efeitos se 
repetem. A novidade é a 
piora do custo de vida, 
pois a renda só encolhe.

Alarde
Bolsonaro cria alarde de 

que o valor de mercado da 
Petrobras deve cair mais 
R$ 30 bilhões em razão da 
articulação, comandada 
por ele, para a abertura 
de CPI sobre a estatal. Ele 
responsabilizou sócios 
minoritários pela queda 
de valor da empresa. Na 
última sexta-feira (17), 
a estatal perdeu R$ 27,3 
bilhões de valor de merca-
do, segundo a plataforma 
de dados financeiros 
Economática, em razão da 
reação do Governo ao novo 
reajuste dos combustíveis. 
O colchão do lucro abissal 
já cobre o ‘rombo’.

Fatos reais
Enquanto Bolsonaro en-

saia seus xiliques e o que 
dizer aos seus apoiadores, 
os números só aumentam. 
Entre janeiro de 2019 e 17 
de junho de 2022, o diesel 
nas refinarias explodiu 
203%, a gasolina surtou 
em 169,1% e o GLP saltou 
escancarados 119,1%, 
segundo o Dieese/FUP. En-
quanto isso, o salário mí-
nimo aumentou 21,4% no 
período. “A quatro meses 
das eleições, Bolsonaro se 
diz contrário às altas dos 
derivados, as quais deve-
ria ter combatido desde 
o início de seu Governo”, 
disse a FUP, em nota.

Inflação: Reajuste de combustíveis é solavanco  
O efeito sobre a inflação dos novos reajustes da 
gasolina e do óleo diesel não deve ficar restrito 
a junho. Segundo analistas, os aumentos pela 
Petrobras também vão gerar reflexo no IPCA 
em julho. Não bastasse o impacto dos reajustes 
por si só, os ataques de Bolsonaro e de aliados 
contra a estatal intensificam o clima de tensão no 
mercado. Esse contexto pode elevar o câmbio e, 
consequentemente, turbinar as pressões sobre os 
combustíveis e a inflação, avaliam economistas. 
Efeito dominó à vista nos preços de tudo...

Revolta apenas em palavras soltas ao vento  
“A grande falha e 
incompetência do go-
verno Bolsonaro foi não 
ter reestruturado a Pe-
trobras e suas operações 
no início do governo”, 
disse Wallace Landim, 
o Chorão, presidente da 
Associação Brasileira de 

Condutores de Veículos Automotores (Abrava), em nota. 
Ter valentia pra apenas falar é fácil. Agir novamente, como 
a categoria fez, em 2018, são outros quinhentos...

Reajuste de combustíveis 
aumenta risco de inflação maior 
Economistas apontam que a nova alta no preço dos combustíveis vai gerar 
impacto no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, em junho e julho

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratantes: Secretaria de Planejamento e Finanças, Secre-
taria de Educação, Secretaria de Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Social. Extrato dos 
contratos resultantes do Pregão Eletrônico nº 2022.04.28.01-PP: nº 2022.04.28.01-01 - Valor 
global: R$ 16.692,00; nº 2022.04.28.01-02 - Valor global: R$ 24.000,00; nº 2022.04.28.01-03 
- Valor global: R$ 13.200,00; nº 2022.04.28.01-04 - Valor global: R$ 6.000,00; nº 2022.04.28.01-
05 - Valor global: R$ 24.000,00 - Contratada: Tiago de Lima Carneiro, através de seu repre-
sentante legal, o Sr. Tiago de Lima Carneiro. Objeto: Contratação de serviço de manutenção 
preventiva e corretiva em computadores e terminais virtualizados, impressoras, redes de infor-
mática e gerenciamento das redes de responsabilidade das diversas secretarias do município. 
Prazo de vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura. Assinam pelas contratantes: Se-
cretários (as), José Erismá Nobre da Silveira Filho, Veruzia Jardim de Queiroz, Izaura Gomes 
do Nascimento de Oliveira. Data das assinaturas dos contratos: 27/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana 
Arruda Mota, Secretária. Extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico 10.013/2021-
PERP: nº 10.013/2022-02SMS - Valor global: R$590.638,60 - Contratada: DX Computadores 
LTDA - EPP, através de seu representante legal, o Sr. João Renato Pereira Freire. Objeto: 
Aquisição de equipamentos e material permanente para a informatização das Unidades de 
Saúde e a qualificação dos dados da Atenção Primária à Saúde, visando subsidiar a gestão 
dos serviços de saúde e na melhoria da clínica. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data da 
assinatura do contrato: 08/06/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante: Secretaria de Agricultura Familiar e Desenvol-
vimento Rural, Secretaria da Educação, Secretaria de Desenvolvimento Social, Secretaria da 
Saúde, Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos. Extrato 
dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico nº 00.006/2021-PERP: nº 00.006/2021-01SA-
FDR - Valor global: R$ 2.907.955,00; nº 00.006/2021-04SME - Valor global: R$ 288.960,00; 
nº 00.006/2021-05SMS - Valor global: R$ 288.960,00; nº 00.006/2021-07SEDUMASP - Valor 
global: R$ 5.098.060,00 - Contratada: Cariri Edificações, Serviços e Condições EIRELI, atra-
vés de seu representante legal, o Sr. Carlos Douglas Almeida Leandro. nº 00.006/2021-02SA-
FDR - Valor global: R$ 114.000,00; nº 00.006/2021-06SDS - Valor global: R$ 114.000,00; nº 
00.006/2021-08SEDUMASP - Valor global: R$ 1.571.735,00 - Contratada: Dinamic Serviços 
EIRELI, através de seu representante legal, o Sr. Paulo Roberto Soares Coutinho Junior. nº 
00.006/2021-03SAFDR - Valor global: R$ 66.000,00; nº 00.006/2021-09SEDUMASP - Valor 
global: R$ 299.250,00 - Contratada: J. J. Locações e Construções EIRELI - ME, através de 
seu representante legal o Sr. Francisco do Vale Pinto Junior. Objeto: Registro de preços para 
futura e eventual contratação de serviço de locação de veículos pesados, para atender as 
necessidades das diversas secretarias do município. Prazo de vigência: 12 meses, a partir 
da data de assinatura. Assina pela contratante: Secretários, Raimundo Ribeiro Damasceno, 
Veruzia Jardim de Queiroz, Lady Diana Arruda Mota, Izaura Gomes do Nascimento de Olivei-
ra, Pedro Teixeira Pequeno Neto. Data das assinaturas dos contratos: 16/02/2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 
15.06.09.01.22-PE - O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos interessados, que 
no próximo dia 01/07/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação, cujo 
objeto: Aquisição de um veículo tipo passeio (sedã) cor branca 0 (zero) km, para atender as 
necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, através da estruturação da 
Rede de Proteção Social Básica Especial, 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 Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, Quixeramobim/CE; no en-
dereço 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 18h. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

