
O Auxílio Gás foi criado em novembro do ano passado e paga 50% do valor de um botijão de gás de 13 kg às famílias beneficiárias a cada dois meses
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A menos de quatro meses das eleições, governo Bolsonaro e Congresso Nacional decidiram,
também, criar auxílio para caminhoneiros como resposta à alta no preço dos combustíveis

AUXÍLIO GÁS

Os detalhes foram acertados em uma reunião entre o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, e os presidentes da Câmara, 
Arthur Lira (PP-AL), e do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), ontem. Para implementar a ampliação do Auxílio Gás, um dos 
modelos avaliados é reduzir o intervalo do pagamento, que passaria de bimestral a mensal. Caso essa seja a opção escolhida, a 

tendência é dobrar o custo do programa, que hoje oscila entre R$ 275 milhões e R$ 300 milhões mensais. ÚLTIMAS8
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Domicílio. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo rejeitou o questionamento da direção do 
Psol sobre o domicílio eleitoral de Tarcísio de Freitas (Republicanos). Com isso, o pré-candida-
to ao governo de São Paulo apoiado por Jair Bolsonaro (PL) segue apto a concorrer ao cargo.NACIONAL

Sou a favor de abrir todas as caixas-pretas, inclusi-
ve a da Petrobras

Deputada Paula Belmonte, que foi presidente da extinta 
CPI do BNDES

A “agência reguladora” Aneel deu ao 
País, nesta terça (21), uma nova de-
monstração de que não está a ser-
viço de quem lhes pagam elevados 

salários, mas das bilionárias empresas do setor 
elétrico, sobretudo as distribuidoras, que enviam 
as contas de luz aos consumidores. De acordo 
com a decisão, a Aneel garante às distribuidoras 
receita ainda maior, exagerando no aumento das 
bandeiras tarifárias. A bandeira Vermelha, tipo 1, 
ficará 64% mais cara, sem nada que o justifique.

Raposas no galinheiro
A vassalagem da Aneel garantiu às distri-

buidoras e termelétricas um faturamento 
adicional de R$20 bilhões na época da “es-
cassez hídrica”.

‘Escassez’ com enchentes
Os brasileiros foram obrigados a pagar 

bandeira Vermelha Tipo 2, a mais cara, de 
setembro a abril de 2022, enquanto o Brasil 
estavas sob dilúvio.

Nós é que pagamos
A “escassez hídrica” na verdade eram parcelas, 

na conta de luz, de um empréstimo bancário de 
R$16,1 bilhões contraído pelas distribuidoras.

Efeito do lobby
Para iniciar o processo do reajuste, a Aneel 

propôs, em abril, aumentos de 56% e 57% (ama-
rela e vermelha) e redução de 1,7% na vermelha. 

Desmatamento menor
Caiu 33,4% o desmatamento em terras 

indígenas de 2019 a 2021, dizem dados de 
satélite do Instituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe).

Presença física
A presença da Funai no Vale do Jaguari se ma-

terializa por meio de uma coordenação regional 
e cinco bases de proteção etnoambiental.

Estrutura de quarentena
Também naquela região há uma estrutura 

de quarentena para quem obtém licença para 
visitar terras indígenas. 

Ladrão nunca foi
O “esquecimento” do convite ao velho se-

Aumento de 65% da Aneel atenta contra o cidadão

O PODER SEM PUDOR

Murilo Badaró era senador e pediu ao gover-
nador de Minas, Ozanan Coelho, a nomeação 
de seu filho para um apetitoso cargo que des-
cobriu vago na estatal Açominas. Após alguns 
dias esperando, ele cobrou: “Então, Ozanan, vai 
nomear o rapaz?” Reza a lenda que o gover-

nadir tinha outros planos: “Vou, mas o rapaz é 
outro: Saulo, meu filho.” Ante a perplexidade de 
Badaró, Coelho encerrou o papo: “Ora, Murilo, 
eram dois pedidos. Entre o do senador, que é 
você, e o do governador, que sou eu, o pedido 
do governador era mais forte...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

O pedido mais forte

nador da Renda Mínima é um certificado de 
bons antecedentes. Prova de que ele não é 
da turma que mais parecia em formação de 
quadrilha do que em reunião partidária.

Beijo da traição 
Ministro da Educação, Victor Godoy foi 

inaugurar em Petrolina obras do governo fe-
deral, levando a tiracolo o senador Fernando 
Bezerra Coelho (MDB-PE), que o presidente 
acusou de traição, e sua astuta família.

Memória curtíssima
Jornalões atribuem a “pressões políticas” a re-

núncia de José Mauro Coelho da presidência da 
Petrobras, como se ele já não estivesse demitido 
há um mês. A renúncia apenas serve para ante-
cipar a posse do futuro presidente, Caio Paes de 
Andrade, oficializado em 24 de maio.

Covid no palanque
O jornalismo de funerária vai à loucura, 

somando casos de covid desde 2020, mais de 
31 milhões. A pandemia tem outra cara, po-
pulação foi vacinada mais de uma vez, e há 
pessoas contaminadas várias vezes. 

Rei da embromação
O presidente do Senado, está cada vez per-

dido em seu labirinto. Conseguiu conceder 
duas entrevistas coletivas, nesta terça (21), 
e conseguiu nada dizer de útil ou de novo. 
Apenas a velha embromação.

Mercado livre
Adolfo Sachsida (Minas e Energia) disse 

na Câmara não ser possível interferir nos 
preços de combustíveis. “Temos marcos le-
gais que impedem intervenções do governo 
na administração de uma empresa”.

Panfletagem social
O Partido da Causa Operária (PCO) divul-

ga nas redes sociais, enquanto ainda as têm, 
a “panfletagem” em Porto Alegre contra a 
“ditadura do STF” e chamando para a Con-
ferência Nacional, neste fim de semana.

Ato falho?
Quando o deputado Paulo Teixeira (PT-

-SP) disse que é “impressionante como o 
presidente atrai criminosos para perto de si”, 
enrolados na era petista de corrupção pensa-
ram que ele se referia a Lula.

Pensando bem...
...se o “calaboca” já morreu, como garantiu cer-

ta vez a ministra Cármen Lúcia, virou zumbi.

Funai gasta 151% mais na
proteção a terras indígenas
O assassinato de Dom Phillips e 
Bruno Pereira chamou atenção 
para Vale do Jaguari, uma das 
mais remotas regiões de Ama-
zonia e também uma das mais 
protegidas. Só a Funai investiu 
R$10 milhões nos últimos três 
anos, segundo dados oficiais, em 
ações de proteção dos 8,5 mi-
lhões hectares de terras indíge-
nas. Representam aumento de 
104% em relação a 2021. Foram 
gastos também R$82,5 milhões 
em fiscalização de terras indí-
genas, ou 151% a mais que nos 
três anos anteriores.

A nova versão das diretrizes 
do programa de governo da 
chapa Lula-Alckmin, divulgada 
nesta terça-feira (21), eliminou 
pontos que eram arestas para o 
diálogo com setores ao centro, 
como a revogação da reforma 
trabalhista, e sinalizou a con-
servadores ao excluir alusões a 
aborto e acenar a policiais.

A prévia do plano da chapa 
composta pelo ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
e o ex-governador Geraldo 
Alckmin (PSB) é descrita por 
aliados como “um texto possí-
vel” a partir dos pontos de vis-
ta dos sete partidos que estão 
na coligação (PT, PSB, PSOL, 
Rede, PC do B, PV e Solida-
riedade). A versão atual elevou 
o destaque a propostas para a 
Amazônia e a Petrobras, diante 
de dois temas que pressionam o 

presidente Jair Bolsonaro (PL), 
candidato à reeleição e segundo 
colocado nas pesquisas: a dis-
parada no desmatamento e nos 
preços dos combustíveis.

Declarações
Nesta terça, Lula e Alckmin 

criticaram Bolsonaro, sem ci-
tá-lo diretamente, no ato de 
lançamento do documento, 
em São Paulo. O ex-presidente 
se referiu ao rival como “um 
cidadão desequilibrado”, “desu-
mano” e “do mal”, além de “um 
presidente que não conversa 
com a sociedade brasileira”. 
“Em um programa de governo, 
a gente não pode ser irrespon-
sável de propor coisa que a gen-
te já sabe que não vai executar”, 
disse o petista. “Porque, se você 
não fizer, você vai ser cobrado 
pela sua ineficiência, pela sua 

incompetência. Então, é im-
portante que a gente coloque o 
menos para fazer o máximo.”

“Tudo isso que está aqui [no 
plano] é possível de ser cum-
prido”, afirmou, conclamando a 
sociedade a participar das deci-
sões para resgatar a democracia 
e reconquistar a cidadania ple-
na dos cidadãos. Ele disse que, 
ao questionar as urnas eletrôni-
cas, Bolsonaro põe em suspei-
ção os brasileiros.

Lula ainda fez referências ao 
desafio de vencer as eleições, 
comparou as propostas do do-
cumento a tijolos e disse que 
já provou, quando governou 
país, que é possível combater 
a desigualdade e recuperar a 
economia. O petista colocou 
como prioridade o fim da fome 
e a melhora da renda da popu-
lação. “Este país precisa voltar a 

ser soberano. [...] Um país será 
soberano quando o seu povo 
for respeitado, tiver emprego, 
tiver educação, tiver salário, co-
mer, tiver saúde, tiver conquis-
tado uma cidadania digna que 
todo ser humano tem direito, 
que está na nossa Constituição, 
na Declaração Universal de Di-
reitos Humanos e que está na 
Bíblia”, disse Lula.

Alckmin, em sua fala, se refe-
riu a Bolsonaro como “este tris-
te presidente” e disse que o atual 
governo promoveu desmonte 
generalizado de políticas públi-
cas, o que reforça a necessidade 
de um dos motes da campanha, 
a reconstrução do país. “Não se 
faz um programa de governo 
democrático em cima de mo-
tociata e jet-ski, mas é ouvin-
do a população e trabalhando”, 
discursou Alckmin.

Pacheco propõe para 
Fux novos benefícios 
ao Poder Judiciário

Uma reunião de líderes 
do Senado com o presiden-
te do Supremo Tribunal 
Federal (STF), Luiz Fux, 
na manhã desta terça-feira 
(21), teve como assunto, 
entre outras questões, as 
propostas que preveem 
a criação de benefícios 
extras para a carreira de 
magistrados e do Minis-
tério Público e também a 
limitação de supersalários 
para funcionários públicos. 
Ambas as propostas são de 
interesse para os membros 
do Judiciário e alvo de forte 
pressão sobre o Congresso 
pelas entidades de classe 
que representam os magis-
trados.

Participaram do encon-
tro com Fux, um café da 
manhã na sede do Supremo 
que durou quase duas ho-
ras, o presidente do Senado, 
Rodrigo Pacheco (PSD-
-MG), e outros 11 senado-
res, incluindo Flávio Bolso-
naro (PL-RJ), Paulo Rocha 
(PT-PA) e Davi Alcolumbre 
(União Brasil-AP).

A visita vem sendo tratada 
como uma demonstração do 
presidente do Supremo de 
proximidade entre a Justiça e 
o Legislativo, com o objetivo 
de discutir a relação entre os 
dois Poderes. Segundo Pa-
checo, Fux não fez qualquer 
reivindicação em relação 
às questões que envolvem 
o Judiciário, mas assistiu a 
uma exposição do presidente 
do Senado sobre o tema.

“Eu fiz um balanço das 
questões atinentes ao Poder 
Judiciário e uma delas, de 
fato, é a previsão que existe 
no Congresso Nacional da 
apreciação do projeto de 
lei que versa sobre verbas 
indenizatórias, o chamado 
extrateto, que contém aquela 

lógica de salários fora do 
padrão”, afirmou Pacheco 
a jornalistas, na saída do 
café da manhã. “E tam-
bém da reestruturação da 
carreira [de magistrados e 
do Ministério Público] que 
está materializada na PEC 
63. Mas foi uma fala minha 
dentro de uma proposta 
para o Judiciário brasileiro 
de algo equilibrado.”

O presidente do Senado 
Federal disse também que 
ainda não há uma defini-
ção do cronograma para 
a votação dos textos, mas 
considera que “é muito 
importante a votação de 
ambos”, porque permitirão 
uma “lógica justa” à remu-
neração da magistratura 
brasileira, mas também fa-
rão uma reestruturação de 
carreira que trará estímulos 
para que magistrados per-
maneçam nelas.

A chamada PEC (propos-
ta de emenda à Constituição) 
dos Quinquênios passou a 
ser defendida publicamen-
te por Rodrigo Pacheco 
neste ano, embora enfren-
te resistência dos demais 
senadores. A proposta estava 
praticamente abandonada no 
Senado, sem qualquer tipo 
de movimentação.

O texto prevê o acréscimo 
aos vencimentos mensais de 
subsídio de 5% a cada cinco 
anos, sendo que podem ser 
atingidos até sete aumentos 
ao longo da carreira - ou 
seja, pode chegar a 35% 
ao final da carreira. Além 
disso, também assegura aos 
membros do judiciário e do 
Ministério Público que a 
sua atuação jurídica ante-
rior – como por exemplo na 
advocacia – pode ser usada 
para efeitos de contagem de 
tempo de exercício.

Novo plano de governo de 
Lula tenta sinalizar ao centro
A versão atual do documento exclui pontos que travavam o diálogo com 
os setores ligados ao centro, como a revogação da reforma trabalhista

Industria Brasileira de Sal S/A - Aviso aos Acionistas. Comunicamos aos senhores acionistas da 
Industria Brasileira de Sal S/A CNPJ (MF) nº 07.197.890/0001-12, que se encontram sua disposição 
para exame, na sede social sita nesta Capital, na Avenida Santos Dumont, nº 5753, 14º andar, sala 
1405, Complexo São Mateus Torre Office, bairro Papicu, CEP: 60.175-047, conforme Art. 133 da Lei 
nº 6.404/76 todos documentos exigíveis para realização da assembleia geral ordinária, desta CIA. 
Luiz Gentil Neto - Diretor Presidente.

MJ FIUZA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 23.742.991/0001-83 - NIRE: 23.3000.38126

Balanços Patrimoniais Encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2020

Senhores Acionistas: Em cumprimento aos dispositivos Estatutários e legais, submetemos à apreciação de V.Sas, às Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 
31 de dezembro de 2021. Fortaleza, 31 de dezembro de 2021.

     31.12.2021  31.12.2020  31.12.2019
-  Atividades Operacionais/Não Operacionais
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  0,00  0,00  0,00
-  Atividades de Investimentos  1.202.920,09  243.338,16  -944.806,07
.  Recebimento para Aumento de Capital  -420.479,91  -239.158,16  944.806,07
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos  782.440,18  4.180,00  0,00
- Redução líquida do Caixa  0,00  0,00  0,00
- Caixa no Início do Período  0,00  0,00  0,00
- Caixa no final do Período  0,00  0,00  0,00
- Reconciliação do Lucro Líquido do Período com
 o Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
. Lucro Líquido do Período  607.516,15  1.756.641,55  1.384.310,45
 Aum. (diminuição) dos itens que não afetam o caixa:
. Equivalência Patrimonial  -611.916,15  -1.760.821,55  1.384.372,80
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais  -4.400,00  -4.180,00  -62,35
- Informação Adicional de atividades que não afetaram o caixa

Demonstração de Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Método Direto

     31.12.2021  31.12.2020  31.12.2019
RECEITAS OPERACIONAIS
 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  0,00  0,00  0,00
  LUCRO BRUTO  0,00  0,00  0,00
DESPESAS OPERACIONAIS  -4.400,00  -4.180,00  62,35
 Administrativa  -4.400,00  -4.180,00  62,35
LUCRO OPERACIONAL  4.400,00  -4.180,00  -62,35
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS  611.916,15  1.760.821,55  1.384.372,80
 EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL  611.916,15  1.760.821,55  1.384.372,80
LUCRO ANTES DO IR E DA CSLL  607.516,15  1.756.641,55  1.384.310,45
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IR  0,00  0,00  0,00
 LUCRO LIQUIDO DO EXERCÍCIO  607.516,15  1.756.641,55  1.384.310,45
LUCRO POR AÇÃO  0,04  0,11  0,09

Demonstração dos Resultados de 31.12.2021 e 31.12.2020
    Capital Reserva Reservas
    Realizado Legal Lucros Total
SALDO EM 31.12.2019  15.700.000,00 204.397,00 989.367,95 16.893.764,95
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    1.756.641,55 1.756.641,55
Destinação
. Reserva Legal   87.835,00 -87.835,00 
. Dividendos a Distribuir    -439.170,00 -439.170,00
SALDO EM 31.12.2020  15.700.000,00 292.232,00 2.219.004,50 18.211.236,50
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO    607.516,15 607.516,15
INCORPORADO AO CAPITAL  300.000,00 -204.397,00 -95.603,00 
Destinação
. Reserva Legal   30.376,00  -30.376,00
. Dividendos a Distribuir    -151.880,00 -151.880,00
SALDO EM 31.12.2021  16.000.000,00 118.211,00 2.644.264,65 18.666.872,65

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido de 31.12.2021

01. Contexto Operacional: A MJ Fiuza Participações S.A., é uma sociedade por ações de capital 
fechado fundada em 05 de agosto de 2015, com sede em Fortaleza - Ceará. 02. Apresentação 
das Demonstrações Contábeis: As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com a 
Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76) e pela Lei nº 11.638/2007. 03. Principais Práticas 
Contábeis Adotadas: 3.1 - Disponibilidades - Estão representadas por numerário em caixa; 3.2 - 
Investimentos - Os investimentos em participações societárias em outras sociedade são avaliadas 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31.12.2021 e 31.12.2020

     31.12.2021  31.12.2020  31.12.2019
A T I V O   22.670.492,50  20.860.056,26  18.860.076,55
CIRCULANTE   1.437.759,85  1.858.239,76  1.619.081,60
DISPONIBILIDADES IMEDIATAS  0,00  0,00  0,00
 CAIXA/BANCOS  0,00  0,00  0,00
CONTAS A RECEBER  1.437.759,85  1.858.239,76  1.619.081,60
 ADTO P/AUMENTO DE CAPITAL  1.437.759,85  1.858.239,76  1.619.081,60
NÃO CIRCULANTE  21.232.732,65  19.001.816,50  17.240.994,95
 INVESTIMENTOS  21.232.732,65  19.001.816,50  17.240.994,95
  PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS  21.232.732,65  19.001.816,50  17.240.994,95
P A S S I V O   22.670.492,50  20.860.056,26  18.860.076,55
CIRCULANTE   4.003.619,85  2.648.819,76  1.966.311,60
 CREDITOS DE PESSOAS LIGADAS  3.065.569,85  1.862.649,76  1.619.311,60
 DIVIDENDOS A DISTRIBUIR  938.050,00  786.170,00  347.000,00
NÃO CIRCULANTE  18.666.872,65  18.211.236,50  16.893.764,95
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  18.666.872,65  18.211.236,50  16.893.764,95
 CAPITAL SOCIAL  16.000.000,00  15.700.000,00  15.700.000,00
 RESERVA LEGAL  118.211,00  292.232,00  204.397,00
 RESERVAS DE LUCROS ACUMULADOS  2.548.661,65  2.219.004,50  989.367,95

pelo método de equivalência patrimonial; 3.3 - Capital Social - O capital social é representado por 
16.000.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma. 3.4 
- Resultado do Exercício - As operações dos exercícios apresentaram os seguintes resultados: 
Exercício de 2020 - Lucro Líquido de R$ 1.756.641,55; Exercício de 2021 - Lucro Líquido de R$ 
607.516,15. MARIANA FIUZA ARAÚJO - Diretora. JOÃO DE ALENCAR LOPES - Contador CRC 
- CE 006074/O-6 - CPF 081.479.573-00.



