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Segundo o Datafolha, entre os que sentiram restrições financeiras em casa, 37% declaram que o dinheiro da família hoje não é 
suficiente, e que, às vezes, até falta. Outros 26% afirmam que ganham muito pouco, o que traz dificuldades. Essa pesquisa mais 

recente mostra uma reversão na tendência detectada anteriormente, já que o contingente de brasileiros que declaravam ter 
limitações orçamentárias na família vinha caindo desde o pico, em julho de 2016. ECONOMIA10

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

63% dos brasileiros declaram 
não ganhar o necessário

A maioria dos brasileiros sente que o orçamento familiar perdeu poder de compra e que 
a economia não vai conseguir engatar uma reação mais forte nos próximos meses

BB: crédito rural 
chega a R$ 254 
bi no primeiro 
trimestre
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72% dos bares e 
restaurantes tem 
dificuldades na 
contratação
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Pastor bolsonarista 
e ex-MEC estiveram 
em 10 dias no 
mesmo hotel
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Cultura. Terminam no dia 8 de julho as inscrições de propostas artísticas de todo o país para 
o Edital de Cultura Sesc-RJ Pulsar 2022/2023. A iniciativa quer fomentar e apoiar a produção 
artística e cultural em suas diversas manifestações, estimulando os processos artísticos.NACIONAL

“O cenário é muito positivo para o homem do campo”, disse o 
presidente do BB, Fausto de Andrade Ribeiro

FOTO AGÊNCIA BRASIL

É
um drama humano inédito, até mes-
mo na ficção, o caso da criança de 
11 anos que, grávida de quase sete 
meses, foi submetida a cirurgia para 

morte e retirada do bebê, em Santa Catarina. 
A gestação, enquadrada na lei como abuso de 
vulnerável, é produto de relação com um me-
nino de 13 anos, legalmente inimputável. Mas 
a demora para se encontrar uma solução mul-
tiplicou o drama, arrastado até a 29ª semana 
de gravidez. E a criança no ventre, já formada, 
foi condenada inapelavelmente à morte.

Limite necessário
Em países mais liberais, o aborto é per-

mitido até um limite de gestação que varia 
de 15 a 20 semanas. Na 29ª, é tratado como 
assassinato.

Liberou geral
A Constituição brasileira proíbe o aborto, 

mas, há anos, decisão liminar dormitando na 
gaveta do STF descriminaliza sua prática no 
País.

Legislação omissa
A lei considera duplo homicídio o assassi-

nato de mulher grávida, o que está certo. Mas é 
omissa quando o bebê é assassinado no ventre.

Estado mandou mal
O Estado, que pela ação da juíza chegou a se-

questrar a grávida de 11 anos, também tem con-
tas a prestar. Todos se comportaram muito mal.

Pontas diferentes
Lula tem 53,3% no Nordeste, seu melhor re-

sultado, e Bolsonaro tem 25,3%. No Sul é o con-
trário: 42,7% do presidente a 26,9% do petista.

Disputa
No Centro-Oeste Bolsonaro tem 41,6% a 

32,8% do petista. No Norte Lula tem 43,1% a 
34,5% do atual presidente.

Maior eleitorado
O petista lidera no Sudeste, que responde 

por quase 50% do eleitorado, a corrida é a mais 
apertada: 40% contra 34,2% de Bolsonaro.

Todo cuidado é pouco
A 100 dias da eleição, o Datafolha diz que 

Lula tem 47% e Bolsonaro 28%. A revista Veja 
lembrou que em junho de 2018, mesmo Lula 
preso por corrupção, o empolgado Datafolha 

Lei proíbe, mas Brasil tolera aborto até aos 7 meses

O PODER SEM PUDOR

O “Manifesto dos Coronéis” pretendia 
derrubar João Goulart do Ministério do Tra-
balho, em 1951, no segundo governo de Ge-
túlio Vargas. O jornalista Murilo Melo Filho 
conseguiu ser recebido por Eurico Gaspar 
Dutra, que era avesso a entrevistas. Murilo 
quis saber, antes, sobre um roubo ocorrido 

na casa do ex-presidente. Dutra desconver-
sou: “Não foi nada demais. Ele pegou algu-
mas coisas e foi embora, só isso”. “Presidente 
o Sr. acha que os coronéis vão derrubar Jango 
do ministério?”, disparou Murilo, fazendo 
a pergunta que de fato interessava. “Olha, 
Murilo, é melhor falar do ladrão...”