TV Mucuripe Ltda, CNPJ: 01.757.090/004-75. Torna público que foi concedida pela Autarquia Mu-
nicipal de Meio Ambiente a Regularização da Licença de Operação-REG.LO, para a atividade de 
Sistema de Comunicação-Rádio, localizada na Av. Contador Humberto Sena, S/N, Bairro Dr. José 
Airton Machado, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato 
das Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 2022.05.10.01-PERP: nº 
2022.05.10.01-A-SRP - Valor Global: R$2.630.399,81 - Contratada: Gilvan Teixeira Mauricio EI-
RELI, através de seu representante legal, o Sr. Gilvan Teixeira Mauricio; nº 2022.05.10.01-B-SRP 
- Valor global: R$ 538.999,12 - Contratada: Marcela Maria Pimentel EIRELI, através de sua re-
presentante legal, a Sra. Marcela Maria Pimentel; nº 2022.05.10.01-C-SRP - Valor global: R$ 
3.955.495,84 - Contratada: Luiz Mauro Ferreira - ME. Através de seu representante legal, o Sr. 
Luiz Mauro Ferreira. Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 
de construção, elétricos, hidráulicos, madeiramento, esquadrias, aço, pintura, EPI’S, equipa-
mentos de uso permanente e ferramentas de uso diário para as atividades de manutenção de 
vias (pavimentações, esgotos, galerias, asfalto, etc.), praças, prédios e espaços públicos do 
município. Prazo de vigência: 12 meses contados a partir de sua assinatura. Data das assina-
turas da Ata de Registro de Preço: 13/06/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público 
resultado da fase de Habilitação e abertura das proposta de preços referente à Concorrência 
Pública Nº SI-CP002/2022, que objetiva a Contratação de empresa especializada para pavi-
mentação asfáltica em TSS da estrada que liga a Rodovia Federal BR-226 ao Distrito de São 
Joaquim, através da Secretaria de Infraestrutura, deste município, conforme Projeto Básico, 
parte integrante deste processo. Empresas Habilitadas: 01.  Conpate Engenharia Ltda - EPP; 
02. Cermil Construção e Mineração Ltda - ME; 03. Martins e Carneiro Construção Civil Ltda - 
ME; 04. ÁGUIA Construções e Incorporações Ltda; 05. A T L Construções e Serviços Eireli; 06. 
Construtora Impacto Comércio e Serviços Eireli; 07. Eletrocampo Serviços E Construções Ltda; 
08. ARN Construções Ltda; 09. Urbana Limpeza e Manutenção Viária Eireli - ME; 10. A.L Teixei-
ra Pinheiro Ltda; 11. RG2 Terraplanagem Ltda; Empresas Inabilitadas: 01. N.R Construções e 
Serviços Eireli - ME; 02. Caldas & Furlani Engenharia Ltda - EPP; 03. Ferreira Construtora Ltda; 
04. Medeiros Construções e Serviços Ltda - ME. Fica aberto prazo recursal previsto no artigo 
109, I, “a” da Lei nº 8.666/93, caso haja a intenção de interpor recurso, o mesmo só será aceito 
sendo protocolado à Comissão Permanente de Licitação, situada à Avenida Francisco França 
Cambraia, n.º 265, Bairro Centro. Ficando marcada abertura das propostas de preços das 
empresas habilitadas, para o dia 28/06/2022, às 07:30h, caso não haja interposição de recurso 
apresentado dentro do prazo. Maiores informações: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  - https://
www.senadorpompeu.ce.gov.br/, ou no endereço Avenida Francisco França Cambraia, s/n.º, 
Bairro Centro - Senador Pompeu/CE. José Higo dos Reis Rocha.

ESTADO DO CEARÁ- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO 
DE ICAPUÍ - AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - N.º 2022.06.10.01– 
ABERTURA: 01 de JULHO de 2022 às 08h30min. JULGAMENTO: menor preço por 
Item. OBJETO: Aquisição de Motores e Bombeadores Submersos para Suprir as 
necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto-SAAE, do Município de Icapuí-
CE., conforme especificações contidas no Termo de Referência.  Informações: Rua 
Floriano Monteiro, 1460, Centro – Icapuí - CE ou (88) 3432.1206 de 07h00min às 
13h00min. Renato de Sousa Rebouças – Pregoeiro.

A Diretoria do Sindicato dos Engenheiros no Estado do Ceará-SENGE-CE, na forma das 
disposições legais e estatutárias CONVOCA todos os associados para uma ASSEMBLEIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA que será realizada no dia 23 DE JUNHO DE 2022 às 17 horas, em primeira 
convocação com a presença da maioria simples dos associados ou às 18 horas, em segunda 
convocação, com a presença de qualquer número de associados, na sede do Sindicato, localizada na 
rua Alegre, n°01 – Praia de Iracema, Fortaleza, Estado do Ceará,para deliberarem exclusivamente 
sobre a seguinte ORDEM DO DIA: a) Alteração do Estatuto do Sindicato dos Engenheiros no 
Estado do Ceará. Fortaleza/CE, 20 de junho de 2022. 