OAB debate sobre “Sistema Estadual do Patrimônio Cultural” no CE
Durante a noite de ontem, 

21, a Ordem dos Advogados 
do Brasil - Ceará (OAB-CE), 
por meio da Comissão de Di-
reitos Culturais, participou de 
um evento para debater  a pro-
posta do Projeto de Lei do Có-
digo do Patrimônio Cultural 
do Ceará, que visa instituir o 
Sistema Estadual do Patrimô-
nio Cultural (SIEPAC). O se-
cretário da Cultura do Ceará, 
Fabiano Piúba, a coordenado-
ra de patrimônio da Secretaria 
de Cultura do Ceará, Cristina 
Holanda, a presidente do Ins-
tituto Brasileiro de Direitos 
Culturais (IBDCULT), Cecília 
Rabelo, e a presidente da Fun-
dação Amigos do Theatro José 

de Alencar, Ecila Menezes, es-
tiveram presentes no evento.

O objetivo principal do Pro-
jeto de Lei é sistematizar a pro-
teção ao patrimônio cultural, 
visando integrar, simplificar 
e atualizar a legislação entre o 
Ceará e seus municípios. “Pre-
servar o patrimônio cultural é 
essencial para que possamos 
nos entender enquanto povo, 
para que possamos exercer de 
forma plena nossa cidadania. 
Por isso, debater as alterações 
no código de patrimônio cul-
tural para construir assim uma 
legislação única é fundamental 
a participação da sociedade, 
advogados e demais interessa-
dos no tema, para ajudar no de-

senvolvimento dessa minuta que 
encontra-se em consulta pública”, 
afirma o presidente da Comissão 
de Direitos Culturais da OAB-
-CE, Paulo Maranhão.

Ele explica que uma das 
principais metas é analisar 
formas de aperfeiçoar a legis-
lação de modo a tornar o fluxo 
administrativo dos processos 
mais eficientes. “Fazendo com 
que a sociedade tenha maior 
participação nas discussões em 
relação ao tema do patrimônio 
cultural, conseguiremos ter 
um processo de preservação 
mais fluido e eficaz”, detalha. 
Paulo Maranhão acredita que 
a população cearense seria be-
neficiada pela eficiência. “Ter 

uma norma moderna signifi-
ca que o Estado pode agir de 
uma forma mais eficiente na 
sua ação de proteger o patri-
mônio cultural”, defende. O 
presidente relata ainda que, até 
abril de 2022, não existia um 
sistema de proteção do patri-
mônio cultural que integrasse 
as atividades do Ceará com os 
municípios. “Isso foi previsto 
recentemente pela Lei Orgâ-
nica da Cultura, estando os 
sistemas lá previstos em vias 
de regulamentação por meio 
dessa proposta legislativa. Agora é 
o momento de construção desse 
sistema, e depois colher os bene-
fícios dessa organização”, pontua.

(Yasmin Rodrigues)

6

Animais. O Vetmóvel estará realizando consultas e castrações sob agendamento a partir de hoje ao lado 
da Areninha do Pirambu. O equipamento funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 12h e das 13h às 
16h, por meio da distribuição de fichas diárias para consultas e agendamento prévio para as castrações.CIDADES
      Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 22 de junho de 2022  O ESTADO                     

Os números mais recentes 
da  Pesquisa Nacional de Saúde 
do Escolar (PeNSE), revelaram 
que, em 2019, 63,3% dos estu-
dantes entrevistados admitiram 
ter consumido bebida alcoóli-
ca. A pesquisa, que é conduzi-
da pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), 
alertou ainda, que 34,6% dos 
jovens tinham consumido ál-
cool antes dos 14 anos de idade.

Ainda de acordo com o es-
tudo do IBGE, 15% dos ado-
lescentes entrevistados tiveram 
problemas com a família e ami-
gos, relacionados ao consumo 
de bebidas alcoólicas, além de 
terem relatado envolvimento 
em brigas ou perda de aulas 
pelo mesmo motivo. “Quando 
uma pessoa na fase da adoles-
cência diz não para a bebida 
alcoólica, ela está resguardada 
dos riscos do consumo precoce 
e, dessa maneira, tem fortale-
cida sua capacidade para uma 
formação plena em sua cons-

tituição física, familiar e social, 
que são determinantes nessa 
etapa da vida. Além disso, cada 
adolescente consciente é po-
tencial multiplicador, influen-
ciando amigos e familiares a 
também terem uma postura res-
ponsável em relação ao assunto”, 
explica Paulo Mindlin, gerente 
executivo do Instituto Diageo.

Com o intuito de combater 
o consumo precoce de bebidas 
alcoólicas, a Secretaria do Es-
porte e da Juventude de Forta-
leza (Sejuv), em parceria com o 
Instituto Diageo, estão promo-
vendo hoje, a partir das 9h, no 
Cuca do Jangurussu, uma edi-
ção do Programa “Na Real” que 
visa sensibilizar os jovens para 
que o consumo de álcool em 
idades não recomendadas seja 
evitado.  “Existem algumas si-
tuações que podem influenciar 
no consumo precoce do álco-
ol, como festas de amigos, nas 
quais, apesar das proibições le-
gais, os adolescentes, por vezes, 

encontram acesso a bebidas 
alcoólicas e consomem com o 
intuito de se sentirem perten-
centes ao grupo. Infelizmente, 
também existem adolescentes 
que têm o primeiro contato 
com o álcool em casa, com per-
missão da família”, relata o ge-
rente executivo.

No evento, histórias fictícias 
de adolescentes que têm a vida 
afetada pelo consumo de álco-
ol serão contadas por meio do 
teatro, com referências da atu-
alidade e possibilitando a inte-
ração. Quem não puder parti-
cipar presencialmente, também 
pode acompanhar o evento de 
forma virtual, assistindo à peça 
em sala de aula e posteriormente 
debatendo com professores pre-
viamente capacitados pelo pro-
grama. “Dizer simplesmente ‘não 
pode’ não costuma ser eficaz para 
os adolescentes, que são questio-
nadores dos limites que até então 
aceitavam, mas não têm experi-
ência suficiente para compreen-

der as consequências de todos os 
seus atos. O teatro que simula 
situações e as interações online 
e em sala de aula geram espaço 
de diálogo que permite todo 
tipo de questionamento e que 
mostra até onde podem ir as 
consequências de beber antes 
dos 18 anos”, explica Mindlin.

Em 3 anos de atuação, o Pro-
grama já buscou sensibilizar 
mais de 186 mil jovens em todo 
o Brasil e, de acordo com Paulo 
Mindlin, após o programa 90% 
dos jovens relatam ter menos 
interesse em consumir bebidas 
alcoólicas. Para ele, a família 
também pode auxiliar ao mol-
dar padrões e atitudes em rela-
ção à bebida. “É importante que 
conversem e eduquem os filhos 
sobre atitudes nocivas como be-
ber em excesso. Podem, ainda, 
ajudar a estruturar a capacida-
de de resistir às pressões sociais 
relacionadas à bebida e outros 
aspectos da vida”, pontua.

(Yasmin Rodrigues)

"Mais uma vez, venho apoiar e me comprometer com 
a causa dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) do 
Ceará, pela mudança do vínculo. Uma categoria essen-
cial, que acompanha de perto a realidade dos municípios 
e cuida da nossa população, e que merece ser sempre 
respeitada e valorizada.  Assim como fez Eunício Olivei-
ra - que não pode deixar de ser citado pelo exemplar tra-
balho que realizou junto aos agentes de saúde, estando 
à frente da aprovação do Piso Salarial Nacional da cate-
goria - seguimos atuando na defesa destes profissionais 
tão importantes para a saúde pública do nosso Ceará e 
de todo o Brasil, disse aos seus colegas na Assembleia 
Legislativa do Estado do Ceará e aos jornalistas, o jovem 
deputado Daniel Oliveira (Foto), pertencente ao MDB.

Agentes de saúde do Ceará

Concursados do HGF
Uma boa notícia. O Governo do Estado do Ceará deve 

convocar até o final de julho vindouro os 2.331 novos 
concursados da Funsaúde, sendo que 295 serão lotados 
no HGF, Hospital Geral de Fortaleza. Os convocados vão 
igualmente ser lotados no Serviço Móvel de Urgência 
(Samu 192 Ceará). A expectativa é de que todos os 2.331 
aprovados assumam seus empregos até o início do segun-
do semestre de 2023.

Importante
O presidente da Funsaúde, Manoel Pedro Guimarães, 

afirmou aos jornalistas que "Temos um cronograma que 
começa agora e vai até julho de 2023, quando esperamos 
todos os concursados sejam convocados para assumirem 
suas vagas". Lembrou ainda que, ao todo o Governo 
ofereceu 6.015 vagas, sendo 5.596 para a área assistencial 
e outras 419 para a área administrativa, de níveis médio e 
superior.

Portanto
Só para médicos, são destinados 1.055 vagas, divi-

didas entre 73 especialidades, com salários que vão de 
R$ 12.100 a R$ 23.833. Já para os cargos assistenciais e 
administrativos de nível superior, os valores variam entre 
R$ 4.200 e R$ 9.350. Por fim, para o nível médio, à remu-
neração varia de R$ 2.200 A R$ 2.600.

Transporte gratuito
Em Caucaia o prefeito Vitor Valim determinou que os 

ônibus não cobrem passagens das pessoas que circularem 
em suas casas e a cidades. A medida, sem dúvida, fez 
diminuir o trânsito de bicicletas e motocicletas, melho-
rando a circulação dos veículos e das pessoas.

Em busca de apoio
O deputado federal Capitão Wagner, do União Bra-

sil, declarado pré-candidato a Governador do Estado 
do Ceará nas eleições de outubro vindouro, confirma 
para o próximo sábado (25/06), o encontro político em 
Mombaça, no Sertão Central. O deputado federal Moses 
Rodrigues, ex-MDB é quem está organizando.

Comitês pró Lula
Com a aceleração da pré-campanha política, o PT do 

Ceará está trabalhando firmemente para abrir novos co-
mitês em favor da postulação presidencial de Luís Inácio 
(Lula) da Silva. Outra batalha do momento é o acerto 
ou não da continuidade ao lado do PDT dos Ferreira 
Gomes. Estamos atentos.

Agradecimento
Em sua fala, Daniel Oliveira enfatizou: "Agradeço mui-

to aos representantes dos ACS que estiveram, hoje, em 
meu gabinete tratando desse tema. Obrigado, Lourdinha 
Torres, de Mombaça, Silvanilda, de Acopiara, Maria do 
Socorro, de Baturité, Sieuda, de Caucaia, e José Pinheiro 
e José Gomes, de Deputado Irapuan Pinheiro. A todos os 
agentes de saúde, contem com meu total apoio e empe-
nho! Estamos juntos!", disse o jovem parlamentar.

JUVENTUDE
Cuca do Jangurussu recebe 

hoje programa “Na Real”
Evento conta com apoio da Secretaria do Esporte e da Juventude de Fortaleza 

e visa conscientizar menores de idade sobre o não consumo de álcool

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços 2604.01/2022/SRP - PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
E SOCIAL, juntamente com a empresa: FERNANDES ATACAREJO LTDA, inscrita no CNPJ nº 
36.008.689/0001-48, com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AO LOTE 01: R$ 55.709,96 
(cinquenta e cinco mil setecentos e nove reais e noventa e seis centavos); LOTE 02: R$ 
40.449,28 (quarenta mil quatrocentos e quarenta e nove reais e vinte e oito centavos); LOTE 
03: R$ 16.030,00 (dezesseis mil e trinta reais); LOTE 04: R$ 16.066,00 (dezesseis mil e sessenta 
e seis reais); LOTE 05: R$ 58.034,62 (cinquenta e oito mil trinta e quatro reais e sessenta e 
dois centavos); LOTE 06: R$ 82.879,98 (oitenta e dois mil oitocentos e setenta e nove reais e 
noventa e oito centavos); LOTE 07: R$ 155.876,00 (cento e cinquenta e cinco mil oitocentos e 
setenta e seis reais); LOTE 08: R$ 11.880,50 (onze mil oitocentos e oitenta reais e cinquenta 
centavos). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2604.01/2022/SRP - PE: OBJETO: SELE-
ÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL LÚDICO E ESPORTIVO, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS 
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL DO MUNICÍPIO DE BATU-
RITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 
08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 20/06/2022. VIGÊNCIA: de 
20/06/2022 à 20/06/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO ANTONIO SOUSA BEZERRA - ORDENADOR DE 
DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E 
SOCIAL - Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa FERNANDES ATACAREJO LTDA, o 
Sr. JEFFERSON FERNANDES BARBOSA (Sócio Administrador).

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2707.01/2021 - SRP, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Baturité, através do GABINETE DO PREFEITO, juntamente com a empresa: DR. 
SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 03.420.933/0001-26, com o VALOR TOTAL 
REGISTRADO: R$ 1.663.476,00 (hum milhão seiscentos e sessenta e três mil quatrocentos 
e setenta e seis reais)  MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 2707.01/2021 - SRP: OBJE-
TO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, INCLUINDO DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, SU-
PORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, RE-
POSIÇÃO DE PEÇAS E INSUMOS (EXCETO PAPEL), PARA ATENDER O ANDAMENTO DOS 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES EXERCIDAS 
PELOS SERVIDORES DAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUN-
DAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 
7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 25/08/2021. VIGÊNCIA: de 25/08/2021 
à 25/08/2022. SIGNATÁRIO: HÉBERT FERNANDES FÉLIX - ORDENADOR DE DESPESAS DA 
UNIDADE GESTORA DO GABINETE DO PREFEITO - Gerenciador do Registro de Preços e pela 
a empresa: DR. SOFTWARE SERVIÇOS EIRELI, o Sr. REGIANO JOSÉ ALVES (PROCURADOR).

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 3006.02/2021/SRP - PE, firmado entre 
a Prefeitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com 
a empresa: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI, inscrita no 
CNPJ nº 17.328.748/0001-10, com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AOS ITENS 
01 A 60:  R$ 306.333,55 (trezentos e seis mil trezentos e trinta e três reais e cinquen-
ta e cinco centavos). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3006.02/2021/SRP - PE: 
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DESTINADOS A BRINQUEDOTECA, 
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/
CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 
08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 31/08/2021. VI-
GÊNCIA: de 31/08/2021 à 31/08/2022. SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR 
DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Gerenciador do 
Registro de Preços e pela a empresa: PROVIX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTI-
CIOS EIRELI, a Sra. Francisca Gardia de Carvalho (Representante Legal)

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 0107.01/2021/SRP - PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a em-
presa: FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME, inscrita no CNPJ nº 22.076.395/0001-
49, com o VALOR TOTAL REGISTRADO referente ao ITEM 01: R$ 800.000,00 (oitocentos mil 
reais) e ITEM 02: R$ 307.500,00 (trezentos e sete mil e quinhentos reais). MODALIDADE: 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0107.01/2021/SRP - PE: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PRO-
POSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
CONJUNTOS ESCOLARES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL 
DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 
BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 
3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 23/11/2021. 
VIGÊNCIA: de 23/11/2021 à 23/11/2022. SIGNATÁRIO: Hébert Fernandes Félix - ORDENADOR 
DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO - Gerenciador do 
Registro de Preços e pela a empresa: FRANCISCO GUTEMBERG SILVA GOMES - ME, o Sr. 
Francisco Gutemberg Silva Gomes (Sócio Administrador).