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Temas de interesse

Lula lidera em três regiões
e Bolsonaro em duas
O petista Lula lidera em três 
regiões (Nordeste, Norte e 
Sudeste) e o presidente Jair 
Bolsonaro (PL) tem a maioria 
em duas regiões (Sul e Centro-
-Oeste), segundo estudo reali-
zado pela Potencial Inteligência 
para o site Diário do Poder, que 
realizou média ponderada das 
intenções de votos para presi-
dente, nos Estados, com base 
nas pesquisas mais recentes 
registradas no Tribunal Superior 
Eleitoral, divulgadas até dia 24.

dava 30% a 17% em favor do petista e depois 
apontaria o “favoritismo” de Haddad. Deu no 
que deu.

Pelo menos isso
Ainda falta mais de um mês para o início do 

horário eleitoral, no rádio e na TV. A boa notícia 
é que após começar, em 26 de agosto, só dura 30 
dias. A notícia ruim é que volta por outros 22 
dias, no segundo turno.

Cortina de fumaça
Marco Feliciano ironizou o destaque para a 

CPI do MEC maior que a da Petrobras. “Que-
rem me convencer que é mais importante inves-
tigar a venda do carro que o lucro multibilioná-
rio e indecente”, disse.

Falta o dever de casa
Dados da ANP mostram que a crise de com-

bustíveis não decorre só da situação mundial, 
mas da incompetência nacional. Em 2021, 25% 
do diesel usado no Brasil foi importado e, com o 
crescimento da economia e sem aumento da ca-
pacidade de refino, o percentual passou a 30%.

Maior da História
O Our World in Data já registra mais de 

12 bilhões de vacinas contra a covid aplicadas 
em todo o mundo, nos últimos 18 meses. A 
parcela de vacinados em países de baixa-ren-
da, entretanto, não chega a 18%.

Impacto nos meios
A rede social chinesa TikTok faturou cerca 

de US$4 bilhões (R$21 bilhões) com anun-
ciantes, em 2021. A expectativa é de triplicar 
esse valor para US$12 bilhões (R$63 bilhões) 
já em 2022.

Nem eles aguentam
Joe Kahn, novo editor executivo do New 

York Times, disse à revista Vanity Fair que os 
jornalistas deveriam dar “um passo para trás” 
em relação a falar mal, no Twitter, dos veícu-
los que os empregam.

Brasil em obras
A alta nas contratações do setor de cons-

trução civil deve ter o impacto na economia 
sentido em breve. Segundo especialistas, a 
construção é dos setores que mais gera em-
pregos indiretos e alavanca a economia.

Pensando bem...
...tem escândalos que vêm bem a tempo.

O Banco do Brasil (BB) é 
o principal financiador da 
agricultura e pecuária nacio-
nais, respondendo por mais 
de 50% do crédito rural do 
sistema financeiro. O volume 
da carteira de crédito agro do 
banco chegou a R$ 254,6 bi-
lhões no primeiro trimestre 
de 2022, um crescimento de 
28% em relação ao mesmo 
período da safra anterior. O 
presidente do BB, Fausto de 
Andrade Ribeiro, falou sobre 
este e outros assuntos em en-
trevista ao programa Brasil 
em Pauta, que foi ao ar ontem 
(26), na TV Brasil.

“Nós tínhamos uma ex-
pectativa de uma carteira 
em torno de R$ 250 bilhões 
até o final da safra, nós já su-
peramos esse valor: está em 
R$ 254 bilhões, posição em 
março, e crescendo. A posi-
ção até junho provavelmente 
deve ser um pouco maior do 
que isso. Em relação à safra 
21/22, a programação inicial 
era de R$ 145 bilhões, dos 
quais praticamente todo esse 
valor já foi empregado na sa-
fra agrícola 21/22 por parte 
do Banco do Brasil”, disse Ri-
beiro.