Engª Civil TEODORA XIMENES DA SILVEIRA

  PRESIDENTE DO SENGE-CE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO -  ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO ESTADO DO CEARÁ - SENGE-CE

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL  ORDINÁRIA DE 
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E  POSSE DE DIRETORIA 

A comissão para constituição, fundação, eleição e posse de diretoria  da Associação 
Instituto de Estudos e Pesquisas em Terapia Ocupacional - IEPTO, neste ato, 
representado pelo senhor Helber Farias Gomes, CPF  547.079.783-04, RG 96002382363 
SSPDS/CE, brasileiro, advogado, casado.  Convoca a todos os interessados, para a 
realização da Assembleia Geral, no dia  28 de junho de 2022, às 08:00 (oito horas 
da manhã) em primeira convocação,  em seguida, às 08:30 (oito e meia da manhã), 
em segunda convocação, com os  presentes. A Assembleia ocorrerá na Rua Coronel 
Linhares nº 2375/2391,  Dionísio Torres, CEP 60.170-241, Fortaleza - Ceará, a fim 
de serem deliberados  e discutidos a seguinte ordem do dia: 01- Deliberação sobre a 
fundação da  Associação Instituto de Estudos e Pesquisas em Terapia Ocupacional - 
IEPTO;  02- Aprovação do Estatuto Social da entidade; 03- Eleição e posse da Diretoria;  
04- Assuntos de interesse geral. Fortaleza/CE, 20 de junho de 2022 

     HELBER FARIAS GOMES
Comissão de Constituição e Fundação do IEPTO

ESTADO DO CEARÁ-PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA EXTRATO DA ATA 
DE REGISTRO DE PREÇO-ARP N°. 1306/2022-DIV.  ÓRGÃO GERENCIADOR 
DA ATA: SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA  E SERVIÇOS PÚBLICOS -CNPJ N° 
23.478.597/0001-80. DETENTORES DA  ARP-EMPRESA: OSWALDELIO C FONTENELE-
ME, CNPJ: 13.017.715/0001- 07, VENCEDORA DOS ITENS I: R$ 11.509,92, III: R$ 
21.840,00, V: R$ 24.339,92,  VI: R$ 46.260,00, VII: R$ 11.400,00, IX: R$ 15.600,00, 
XI: R$ 53.250,00, XIII:  R$ 92.400,00, XIV: R$ 91.019,20, XVII: R$ 18.999,96, 
XVIII: R$ 22.850,00, XIX:  R$ 3.150,00, XX: R$ 4.170,00, XXI: R$ 3.150,00, XXII: 
R$ 6.419,88, XXV: R$  12.448,80, XXVI: R$ 3.619,92, XXVII: R$ 4.529,80 E ITEM 
XXVIII: R$ 2.850,00.  EMPRESA: S.S. LIBERATO-ME, CNPJ: 29.720.808/0001-25, 
VENCEDORA  DOS ITENS II: R$ 28.550,00, IV: R$ 22.284,00, VIII: R$ 17.470,00, 
X: R$ 8.350,00,  XII: R$ 198.900,00, XV: R$ 236.385,00, XVI: R$ 67.000,00, XXIII: 
R$ 22.440,00,  XXIV: R$ 7.300,00, XXIX: R$ 12.580,00, XXX: R$ 5.648,00 E ITEM 
XXXI: R$  6.487,00 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: DECRETOS FEDERAIS N° 7.892/2013,  
7.903/2013, 10.024/2019. LEI FEDERAL N° 10.520/2002, SUBSIDIADA PELA  LEI 
FEDERAL N°. 8.666/93. LICITAÇÃO: PREGÃO PRESENCIAL N.º  2022.23.05.01-
SRP. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. OBJETO: SELEÇÃO  DA MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS  AQUISIÇÕES DE PNEUS, CÂMARAS 
DE AR E PROTETORES TODOS NOVOS  DE PRIMEIRO USO E DE FABRICAÇÃO NACIONAL, 
PARA ATENDER  AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA  
MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES  CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, DO EDITAL. DO VALOR  GLOBAL: R$ 1.083.201,40 (UM 
MILHÃO OITENTA E TRÊS MIL DUZENTOS  E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS). 
DA VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.  DATA DA ASSINATURA DA ARP: 13/06/2022. 
DO FORO: COMARCA DO  MUNICÍPIO DE BARROQUINHA. SIGNATÁRIOS: JOSÉ 
MAURÍCIO  MAGALHÃES JÚNIOR (SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS  
PÚBLICOS-GERENCIADOR DA ARP) / OSWALDELIO CARVALHO  FONTENELE- 
OSWALDELIO C FONTENELE-ME, SUELY SOUSA  LIBERATO- S.S. LIBERATO-ME. 
(REPRESENTANTES-DETENTORES DE  PREÇO). Barroquinha 13 de Junho de 2022. 
Comissão de Licitação.

A CANOPUS CONSTRUÇÕES FORTALEZA LTDA., TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU 
DO INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA - IMAC, A RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO Nº 30/22 PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR GRAN VILLAGE CAUCAIA II LOCALI-
ZADO NA RUA 15 DE NOVEMBRO, Nº 941, ITAMBÉ, CAUCAIA-CE. FOI DETERMINADO 
O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LI-
CENCIAMENTO DO IMAC.

CONSTRUTORA FABER LTDA
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) para a construção de residência unifamiliar 
localizada na Rua Embauba 22, terreno desmembrado A parte do lote 2, quadra unica, 
matricula 20216 - Centro, no município de Eusébio/CE. Foi determinado o cumprimen-
to das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no 
qual esta publicação é parte integrante.
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Empate. Santos e Bragantino empataram em 2 a 2 pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na noite 
deste sábado (18) no estádio da Vila Belmiro. Com este resultado as duas equipes perderam a oportunidade de 
entrarem no G4 da competição (zona de classificação direta para a próxima edição da Copa Libertadores).ESPORTES
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Polícia Federal

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Como cidadão quero, neste espaço democrático deste 
jornal, enaltecer o extraordinário trabalho da Polícia 
Federal que mesmo sem os necessários recursos finan-
ceiro e técnicos desvendou o crime da Amazônia num 
trabalho gigantesco de seus membros. O Brasil deve se 
orgulhar de sua PF.