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 1309.01/2021/SRP - PE, firmado entre a Pre-
feitura Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLA-
NEJAMENTO, juntamente com a empresa: C M DIAS DE SOUSA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
30.894.103/0001-03, com o VALOR TOTAL REGISTRADO NO LOTE I: 1.715.569,40 (hum milhão 
setecentos e quinze mil quinhentos e sessenta e nove reais e quarenta centavos); LOTE II: R$ 
722.587,97 (setecentos e vinte e dois mil quinhentos e oitenta e sete reais e noventa e sete 
centavos); LOTE III: R$ 313.191,50 (trezentos e treze mil cento e noventa e um reais e cinquenta 
centavos); LOTE IV: R$ 257.913,80 (duzentos e cinquenta e sete mil novecentos e treze reais e 
oitenta centavos) e LOTE V: R$ 92.156,70 (noventa e dois mil cento e cinquenta e seis reais e 
setenta centavos). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1309.01/2021/SRP - PE: OBJETO: 
SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR AS DEMANDAS 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 altera-
do pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. 
DATA DE ASSINATURA: 23/11/2021. VIGÊNCIA: de 23/11/2021 à 23/11/2022. SIGNATÁRIO: Hébert 
Fernandes Félix - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DE 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO - Gerenciador do Registro de Preços e pelas 
empresas: C M DIAS DE SOUSA EIRELI, o Sr. Cícero Marcio Dias de Sousa (Sócio Administrador).

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITE EXTRATO DA CHAMADA PÚ-
BLICA A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Baturité/
CE, em cumprimento à ratificação procedida pelo Sr. Ordenador de Despesas da Unidade Gestora 
da Secretaria de Administração, Finanças e Planejamento do Município de Baturité/CE, faz publi-
car o extrato resumido do processo de CREDENCIAMENTO através de CHAMADA PÚBLICA Nº 
004/2022, a seguir:OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS DE SOLUÇÃO DE MEIOS DE 
PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO, PARA PARCELAMENTO E PAGAMENTOS 
ELETRÔNICOS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE DA SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE BATURITÉ/
CE.FAVORECIDA: EST GESTÃO DE BENS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 37.920.778/0001-29, 
sediada na Av. Nove de Julho, nº 3174, Conj. 111/112, Jardim Paulista, CEP: 01.407-000, São Paulo/
SP. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal Nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores, e demais legis-
lações pertinentes e as condições e especificações estabelecidas. Ratificação emitida pelo Sr. Cicero 
Antônio Sousa Bezerra - ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA 
DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO. Baturité/CE, 13 de junho de 2022. Nylmara 
Gleice Moreira de Oliveira PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ TERMO DE RATIFICAÇÃOO 
ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS E PLANEJAMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ/CE, no uso de suas 
atribuições, e de acordo com o que determina o artigo 26 da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores, 
cumprido todas as exigências do procedimento administrativo cujo objeto é CREDENCIAMENTO 
DE EMPRESAS DE SOLUÇÃO DE MEIOS DE PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO 
E DÉBITO, PARA PARCELAMENTO E PAGAMENTOS ELETRÔNICOS DE CRÉDITOS 
TRIBUTÁRIOS E NÃO TRIBUTÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO DE BATURITÉ/CE, vem RATIFICAR o 
presente processo administrativo de CREDENCIAMENTO através de CHAMADA PÚBLICA Nº 
004/2022, determinando que se proceda à publicação do devido extrato. Baturité/CE, 13 de junho 
de 2022. Cicero Antônio Sousa Bezerra ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA 
DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
ELETRÔNICO Nº 2006.01/2022A Pregoeira da Prefeitura do Município de Baturité/CE torna 
público para conhecimento dos interessados, que se encontra aberto para cadastramento 
de propostas de preços e documentos de habilitação da licitação na modalidade: PREGÃO 
ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2006.01/2022, critério de julgamento menor preço por item, 
que será realizado no dia 06 de julho de 2022, às 9h, no portal: http://www.bbmnetlicitacoes.
com.br, com o seguinte objeto: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA 
E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE 
TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 
DA PREFEITURA DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no 
horário de 08h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://licitacoes.tce.ce.gov.
br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira - Pregoeira.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE ADIAMENTO 
CREDENCIAMENTO Nº 3105.01/2022A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura 
Municipal de Baturité/CE comunica aos interessados o ADIAMENTO do CREDENCIAMENTO 
tombado sob o nº 3105.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS 
AOS USUÁRIOS DO SUS, NO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/CE, DE ACORDO COM O TERMO 
DE CONVÊNIO Nº 003/2022, CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM ANEXO NO EDITAL. Os 
documentos que deveriam ser entregues até às 10h do dia 22 de junho de 2022, deverão 
ser entregues até às 10h do dia 08 de julho de 2022, por razão de modificações editalícias. 
Maiores informações poderão ser obtidas na Sede da Comissão de Licitação, localizada à 
Travessa 14 de Abril, S/N, Centro, Baturité/CE, no horário de 08h às 12h. Nylmara Gleice 
Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação.



INTERNACIONAL
Drone. A Rússia afirmou pela primeira vez que um drone estratégico de vigilância americano 
sobrevoou a ilha da Cobra, tomada por Moscou no mar Negro, enquanto os ucranianos tentavam 
retomá-la, na segunda (20). Russos nunca haviam dito ter identificado um deles durante um ataque.
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Colômbia: Itamaraty 
parabeniza vitória 
de Gustavo Petro

Mais de 24 horas após 
o ex-guerrilheiro Gustavo 
Petro se tornar o primeiro 
presidente de esquerda na 
história da Colômbia, no 
último domingo (19), o 
Ministério das Relações 
Exteriores emitiu uma 
nota em nome do governo 
brasileiro o parabenizando 
pela eleição.

“Ao desejar ao presidente 
eleito êxito no desempe-
nho de suas funções, o 
governo brasileiro reafirma 
seu compromisso com a 
continuidade e o apro-
fundamento das relações 
bilaterais com a Colômbia, 
com vistas ao bem-estar, 
prosperidade, democracia e 
liberdade de nossos povos”, 
afirmou o Itamaraty nesta 
terça-feira (21).

Oficial
O presidente Jair Bolso-

naro (PL) ainda não se pro-
nunciou oficialmente sobre 
o novo líder colombiano. 
Mas na segunda-feira (20), 
em uma lista de trans-
missão que mantém no 
WhatsApp, ele questionou 
se o Brasil seria o próximo 
país a eleger um líder de 
esquerda.

Como mostrou a coluna 
Mônica Bergamo, da Folha 
de S.Paulo, Bolsonaro en-
caminhou neste grupo uma 

imagem de uma matéria da 
BBC News Brasil que tem 
o título “Ex-guerrilheiro 
vence eleição na Colômbia 
e será primeiro presidente 
de esquerda do país”.

Abaixo da foto, escre-
veu: “Cuba... Venezuela... 
Argentina... Chile... Colôm-
bia... Brasil???”, numa refe-
rência ao fato de a esquer-
da, com Lula, ter chance 
de voltar ao poder no país. 
Também nesta segunda, 
Bolsonaro comentou com 
apoiadores o sequestro do 
empresário Abílio Diniz 
por grupos de esquerda, em 
1989. Quando uma pessoa 
citou a Colômbia na con-
versa, o presidente comen-
tou: “É um ex-guerrilheiro 
do MIR, movimento de 
esquerda revolucionária”. 
A cena foi registrada em 
vídeo.

A fala, no entanto, não 
deixou claro se ele se referia 
a Petro -que na verdade é 
ex-guerrilheiro do movi-
mento M-19- ou à parti-
cipação de integrantes do 
MIR -que é chileno- no 
sequestro de Diniz. A Folha 
de S.Paulo questionou o Pa-
lácio do Planalto para saber 
se Bolsonaro se referia, ou 
não, ao novo presidente da 
Colômbia, mas não houve 
resposta até a publicação 
desta reportagem.

Frente presumida em 
quase todos os cenários de 
uma Terceira Guerra Mun-
dial entre Rússia e Otan, a 
aliança militar ocidental, 
Kaliningrado estreou na cri-
se da Guerra da Ucrânia.

A Lituânia implementou 
um embargo ao transporte 
ferroviário de bens russos 
por seu território até o ter-
ritório de Moscou ensan-
duichado entre o país e a 
Polônia, ambos membros 
da Otan. O Kremlin reagiu 
ameaçando retaliação contra 
o vizinho e acusou a União 
Europeia de escalar a já tensa 
situação. “A Rússia irá reagir 
a essas ações hostis. As me-
didas serão implementadas, 
e as consequências terão um 
sério impacto negativo que 
será sentido pela população 
lituana”, afirmou à agência 
estatal RIA o poderoso se-
cretário do Conselho de Se-
gurança do Kremlin, Nikolai 
Patruchev.

Tudo começou no sábado 
(18), quando passou a va-
ler um embargo europeu ao 
transporte de produtos rus-
sos por terra, parte dos pa-
cotes de punição pela guer-
ra. Como cerca de 50% do 
que é consumido por Kali-
ningrado vem da Rússia por 

linhas de trem que passam 
pela Lituânia, o problema 
está colocado. “Quando a 
notícia veio, lá pela quinta-
-feira (16), nós corremos 
para o supermercado e com-
pramos tudo o que não fosse 
perecível”, disse por aplica-
tivo de mensagem Natascha 
Gruchovka, 35, corretora de 
imóveis na cidade. O pânico, 
disse, arrefeceu, mas agora a 
tensão é sobre os próximos 
passos da crise.

Conflito
Kaliningrado era, até o 

conflito, um dos pontos de 
maior intersecção e atrito 
entre Rússia e Ocidente. O 
motivo é geográfico: a an-
tiga Königsberg, capital da 
Prússia Oriental tomada 
da Alemanha ao fim da Se-
gunda Guerra Mundial, é o 
território mais ocidental da 
Rússia. Ela foi renomeada 
em 1946, em homenagem ao 
líder soviético Mikhail Kali-
nin, morto naquele ano.

Com o fim da União Sovi-
ética e o retrocesso das fron-
teiras russas, Kaliningrado 
ficou isolada da pátria-mãe, 
o que a expôs a maior inter-
câmbio comercial com os 
vizinhos europeus e a uma 
militarização específica: o 

tamanho dos efetivos russos 
lá diminuiu, mas a região 
virou uma base para vários 
tipos de mísseis, inclusive os 
do modelo Iskander, com ca-
pacidade para atingir Berlim 
com ogivas nucleares.

Frota
Ela também sedia a Frota 

do Báltico, que só faz crescer 
de importância com a crise 
e o pedido de Suécia e Fin-
lândia para entrar na Otan. 
Toda a região é uma das 
mais conflituosas na relação 
Rússia-Ocidente, com gran-
de atividade militar e temor 
constante dos vizinhos de 
que Moscou use sua aliada 
Belarus para tentar estabele-
cer uma ponte terrestre com 
Kaliningrado.

Isso é improvável, já que 
implicaria uma guerra con-
tra a Otan como um todo 
-o mesmo pode ser dito das 
ameaças atuais. O território 
todo tem o tamanho apro-
ximado de São Caetano do 
Sul (SP) e quase 1 milhão de 
habitantes. “Ninguém mu-
dou nenhum hábito, mas 
não temos mais poloneses 
nos cafés como costumáva-
mos ter”, contou Natascha, 
que faturou alto vendendo 
antigas casas soviéticas com 

fachadas germanizadas para 
turistas durante a Copa de 
2018, que teve ali uma de 
suas sedes.

O porta-voz do Kremlin, 
Dmitri Peskov, disse que o 
embargo é uma escalada da 
União Europeia, da qual a 
Lituânia também faz parte, 
contra a Rússia. Na semana 
que vem, o grupo irá analisar 
o pedido para que a Ucrânia 
seja considerada candidata a 
membro do bloco.

Bloqueio
Já a União Europeia afir-

mou que não há um blo-
queio do exclave, apenas a 
aplicação de sanções -em-
bora na prática dê quase na 
mesma. Os EUA, por sua 
vez, disseram que mantêm o 
apoio à Lituânia e à Otan.

Para os russos, é mais 
uma peça da disputa retó-
rica em torno da Guerra da 
Ucrânia. Os trens embarga-
dos transportam produtos 
como material de constru-
ção, carvão e combustível, 
mas também comida e bens 
de consumo como eletrodo-
mésticos. Agora, eles terão 
de ser enviados por rotas 
marítimas ou aéreas mais 
longas e caras, usando terri-
tórios internacionais.

Europa isola Kaliningrado
e abre crise com Rússia
Frente presumida em quase todos os cenários de uma Terceira Guerra Mundial 
entre Rússia e Otan, Kaliningrado estreou na crise da Guerra da Ucrânia

Extrato de Edital da Concorrência nº 001/2022 - DA/L
Processo nº 59400.001502/2022-10 - ADM. CENTRAL DO DNOCS
OBJETO: A presente Concorrência Pública tem por objeto a alienação, à vista 

e por quantia igual ou superior ao preço mínimo ali especificado, de dois imóveis:
Item 01: imóvel localizado na Rua Carlos Vasconcelos, 2174 - Bairro 

Aldeota, em Fortaleza/CE. O bem encontra-se registrado em nome do DNOCS 
no 2º Cartório de Ofício sob a matrícula 32.144.

Item 02: imóvel localizado na Avenida Bezerra de Menezes, 2045 - Bairro 
Parquelândia, em Fortaleza/CE. O bem encontra-se registrado em nome do 
DNOCS no Terceiro Cartório de Ofício sob a matrícula 11.802.

Os dois imóveis encontram-se livres e desembaraçado de quaisquer ônus 
ou gravames, mesmo legais, e são de propriedade e domínio pleno e exclusivo 
do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas.

Data de Abertura: 21/07/2022, às 15h (Horário de Brasília). Local: Avenida 
Duque de Caxias, 1700, Centro, Fortaleza/CE, 5º andar, Divisão de Licitação.

O Edital encontra-se disponível no site do DNOCS, www.dnocs.gov.br, 
Seção de Licitação e Contratos. Esclarecimentos: tel. (85) 3391-5151/5150 ou 
pelo e-mail: licitacoes@dnocs.gov.br

Fernando Marcondes de Araújo Leão
Diretor-Geral do DNOCS

AVISO

MINISTÉRIO DO
DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE 
OBRAS CONTRA 
AS SECAS

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – EXTRATO DO CONTRATO N° 
22.23.15/TP-01 – TOMADA DE PREÇOS N° 22.23.15/TP – Secretaria de Infraestrutura. OBJETO: 
Pavimentação asfáltica em diversas Ruas da Sede desse Município de Itapipoca/CE. EMPRESA 
CONTRATADA: CONSTRAM – CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA, inscrita no 
CNPJ Nº 72.432.727/0001-59. VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R$ 3.121.368,59 (Três Milhões, 
Cento e Vinte e Um Mil, Trezentos e Sessenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos). VIGÊNCIA 
DO CONTRATO: 12 (doze) meses. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 20 de Junho de 2022. 
FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações. SIGNATÁRIOS: pelo Contratante, Antônio Vitor 
Nobre de Lima e, pela Contratada, Hercília de Souza Oliveira Araújo. Itapipoca-CE, 20 de Junho de 
2022. Antônio Vitor Nobre de Lima – Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura.

Processo nº: Classe: 
Assunto: Requerente: Requerido: O MM. 
Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Araca�, Dr. , na forma da lei, , a todos 
quantos o presente Edital de Citação virem, ou no�cia dele �verem com que tramita nesta 
Secretaria Judiciária uma , tendo 
como requerente, Sociedade Anônima e inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.320.903/0001-27, 
com sede na cidade de São Paulo/SP, na Rua Gomes de Carvalho, nº 1996, 15º Andar, Conjunto 151, Sala D, Vila Olímpia e 
filial ma BR 304, Km 64, Sí�o Picada, s/n, Córrego do Re�ro, Araca�/CE, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 15.320.903/0002-08 e 
como requerido , atualmente em local incerto e desconhecido. Através do presente 

, com as observâncias das formalidades legais, fica o requerido, atualmente 
em local incerto e não sabido, , dos termos da Pe�ção Inicial de pags. 02/25, documentos que a acompanham e da 
Decisão Interlocutória de pags. 138/141, bem como para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, querendo, apresentar 
contestação ao presente feito, sob pena de revelia. E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o MM. Juiz, 
expedir o presente Edital, que deverá ser publicado uma (01) vez no Diário da Jus�ça do Estado do Ceará e afixado no local 
de costume. na forma da Lei. nesta cidade de Araca�/CE, aos 19/10/2020 por mim, 
Martyonara Carvalho Damasceno, Agente Administra�vo, o digitei e imprimi. Eu, Albaneide Silva dos Santos de Lima, 
Supervisora de Unidade Judiciária, Mat. 842, o conferi e subscrevi. Juiz de Direito.     