No que diz respeito à safra 
22/23, segundo o presidente 
do BB, o financiamento deve 
aumentar. “A gente vem con-
versando muito com o gover-
no federal, principalmente 
no Ministério da Agricultura 
e Ministério da Economia. 
Com a previsão do incre-
mento da nossa safra, pelo 
menos entre 20% a 30%, nós 
estamos falando aí entre R$ 
175 bilhões a R$ 190 bilhões 
que devem ser empregados 
pelo Banco do Brasil na sa-
fra 22/23”, disse. “O cenário 
é muito positivo para o ho-
mem do campo, o que a gen-

te precisa é fazer chegar esse 
dinheiro no tempo adequado 
porque a safra não espera”.

Emprego
Durante a entrevista, Ri-

beiro também detalhou a 
participação do Banco do 
Brasil em medidas do gover-
no federal para conter os efei-
tos da covid-19 na economia. 
De acordo com o presidente 
do BB, milhares de empregos 
foram mantidos no Brasil du-
rante a pandemia por meio 
do apoio do banco às micro e 
pequenas empresas brasilei-
ras, no âmbito do Programa 
Nacional de Apoio às Mi-
croempresas e Empresas de 
Pequeno Porte (Pronampe).

“O Pronampe é um dos 
programas brasileiros que 
mais incentivou a manu-
tenção do emprego. A gente 

costuma dizer que os nossos 
empréstimos, que somaram 
mais de R$ 15 bilhões, sal-
varam pelo menos 3 milhões 
de empregos no Brasil”, des-
tacou.

O programa foi criado 
pelo governo federal em 
2020 para ajudar os micro e 
pequenos empresários du-
rante a crise sanitária causa-
da pela covid-19. Posterior-
mente, o Pronampe passou a 
ser permanente, como forma 
de consolidar os pequenos 
negócios como agentes de 
transformação e de desen-
volvimento da economia na-
cional. No Banco do Brasil, 
as operações do Pronampe 
podem ser contratadas por 
meio do BB Digital PJ ou em 
qualquer agência do banco. 
(todas as matérias são da 
Agência Brasil)

A Argentina está parada por falta de diesel
Ex-ministro e deputado Osmar Terra, ressalta o 

estado precário do país vizinho

Crédito rural do Banco do Brasil chega
a R$ 254 bi no primeiro trimestre de 2022

O Banco do Brasil é o principal financiador da 
agricultura e pecuária nacionais, respondendo por 
mais de 50% do crédito rural do sistema financeiro
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Salão de Abril. Termina hoje, 27, o prazo para as inscrições para a a 73ª edição do Salão de Abril. O edital 
deve selecionar até 38 trabalhos artísticos, com temática livre. As inscrições são gratuitas e devem ser 
realizadas por meio do site do Salão de Abril. Os selecionados receberão o valor bruto de R$ 5 mil, cada.CIDADES

Atenção: Naumi Amorim reverte decisão no TSE e PSD 
confirma a sua pré-candidatura a deputado federal. Isso 
mesmo. De acordo com a decisão do ministro Ricardo 
Lewandowski, não houve utilização de forma ilícita das re-
des sociais da Prefeitura de Caucaia para promoção pessoal 
à época da pré-campanha, quando tentou ser reeleito em 
2020. O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou recurso 
interposto contra o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-CE) que cassava os registros de candidatura do ex-
-prefeito de Caucaia, Naumi Amorim, e do vice-prefeito, 
Enéas Goes, bem como tornava Naumi inelegível por oito 
anos após o pleito de 2020. Nesse sentido, ambos passam 
a ter seus direitos políticos restaurados. De acordo com a 
decisão do ministro Ricardo Lewandowski, não houve uti-
lização de forma ilícita das redes sociais da Prefeitura de 
Caucaia para promoção pessoal hà época da pré-campa-
nha, quando tentou ser reeleito em 2020.

Naumi vai para federal

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Segunda-feira, 27 de junho de 2022  O ESTADO                     

Festa dos melhores
Está programada para esta segunda-feira 27/06, a 35o. 