TÍTULO Pouco tempo depois de 
vencer a semifinal contra Simona 
Halep, Beatriz Haddad Maia voltou à 
quadra para enfrentar a chinesa Shuai 
Zhang, 54ª colocada do ranking, na 
decisão do WTA 250 de Birmingham. O 
confronto, no entanto, durou apenas 37 
minutos. A brasileira vencia o primei-
ro set por 5/4, quando a adversária 
abandonou a disputa. Com isso, a ca-
nhota é campeã pela segunda semana 
seguinte, já que domingo passado ela 
levantou o troféu em Nottingham.

COM BENIGNO Não poderia ser melhor do que a 
quinta do feriado. Com Benigno Junior estive no Raimundo do 
Queijo passando pelo Flórida e termnando o giro no Bar do 
Toim que é a sede da embaixada da cachaça recanto dos mais 
agradáeis e que reúne só gente da melhor qualidade. A foto 
deste tópico mostra momento de comemoração do aniversário 
deste jovem e vitorioso secretário municipal.

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

FOTO PAUL ELLIS / AFP

Em um jogo de poucas 
oportunidades, Cuiabá e 
Ceará ficaram no empate 
sem gols na abertura da 13ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. O duelo da noite des-
te sábado (18) aconteceu na 
Arena Pantanal. O time nor-
destino chega a sete empates 
(três seguidos) e se torna o 
clube com mais igualdades 
no Campeonato Brasileiro. 
O resultado faz com que o 
clube alvinegro durma na 
décima colocação, com 16 
pontos. Já o time auriverde, 
com 13, permanece na zona 
de rebaixamento, ocupando 
o 18º posto.

Mesmo atuando em casa, 
o Cuiabá pecou demais na 
partida. Sem intensidade e 
meias criativos, não conse-
guiu levar perigo ao gol de-
fendido por João Ricardo. O 
atacante André Luís, pela di-
reita, foi quem mais procu-
rou jogo e tentou fazer algo 
de diferente.

O time ainda tentou ado-
tar uma postura mais agres-
siva na volta do vestiário, 
mas o ímpeto foi facilmen-
te contido pelos visitantes. 
Poupando peças importan-
tes para o jogo contra o For-
taleza no meio da semana 
pela Copa do Brasil, como 
Vina e Mendoza, o Ceará 
adotou uma postura mais 
retraída em campo. O téc-
nico Marquinhos Santos 
apostou em dois volantes no 
meio-campo e enfraqueceu 
o poder de criação do time 
alvinegro.

A solução encontrada 

pela equipe foi levantar bo-
las na área para aproveitar 
a altura de Cléber, que saiu 
aos 13 minutos do segundo 
tempo. No chão, Iury Cas-
tilho foi quem mais tentou. 
Com o crescimento do time 
mato-grossense na etapa 
final, o treinador fechou 
ainda mais o clube alvine-
gro, ao reforçar a marcação 
no meio. O primeiro tempo 
entre as equipes foi muito 
fraco, com muitas paralisa-
ções e apenas uma finaliza-
ção certa. O único lance de 
perigo veio aos 38 minutos, 
quando Pacheco bateu cru-
zado e acertou a trave.

O Cuiabá voltou melhor 
do intervalo e passou a pres-
sionar o adversário. Após 12 

minutos de superioridade, 
o Ceará fez três mudanças 
e conseguiu reequilibrar o 
embate. E quase nada acon-
teceu. A melhor chance para 
mudar o placar veio aos 37 
minutos, quando Luiz Otá-
vio cabeceou em cima de 
Walter.  

Este lance foi a única con-
clusão certa do time alvi-
negro em toda a partida. O 
Cuiabá também acertou o 
gol adversário apenas uma 
vez. Nino Paraíba entrou em 
campo aos 29 minutos do 
segundo tempo e, com ape-
nas cinco minutos em cam-
po, recebeu o cartão amarelo 
por uma dividida no meio-
-campo.

Bruno Pacheco não foi 

mal no confronto, mas pro-
tagonizou a cena mais inu-
sitada. Aos 11 minutos do 
primeiro, ele deixou a bola 
escorregar na cobrança de 
lateral, fazendo com que ela 
saísse sem nenhuma direção. 
O árbitro anotou reversão 
no lance.

O Ceará entra em campo 
nesta quarta-feira (22), às 
19h30, para o clássico con-
tra o Fortaleza nas oitavas 
de final da Copa do Brasil. 
Já o Cuiabá, eliminado do 
torneio mata-mata, volta a 
jogar apenas pela 14ª roda-
da, quando visita o Goiás 
no domingo (26), às 18 ho-
ras. Na mesma data e horá-
rio, o Ceará recebe o Atléti-
co Goianiense.

O resultado fez que o clube cearense ficasse na  décima colocação na competição nacional, com 16 pontos

Castelinho
Ele é uma nome muito querido na política e na so-

ciedade. Me refiro ao amigo Castelinho que era um dos 
mais cumprimentados no Raimundo dos Queijos. Ele 
estava com o filho, um tricolor de verdade.

Ribamar Bezerra
Eu errei. Na coluna de sexta feira passada sobreo 

Ribamar Bezerra eu disse que estive com ele nos 93 anos 
do Náutico, quando o certo foi no encontro dos tricolo-
res no Bourbon Hotel, na Beira Mar, por sinal luxuoso 
hotel.

Corrigindo
Na foto de sexta-feira passada nesta coluna o certo é 

Wilton Daher e não Danes como saiu. E a secrtária do 
presidente Marcelo Paz é Lara e não Mara.

Entrou na fila
Lamentavelmente aquele grande nome de nosso es-

porte entrou na fila.

Meus sentimentos
Pesaroço mando meu abraço de solidariedade cristã 

ao cel. Gomes pelo falecimento de sua querida esposa.

Correções
No tópico de quinta-feira sobre a força expedicionária 

brasileira. 1) O deputado Manoel Duca no exercício e não 
no exército. Em vez de decenas leia decência. 2) Na foto 
do Náutico eu esqueci de dizer que o presidente Jardson 
está na foto. 3) Narcílio Pinheiro em vez de Barcílio. 4) 
O nome do brigadeiro patrono da infantaria é Samapio e 
não Samálio. 5) Castelo Branco era respeitável.