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Barro - Extrato de Contrato - Tomada de Preços 
Nº 2022.04.08.1. Partes: o Município de Barro, através da Secretaria Municipal de Obras e 
Infraestrutura e a empresa Dimensão - Serviços de Contruções Ltda. Objeto: Contratação de 
serviços a serem prestados na execução de pavimentação em paralelepípedo com drenagem 
de águas pluviais e construção de calçadas de diversas ruas que dão acesso ao Parque de 
Vaquejada do Município de Barro/CE, conforme especificações constantes no Edital 
Convocatório. Valor Total do Contrato: R$ 1.381.486,21 (hum milhão trezentos e oitenta e um mil 
quatrocentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Vigência Contratual: de 12 (doze) 
meses. Signatários: Antônio Feitosa Filho e José Francisco Dantas Barbosa. Data de Assinatura 
do Contrato: 21 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Cariús – Aviso de Prorrogação –Concorrência 
Pública Nº 2022.05.11.01. Para Construção de uma escola com 12 (doze) salas padrão FNDE, 
na Vila São Sebastião, conforme ID n.º 3185214, junto a Secretaria de Educação do Município 
de Cariús. Onde se lê: sessão de recebimento dos documentos de habilitação e propostas do 
processo: 17 de junho de 2022, às 08:00h. Leia-se: sessão de recebimento dos documentos de 
habilitação e propostas do processo: 25 de junho de 2022, às 08:00h.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Pentecoste - Aviso de Licitação. A Câmara 
Municipal de Pentecoste, por meio da Comissão Permanente de Licitação, torna público que 
se encontra à disposição dos interessados, licitação na modalidade Tomada de Preços n° 
2022.06.20.03-TP-CMP, do tipo Menor Preço, cujo objeto é a contratação de assessoria e 
consultoria administrativa em licitações e contratos públicos para atuar junto a Câmara 
Municipal de Pentecoste., com data  de abertura para o dia 07 de julho de 2022, às 09:00h, o 
edital poderá ser obtido na sala da Comissão de Licitação, situada  na Rua Dr. Moreira de 
Azevedo 352 – Centro – Pentecoste (CE), ou no site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. 
Pentecoste - CE, 20 de junho de 2022. Antonio Leonardo Sales dos Santos Barros - 
Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Edital de Convocação Nº 005/2022. O 
Prefeito Municipal de Eusébio – CE, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas 
pela Lei Orgânica do Município, vem convocar os Candidatos Classificados do Concurso 
Público Municipal, regido pelo Edital de Concurso Público Nº 001/2020, de 13 de Março de 2020, 
conforme relação abaixo, a comparecerem à Administração Municipal de Eusébio, à Rua 
Edmilson Pinheiro, 150 – Bairro Autódromo – Eusébio – CE, no horário das 8 às 13 horas, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da publicação deste Edital de Convocação, munidos 
de todos os documentos comprobatórios no Capítulo XII, Item 12, do Edital do Concurso Público 
Nº 001/2020, de 13 de Março de 2020, sob pena de serem desclassificados. Paço da Prefeitura 
Municipal de Eusébio, Estado do Ceará, aos 21 de Junho de 2022. (Relação por Cargo e 
Nome). Arquiteto – 20h semanais – Natasha Banat Souza. 

Estado do Ceará -Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Abertura das Propostas de 
Preços – Tomada de Preços Nº 06.007/2022. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, torna público para conhecimento dos interessados que no 
próximo dia 28 de junho de 2022 às 13h na Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo – CEP: 
61.760-000 – Eusébio – CE, estará realizando a abertura das Propostas de Preços da Tomada 
de Preços, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para construção do CEI Santa 
Clara no Município de Eusébio-CE. O edital poderá ser obtido no Portal do TCE-CE: 
www.tce.ce.gov.br/licitações. Raylse Rafaelle Jerônimo Lima - Presidente da Comissão. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Milhã - Aviso de Convocação de Sessão de 
Abertura das Propostas de Preços - Tomada de Preços N° 2401.01/22 TP. A Prefeitura 
Municipal de Milhã/CE, situada na Av. Pedro José de Oliveira, 406, Centro, através da 
Comissão Permanente de Licitação; torna público para conhecimento de todos os 
representantes legais das empresas para sessão a ser realizada no dia 23 de Junho de 2022, 
às 09:00 horas na sala da Comissão de Licitação para dar continuidade ao julgamento da 
licitação Tomada de Preços nº 2401.01/22 TP, objetivando a contratação de empresa 
especializada na construção de pavimentação em pedra tosca na Rua Francisco Audecílio 
Pinheiro, no Bairro Bom Acerto, no Município de Milhã/CE, com a abertura dos envelopes de 
proposta de preços das empresas habilitadas e devolução do envelope das empresas 
inabilitadas. Milhã - CE, 22 de Junho de 2022. Gabriela Oliveira Braz - Presidente.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação, localizada na Praça 
Anastácio Maia, nº 40-Centro-Orós/CE, comunica aos interessados que no dia 05 de julho de 2022, 
às 09:00:00hs (horário de Brasília), estará abrindo licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 
2022.06.21.01-SRP, Objeto: Registro de Preços destinado à aquisição de material de construção 
em geral, envolvendo materiais tais: elétrico, hidráulico, e pintura, para atender as necessidades 
das Unidades Administrativas do Município de Orós/CE, conforme Anexo I. O Edital completo 
estará disponível no endereço acima, a partir da data desta publicação, no horário de atendimento 
ao público, de 08:00h 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, 21 de junho de 2022. José Kleriston 
Medeiros Monte Júnior - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaçu-Ceará – Aviso de Licitação – As Secretarias 
Municipais do Município de Caririaçu-Ceará, considerando a comissão de licitação, por intermédio 
de seu Pregoeiro Oficial e em cumprimento ao que determina as leis federais 8.666/93, 10.520/02 
e o decreto 10.024/19 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município de Caririaçu/
Ceará, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico Nº 2022.06.14.02, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR 
E PROTETORES DE CAMARA DE AR, PARA À FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS PESADAS 
DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE CARIRIAÇU/CE. A entrega das propostas 
de preços será a partir do dia 23/06/2022 e abertura das propostas de preços no dia 06/07/2022 às 
08:00horas. Tudo conforme especificações contidas no edital, o qual encontra-se na íntegra na 
sede da comissão permanente de licitação no Endereço Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririaçu 
– Ceará, no horário de 08:00hs ás 12:00hs e nos sites www.tce.ce.gov.br e bllcompras.com. Cariria-
çu-Ceará, Em 21 de Junho de 2022. José Lenos Bessa Batista - Pregoeiro Oficial. 

 ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.06.20.01. A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 08 DE JULHO DE 2022, às 09h00min, estará realizando licitação, 
na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério de julgamento MENOR PREÇO GLOBAL, tombado 
sob o nº 2022.06.20.01, com fins para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO E 
CONSTRUÇÃO DE BUEIROS NO DISTRITO DE SOLIDÃO, DE INTERESSE DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/
TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, 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. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA - AVISO DE TERMO DE 
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.03 A COMISSÃO 
PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ torna 
público, para conhecimento dos interessados o Aviso de Adjudicação e Homologação. Modali-
dade: TOMADA DE PREÇOS Nº 2022.02.08.03. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDA-
MENTAL - FRANCISCO UCHOA DE ALBUQUERQUE, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA ESCO-
LA CÍVICO-MILITAR, LOCALIZADA NA VILA ESPERANÇA, DE INTERESSE DA SECRETARIA 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO. EMPRESA VENCEDORA: AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E 
LOCAÇÕES EIRELI, com o valor global de R$ 576.191,14 (Quinhentos e Setenta e Seis Mil, 
Cento e Noventa e Um Reais e Quatorze Centavos) para a Secretaria de Infraestrutura. Confor-
me Relatório de Julgamento anexado aos autos. Adjudico e Homologo a Licitação na forma da Lei 
nº 8.666/93. ─ SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE ATA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2504.01/2022-PP /SRP, Prefeitura 
Municipal de Senador Sá, através da Secretaria De Infraestrutura Transporte E Controle Urbano, 
Secretaria Do Trabalho E Desenvolvimento Social, Secretaria De Saúde, Secretaria De Educa-
ção, Secretaria De Desenvolvimento Agrário, Recursos Hídricos E Meio Ambiente e a empresa 
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELLI, inscrita no CNPJ:31.757.714/0001-72 com sede na Av. 
Alderico Mesquita Magalhães, N°14, Bairro Açude do mato, Cidade Reriutaba-CE. MODALIDADE: 
Pregão PRESENCIAL N° 2203.01/2022-PP/SRP. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA 
DA FROTA OFICIAL MUNICIPAL, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDA-
DES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. 
VALOR TOTAL REGISTRADO E EMPRESAS: AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELLI, inscrita no 
CNPJ:31.757.714/0001-72, No LOTE 01, 02, 03, 04, 05 pelo valor global de R$ 411.000,00 (qua-
trocentos e onze mil reais). FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela lei n° 10.520/02, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações posteriores e 
Decreto Federal n0 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares Nº 123/06 
e 147/14, além das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital e seus 
anexos. VIGÊNCIA DA ATA: De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Secretaria de Infraestrutura 
Transporte e Controle Urbano (Órgão Gerenciador) - Sra. Antônia de Oliveira de Morais; Secretaria 
do Trabalho e Desenvolvimento Social - Luciana de Jesus; Secretaria de Saúde - Gabriela Lopes 
de Sousa; Secretaria de Educação - Francisca Priscila Xavier Lima; Secretaria de Desenvolvimen-
to Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente - Manuel Ricardo de Andrade; e pela contratada 
AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELLI - Francisco Edervaldo Lopes Senador Sá-CE, 22 de Julho 
de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho Pregoeiro oficial. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2504.02/2022-PP /SRP, Prefeitura Muni-
cipal de Senador Sá, através da Secretaria De Infraestrutura Transporte E Controle Urbano, Secretaria 
Do Trabalho E Desenvolvimento Social, Secretaria De Saúde, Secretaria De Educação, Secretaria De 
Desenvolvimento Agrário, Recursos Hídricos E Meio Ambiente e as empresas AMANDA REGIS DE 
ARAUJO EIRELLI, inscrita no CNPJ:31.757.714/0001-72 com sede na Av. Alderico Mesquita Magalhães, 
N°14, Bairro Açude do mato, Cidade Reriutaba-CE e MARIA SOCORRO FERNANDES MELO, CNPJ 
08.971.694/0001-16, situada à Rua Vereador Francisco Felix Porto, Nº 75, CEP 692.050-070, Dom Expe-
dito, Sobral-CE,. MODALIDADE: Pregão PRESENCIAL N° 2203.02/2022-PP/SRP. OBJETO: REGISTRO 
DE PREÇOS, TIPO MENOR PREÇO POR LOTE, COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO A OFERTA DE 
MAIOR DESCONTO, PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A NECESSI-
DADE DOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM OU VENHA A COMPOR A FROTA OFICIAL DO MUNICÍPIO 
DE SENADOR SÁ/CE. VALOR TOTAL REGISTRADO E EMPRESAS: AMANDA REGIS DE ARAUJO 
EIRELLI, inscrita no CNPJ:31.757.714/0001-72, No LOTE 01, 02, 03 pelo percentual de desconto de 10% 
(dez por cento) e MARIA SOCORRO FERNANDES MELO inscrita no CNPJ 08.971.694/0001-16, pelo 
percentual de desconto de 11%. FUNDAMENTO LEGAL: Regido pela lei n° 10.520/02, com aplicação 
subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso II do Art. 15 e suas alterações posteriores e Decreto 
Federal n0 7.892, de 23 de janeiro de 2013, bem como nas Leis complementares Nº 123/06 e 147/14, além 
das demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital e seus anexos. VIGÊNCIA DA 
ATA: De 12 (doze) meses. SIGNATARIOS: Secretaria de Infraestrutura Transporte e Controle Urbano (Ór-
gão Gerenciador) - Sra. Antônia de Oliveira de Morais; Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social 
- Luciana de Jesus; Secretaria de Saúde - Gabriela Lopes de Sousa; Secretaria de Educação - Francisca 
Priscila Xavier Lima; Secretaria de Desenvolvimento Agrário, Recursos Hídricos e Meio Ambiente - Manuel 
Ricardo de Andrade; e pela contratada AMANDA REGIS DE ARAUJO EIRELLI - Francisco Edervaldo Lo-
pes, MARIA SOCORRO FERNANDES MELO - Alexandra Fernandes Melo Senador Sá-CE, 22 de Julho 
de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho Pregoeiro oficial. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2206.002/2022. O Presidente da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Orde-
nador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ, faz 
publicar o extrato resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE SHOW DA BANDA ´´ZÉ CANTOR`` A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO 
DE 2022, COM DURAÇÃO 01:40 HORA, EM SENADOR SÁ-CE, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS 
DE NOSSA SENHORA DO AMPARO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ. FAVO-
RECIDO: ICZ GRAVAÇÕES, PARTICIPAÇÕES E ENTRETENIMENTOS LTDA, com sede à Av. 
Eusébio de Queiroz, 4579, Centro, Eusébio-CE, inscrita no CNPJ/MF no 43.915.507/0001-88. 
VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (Setenta Mil Reais) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso III 
da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Dispensa emitida pela Comissão de Licitação 
e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do muni-
cípio de SENADOR SÁ. SENADOR SÁ-CE, 22 de Junho de 2022. Erivando Oliveira de Morais 
Filho Presidente da Comissão de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE PUBLICA-
ÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 2206.001/2022 O Presidente da Comissão de Licitação da 
Prefeitura Municipal de SENADOR SÁ, em cumprimento à ratificação procedida pelo(a) Ordena-
dor(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo do município de SENADOR SÁ, faz publi-
car o extrato resumido do processo de dispensa de licitação, a seguir: OBJETO: CONTRATAÇÃO 
DE SHOW DA BANDA ´´JANAINA ALVES`` A SER REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 
2022, COM DURAÇÃO 02:00 HORA, EM SENADOR SÁ-CE, EM ALUSÃO AOS FESTEJOS DE 
NOSSA SENHORA DO AMPARO, PADROEIRA DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ. FAVORECI-
DO: EFESTA AGENCIAMENTO ARTISTICO & PROMOÇÕES MUSICAIS EIRELI, com sede à 
Rua Oiticícas, 451, Bairro Passaré, Fortaleza-CE, inscrita no CNPJ/MF no 17.466.234/0001-21. 
VALOR GLOBAL: R$ 25.000,00 (Vinte e Cinco Mil Reais) FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, 
inciso III da Lei 8.666/93 e suas alterações. Declaração de Dispensa emitida pela Comissão de 
Licitação e RATIFICADA pelo(a) Ordenador(a) de Despesas da Secretaria de Cultura e Turismo 
do município de SENADOR SÁ. SENADOR SÁ-CE, 22 de Junho de 2022. Erivando Oliveira de 
Morais Filho Presidente da Comissão de Licitação. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 - TP. A Comissão Permanente de Licita-
ção da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que após análise 
dos documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 - TP, com fins à CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LATERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS 
VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO 
DE CHORÓ/CE., Foi Considerada INABILITADA a seguinte empresa (P-02) ARCTURO CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA (CNPJ Nº 03.077.025/0001-81), apresentou certidão de prova de 
situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, a referida certidão 
não validou e comissão diligenciou tudo de acordo com item 6.4 do edital. No prazo de (03) três 
dias uteis, contado do recebimento da diligencia, sob pena de Inabilitação, a comissão registra 
que decorreu o prazo e a empresa não se manifestou, desta forma foi declarada inabilidade por 
não cumprir os ditames do edital. Foram consideradas HABILITADAS as seguintes empresas: 
(P-01) LUCK CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS -ME (CNPJ Nº 11.137.380/0001-27), (P-03) COM-
PLETA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES CNPJ Nº 17.411.277/0001-00), por apresentarem docu-
mentos de Habilitação exigidos de acordo com os ditames do Edital. Assim, fica aberto o prazo 
recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. Maiores informações na sede da Comissão, 
localizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410, Alto do Cruzeiro, Choró/CE, no 
horário de 8h às 12h. Choró, 21 de junho de 2022. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DO RESULTA-
DO DA PROPOSTA DE PREÇO – A Comissão de Licitação de Choró/Ce., comunica aos interes-
sados o resultado da fase proposta de preço referente à TOMADA DE PREÇO Nº 006/2022 - TP, 
cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ORGANIZACIONAL DE 
DOCUMENTOS E MIDIAS DIGITAIS, PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO DE ARQUIVOS E GE-
RAÇÃO DE LOTES DIGITAIS, DE RESPONSABILIDADE DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICIPIO DE CHORÓ/CE. Partes integrante deste processo, Foram consideradas DESCLASSI-
FICADAS as seguintes empresas: 6. F. DINILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 
22.523.994/0001-63, por apresentar proposta de preço sem o comprovação de assinatura digital 
como informa na lateral da proposta em desacordo com item 6.2 do instrumento convocatório. 
A empresa 8. R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI, inscrito no CNPJ Nº 
35.823.985/0001-30, por apresentar proposta de preço com valor acima do orçamento do projeto 
básico/termo de referência do Município de Choró-Ce, em desacordo com o subitem 6.6.6 do edital. 
A Comissão Permanente de Licitação registra que por unanimidade dos seus membros declara que 
foi CLASSIFICADA a seguinte empresa 9. TIAGO DE LIMA CARNEIRO –ME, inscrito no CNPJ 
Nº 15.081.431/001-05, apresentou proposta de preço no valor global R$ 138.720,00(cento e trinta 
e oito mil, setecentos e vinte reais) e por atender a todos os requisitos do edital e por ofertar 
preços abaixo do Orçamento do projeto básico/termo de referencia do Município de Choró/CE.. A 
Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. 
Choró - CE, 20 de junho de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ - CÂMARA MUNICIPAL DE GUARAMIRANGA. A Comissão Permanente de 
Licitação da Câmara Municipal de Guaramiranga - CMG, torna público para conhecimento dos 
interessados o Resultado de Habilitação da TOMADA DE PREÇOS - Nº TP004/2022-CMG, Cri-
tério de Julgamento Menor Preço, cujo objeto é CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO 
E GERENCIAMENTO DE ARQUIVO DIGITAL DE DOCUMENTOS DO ACERVO, EM SISTEMA 
DE GERENCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS – GED, DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE GUARAMIRANGA/CE, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DO CON-
TRATANTE, DISPONIBILIZANDO BACKUP DOS DADOS SEMANALMENTE EM MÍDIA FÍSICA, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA. Habilitada(s):  
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS EIRELI – ME, CNPJ: 35.823.985/0001-30; F. 
DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI, CNPJ: 22.523.994/0001-63 e FX SERVICOS MUNICIPAIS 
EIRELI, CNPJ: 34.179.190/0001-78. Fica desde já, aberto o prazo recursal previsto ao artigo 109, 
inciso I, alínea “a” da Lei de Licitações, em obediência ao princípio constitucional do contraditório 
e da ampla defesa. Obs.: Caso não seja interposto Recurso, fica desde já marcada a sua fase 
classificatória para a data de 30/06/2022 às 09h00min. Guaramiranga - CE, 21 de junho de 2022.  
Otávio Martins da Silva - Presidente da Comissão de Licitação.