Festa dos Destaques Administrativos do Ceará, promo-
ção da PPE, Publicidade, Promoções e Eventos, à frente 
Roberto Farias e seu filho Leonardo Farias. A solenidade 
está marcada para as 19horas no Palatium Buffet Avenida 
Herminio de Castro, 175 (Cidade dos Funcionários), em 
Fortaleza.

Municípios
Escolhidos por uma Comissão de 48 integrantes, repre-

sentantes dos principais setores com atuação na vida atual 
é com participação de quase 40 mil votos pela internet, 38 
municípios tiveram seus gestores considerados com boa 
atuação. Os dez primeiros colocados, pela ordem, foram: 
Eusébio, Camocim, Canindé, Icó, Quixadá, Tauá, Boa 
Viagem, Guaiúba, Horizonte e Barreira.

Os demais
Umirim, Redenção, Mombaça, Sobral, Crato, Fortaleza, 

Quixelô, Russas, Tianguá, Aquiraz, Aracoiaba, Chorozi-
nho, Granja, Jaguaretama, Jijoca de Jericoacoara, Baturité, 
Guaramiranga, Cedro, Orós, Parambu, Várzea Alegre, 
Acaraú, Caucaia, Itaitinga, Iguatu, Itarema, Maracanaú e 
São Gonçalo do Amarante.

Palavras do ministro
“As publicidades institucionais examinadas não ca-

racterizaram promoção pessoal com finalidade eleitoral 
(desvirtuamento), pelo contrário, divulgaram infor-
mações de interesse público, de caráter estritamente 
educativo ou de orientação pessoal, razão pela qual 
não há falar em prática de abuso de poder, seja político, 
seja de autoridade”, destacou o ministro em sua deci-
são. Lewandowski também justificou que “ainda que se 
considerasse o intuito ou a finalidade eleitoral do re-
corrido (promoção pessoal), estaria ausente a gravida-
de apta a justificar a imposição das graves sanções de 
cassação de diploma e de incidência de inelegibilidade, 
uma vez que as publicações, com a prevalência de 
informações de interesse social relevante, não tiveram 
o condão de macular a higidez do pleito”.

Importante
Por fim, afirmou o Ministro que nos termos da juris-

prudência do TSE, a alusão a gestores, com enalteci-
mento de obras, projetos e feitos de um integrante do 
partido, não desborda do limite da liberdade de expres-
são e de informação e de informação, “podendo carac-
terizar, inclusive, prestação de contas à sociedade”.

Vitória
A defesa de Naumi (Foto) e seu vice foi feita pelo 

escritório RWPV, que tem como sócios os advogados 
Leonardo Vasconcelos e Cássio Pacheco. “O TSE reco-
nheceu que não houve abuso de poder na propaganda 
institucional, reformou a decisão do TRE-CE e afastou a 
inelegibilidade do ex-prefeito de Caucaia, Naumi Amo-
rim”, declarou o advogado Cássio Pacheco.

FOTO AL/CE

Reformas do Mercado São Sebastião 
devem durar cerca de seis meses

Na última sexta-feira, 24, 
o Prefeito José Sarto assinou 
a ordem de serviço que dará 
início a reforma do Merca-
do São Sebastião. As obras 
têm um investimento de R$ 
1 milhão, advindos de re-
cursos do tesouro munici-
pal e de emenda parlamen-
tar repassada pelo deputado 
federal André Figueiredo , 
e devem ser concluídas em 
até seis meses.

A requalificação do tra-
dicional mercado da capital 
cearense será realizada pela 
Secretaria da Gestão Regio-
nal (Seger) e tem o objetivo 
de modernizar a estrutura 

do local. De acordo com 
o prefeito de Fortaleza, as 
obras vão acontecer após 
conversas com a população 
e a associação de permis-
sionários, configurando-a 
como uma reforma deseja-
da. “O Mercado São Sebas-
tião tem uma forte tradição 
em Fortaleza. É um espa-
ço que eu frequento, assim 
como muitas outras pesso-
as, sendo um ponto históri-
co, turístico e gastronômi-
co”, afirmou.