Cachorros
Era só o que faltava. Em São Pauo foi realizada uma 

corrida envolvendo cerca de cães. E sabe que foi o nome 
da corrida? Corrida de Cãopeões.

O primeiro clube
O Fortaleza será o primeiro clube a se transformar em 

sociedade anônima. O executivo e empresário Geraldo 
Luciano cuida do assunto.

Juá Forró
Juazeiro do Norte depois de 10 anos voltou com o 

seu forró Juá levando muita gente do Cariri a esta festa 
tradicional.

Totolec
O São João vai mudar a vida de muita gente. O Toto-

lec e a Loteria dos Sonhos estarão conferindo valiosos 
prêmios.

Duas atrações
Redondo e Osvaldinho são as atrações da festa do 

chitão no dia 9 de julho no Clube dos Diários.

Ceará empata sem gols com 
Cuiabá fora de casa no Brasileirão 
Na abertura da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o clube alvinegro
de Marquinhos Santos empatou em 0 a 0 com o time de Mato Grosso

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339678- José Firmo Gonçalves de Araújo e Maria Edileuza Pereira Alves;
339679- Samuel Americo dos Santos e Ana Caroline Rodrigues de Brito; 
339680- Carlos Alexandre André de Aquino e Elizangela de Oliveira Pimentel Ribeiro;
339681- Maria Manuela Lima Arruda e Mariana Moura Barquete;
339682- Julio Cesar Silva de Freitas e Ana Cristina Cantuária da Penha;
339683- Francisco Romildo Sousa Mesquita e Maria de Jesus Batista Holanda;
339684- Francisco da Costa Lopes e Ana Marcia Barbosa da Luz;
339685- Israel Souza da Silva e Francisco Bruno Almada Carvalho; 
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, 17 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo- A Oficiala

C A R T Ó R I O C A V A L C A N T I F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41822 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SAMUEL EVANGELISTA PAIXAO CAVALCANTE e IRIEIDE VERÇOSA DE MORAIS;
Edital n° 41820 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
AURICELIO DE SOUSA TOME e ANTONIA MOREIRA LIMA MELO;
Edital n° 41821 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ONOFRE FERNANDES DUARTE e MARYLENA ARRUDA PINHEIRO;
Edital n° 41823 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RONALDO CESAR ARAÚJO MOURA e FRANCISCA ANDREZA SANTOS DE SOUSA;
Edital n° 41824 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ DOMINGOS COELHO DE SOUSA e FRANCISCA ILMA NASCIMENTO DE SOUZA;
Edital n° 41825 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FREDERICO OZANAN CAVALCANTE ARAUJO e NEURIANE FERREIRA LIMA;
Edital n° 41826 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL PEREIRA FÉLIX e NATALICE RODRIGUES CAETANO;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins. Lavra-
do para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,CE, 17/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 27705 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELIPE BARROS TELES e ALEXIA NATHÁLIA BRÍGIDO ASSEF;
Edital n° 27706 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVID OLIVEIRA ALMEIDA e VIVIANE MARIA VIEIRA RODRIGUES;
Edital n° 27707 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERIC DE LIMA BRAGA e REBECA SOUSA DIEB;
Edital n° 27708 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GALENO VIEIRA ROCHA e MANUELA DE BRITO CHAGAS;
Edital n° 27709 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANILO SOARES DO NASCIMENTO e JACQUELINE ANDRADE DE SOUSA;
Edital n° 27710 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DE QUEIROZ MAIA NETO e ANA PAULA MAXIMO GARCIA;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e  publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 17/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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° 30624 - ALEX DE LIMA COSTA e ERONDINA RODRIGUES LOPES;
Edital n° 30623 - ANTONIO JOAQUIM LIMA e SANDRA BORGES DA SILVA;
Edital n° 30622 - FRANCISCO DAS CHAGAS NASCIMENTO DA SILVA e PAULA MENDES DA SILVA;
Edital n° 30626 - FRANCISCO LEANDRO FERREIRA DOS SANTOS e CHARLEUDA RABELO RODRIGUES;
Edital n° 30629 - INACIO BORGES DE OLIVEIRA e MARIA LUCINEIDE DE LIMA;
Edital n° 30621 - JOÃO AMORIM NETO e FRANCISCA CLAUDIA BEZERRA DA SILVA;
Edital n° 30620 - JOSÉ FRANCISCO DA SILVA e CLAUDIA MARIA ALVES BORGES;
Edital n° 30625 - JOSÉ IRISMAR CORDEIRO DE LIMA e MARIA GLAUCIA DE SOUSA;
Edital n° 30627 - MILTON BARBOSA LIMA e MARIA IVANILDE RODRIGUES DOS SANTOS;
Edital n° 30628 - RODRIGO SILVA LIMA e FERNANDA CIRILO;
Edital n° 30630 - ELIABE FERREIRA DE SOUSA e EVILEN DA SILVA FERREIRA;
Edital n° 30632 - FRANCISCO DANNIEL CAVALCANTE FERREIRA e CAROLINE DE CASTILHO SIMEÃO;
Edital n° 30631 - JOSÉ MESSIAS RODRIGUES ALVES e MARIA CRISLANE DO NASCIMENTO SOUSA;
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, 17 de Junho de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31125 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS RIBEIRO DA SILVA e ARIANE ARAUJO DE SOUZA;
Edital n° 31126 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HADJEFFERSON MARREIRO E SILVA e ANA KARINE APARECIDA REBOUÇAS LIMA;
Edital n° 31122 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELIAS TORJÁ DOS SANTOS e KAMILA SILVA ARAUJO;
Edital n° 31123 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCCA SIEBRA DE PONTES e JOELIA DE SOUZA RODRIGUES;
Edital n° 31119 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EREMBERG WAGNER BEZERRA DO NASCIMENTO e KARINE DOS SANTOS SOUZA;
Edital n° 31120 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GUILHERME RIBEIRO DA SILVA LIMA e MIRLENI NUNES VASCONCELOS;
Edital n° 31121 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ RÚVER LIMA HERCULANO NETO e PRISCILA QUEIROZ ALVES DE SOUSA;
Edital n° 31127 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO EUGENIO SIQUEIRA FILHO e ÁDRIA MARIA AGUIAR MACHADO;
Edital n° 31124 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO CLEBER DE SENA MORAIS e ELISA GLEIÇA COUTINHO PRADO;
Edital n° 31128 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
HENRIQUE PEREIRA KAPAZI e ANA CARLA PEREIRA FONTINELES;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