Aviso de Licitação
ESTADO DO CEARA - CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO CEA-
RA CRA-CE, torna publico que no dia 01 de JULHO de 2022, as 10h00min 
fará licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO N.001/2022, UASG: 
926594, PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO CONTINUADO DE ADMINISTRA-
ÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS 
TIPOS: GASOLINA COMUM E/OU ADITIVADA, DIESEL COMUM E/OU DIESEL 
S10, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COMPREENDENDO ADMINIS-
TRAÇÃO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO, COM USO DE CARTÕES 
MAGNÉTICOS OU COM CHIP COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGA-
MENTO, PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, UTILIZANDO A TECNO-
LOGIA QUE MELHOR CONTROLE COM SEGURANÇA À CONTRATAÇÃO, A FIM 
DE ATENDER OS VEÍCULOS OFICIAIS, DO CONSELHO REGIONAL DE ADMI-
NISTRAÇÃO DO CEARÁ PARA O PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. Maiores 
informações e aquisição do Edital, os interessados deverão dirigir-se aos si-
tes: www.comprasnet.gov.br e www.craceara.org.br

1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales nº2187 – 10º andar - Fortaleza – Ceara CEP: 
60135-203. Telefone/Whatsapp: (085)3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL REGISTRADOR. 
José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/ESCREVENTES. Ana Lúcia Ferreira Pinto Rocha, Aparecida de 
Fátima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, Ingrid Clementino 
Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, José Eliton Albuquerque, Karen de Queiroz Barros, Pedro 
Fabrício Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro.  Ofício n° 43977. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. O 1º Ofício 
de Registro de Imóveis de Fortaleza, representado neste ato pela Oficiala Substituta, abaixo firmado, faz 
público, para ciência dos ocupantes/proprietários confinantes, Sr(a). SERGIO PAULO LOBO LIMA, inscrito 
no CPF nº 158.399.667-20, bem como TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, em cumprimento ao 
disposto nos Arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, que por parte de ROSANNE DE OLIVEIRA MARANHÃO, 
brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF n° 190.245.413-87, residente e domiciliada na Av. Agami, 
nº 190, apto 11, Bairro Moema, em São Paulo/SP, filha de Lúcia Maria de Carvalho Pereira Oliveira e 
Rosenvel Magalhães de Oliveira, representada por seu advogado Victor Saldanha Fontenele, brasileiro, 
casado, CPF nº 322.993.703-15, com endereço profissional na Rua Francisco Segundo da Costa, nº 77, 
sala 08, Edson Queiroz, em Fortaleza/CE, com endereço eletrônico a.processo@hotmail.com, que tramita 
neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, PRENOTAÇÃO 
Nº. 336.075, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno constituído pelo lote n° 09 
da quadra n° 42, do loteamento Parque Manibura, objeto da Transcrição n° 26.054, do 1º Oficio de 
Registro de Imóveis, o qual passará a possuir a seguinte descrição: Um terreno regular, situado nesta 
Capital, constituído pelo Lote 09, da Quadra 42, do Loteamento Parque Manibura, localizado na Rua 
Ieda Carvalho, lado par, Bairro Engenheiro Luciano Cavalcante, com área territorial total de 700,00m², 
com as seguintes medidas e confrontações: Ao Norte (Frente), 14,00m com a Rua Ieda Carvalho; Ao 
Sul (Fundos), 14,00m com o lote 08 da quadra 42, da Transcrição n° 26.054, desta Serventia, que faz 
frente para a Rua Kasel; Ao Leste (Lado Direito), 17,00m, com o lote 07 da quadra 42, da Transcrição n° 
26.054, e 33,00m com o imóvel de n° 224, da Matrícula n° 57.083, desta Serventia, todos com frente 
para a Rua Salvador Mendonça; Ao Oeste (Lado Esquerdo), 50,00m com o lote 14, da quadra 42, imóvel 
n° 80, da Matrícula n° 58.554, desta Serventia, que faz frente para a Rua Ieda Carvalho. Inscrito na PMF 
sob o nº 318.320-3. As impugnações de quem se julgar prejudicado quanto à retificação administrativa, 
deverão ser apresentadas dentro de 15 (quinze) dias a contar da data da segunda e última publicação 
do presente edital. Findo o prazo deste e não havendo impugnação fundamentada será efetivada a 
averbação de retificação requerida, estando os documentos da retificação à disposição dos interessados 
neste 1º Ofício de Registro de Imóveis, durantes as horas regulamentares.  Fortaleza, 17 de junho de 
2022.  -------------Assinado Digitalmente--------------. Oficiala Substituta

1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales nº2187 – 10º andar - Fortaleza – Ceara CEP: 
60135-203. Telefone/Whatsapp: (085)3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL REGISTRADOR. 
José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/ESCREVENTES. Ana Lúcia Ferreira Pinto Rocha, Aparecida de 
Fátima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, Ingrid Clementino 
Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, José Eliton Albuquerque, Karen de Queiroz Barros, Pedro 
Fabrício Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro.  Ofício n° 43980. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. O 1º 
Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, representado neste ato pela Oficiala Substituta, abaixo 
firmado, faz público, para ciência dos ocupantes/proprietários confinantes, Sr(a). THALES DE SOUZA 
FONTENELE, inscrito no CPF nº 924.752.303-63, bem como TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, em 
cumprimento ao disposto nos Arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, que por parte de ROSANNE DE OLIVEIRA 
MARANHÃO, brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF n° 190.245.413-87, residente e domiciliada 
na Av. Agami, nº 190, apto 11, Bairro Moema, em São Paulo/SP, filha de Lúcia Maria de Carvalho Pereira 
Oliveira e Rosenvel Magalhães de Oliveira, representada por seu advogado Victor Saldanha Fontenele, 
brasileiro, casado, CPF nº 322.993.703-15, com endereço profissional na Rua Francisco Segundo da 
Costa, nº 77, sala 08, Edson Queiroz, em Fortaleza/CE, com endereço eletrônico a.processo@hotmail.
com, que tramita neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, 
PRENOTAÇÃO Nº. 336.075, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno constituído pelo 
lote n° 04 da quadra n° 05, do loteamento Parque Manibura, objeto da Transcrição n° 26.054, do 1º 
Oficio de Registro de Imóveis, o qual passará a possuir a seguinte descrição: Um terreno regular, situado 
nesta Capital, constituído pelo Lote 04, da Quadra 05, do Loteamento Parque Manibura, localizado na 
Rua Doutor Onofre Sampaio Cavalcante, lado ímpar, Bairro Luciano Cavalcante, com área territorial total 
de 435,60m², com as seguintes medidas e confrontações: Ao Oeste (Frente), 13,20m com a Rua Doutor 
Onofre Sampaio Cavalcante; Ao Leste (Fundos), 13,20m com parte da área verde, limite do Loteamento 
Parque Manibura, de propriedade da Prefeitura de Fortaleza, que faz frente para a Rua Vereador Pedro 
Paulo; Ao Norte (lado direito), 33,00m, com o imóvel n° 29, da Matrícula nº 50.591 desta Serventia, 
que faz frente para a Rua Doutor Onofre Sampaio Cavalcante; Ao Sul (Lado Esquerdo), 33,00m, com o 
lote 03 da quadra 05, da Matrícula nº 23.646, desta Serventia, que faz frente para a Rua Doutor Onofre 
Sampaio Cavalcante. Inscrito na PMF sob o nº 317.472-7. As impugnações de quem se julgar prejudicado 
quanto à retificação administrativa, deverão ser apresentadas dentro de 15 (quinze) dias a contar da 
data da segunda e última publicação do presente edital. Findo o prazo deste e não havendo impugnação 
fundamentada será efetivada a averbação de retificação requerida, estando os documentos da retificação 
à disposição dos interessados neste 1º Ofício de Registro de Imóveis, durantes as horas regulamentares.  
Fortaleza, 17 de junho de 2022.  -------------Assinado Digitalmente--------------. Oficiala Substituta

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2022050302-SEIN, cujo objeto é a Construção 
de Uma Passagem Molhada na Localidade de Areias - Riacho do Modumbim, Município de 
Jaguaretama. A comissão de Licitação torna publico o resultado de julgamento das propostas de 
preços, após critério editalicío menor preço global chegou-se ao seguinte resultado, empresa 
vencedora: LOPES CALISTO E CALISTO LTDA, valor total de R$ 106.060,74 (cento e seis mil, 
sessenta reais e setenta quatro centavos), a partir da publicação deste aviso, fica aberto o prazo 
recursal previsto no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, maiores informações tel. 88 
3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 21 de Junho de 2022 - 
Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2022050901-SEIN, cujo objeto é a 
Pavimentação em Pedra Tosca em diversas ruas na sede do município de Jaguaretama-CE. A 
comissão de Licitação torna publico o resultado de julgamento das propostas de preços, após 
critério editalicío menor preço global chegou-se ao seguinte resultado, empresa vencedora: RPS 
CONSTRUÇÃO DE EDIF. E PROJETOS, valor total de R$ 441.210,16 (quatrocentos e quarenta 
um mil, duzentos e dez reais dezesseis centavos), a partir da publicação deste aviso, fica aberto o 
prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, maiores informações tel. 88 
3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 21 de Junho de 2022 - 
Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2022051201-SEIN, cujo objeto é a Construção 
de uma praça na localidade de Sitio Novo, no município de Jaguaretama. A comissão de Licitação 
torna publico o resultado de julgamento das propostas de preços, após critério editalicío menor 
preço global chegou-se ao seguinte resultado, empresa vencedora: Rafael Peixoto Amorim 
Serviços, valor total de R$ 109.675,04 (cento nove mil, seiscentos e setenta cinco reais e quatro 
centavos), a partir da publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, 
inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, maiores informações tel. 88 3576-1305 email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 21 de Junho de 2022 - Francisco Jean 
Barreto de Oliveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2022052301-SEIN, cujo objeto é a Contratação 
de empresa especializada para Construção de Terminal Rodoviário do Município de 
Jaguaretama-Ce. A comissão de Licitação torna publico o resultado de julgamento das propostas 
de preços, após critério editalicío menor preço global chegou-se ao seguinte resultado, empresa 
vencedora: Dantas e Oliveira Limpeza Conser. Construções valor total de R$ 489.309,03 
(quatrocentos e oitenta nove mil, trezentos e nove reais e três centavos), a partir da publicação 
deste aviso, fica aberto o prazo recursal previsto no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, 
maiores informações tel. 88 3576-1305 email: licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, 
Jaguaretama-CE, 21 de Junho de 2022 - Francisco Jean Barreto de Oliveira - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – MUNICÍPIO DE JAGUARETAMA – torna público o resultado da abertura 
das propostas de preços – Tomada de Preços n.º 2022052302-SEIN, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para pavimentação em paralelepípedo na rua (irapuan pinheiro) na 
sede do município de jaguaretama-ce. A comissão de Licitação torna publico o resultado de 
julgamento das propostas de preços, após critério editalicío menor preço global chegou-se ao 
seguinte resultado, empresa vencedora: CRP COSTA CONSTRUÇÕES E PRESTADORA DE 
SERVIÇOS, valor total de R$ 344.106,69 (trezentos e quarenta quatro reais, cento seis reais e 
sessenta nove centavos), a partir da publicação deste aviso, fica aberto o prazo recursal previsto 
no Art. 109, inciso I, Alínea b, da Lei 8.666/93, maiores informações tel. 88 3576-1305 email: 
licitacao@jaguaretama.ce.gov.br, Jaguaretama-CE, 21 de Junho de 2022 - Francisco Jean 
Barreto de Oliveira - Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Extrato de Contratos 
- O município de Uruoca-CE, através da Secretaria Municipal da Educação, torna público 
os Extratos de Contratos do Pregão Eletrônico n° 0112802.2022, cujo objeto é AQUISIÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO PLANO DE TRABALHO DO GOVERNO 
MUNICIPAL DE URUOCA-CE, PARA O PACTO PELA APRENDIZAGEM NO ESTADO 
DO CEARA. Contratadas MICROFORT INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 24.675.507/0001-
03, contrato n°. 0112802.2022-01, R$: 54.399,96, F. DENILSON F. DE OLIVEIRA EIRELI 
- CNPJ: 22.523.994/0001-63, contrato nº 0112802.2022-02, R$:20.099,70, MULTILASER 
INDUSTRIAL S.A – CNPJ: 59.717.553/0006-17, contrato nº0112802.2022-03, R$:185.897,88. 
Dotação: 0801.12.361.0116.2.011. Elemento de gasto dos contratos: 4.4.90.52.00. 
Vigência dos contratos:14/06/2022 A 31/12/2022. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. 
FRANCISCO DAS CHAGAS PEREIRA - ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA - Aviso de Julgamento 
Suplementar Final de Habilitação. A Prefeitura Municipal de Uruoca, por meio da CPL, torna público 
o resultado suplementar final de habilitação da TOMADA DE PREÇOS N° 0012604.2022. Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEI DONA CLARICE, 
REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DO CEI DONA CLARICE E CRAS ANA GARCEZ 
ROCHA NO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Empresas HABILITADAS:  LOTE 03- REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO CRAS ANA GARCEZ ROCHA: Empresa AJ. CONSTRUTORA E TRANSPORTE 
EIRELI (74.022.229/0001-63), por julgamento procedente do Recurso contra decisão que a inabilitou 
e LB CONSTRUÇÕES EIRELI (40.454.732/0001-76), por apresentar a documentação complementar 
estabelece § 1º do art. 43 da Lei Complementar. Empresas INABILITADAS: CLEZINALDO S DE 
ALMEIDA CONSTRUÇÕES (22.575.652/0001-97), por não apresentar no prazo legal a documentação 
pendente. Em conformidade com o disposto no artigo 109 da Lei nº 8.666/93, para que no prazo e na 
forma estabelecidos as demais licitantes, querendo apresentem contrarrazões. Inexistindo recurso a 
CPL procederá com a continuidade aos atos administrativos com a abertura dos envelopes “Propostas 
de Preços” das empresas habilitadas em sessão pública a ser realizada às 9:00h do dia 30 de junho de 
2022.  Os demais termos da ata originária de julgamento de habilitação permanecerão intactos como 
se aqui estivesse literalmente transcrito. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL
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Mais informações de Rubens Frota: 
e-mail: frotarubens@gmail.com

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

O ano de 2022, para quem planeja se reeleger, está en-
tornando e muito. Na semana passada, um dos maiores te-
mores era o aumento dos combustíveis – que acabou acon-
tecendo, e tem tudo para acontecer mais ainda, em breve. 
Nessa semana, desta vez, é a conta de luz – pelo menos não 
será tão imediato, mas a fatura já está sendo preparada. Isso 
porque a Aneel aprovou, ontem, um novo reajuste nos va-
lores das bandeiras tarifárias. A maior alta será de discretos 
63,7%, no valor da bandeira de patamar vermelho 1. O pa-
tamar vermelho 2 aumentará 3,2%. Já a bandeira amarela 
vai arremessar 59,5%, enquanto a verde seguirá sem co-
brança. Os valores entram em vigor em 1º de julho, semana 
que vem, e valem até meados de 2023.

Para variar, os valores aprovados foram maiores do que 
os colocados em consulta pública – ou seja, de nada adian-
tou realizá-la. Segundo os aumentos propostos, a bandeira 
amarela teria um adicional de 56% na taxa, a vermelha 1 
de 57%, e a vermelha 2 foi estimada com redução de 2% 
na ocasião. A consulta ficou aberta entre 14 de abril e 4 de 
maio. Segundo a Aneel, a mudança se deu devido a acrés-
cimos nos valores de cálculo – ou seja, novamente, os bra-
sileiros foram postos ao escanteio. É possível que o cenário 
de bandeira verde atual permaneça esse até dezembro deste 
ano, já que houve recuperação dos reservatórios das hidre-
létricas, diz a Agência. Pelo visto, essa arrecadação extra 
deve vir com tudo, cobrando até o período sem cobrança.

Aneel também anuncia reajuste

OCDE. O vice-presidente Hamilton Mourão disse, durante Fórum em Brasília, que a entrada do 
Brasil na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), grupo das eco-
nomias mais industrializadas do planeta, é a grande prioridade na política externa do governo.