C A R T Ó R I O C A V A L C A N T I F I L H O
Registro Civil das Pessoas Naturais

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
Rua Sete de Setembro, 160 - Parangaba 

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41666 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ERMERSON VIEIRA DOS SANTOS E LETICIA LIMA DE VASCONCELOS;
Edital n° 41811 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELIEL FLOR DOS SANTOS E MEYRIANE PEREIRA LEITÃO; 
Edital n° 41817 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL MARTINS DE OLIVEIRA e LUANA WENDY DE OLIVEIRA SOUSA;
Edital n° 41816 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS BEZERRA FELIPE e MARIA GLAUCINEIDE RODRIGUES DE SOUSA;
Edital n° 41819 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO DE BRITO e MARIA SOCORRO DA CONCEIÇÃO;
Edital n° 41818 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JANSEN BENTO CABRAL e DANIELA VIEIRA DE LIMA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 15/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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° 76202 - LEVI PEREIRA MARTINS e ESTEFANE NUNES LOPES; Edital n° 
76203 - SAMUEL JESSÉ DE JESUS GERICÓ e KARLA WIARA DOS SANTOS OLIVEIRA; 
Edital n° 76204 - DIÊGO LEITE DE OLIVEIRA e JULIANA DE ALMEIDA AGOSTINHO; 
Edital n° 76205 - JOSÉ ARMINDO DOS SANTOS ALVES e AURILENE DOS SANTOS 
SOUSA; Edital n° 76206 - FRANCISCO ANTONIO GOMES PEIXE e FRANCISCA EDVA-
NIA DOS SANTOS SOUSA; Edital n° 76207 - LUCAS DA COSTA FREIRE e SARA RE-
BECA JACINTO ALVES; Edital n° 76208 - ERIVAN BRIOSO VANDERLEY e GEISYANE 
CAROLINE GOMES DA SILVA OLIVEIRA; Edital n° 76209 - FRANCISCO JOSÉ SILVA 
e ANA CLAUDIA PEREIRA DA ROCHA; Edital n° 76210 - RAIMUNDO FRANCISCO 
DA SILVA e CLEIDE MARIA DOS SANTOS; Edital n° 76211 - WINKLER GOMES DO 
NASCIMENTO e CAMILA GADELHA FERNANDES; Edital n° 76212 - ANTONIO FELIPE 
MOREIRA JÚNIOR e THAMIRIS SANTOS ARAUJO; Edital n° 76213 - PAULO YTALO DA 
SILVA RIBEIRO e ANNA RACHEL FREIRE LIMA FONTELES; Edital n° 76214 - FRAN-
CISCO JOSÉ VIEIRA DA CUNHA e EMILIA TAVARES DE ARAUJO; Edital n° 76215 - 
MIKAEL GALVÃO DA COSTA e KARLA MARA SOUSA LIMA; Edital n° 76216 - FELIPE 
MORAIS BEZERRA e JÉSSICA DA SILVA FROTA;
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, 18/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 



O maior evento da América 
Latina de animes estará de vol-
ta a Fortaleza no próximo mês 
de Julho nos dias 15, 16 e 17 de 
forma presencial. O fenômeno 
que tem a Cultura POP como 
principal foco, não acontecia 
desde 2019 em decorrência da 
pandemia de covid-19. Para 
animar e superar as expectati-
vas do público, uma prévia foi 
lançada no estado com o tema 
Sana O Reencontro que ocor-
reu no mês de Abril. O evento 
acontece há mais de 20 anos na 
capital cearense e já faz parte 
do calendário turístico da ci-
dade, de acordo com a Prefei-
tura de Fortaleza. 

O Sana é um tradicional 
evento realizado anualmente 
pela Fundação Cultural Nipô-
nica Brasileira que reúne fãs 
de Anime, Mangá, Tokusatsu, 
Games, Cultura Geek, em ge-
ral, bem como artistas e ícones 
do gênero em uma convenção 
realizada na capital. O Sana 
é o maior evento de cultura 
pop do Nordeste e o segundo 
maior do Brasil, ficando atrás 
apenas do Comic Con Expe-
rience, mais conhecido como 
CCXP, que acontece em São 
Paulo, no sudeste do país. 

Com o objetivo de reunir 
fãs da cultura pop e ainda 
promover novas amizades 
entre os amantes de animes, 
antes chamado de Super 
Amostra Nacional de Ani-

mes, denominado pela sigla 
“S.A.N.A”, hoje é denomina-
do apenas de Sana devido ao 
crescimento do evento que 
deixou de ser focado apenas 
em animes, para focar mais 
na cultura pop em geral como 
anime, série, jogos e filmes. 

A história do evento se 
mistura com a história de 
cada um que já participou de 
alguma edição, sejam novas 
amizades, casamentos, expe-
riências únicas que rendem 
lembranças incríveis até hoje.

Para Brenno Kriger, cria-
dor de conteúdo e host do 
evento, comenta mais sobre 
sua relação com os animes 
e a experiência com o even-
to. “Meu interesse pelos ani-
mes começou ainda quando 
criança após assistir um pro-
grama de TV chamado “TV 
Globinho” onde era transmi-
tido o “Dragon Ball” e “Di-
gimon Adventure’’ ambos 
são animes, o que eu e muita 
gente não sabia na época. As 
pessoas que buscam o Sana, 
buscam uma experiência de 
vida. Normalmente, costumo 
pensar e comparar que quan-
do um jovem está no Sana, 
é como se ele estivesse na 
Disney. Eles se sentem reali-
zados e é notório essa felici-
dade de todos eles, além da 
expectativa criada antes de 
ir ao evento. É um local onde 
não tem espaços para tantos 

questionamentos, tudo que 
acontece é válido, claro, den-
tro dos seus limites”, conclui 
o criador de conteúdo. 