A máxima
do diesel subiu 

2,4%, para
R$ 8,630, nos 
municípios de 

Irecê e Valença, 
na Bahia

Não muda nada
O ministro de Minas e 

Energia, Adolfo Sachsida, 
afirmou, ontem, que o Go-
verno não pode interferir 
no preço dos combustíveis. 
"Eu respeito o presidente 
José Mauro [Coelho], ex-
-presidente da Petrobras. 
Todo respeito a ele, ao 
CA [Conselho Adminis-
trativo], seus diretores. 
Mas, tão logo eu assumi 
como ministro, eu achei 
por bem promover uma 
troca na empresa porque 
acredito que é o momento 
de aumentar a competi-
ção. Não há como ajudar o 
consumidor brasileiro com 
a estrutura atual", disse.

Qualificação
A Uece ofertará, no 

segundo semestre, 5,5 mil 
vagas para o curso micro-
empreendedor individual 
(MEI), distribuídas em 220 
turmas nos municípios 
de Fortaleza, Caucaia, 
Maracanaú, Juazeiro do 
Norte, Crato, Itapipoca e 
Sobral. A pré-matrícula 
dos estudantes ocorrerá 
entre os dias 20 de junho e 
5 de julho e será feita pelos 
coordenadores locais, 
sob supervisão dos coor-
denadores regionais. A 
confirmação da matrícula 
ocorrerá entre 6 e 20 de 
julho. Informações pelo 
telefone (85)-3101-9997.

Exportações
Entre os meses de janeiro 

a maio últimos, o Ceará 
apresentou um volume 
exportado 15,2%, na com-
paração com igual período 
de 2021. O montante total 
aferido com as exportações 
feitas a partir do Estado 
por meio de seus portos e 
aeroportos, principalmente, 
foi de US$ 958,3 milhões 
(cerca de R$ 4,9 bilhões 
na cotação atual do dólar), 
segundo o MDIC. Apesar do 
crescimento, o Ceará ocu-
pa apenas a 17ª posição 
no ranking dos estados e 
participa com 0,7% do vo-
lume exportado pelo País.

Ceará em quarto
O preço do litro da ga-

solina no Ceará é o quarto 
mais alto, segundo a ANP, 
ao chegar em R$ 8,30. O 
Estado perde, apenas, para 
Rio de Janeiro (R$ 8,99), 
Bahia e São Paulo (ambos 
em R$ 8,59). A pesqui-
sa foi feita entre os dias 
12 e 18 de junho e ainda 
não reflete totalmente o 
último reajuste anunciado 
pela Petrobras nas suas 
refinarias. Na sexta-feira 
(17), a estatal anunciou 
alta de 5,18% na gasolina e 
de 14,26% no diesel. A ANP 
coletou preços em mais de 
5 mil postos no País.

Vale-gás é menos da metade do valor médio
Segundo a ANP, entre os dias 12 a 18 de junho, o 
valor do vale-gás, de R$ 53 em junho, equivale a 
menos da metade do preço médio do botijão de 
13 kg, ou seja, não cobriria metade do valor em 23 
estados nem no Distrito Federal – exceto em Bahia 
(R$ 105,60) Pernambuco (R$ 103,67), e Rio de Janei-
ro (R$ 100,91). No Ceará, a média é de R$ 116,12. 
O valor do vale-gás de junho é R$ 2 maior que o de 
abril. O benefício será pago para 5,68 milhões de 
famílias, no valor total de R$ 301,2 milhões. Em abril 
eram 5,39 milhões de famílias beneficiadas, com 
pagamento total de R$ 275 milhões.

Prepare-se, pois a defasagem ainda não acabou
Há espaço para mais um 
aumento nos combustíveis? 
Se depender da paralisia 
do Governo e da ganância 
da Petrobras (diga-se dos 
acionistas dela), é claro que 
dá! Levantamento da Abi-

com mostra que, mesmo com o último reajuste, o preço 
da gasolina nas refinarias no mercado doméstico ainda 
estava, na segunda-feira (20), com uma defasagem de 5% 
em relação à paridade de importação, e o diesel, de 8%. 
Façamos silêncio (vai que a Petrobras escuta...)!

O Google anunciou que, 
até 2026, vai distribuir 500 
mil bolsas de estudo para 
a formação de jovens em 
“áreas de atuação altamente 
demandadas pelo mercado 
de trabalho”. Segundo a em-
presa, as bolsas serão para 
a formação de profissionais 
em suporte de Tecnologia 
da Informação (TI), análi-
se de dados, gerenciamen-
to de projetos e design UX 
(User Experience ou expe-
riência do usuário).

A empresa pretende des-
tinar duas mil dessas bolsas 
a pessoas que se autodecla-

ram transexuais. A expec-
tativa é de que a medida 
favoreça a inclusão social 
deste grupo no mercado de 
trabalho.

Em nota, a Google in-
formou que os jovens que 
não estão estudando no 
momento também poderão 
disputar as vagas. “O pro-
cesso de inscrição e seleção 
ocorrerá através do aplica-
tivo do CIEE ONE (plata-
forma 100% gratuita), e os 
escolhidos serão acompa-
nhados por uma monitoria 
exclusiva, que os auxiliará 
a concluir as certificações”, 

explicou a empresa.
Todos os cursos foram 

criados pelo Google e estão 
hospedados na plataforma 
de educação da Coursera. 
“São cerca de 800 horas 
de aulas, considerando as 
quatro titulações juntas, 
com certificação, visando 
o preparo dos estudantes 
para ingresso em postos 
de trabalho no campo em 
constante crescimento pro-
fissional da tecnologia”, 
acentuou.

Na avaliação do Google, 
o Brasil tem “aprendido 
muito com a inserção de 

pessoas trans nos espaços 
de mídia e cultura popular”. 
A empresa utiliza, como 
exemplo dos avanços ob-
servados no país, o respeito 
aos pronomes e o direito de 
retificação de nome.

“Estima-se que 90% da 
população trans no Bra-
sil têm o mercado infor-
mal como fonte de renda 
e única possibilidade de 
subsistência. São milhões 
de pessoas que vivem uma 
condição de vulnerabilida-
de extrema devido à falta 
de uma oportunidade de 
emprego”, finalizou.

Google anuncia 500 mil bolsas de
estudo para formação de jovens até 2026

Ainda sem impactos dos 
reajustes anunciados pela 
Petrobras na sexta-feira 
(17), a pesquisa de preços 
dos combustíveis da ANP 
(Agência Nacional do Petró-
leo, Gás e Bio-
combustíveis) 
captou queda 
no preço da 
gasolina e alta 
no diesel.

O preço 
médio da ga-
solina na se-
mana passa-
da foi de R$ 
7,232 por li-
tro, 0,2% abai-
xo do verifica-
do na semana 
anterior. Já o diesel foi vendi-
do, em média, a R$ 6,906 por 
litro, alta de 0,3%.

Os preços máximos detec-
tados pela ANP subiram em 

relação à semana anterior. A 
gasolina foi encontrada a R$ 
8,990 no Rio de Janeiro, valor 
5,9% superior ao máximo ve-
rificado na semana anterior. 
Já a máxima do diesel subiu 

2,4%, para R$ 
8,630, em Ire-
cê e Valença, 
na Bahia.

A coleta 
dos dados é 
feita nos pri-
meiros dias 
da semana e, 
por isso, não 
há impacto 
dos reajustes, 
que entraram 
em vigor no 
sábado (18). 

Após resistir a pressão do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL), a Petrobras elevou o 
preço da gasolina em 5,2% e 
o do diesel em 14,2%.

A alta intensificou os ata-
ques do governo e aliados 
contra a direção da empresa, 
culminando com a renún-
cia, nesta segunda (20), do 
presidente da estatal, José 
Mauro Coelho. Ele já havia 
sido demitido por Bolsonaro, 
mas aguardava assembleia de 
acionistas aprovar seu suces-
sor, Caio Paes de Andrade.

Ministro
Nesta terça (22), o mi-

nistro de Minas e Energia, 
Adolfo Sachsida, admitiu 
em audiência na Câmara dos 
Deputados que não é possível 
interferir na política de pre-
ços da Petrobras. Bolsonaro 
já fez quatro trocas na em-
presa e não houve mudanças.

“Não está no controle do 
governo. E, honestamente, 
preço é uma decisão da em-
presa, não do governo. Além 

disso, nós temos marcos le-
gais que impedem interven-
ções do governo na admi-
nistração de uma empresa, 
mesmo o governo sendo o 
acionista majoritário”, afir-
mou Sachsida.

O preço do etanol hidrata-
do segue em queda, como re-
flexo do início da colheita de 
cana-de-açúcar. Na semana 
passada, o litro do combustí-
vel foi vendido, em média, a 
R$ 4,910, 1,8% abaixo do ve-
rificado na semana anterior.

Segundo a ANP, o preço 
do gás de cozinha ficou está-
vel na semana, com o botijão 
de 13 quilos sendo vendido a 
R$ 112,50.

Já o GNV (gás natural vei-
cular) continua subindo e 
atingiu o valor médio de R$ 
5,360 por metro cúbico na 
semana passada, alta de 1,5% 
em relação à semana anterior.

Antes do reajuste, gasolina já 
custa R$ 8,99, segundo ANP
Ainda sem impactos dos reajustes anunciados pela Petrobras, o
preço médio da gasolina na semana passada foi de R$ 7,232 por litro

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de licitação torna público que 
no próximo dia 23/06/2022 às 14h, na sala da Comissão de Licitação, localizada na Avenida Fran-
cisco França Cambraia, n.º 265, Bairro Centro, Senador Pompeu/CE, estará abrindo as propostas 
de preços referentes a Tomada de Preços Nº SI-TP002/2022, contratação de empresa especializa-
da para recuperação das estradas vicinais do município com adição de materiais, junto a Secretaria 
de Infraestrutura, do município. José Higo dos Reis Rocha.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – EXTRATO DE RE-
SULTADO DO CREDENCIAMENTO - CREDENCIAMENTO Nº 001/2022-CHP. A Pre-
feitura Municipal de Araripe-CE, torna público através da Exma. Sr(a).Clara Saionara 
de Brito Francelino Neri - Secretária de Saúde; Exmo Sr. Aurélio Ribeiro da Silva Lira 
- Secretário de Educação, Cultura e Tec. da Informação; Exmo Sr. Eric Paulino Rocha 
– Secretário de Trabalho e Desenvolvimento Social, o Resultado do Credenciamento 
nº 001/2022-CHP, cujo objeto é o credenciamento de organizações da sociedade civil 
(OSC) regularmente constituídas, para eventual celebração de termo de colaboração, 
termo de fomento e acordo de cooperação, através de dispensa de chamamento públi-
co, para parcerias relativas nas áreas de saúde, educação e assistência social no mu-
nicípio de Araripe/CE: Associação Brasileira de Assistência Social, Saúde, Educação, 
Cultura, Esporte, Lazer e Meio Ambiente – ABRASSE, CNPJ nº 10.539.375/0001-88- 
único deferido para às áreas de Educação e Assistência Social; SODEC – SOCIEDADE 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, CNPJ nº 41.564.618/0001-61 – Deferido. Fica 
concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis, para aquele que deseje se manifestar contra 
a decisão da Comissão, conforme item 5.4 do Instrumento convocatório. Comissão de 
Seleção de Chamada Pública (CSCP-OSC). Araripe/CE, 21de junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico nº 2022.06.13.01-PERP - O 
Pregoeiro da Comissão de Licitações torna público que se encontra à disposição dos interessados, 
a licitação, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais de expediente, para atender as necessidades das diversas secretarias do 
município. Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08h do dia 22/06/2022; 2. 
Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 05/07/2022; 3. Abertura e Julgamento das propos-
tas: das 08:01h às 08:59h do dia 05/07/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do 
dia 05/07/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge 
Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.
br. José Ivan de Paiva Júnior.

Auto Peças Guaxinim Ltda, CNPJ 01.733.438/0007-37. Torna público que recebeu da Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Regularização da Licença Ambiental Única - REG. 
- LAU, Para: Funcionamento das atividades de retifica, Oficina e Casa de Peças - localizado na Tra-
vessa Antônio Pinto de Mendonça Nº 12, Bairro Luiz Almeida no Quixeramobim. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da AMAQUI.

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Extrato de Homologação - O Exmo. Sr. Rilson Sousa de 
Andrade, Secretário da Saúde, torna público a homologação do Procedimento Licitatório Tomada 
de Preços Nº 04.05.01/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
da Unidade Básica de Saúde Tipo I (UBS), no Bairro Caponga Funda no município, tendo assim 
por vencedora a empresa Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 
22.496.219/0001-66 sediada a Rua.: Alan Kardec. nº 774 - Loja 27. Bairro: Montese. CEP: 60.420-
630, telefone (85) 3491-9293, em Fortaleza/CE, com o valor total de R$ 886.243,40 (oitocentos e 
oitenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais e quarenta centavos).

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria da Saúde. Con-
tratada: Chianca Construções e Serviços Eireli - EPP inscrita no CNPJ sob o nº 22.496.219/0001-
66. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Unidade Básica de Saúde 
Tipo I (UBS), no Bairro Caponga Funda no município. Prazo de Execução: 210 (duzentos e dez) 
dias, contados a partir da data da assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração 
Pública. Valor global: R$ 886.243,40 (oitocentos e oitenta e seis mil duzentos e quarenta e três reais 
e quarenta centavos), pagos em conformidade com o Contrato Original: 0701.10.301.0006.1.033 
- Construção, Ampliação, Reforma e Equipam. de Unidades da Atenção Primária de Saúde. 
/ 4.4.90.51.00 - Obras e instalações.; Fundamentação: Lei Nº 8.666/93, com suas alterações e 
Tomada de Preços Nº 04.05.01/2022 e Contrato Nº 20220240; Data da Assinatura: 21/06/2022; 
Signatários: Rilson Sousa de Andrade, Secretário da Saúde e o Sr (a). Erick Bezerra Chianca - 
Representante Legal.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - O Presidente da Comissão Permanente de Licitação torna 
público o Resultado do Julgamento da fase de Propostas Técnica e Propostas de Preços da Tomada 
de Preços Nº 07.04.05.01.22-TP. Após análise e Parecer Técnico da Comissão de Engenharia, a 
empresa Croquis Projetos e Construções Ltda atingiu a seguinte pontuação final: Nota Final 95,50 
pontos. Assim a Comissão Permanente de Licitação declara vencedora a empresa Croquis Projetos 
e Construções Ltda com o valor global de R$ 56.929,37 (cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e 
nove reais e trinta e sete centavos). Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 
109, inciso I, letra b, da Lei Federal Nº 8.666/93.Maiores Informações, na sede da Comissão de Licita-
ção com endereço Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707 - CEP 63.800-000 - Quixeramobim/CE no ho-
rário de 08h às 12h ou pelo site www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Roberto Calixto da Silva, CPF 869.343.843-34, torna público que requereu a Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente de Beberibe, a Licença Ambiental Prévia e de Instalação - LPI, para construção de 
uma residência unifamiliar, com área total do terreno de 750 m² e área construída de 203,45 m², na 
Av. Manoel Machado, S/N - Praia das Fontes - Beberibe/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMABE.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Prosseguimento de Licitação Tomada de Preços Nº 
07.004/2022 -TP - O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados que a aber-
tura dos envelopes das propostas do processo acima citado dar-se-á no dia 22/06/2022, às 15:30h, 
na sala da comissão de licitação, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em constru-
ção civil para executar projeto de construção de uma praça com 514,8m2 de área construída na 
Avenida Estados Unidos, localizada ao lado da Escola Modelo, Bairro São João no município. Tipo: 
menor preço global, empreitada no regime de execução indireta. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Revogação da Concorrência Pública Nº 2022.05.17.05 
- SEDUMASP - O Presidente da Comissão de Licitação comunica aos interessados que o certame 
acima citado, do tipo menor preço, sob a forma de execução indireta, no Regime de Empreitada por 
Preço Global, cujo objeto: Contratação de empresa especializada em construção civil para executar 
projeto de construção de um galpão industrial com área de 1.500M2, localizado no Bairro Curica-
ca no município, conforme Termo de Convênio de Nº 10/2022 - ADECE, de acordo com Projeto 
Básico de responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços 
Públicos, foi REVOGADO, condicionada ao atendimento do interesse público, bem como ajuste no 
Orçamento Básico Anexo I do edital, ante a ausência dos itens 12.3 a 13.1. Edmilson Mota Neto.

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

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
17ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS) - Processo nº 0233532-67.2022.8.06.0001
Usucapião Usucapião Extraordinária CASEBRÁS

CONSTRUÇÕES LTDA CELIA MARIA LIMA MESQUITA BRAGA - REP. ANTIGOS
ADQUIRENTES

FAZ SABER
CASEBRÁS CONSTRUÇÕESLTDA

Sra. LUCIVÂNIADEARAÚJO LOURENÇO SABINO

CELIA MARIA LIMA MESQUITA
BRAGA

Ao Leste (frente)
Ao Sul (lado direito)

Ao Oeste (fundos)
Ao Norte (lado

esquerdo)

Aos
eventuais interessados e seus cônjuges, os que casados forem, para, no prazo improrrogável
de 15 (quinze) dias, a contar do decurso do prazo da circulação deste edital, que é de 30 (trinta)
dias, contestarem a presente ação, sob pena de não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos
réus, como verdadeiros, os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do CPC). E em
observância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do CPC, foi expedido o presente, que vai devidamente
assinado. CUMPRA-SE

Antonio Francisco Paiva - Juiz de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
- Requerido:

- Valor da Causa: R$ 140.000,00
O Dr. Antonio Francisco Paiva, Juiz de Direito da 17ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau)da

Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente EDITALDECITAÇÃO
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de , pessoa
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.942.405/0001-37, com sede naAvenida Santos
Dumont, nº 2828, Sala 2107, 21º andar, Aldeota em Fortaleza/CE, representada por sua sócia
administradora, , brasileira, casada, empresária,
RG nº 98002127327 SSP/CE, CPF nº 573.502.803-00, com endereço comercial acima mencionado,
foi proposta uma Ação de Usucapião Extraordinária, em face de

, com endereço desconhecido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, com o objetivo de que
lhes seja declarado o domínio do seguinte imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no
registro de imóvel competente: "Memorial descritivo de um imóvel com área total de 2.358,06m² situado
no município de Fortaleza-Ceará, a Av. da Universidade, 2176, com os seguintes limites e
confrontações: , limitando-se com a Av. da Universidade, medindo 18,48m (Dezoito
metros e quarenta e oito centímetros), , limitando-se com a lateral do imóvel nº
2210 da Av. da Universidade, de propriedade do Conservatório de MúsicaAlberto Nepomuceno e com
a lateral do imóvel de nº 1645 da Av. Carapinima, sem proprietário cadastrado, medindo 109,58m
(Cento e nove metros e cinquenta e oito centímetros), , limitando-se com a Av.
Carapinima, medindo 24,67m (Vinte e quatro metros e sessenta e sete centímetros),

, em três segmentos não lineares, sendo o primeiro no sentido oeste-leste limitando-se com
a lateral do imóvel nº 1615 da Av. Carapinima de propriedade de Sandra Maria Aguiar medindo 70,30m
(Setenta metros e trinta centímetros), o segundo no sentido norte-sul limitando-se com a lateral do
imóvel nº 2162 da Av. da Universidade de propriedade de Antônio Carlos Bindá medindo 2,50m (Dois
metros cinquenta centímetros), e o terceiro no sentido oeste-leste limitando-se com a lateral do imóvel
nº 2162 da Av. da Universidade de propriedade de Antônio Carlos Bindá medindo 38,31 (Trinta e oito
metros e trinta e um centímetros) fechando a poligonal e perfazendo uma área total de 2.358,06m²
(Dois mil, trezentos e cinquenta e oito metros quadrados e seis centímetros quadrados."

. Fortaleza/CE., em 23 de maio de 2022.

MARIA ALZENIRA BEZERRA - EPP
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Re-
gularização da Licença de Operação para postos de combustíveis, localizado no município de 
Itapiúna-Ceará, na Rua Joaquim Clementino Silva, N° 85, Umburanas. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de licenciamento da SEMACE.



FOTO CESAR GRECO/PALMEIRAS 

A vitória de 2 a 1 em cima do tricolor paulista fez o Palmeiras 
alcançar uma invencibilidade de 19 jogos

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 22 de junho de 2022

Saída. Um dia após anunciar a chegada do atacante Everton Cebolinha, o Flamengo comunicou ontem (21) a saída 
do lateral chileno Maurício Isla, que, segundo o Rubro-Negro, está em processo de transferência para a Universidad 
Católica (Chile). Em postagem nas redes sociais, a equipe da Gávea lembrou a vitoriosa passagem do jogador.ESPORTES

O Palmeiras ampliou sua 
vantagem na liderança a nú-
meros bastante expressivos 
para esta altura do Campeo-
nato Brasileiro. A vitória, de 
virada, por 2 a 1 sobre o São 
Paulo, nesta segunda-feira 
(20), levou o time alviverde 
aos 28 pontos -três a mais 
que o vice Corinthians, sete 
a mais que o Athletico-PR, 
em terceiro, e o Atlético-
-MG, em quarto. E assusta-
dores dez e treze a mais que 
São Paulo e Flamengo, res-
pectivamente.

O resultado mantém a 
invencibilidade de 19 jogos 
do Palmeiras na temporada, 
sendo 12 no Campeonato 
Brasileiro. As duas equipes 
agora voltam suas atenções 
para a Copa do Brasil. Na 
quinta-feira (23), elas se en-
frentam mais uma vez, no-
vamente no Morumbi, pelo 
jogo de ida da competição 
de mata-mata.

O São Paulo começou a 
partida com uma proposta 
de marcar a saída de bola 
do Palmeiras. Contando 
com boas atuações de Igor 
Vinícius e Gabriel Neves, o 
time de Rogério Ceni conse-
guiu desarmes importantes 
na primeira etapa, como no 
lance que gerou o escanteio 
aos 17 minutos, que termi-
nou em gol de Patrick.

Na segunda etapa, o rit-
mo intenso perdeu força. 
Gabriel Neves, que recebera 
um cartão amarelo, foi subs-
tituído, e Pablo Maia não 
conseguiu manter o nível. 

Paralelamente, o Palmei-
ras começou a dominar as 
ações da partida. O gol do 
São Paulo tirou o Palmeiras 
do jogo por alguns minutos. 
Mas assim que se reencon-
trou, o Palmeiras dominou 
a maior parte das ações, le-
vando muita pressão, tanto 
com a marcação alta, para 
roubar bolas, quanto arti-
culando as jogadas. Faltou 
um pouco mais de empenho 
diante de um São Paulo que 
prevaleceu na força.

O São Paulo começou 
apertando a saída do Pal-
meiras, que demorou a se 
encontrar. E foi numa jogada 
em que Igor Vinícius forçou 
Veron a ceder um escanteio, 
que o São Paulo chegou ao 
gol. Rodrigo Nestor bate o es-
canteio bem fechado, a defe-
sa do Palmeiras não corta e a 
bola ainda desvia em Gabriel 
Menino antes de encontrar o 
peito de Patrick e, na sequên-
cia, a rede de Weverton.

Mas o Palmeiras não dei-

xou de pressionar por nem 
um minuto dali em diante. 
E, aos 45 minutos da segun-
da etapa, foi recompensado. 
Scarpa fez boa jogada pela 
direita, cortou para o meio e 
cruzou de esquerda. Por trás 
da zaga, Gustavo Gómez su-
biu e cabeceou com precisão 
no chão para matar Jandrei.

O agitado primeiro tempo 
contou com ao menos três 
análises do VAR em joga-
das importantes. A primeira 
aconteceu no gol de Patrick. 
Depois do desvio de Gabriel 
Menino, o meia do São Paulo 
empurra a bola para o fun-
do das redes. A arbitragem, 
contudo, precisou analisar se 
a bola tocou ou não no braço 
do são-paulino, o que não se 
confirmou e o lance foi va-
lidado.

Na sequência, dois lan-
ces a favor do Palmeiras 
passaram por análise. Aos 
20 minutos, Rony caiu após 
disputa com Jandrei e pediu 
pênalti. A arbitragem man-

dou seguir. Cinco minutos 
mais tarde, Gustavo Gómez 
cruzou, Veron cabeceou e 
Jandrei defendeu. No rebo-
te, Piquerez furou e o golei-
ro são-paulino dividiu mais 
uma vez com Rony. Após 
rápida análise do lance, a 
arbitragem mandou seguir. 
De tanto insistir, aos 50 
minutos da segunda etapa, 
Murilo aproveitou confusão 
após escanteio de Scarpa e 
empurrou a bola para a rede 
para virar a partida a favor 
do time alviverde.

Após o apito final, dian-
te da efusiva comemoração 
dos palmeirenses, jogadores 
do São Paulo cercaram os 
palmeirenses. Na ida para 
o vestiário, as câmeras da 
transmissão flagraram o la-
teral Reinaldo derrubando o 
totem de álcool em gel posi-
cionado no túnel. O caminho 
ainda teve uma troca de dis-
cussão entre as duas equipes.

O clássico contou com a 
presença de Tite em um dos 
camarotes do Morumbi. O 
técnico da seleção brasileira 
esteve com César Sampaio, 
um de seus auxiliares, acom-
panhando o duelo. O ex-vo-
lante atuou tanto por Pal-
meiras quanto por São Paulo 
na época de jogador. A últi-
ma convocação do treinador 
contou com a presença dos 
palmeirenses Weverton e Da-
nilo. Neste domingo (19), Tite 
e César Sampaio estiveram na 
Neo Química Arena acompa-
nhando a vitória do Corin-
thians por 1 a 0 sobre o Goiás.

CELSO Eu já tenho o Celso mais se você trouxe de volta o 
Pedro Basílio eu lhe dou o campeonato. Quem me disse isso foi o 
Moésio Gomes então técnico do Fortaleza que 7 anos após foi o 
campeão cearense em 1982. O Celso a que o Moésio se referia é 
o Celso Gavião este extraordinário craque que encontrou o torce-
dor com seu futebol clássico e elegante. Ele hoje está na coluna 
ao lado de outros amigos no bairro de Vila União.

SURF O cearense Michael Rodrigues foi convidado para a etapa 
de Saquarema do Mundial de Surf, cuja janela de competição começa 
nessa quinta-feira (23). Michael Rodrigues ocupará a vaga do lesio-
nado John John Florence, por ser o brasileiro mais bem colocado no 
ranking 2022 do WSL. Ele estará na bateria 3, onde terá como rivais o 
australiano Jack Robinson e Jake Marshall, dos Estados Unidos.

Osvaldo Azim

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Ele é uma figura querida e ao mesmo tempo po-
lêmica, tanto no rádio e TV como no futebol pois já 
presidiu o Fortaleza em tempos difíceis. No domingo 
passado tive o ensejo de revê-lo no Flórida Bar com seu 
amigo e advogado Dr. Pedro Azim. É um empresário 
que sabe tudo de noite e dos restaurantes locais. O vi 
conversando com o Fernando que hoje é dono do Flóri-
da e senti que existe algo no ar fora os aviões. Será que 
o Flórida vai ser... Cala a boca, Sílvio.

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

Franzé Moraes
Ele nunca entrou em bola dividida. Ao vê-lo can-

didato na eleição do Iate já sinto que ele tem chances, 
pois na vida sempre foi um vencedor, além de um 
grande caráter.

Loteria dos Sonhos
Esta marca tem o patrocínio da Loteria Estadual do 

Ceará pois, todos as aposta tem segurança de receber.

Iate
No próximo dia 28 acontece a eleição para o coman-

do do Iate Clube. Pompeu Vasconcelos é candidato de 
oposição com Luciano Cavalcante na vice. Já o como-
doro Licínio Rodrigues concorre para mais um manda-
to e terá Franzé Moraes como presidente e Luiz Girão 
na vice.

Brigadeiro Sampaio
Ele é o patrono da arma de infantaria do Brasil.

Festa do chitão
Ao mandar um abraço para o Narcílio e o Elizer no 

seu programa de sucesso na TV Ceará, meu amigo 
Bechara já anunciou sua presença no dia 9 de julho no 
Clube dos Diários que assim regata uma das tradições 
de nossa sociedade.

Número um do Brasil
Thiago Monteiro começou a praticar esporte na 

adolescência e já foi da escolinha do Ceará e hoje é o 
tenista número 1 do Brasil. Fala vários idiomas e é tor-
cedor do alvi-negro. O nosso tênis já teve uma tricam-
peã brasileira no caso Maureen e no comando deste 
esporte em nosso estado estava o cel. Elisio Aguiar. 
Bons tempos aqueles.

Lucas Jucá
Com 12 anos de idade faz parte das escolinhas do 

Ceará Sporting Clube. Ele é sobrinho do ex-vice-presi-
dente alvi-negro Sacha Jucá.

Palmeiras vence de virada 
São Paulo pelo Brasileirão
Com o resultado positivo, o time de Abel Ferreira ampliou a sua vantagem 
como líder da competição nacional com 28 pontos conquistados

A&AC PARTICIPAÇÕES LTDA
CNPJ: 43.189.460/0001-12

Torna público que recebeu da Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Fortim - 
SEMMAM, a Mudança de Titularidade da Licença de Instalação de Nº 68/2021, de ALAIN 
BRUNO RYCKEBOER, CPF: 215.554.988-17 para A&AC PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ: 
43.189.460/0001-12, Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas nor-
mas e instruções de licenciamento da SEMMAM.

DUNORTE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA 
Torna público que recebeu da Superintendência do Meio Ambiente – SEMA-
CE a LICENÇA DE OPERAÇÃO DE TRANSPORTE Nº 477/2019 no município 
de Aracati/CE na ROD BR 304, S/N, KM 45 PEDREGAL, CEP: 62.800-000, 
com validade de 02/09/2022. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

SINDICATO DOS VIGILANTES DO CEARÁ CONVOCA CATEGORIA PARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2021 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente edital ficam convocados todos os associados do Sindicato dos Profissionais Vigilan-
tes Empregados em Empresas e Serviços de Segurança, Vigilância, Transporte de Valores, Cursos 
de Formação de Vigilantes, Segurança Pessoal, Cenófilos, Similares e Afins do Estado do Ceará, 
para ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA que terá lugar em dia, local e horário a seguir apon-
tado: Data: 30/06/2022, às 08h00 em primeira convocação e às 08h30 em segunda convocação, 
na sede do sindicato, localizada à Rua Alfredo Salgado, N.º 48, Centro, Fortaleza – Ceará, para 
deliberar sobre a seguinte pauta: 1. Discussão e Aprovação de Prestação de Contas do período 
2021. FORTALEZA-CE, 22/06/2022. PRESIDENTE  Francisco Gonçalves Junior.

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31139 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO BARROS LEAL VICTOR e MARIA DA CONCEIÇÃO JULLIANA LIMA SANTOS;
Edital n° 31140 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON ACIOLY DA SILVA e THAYANE PEREIRA RIBEIRO;
Edital n° 31141 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO CARLOS RODRIGUES SÁ e VIVIANE DA SILVA NASCIMENTO;
Edital n° 31142 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FELLIPE DE SÁ NOGUEIRA e LAISSE RODRIGUES LINHARES;
Edital n° 31143 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO DE OLIVEIRA SOUSA e RUTE MARIA DE SOUZA.

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

Fortaleza, 21 de junho de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 22/06/2022 
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS RUA: MAJOR FACUNDO - 705 - CENTRO 

FORTALEZA - CE 
TELEFONE - (085) 3226-8330 CNPJ No 06.572.986/0001-50 CPF: 

039.273.263-72 
EDITAL DE PROCLAMAS 

FAÇO SABER QUE PRETENDEM CASAR-SE NESTE CARTÓRIO S NUBENTES 
N°30792 WAGNER CARNEIRO JUNIOR E KEYDNA ALVES LIMA, 
N°30793 RENOLDO TEIXEIRA DA SILVA E ANTONIA CAMELO DA SILVA. 

21 DE JUNHO DE 2022 
Maria Valsicleide de Moura 

Escrevente Autorizada 

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE FORTALEZA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Ficam convocados os associados deste Sindicato, no pleno gozo de seus direitos sociais para 
participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará na sede do Sindicato na Rua 
Frei Mansueto, 151, Meireles, nesta Capital, em primeira convocação, às 8:00 horas do dia 26 
de junho de 2022, domingo próximo e em segunda convocação, com os associados presentes, 
às 9:00 horas, uma hora após a primeira convocação, para deliberar e aprovar: 1º) O REGULA-
MENTO ELEITORAL DAS ELEIÇÕES DE 2022 PARA DIRETÓRIA E CONSELHO FISCAL DO  
SINDICATO e 2º) Assuntos diversos de interesse da categoria. Fortaleza, 22 de junho de 
2022. Raimundo Nonato da Silva - Presidente.

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339694 - Leonardo Gama de Araujo e Kaeline Silva de Oliveira;
339695 - Luis Eduardo Feitosa Vasconcelos e Maria Andressa Praxedes;
339696 - Luiz Eduardo Damasceno Ferreira e Maria Renata Alfredina Praxedes;
339697 - Francisco Vladimir Batista Moura Junior e Anita da Silva Rodrigues;
339698 - Douglas Rafael de Souza e Carolina Andrade de Carvalho;
339699 - Lucas Gabriel Silva de Lima e Raiane de Sousa Moura;
339700 - Alvaro de Souza Costa e Andriele Lima do Nascimento;
339701 - Deivide Gomes Celestino e Luciana Silva de Castro;
339702 - Lucas Palhano Rodrigues de Sales e Laice Cristini Alves Martins;
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, 21 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339686 - Tiago Araújo Monteiro e Amanda Holanda de Mesquita;
339687 - Gabriel Lima da Silva Alves e Gisele Maria da Cunha Ferreira;
339688 - Francisco Matheus de Araujo Marques e Gleicivania Rodrigues Carnauba;
339689 - Armando Pinto de Oliveira e Waldilene Silva;
339690 - Francisco Deuzinho Soares Alves e Ligiane Maria de Sousa Silva;
339691 - Matheus Silva Oliveira e Bianca Cristhie Lima Martins;
339692 - Marcelo Jefferson Rodrigues da Silva e Fernanda Sousa Procopio;
339693 - Marcelo Simões Mariano e Ana Claudiano dos Santos;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 20 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9727-PAULO CÉZAR DE ARAÚJO FILHO E BRENA JESSICA DA SILVA CORREIA
Nº9728-GABRIEL HIGINO IRINEU ALCÂNTARA DE LIMA E GISLAYNE FLORINDO 
DOS SANTOS SILVEIRA
Nº9729-RAFAEL ESTEVES CAVALCANTE E BRUNA CHAVES MARTINS
Nº9730-ÍCARO MIRANDA COSTA E NAYANI RORIZ SAMPAIO  

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 22 de Junho de 2022

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66827-JEFITE SIMPLICIO DE OLIVEIRA E LINDA LIA DE MENEZES OLIVEIRA
66828-MARCOS KLEYSON ROMOALDO FRANÇA E THAISSA BRAGA DE OLIVEIRA CARVALHO
66829-VALTEIR ARAUJO DA SILVA DAMASCENO E ARIADNA PINTO MOREIRA DA CRUZ
66830-CARLOS ALBERTO DA SILVA E INARA RIBEIRO BENICIO 
66831-JOSE CLAYTON BARBOSA ARAUJO E FRANCISCA RAQUEL LIMA DOS SANTOS

Fortaleza, 21 de junho de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

C A R T Ó R I O   V. M O R A E S
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

RUA CASTRO E SILVA, Nº 121, LJs 97-101, BAIRRO CENTRO
TELEFONES: 85 3231-4170 / 3231-4198

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18451 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTÔNIO JOSÉ CASSUNDÉ DO NASCIMENTO e LUSIGARDÊNIA ALBANO DE CASTRO;
Edital n° 18452 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELIZEU FARIA ABOIM NETO e CAROLINA CONSUÊLO DE SOUSA LÔBO;
Edital n° 18453 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RODRIGO SOUTO NAVARRO BILRO e JANÚSIA MARIA SILVA SENA;
Edital n° 18454 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULINELE COSTA BARBOSA e ADAILA OLIVEIRA CRAVEIRO;
Edital n° 18455 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VALDERI LOPES PEREIRA e MARIA ELENICE RODRIGUES DE SOUZA;
Edital n° 18456 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO ROBERTO LIMA PIRES e FRANCINEUDA DE SOUZA COSTA;

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, 21/06/2022
Francisca Andreza de Souza Gomes

Escrevente

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° 27720 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GABRIEL RODRIGUES MARIANO DE LIMA e SHIRLEY DE SOUSA SANTOS;
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, 21/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

Oficiala Titular



O famoso “sextou”, atual-
mente é um dos bordões mais 
comentados pela internet atra-
vés dos jovens. Passar a sema-
na trabalhando e aos finais de 
semana sair para descontrair 
sozinho, com os amigos ou até 
mesmo com a família se tornou 
algo bastante comum e rotinei-
ro. Quem não gosta de ir para 
aquele barzinho ou restaurante 
e apreciar uma boa comida e 
uma ótima música?