O evento iniciou em 
uma sala da Universidade 
de Fortaleza (Unifor) e foi 
evoluindo. Teve um cresci-
mento bastante paulatino. 
Entre diversos desafios e be-
nefícios, em 2022, o maior 
desafio foi manter o mesmo 
valor de ingresso da edição 
do ano de 2019. De acordo 
com o Diretor Administrati-
vo do Sana, Daniel Braga, a 
inflação do país aumentou, 
porém, os organizadores do 
evento sempre se preocupa-
vam com as desigualdades da 
sociedade. “Apesar dos custos 

aumentarem, decidimos não 
aumentar o valor dos ingres-
sos. Temos em nosso DNA 
essa responsabilidade social 
e nos preocupamos bastante 
com as pessoas que gostam 
do evento e porventura, não 
consigam adquirir um ingres-
so. É bastante importante que 
o máximo de pessoas vá ao 
evento e que o ingresso não 
seja algo proibitivo. Graças a 
Deus, conseguimos tudo isso, 
através de nossos parceiros 
que contribuem para que o 
evento possa acontecer da 
melhor forma.  Atualmente 
o ingresso custa em torno 
de R$ 30 a R$ 50 reais, o que 
pode variar com a mudança 
de lote”, conclui o diretor.

Levando em consideração 
a prática de responsabilidade 
social do evento, existe um 
projeto em parceria com a 
Prefeitura de Fortaleza onde 
5 mil alunos da rede públi-
ca têm acesso exclusivo ao 
evento por completo, pro-
porcionando um conheci-
mento maior para as crianças 
e jovens, além do impacto 
positivo na vida de cada um, 
através dessa experiência.  

A organização conta com 
pouco mais de 800 profissio-
nais trabalhando para fazer 
o evento acontecer. A ex-
pectativa para esse ano é que 
60 mil pessoas passem pelo 
Centro de Convenções do 
Ceará nos três dias.  Cerca de 
30% do público é composto 
por participantes de outros 
estados nordestinos, promo-
vendo um maior intercâmbio 
de experiências.

O evento é motivo de an-
siedade para muitos fãs. Talys 
Carneiro, 20, estudante de En-
genharia de Produção conta 
como é sua preparação durante 
o ano para o evento. “Fico bas-
tante ansioso. Durante o ano, é 
anunciado as atrações. Lembro 
que tinha uma banda japonesa 
que gosto muito e ia ter parti-
cipação no Sana. Fiquei bas-
tante empolgado, ao meu ver, a 
banda talvez não viria ao Ceará 
em outras circunstâncias, então 
esse convite da organização do 

evento foi fundamental. O que 
é muito bom, isso que o Sana 
proporciona para gente. Nas 
edições, sempre costumo ir 
em grupos com meus amigos. 
O evento é bastante animado, 
une pessoas de diversos luga-
res. Eu, por exemplo, fiz ami-
zades com outros jovens de 
outras cidades e além disso, 
algumas pessoas vão caracte-
rizadas com fantasias e a cul-
tura é bastante diversificada. A 
gente entra em um mundo que 
por bastante tempo, foi visto 
somente pela TV ou pelo com-
putador. A experiência é bem 
palpável e tangível”, diz. 

O evento é pluralista e de-
fende todas as bandeiras de 
todos os meios com um foco 
principal na cultura pop. 
Além disso, no Sana pode-
mos encontrar espaços para 
o estilo musical K-pop, para 
artistas que são dubladores, 
influencers. Também existem 
campeonatos de jogos, ações 
interativas, salas temáticas de 
filmes e séries, e estandes que 
são divulgados cursos e os 
Arts Alley que é um espaço 
onde artistas de todo o Brasil 
se cadastram, adquirem uma 
mesa e divulgam e vendem 
seus trabalhos e suas artes. 

Por Ismael Azevedo
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Salão de Abril. O Instituto Cultural Iracema, anuncia a prorrogação das inscrições para a seleção de trabalhos que irão participar da 73ª edição do Salão de Abril. 
Os artistas têm a oportunidade de se inscrever até o dia 27 de junho. O prazo, inicialmente, iria até a sexta-feira (17). A mostra de artes é uma das mais antigas 
em atividade no Brasil e faz parte do calendário de eventos da capital cearense, com participação expressiva de público e aclamação da crítica especializada.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Performance no Dragão do Mar. O espetáculo musical “Zabumba”, da cearense Andréia Pires, que reúne linguagens diferentes para narrar a 
história de uma família de agricultores que viaja em um pau-de-arara por diversos estados do Nordeste, abre a programação do IV Noites Brasilei-
ras - Festival Multicultural do Brasil, que começa no dia 24 de junho, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura. Com uma programação rechea-
da de shows, feira de economia criativa e performances do Ceará e do Maranhão, o festival segue até sábado, dia 25, na Praça Verde e no Teatro 
Dragão do Mar. O acesso é gratuito. O IV Noites Brasileiras é uma realização da WM Cultural, com o apoio institucional do Instituto Dragão do Mar, 
Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria da Cultura (Secult-CE), com financiamento via Lei 
Estadual de Incentivo à Cultura. Agradecimento: Coca-Cola sem Açúcar. Coprodução: Associação Cênica, Parceria: Provídeo | Lugar Artevistas.