Mas você já parou para pen-
sar sobre como é a rotina e o dia 
a dia dos artistas que trabalham 
se apresentando aos finais de se-
mana? Do quanto eles se prepa-
ram para agitar aquela noite que 
você se programou para curtir. 
Em Fortaleza, temos vários es-
tabelecimentos que adotam essa 
prática, que além da comida e do 
conforto de seu bar ou restau-
rante, apostam na música para 
atrair mais clientes e deixar o es-
paço descontraído. MPB, Rock, 
Sertanejo e o famoso Forró, são 

uns dos estímulos musicais, mas 
encontrados na capital cearense. 

De acordo com o Sindica-
to dos Músicos do Ceará (Sin-
dimuce), existem 6 mil músicos 
atuantes em todo o Estado. Fun-
dada há mais de 70 anos, a Sin-
dimuce presta total assistência 
e melhorias das condições do 
músico cearense. “Disponibiliza-
mos uma assessoria jurídica para 
todos os músicos. Essa assessoria 
tem ajudado bastante orientan-
do os profissionais a realizarem 
contratos de prestação de servi-
ços juntos aos contratantes. Na 
época da pandemia, o sindicato 
distribuiu cerca de 15 mil cestas 
básicas e três mil kits de higie-
ne e limpeza para os músicos 
(mesmo os que não são sindica-
lizados) residentes em Fortaleza, 
região metropolitana e interior 
do estado. Estivemos em alguns 
municípios como Canindé, Qui-
xadá, Itapipoca, Maracanaú e 
Redenção. Fizemos isso para que 
possamos ajudar a categoria a se 

manter no dia a dia, devido não 
poder trabalhar no período de 
lockdown e onde não podíamos 
chegar, como na Região do Cariri 
no sul do Estado, normalmente, 
fazemos transferências via PIX. 
Com a abertura das casas (bares, 
restaurantes, barracas de praia, 
centros culturais) estamos mobi-
lizando a categoria para promo-
ver mudanças na Lei do Couvert. 
A lei atual é pouco transparente 
e abre margem para que o mú-
sico não receba integralmente o 
que é cobrado pelo contratante.”, 
afirma o Diretor do Sindimuce, 
Amaudson Ximenes.

O momento não é somente 
de diversão para o público que 
acompanha as apresentações. 
Os cantores,  além de trabalha-
rem, se divertem fazendo aquilo 
que mais gostam. 

O acordeonista e cantor, 
Freitas Filho, fala um pouco de 
como está o cenário para quem 
atua na área depois de um longo 
tempo parado, após o momen-
to pandêmico e comenta tam-
bém sobre seu estilo musical. 
“Está tudo voltando ao normal. 
Houve algumas mudanças em 
relação ao horário e tempo de 
apresentação. Em alguns lugares 
estamos começando mais cedo, 
pois antes devido os horários 
que eram estabelecidos pelos 
decretos, o público se acostu-
mou a curtir mais cedo.  Mas 
sinto que as pessoas ainda con-
tinuam carentes de uma ótima 
música e diversão. Bem, eu toco 
do Jazz ao forró tradicional. Há 
alguns anos atrás esse tipo de 
música que trabalho quase não 
tinha espaço na capital. Mas 

depois da inauguração de al-
gumas casas noturnas e bares, 
fortaleceu um pouco. Tanto que 
surgiram novos grupos e artistas 
se propondo a fazer esse mesmo 
tipo de música. Viver da música 
é uma arte. Apesar de ser algo 
bastante trabalhoso e muito pu-
xado, consigo ganhar uma grana 
boa, porém, assim como qual-
quer outro trabalho, temos que 
ralar muito. Mas dá para viver 
em ótimas condições.”, afirma. 

As apresentações não trazem 
somente retornos ao cantor (a) 
ou ao público, mas também para 
os donos dos bares. A música 
consegue movimentar a econo-
mia nos estabelecimentos com 
sua presença, atraindo clientes e 
gerando um grande movimento 
e consumo dos frequentadores. 
Segundo a empresária Ingrid 
Lóry, proprietária do Brick Pub, 
localizado na Avenida Padre An-
tônio Tomás no Bairro Aldeo-
ta,  existe uma grande diferença 
quando se tem shows e quando 
não se tem, além de falar sua 
visão sobre a profissão. “Para os 
clientes, principalmente após 
o Lockdown, observamos que 

eles sentem mais alegria, mais 
vida ao ouvir uma boa música 
ao vivo. Quando reproduzimos 
uma música ambiente em nosso 
bar, ninguém liga muito. Mas 
quando a mesma música é can-
tada por algum artista, todos 
pulam, cantam e gritam de ale-
gria e entusiasmo, é muito dife-
rente. A energia que uma banda 
pode trazer, é algo incrível. Para 
mim, a música tem um signifi-
cado muito grande na vida. Ela 
sempre foi a maior responsável 
por me trazer lembranças boas e 
ruins. Fiz inclusive minha tese de 
TCC sobre a semiótica da música 
e como ela é capaz de nos fazer 
sentir, até mesmo influencian-
do em nossos gostos e vontades 
momentâneas. Então para além 
de admirar muito a profissão, a 
forma como eles fazem um dia 
ruim ficar ótimo, até mesmo 
para quem trabalha no local, sou 
apaixonada pelo poder que tem o 
produto que eles trazem. Afinal, 
não tem coisa mais sem graça 
do que sentar pra comer e beber 
algo ao som de vozes, buzinas e 
talheres batendo. Os profissio-
nais da música agregam de uma 
forma essencial em um restau-
rante/bar.”, conclui. 

Diante todo esse contexto, 
uma das dificuldades dos artis-
tas é a segurança. Muitos deles 
prezam por um pouco mais de 
proteção, pois dependendo do 
horário, ficam vulneráveis a se 
locomoverem com equipamen-
tos caros em horários tardios. 
O custo do material musical e 
a manutenção também são fa-
tores que podem atrapalhar os 
músicos, às vezes é necessário 

cobrar um valor maior do que 
o normal e para alguns clientes 
se torna inviável.  Além disso, 
quem disse que esses artistas só 
trabalham e têm a vida agitada 
durante os fins de semana? A du-
pla Aline & Joyce relata que isso 
não é verdade. “Depois do pe-
ríodo de isolamento social a de-
manda de apresentações do duo 
aumentou consideravelmente, 
inclusive comparado ao período 
anterior à pandemia. A procura 
por eventos particulares também 
teve aumento, principalmente 
em cerimônias de casamento. 
Vale ressaltar a importância de 
grandes parceiros que estiveram 
com a gente durante o período 
pandêmico, como o Sesc Ceará, 
realizando apresentações em for-
mato virtual até a retomada das 
atividades presenciais. Também 
contamos com o apoio da Astron 
produções, parceria que temos 
até hoje em vários eventos. Esta-
mos felizes com a retomada dos 
shows e com a receptividade do 
público que sempre nos acompa-
nha.”, conclui as artistas. 

E para os amantes de música 
ao vivo, que gostam de frequen-
tar esses lugares, Fortaleza está 
cheia de atrações que podem 
animar ainda mais sua noite 
depois de uma longa semana de 
muito trabalho. Tem de todos os 
tipos, gostos e estilos musicais. 
Dos mais calmos aos mais agi-
tados. Pesquisem e vejam o que 
mais desperta sua atenção. 

Por Ismael Azevedo
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A Star Cred, empresa do segmento de crédito pertencente ao Grupo Star, abrirá neste mês de junho sua primeira loja em 
Fortaleza. A unidade é a primeira física da companhia e estará localizada no Centro da Capital cearense. “Nosso objetivo é ficar 
cada vez mais perto dos públicos C e D. Entender suas necessidades e ofertar as melhores soluções em crédito”, destaca o 
CEO da Star Cred, Gabriel Joca. De acordo com o executivo, a empresa disponibiliza taxas mais acessíveis para empreende-
dores, bem como a questão da venda no cartão de crédito. “Queremos que a nossa taxa seja a melhor do mercado”, pontua 
o empresário. Além de Fortaleza, o projeto da Star Cred prevê lojas em Sobral, Juazeiro do Norte e Teresina (Piauí). “Conforme o 
negócio for crescendo e maturando, vamos partir para outras regiões. Em breve estaremos atendendo em todo o Brasil”, explica.

FOTO DIVULGAÇÃO

Um pouco de muita gente
Ontem 21 de junho completou-se anos da partida da nossa 

querida Dra Wanda Palhano, que presidia nosso Jornal O Es-
tado. Mulher de fibra, garra, coragem e a frente do seu tempo. 

Estou programando para setembro a continuação da 
entrega do troféu Wanda Palhano que vai ser conferido aos 
homenageados na minha tradicional Noite dos Destaques.

Já iniciei os trabalhos de organização do evento, que esse 
ano vai ser em um local ainda a ser escolhido.

As fontes contam que foi lindo e emocionante o casa-
mento - ocorrido no último sábado dia 18 -  de Carla Pon-
tes e Amanda Arraes que são filhas de José Carlos Pontes e 
Denise, e André Arraes e Sandra Rocha, respectivamente.

O lindo sítio Tibagi em Guaramiranga foi o cenário perfei-
to para o enlace, tanto para o momento de troca de alianças 
- que deixou muita gente com lágrimas nos olhos de emoção 
-  quanto para a festa que foi até o amanhecer.

Gil Santos mais uma vez mostrou seu talento deixando 
os locais do evento ainda mais encantadores, Toca Couto 
respondeu pelo menu e a sempre querida e antenada Lilian 
Porto assinou todo o cerimonial do casório.

Entre as atrações musicais Margareth Menezes, Levi Castelo 
Branco, Cantor Marcinho e DJ Thiago Camargo Lumi Beat.

Também no dia 18, mas na Praia da Baleia do litoral de 
São Paulo, quem casou foram os jovens e guapos Cândido 
Pinheiro Neto e Sofia Larocca.

O local recebeu bastantes cearenses para o evento, pois 
os noivos são do Ceará, filhos de Cândido Pinheiro Júnior e 
Lina Melo PInheiro  e Carlos Larocca e Celina Quinderé.

Bitoca Fiuza outro dia almoçando com animada turma 
de amigas em restô da moda na cidade.

GERAL
Seminário. A edição de 10 anos do Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos Ceará 2022 tem início nesta quarta-feira (22) e segue até quinta (23) no Cen-
tro de Eventos do Ceará. Entre os nomes confirmados na abertura do evento estão o da governadora do Ceará Izolda Cela (PDT), o prefeito de fortaleza, José 
Sarto; o presidente da Alece, Evandro Leitão; o presidente da Fiec, Ricardo Cavalcante; e o diretor superintendente do Sebrae-CE, Joaquim Cartaxo Filho. 

Saiba mais sobre a rotina e os artistas 
musicais que agitam as noites na Capital
O momento não é somente de diversão para o público. Os cantores, além de trabalharem, se divertem fazendo o que mais gostam

Já na Praia da Baleia no litoral de São 
Paulo, que celebrou a união foi Cândido 
Pinheiro Neto e Sofia Larocca

Fradique Ventura e Mirian Mota Randal 
escolheram a tradicional Igreja do Líbano 
para seu enlace matrimonial

A programação nestes 
dois próximos meses em 
Paracuru vai ser fervilhante. 
Estamos esperando contato 
com o secretário de Turismo 
Ângelo Tuzze para divulgar. 

Gardênia Sousa está 
sempre atualizada através 
de cursos profissiona-
lizantes. Do jeito como 
ela procede, o sucesso é 
apenas um caminho certo.

Não deu mais o ar de sua 
graça Cristiane de Oliveira 
Fernandes. 0 que houve ou 
o que terá havido?

Não perde a forma e 
a escultura do seu corpo 
Talita Pelúcio agora sob 
os cuidados do personal 
trainner Geyson do Vale.

A programação de aniver-
sário do jovem e talentoso 
Francisco Rafael Marques, 
15 anos, 11 de julho está 
sendo cuidado por seus pais, 
Francisco Luciano e Ângela 
Marques.

Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul no roteiro 
turístico da televisiva 
Mariana Feitosa.

Vários países europeus no 
segmento de férias de Tiara 
Barros. Desfrutando integral-
mente a vida. Certíssima. 

Hoje os parabéns irão  
para a designer de lette-
ring Patrícia Alencar e o 
professor de educação fí-
sica Frank Wilton Parente.

Na sexta dia 17 quem 
trocou alianças na Igreja 
do Libano foi Mirian Mota 
Randal e Fradique Ventura. 
Os noivos receberam os 
convidados em festa no 
Bosque Athenée, espaço 
do Lulla’s Buffet.

E mais...

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76225 - FRANCISCO FILHO DO NASCIMENTO e EDICE ALMEIDA
FREITAS; Edital n° 76226 - WAGNER RODRIGUES BARROS e GLEICIANE BAR-
BOSA DE OLIVEIRA; Edital n° 76227 - RÔMULO TAVARES MARQUES e GA-
BRIELLY QUEIROZ DE LIMA; Edital n° 76228 - WERIKSSON FAUSTINO MA-
CHADO e JANAINA HELENA SILVA ARAUJO; Edital n° 76229 - VILMAR FARIAS 
DE LIMA e ELIENE DO CARMO DE LIMA; Edital n° 76230 - NONATO RODRIGUES 
DE CASTRO e AURILENA GAMA MATOS; Edital n° 76231 - MIKAEL NOJOSA 
DA SILVA e MAYARA LIMA VIANA; Edital n° 76232 - ROBERTO FAGNER DE 
QUEIROZ CARNEIRO e VIRGINYA CAVALCANTE NEGREIROS; Edital n° 76233 - 
ANTONIO WRIAS CID PEREIRA e DARLYANE DE ANDRADE FONSÊCA; Edital n° 
76234 - REGINAURO MAGALHÃES FERNANDES e NATACHA SABOIA DE BRITO;
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, 21/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

BRUNO BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 298.429.448-32
Torna pública que requereu a SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS a Licença de 
Instalação para construção de para a construção de um ponto comercial para atividades de comercio varejista de produtos farmacêuticos localizada na Rua 
Tiburcio Targino, N° Centro, N° 270, no município de Aquiraz, conforme resolução CONAMA 237/97.  Foi determinado o cumprimento das exigências das normas 
necessárias para o licenciamento ambiental na SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, URBANISMO, DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E RECURSOS HÍDRICOS.

Freitas Filho em apresentação 
no Cineteatro São Luiz 
cantando no show em 
homenagem ao Tarcísio 
Sardinha em março de 2022

No sítio Tibagi em Guaramiranga Carla Pontes e Amanda Arraes trocaram alianças. Na foto as 
noivas com José Carlos Pontes e Denise

O coordenador-geral da Associação 
dos Jovens Empresários de Fortaleza 
(AJE), George Martins, participará da 
3ª Etapa do Campeonato Brasileiro 
de Rally Cross Country. A competição 
acontecerá entre os dias 21 e 25 de 
junho. O empresário tem como com-
panheiro de carro o piloto Maxwell 
Fernandes, de São Paulo. Ambos 
estão na categoria UTVs. Ao todo, são 
aproximadamente 1.400 quilômetros 
de trajeto, com boa parte em piso de 
areia entre trechos cronometrados 
e deslocamentos, passando pelos 
Estados da Bahia e Tocantins. A 
largada ocorrerá em Luís Eduardo 
Magalhães (BA). Os competidores 
passarão ainda por Mateiros (TO) 
e São Félix (TO). No dia 25, eles 
retornam ao município baiano para 
a cerimônia de premiação