Há 21 anos, o Sana vem induzindo a cultura 
pop na capital cearense entre a juventude

FOTO DIVULGAÇÃO / REY ALVES

Tradicional evento realizado pela FCNB, reúne fãs de anime, mangá, tokusatsu, games e cultura geek

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

O Sesc Ceará volta a rea-
lizar o Circuito Sesc Junino 
em formato presencial neste 
ano, após dois anos em for-
mato virtual. O objetivo é 
difundir, fomentar e manter 
vivas as tradicionais festas 
juninas. As etapas seletivas 
contemplam macrorregiões 
do Estado e começam nesse 
sábado, com apresentações 
de grupos juninos do Sertão 
Central, em Quixeramo-
bim, do Litoral Norte e Ser-
tão de Sobral, em Sobral. 
As semifinais acontecem no 
mês de julho em Paracuru e 
a final, em Fortaleza. Con-
fira a programação deste 
sábado (18):

A atriz Maria Lúcia 
Dahl, que faleceu na 
última quarta-feira, 15 de 
junho, será homenageada 
no Canal Brasil. Nesta sex-
ta, 17, o canal abre espaço 
na sua programação para 

relembrar parte da sua 
trajetória profissional com 
a exibição de dois clássi-
cos que contam com o seu 
nome no elenco: “O Bom 
Marido”, de Antônio Cal-
mon, e “O Bravo Guerrei-
ro”, de Gustavo Dahl. Os 
dois irão ao ar em sequên-
cia, a partir de 23h30.

Além de atuar, Maria 
Lúcia era roteirista, escritora 
e colunista. Durante a sua 
carreira como atriz, esteve 
presente em sucessos como 
as novelas “Dancing Days” 
(1978), “Espelho Mágico” 
(1978) e “Anos Dourados” 
(1986). Ela também foi 
roteirista do longa-metragem 
“Vendo ou Alugo”, dirigido 
por Betse de Paula. O filme, 
inclusive, ganhou 12 prêmios 
em 2013 no Cine PE, tra-
dicional festival de cinema 
realizado em Pernambuco: 
melhor filme, melhor filme 

pelo júri popular, melhor 
filme pelo júri da crítica, 
melhor direção, melhor atriz, 
melhor atriz coadjuvante, 
melhor ator coadjuvante, me-
lhor roteiro, melhor direção 
de arte, melhor trilha sonora, 
melhor edição e prêmio espe-
cial do júri. Seu último traba-
lho nas telinhas foi na novela 
“Aquele Beijo”, de 2011, como 
a personagem Lena.

Dono de mega hits e 
de mais de 2,2 bilhões de 
visualizações acumuladas 
no seu canal oficial do 
YouTube, Zé Felipe estreia 
a nova promessa de suces-
so, o single “Bandido”, em 
parceria com MC Mari. O 
lançamento, que sai pela 
Som Livre, teve o clipe 
gravado em São Paulo e 
Virginia Fonseca - influen-
ciadora e esposa do artista 
- novamente no comando 
da coreografia.

O Espaço Cultural Unifor está com a mostra “O Céu 
como Limite” em cartaz, mas vai te provar que não há 
limites para essa experiência! As visitas estão disponíveis 
de terça a sexta-feira, das 9h às 19h; sábados e domingos, 
das 10h às 18h.

O cantor e compositor Chico Buarque anunciou, nesta 
quinta-feira (16), dois shows em Fortaleza. As datas previs-
tas das apresentações são 22 e 23 de outubro, no Centro de 
Eventos do Ceará.

Os ingressos vão custar entre R$ 140 (meia na plateia) 
a R$ 350 (mesa, por pessoa). As vendas iniciam no dia 24 
de junho, às 10h, e podem ser adquiridos por meio do site 
Bilheteria Virtual.

Juiz Carlos Henrique Oliveira celebrou os 99 anos de idade 
de seu pai Francisco Assis em reunião intimista familiar neste 
feriado de Corpus Christi.

A Secretaria do Esporte e Juventude (Sejuv) realiza, nes-
ta segunda-feira (20), às 10h, na sala de imprensa da Arena 
Castelão, reunião de alinhamento com os órgãos envolvi-
dos no Clássico-Rei da Copa do Brasil, nesta quarta-feira 
(22). Após, será concedida entrevista coletiva.

Participam do momento: Federação Cearense de Futebol, 
clubes, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Ministério 
Público. O secretário Rogério Pinheiro representa a Sejuv.

Advogado Edmilson Barbosa e o influencer hoteleiro 
Luiz Carlos Freitas aniversariam hoje. Parabéns!!!

Estado rico é outra coi-
sa. Somente hoje voltam 
as atividades normais, 
exceção dos colégios 
particulares em atividades 
desde 6a feira, dia 17.

Enquanto isso, o Governo 
decretou ponto facultativo 
sexta-feira passada. 0u seja, 
todos no dulce la fiente.

Prefeitura errou de 
rumo, ao chamar de reca-
peamento asfáltico ao in-
vés de remendo asfáltico. 
E tome remendos.

Gratidão é tudo. De Brazi-
lândia, interior de Mato Grosso 
do Sul, a doutora-veterinária 
Rosimeire Vida, a Rosy, agra-
dece notícia da coluna.

Nosso pesar a Robério 
Sérgio pelo falecimento 
de sua mãe Maria Ros-
sicler Mota de Freitas. A 
missa de sétimo dia foi 
ontem na capela de São 
José 0perario.

Virou obsessão da Prefei-
tura a cobrança da famige-
rada taxa do lixo. Como se 
não bastassem tantas taxas 
já pagas pela população. A 
medida do T nunca enche.

E mais...

Assis Cavalcante, presidente da CDL de Fortaleza, reuniu 
amigos e familiares para comemorar o aniversário da filha, a 
médica Edla Renata Cavalcante. No registro, o empresário e a 
esposa, Edna, reunidos com todos os filhos: André Cavalcante, 
Assis Cunha, Edla Renata e Eduardo Cavalcante

Adereços são vendidos em estandes para aqueles que são 
amante da cultura pop

Pedrinho Pegaçao foi 
uma das atrações do 
Arraia do Austin que 
aconteceu ontem

Clea Queiroz Leite foi figura-central de almoço que 
brindou seu aniversário, na última sexta-feira, dia 18, 
com reunião intimista familiar em seu apartamento

Escritora Célia Leite  agracia-
da com a Comenda Pedro II, 
dia 18, quando da posse dos 
novos membros da Academia 
de Letras e Artes de Fortaleza