Entre os principais pon-
tos da requalificação estão 
a manutenção do sistema 
de proteção contra incên-

dios; reforma da cobertura 
metálica, esquadrias e nova 
pintura do bloco C; pavi-
mentação e sinalização do 
estacionamento da unidade 
e também a reforma e ma-
nutenção das rampas dos 
passeios externos.

De acordo com Arcelino 
Lima, secretário executi-
vo da Seger, a prioridade 
são as cobertas metálicas 
e instalações elétricas e de 
incêndio, pois os comer-
ciantes afirmaram que estes 
seriam pontos de transtor-
nos durante a quadra chu-
vosa. “Estudamos também, 
no futuro, estender essas 

reformas para os demais pa-
vilhões”, revelou.

É válido ressaltar que as 
obras não afetarão o anda-
mento do comércio. A Prefei-
tura acredita que a reforma é 
uma forma de incentivo para 
o desenvolvimento turístico e 
econômico do local.

O Mercado São Sebas-
tião conta com  mais de 400 
boxes distribuídos em três 
diferentes blocos e é tradi-
cionalmente procurado para 
a compra de  frutas, verdu-
ras, carnes, peixes, frutos do 
mar, plantas e vestuário, bem 
como para encontrar pratos 
típicos da culinária regional.

A partir de hoje, 27, qual-
quer fortalezense a partir 
dos 6 meses de idade já pode 
procurar os postos de saúde 
da capital para receber a va-
cina contra a influenza. Os 
pontos de vacinação funcio-
narão das 8h às 17h de se-
gunda a sexta-feira. Porém, 
para quem desejar se vacinar 
durante o fim de semana, 
os postos em funcionamen-
to são o  Paulo Marcelo e o 
Messejana.

De acordo com Erlemus 
Soares, coordenador da 
Rede de Atenção Primá-
ria e Psicossocial da Secre-
taria Municipal de Saúde 
(SMS), todos os 116 postos 
de Fortaleza estarão admi-
nistrando a vacina. A SMS 
informou também que o 
imunizante de 2022 sofreu 
alteração na cepa H3N2, 
conforme o vírus circulante 
no ano anterior. “Sempre é 
importante dizer que dentro 
do calendário vacinal, se faz 
necessário realizar o reforço 
da vacina da gripe. Inicia-
mos a campanha vacinal se-
guindo o plano nacional de 
imunização, com os grupos 
prioritários e agora estamos 
passando para a liberação 
para todos os grupos de to-
das as faixas etárias aqui em 
Fortaleza”, explica.

A contagem mais recen-
te da SMS contabilizou que 
340.566 pessoas já procura-
ram os postos de vacinação 
para receber o imunizante 
contra a influenza. O número 
representa cerca de 38% da 

meta da secretaria. “Ainda é 
uma meta não preconizada 
pelo ministério. Estamos re-
forçando com ações nas es-
colas, no território, através de 
visitas domiciliares para pes-
soas que são acamadas e ido-
sos”, detalha Erlemus Soares. 
O coordenador destaca que 
pessoas do grupo prioritário 
ainda podem se vacinar. 

De acordo com Álvaro Ne-
pomuceno, coordenador de 
serviços assistenciais da UPA 
Canindezinho, esta época do 
ano tem um aumento de e 
viroses que afetam o sistema 
respiratório. “Ao vacinar uma 
criança você estará contri-
buindo para a qualidade de 
vida e protegendo-a, ofere-
cendo uma vida mais saudá-

vel”, aconselha.
É válido ressaltar que o 

imunizante em questão ofe-
rece proteção contra o ví-
rus da influenza A, ou seja, 
H1N1 e H3N2, e influenza 
B. A Secretaria da Saúde 
alerta que, assim como o ví-
rus da covid-19, a influenza 
é uma infecção viral aguda 
que provoca sintomas de 
síndrome gripal. “A vacina 
contra a influenza é tão im-
portante quanto a da Co-
vid-19”, aponta a Secretária 
Municipal da Saúde, Ana 
Estela Leite.

O médico infectologis-
ta, Danilo Campos, chama 
atenção para possíveis aler-
gias que merecem atenção. 
“Por utilizar o ovo no pro-

cesso de fabricação, a vacina 
pode causar reações a quem 
tem alergia a esse tipo de 
alimento. Portanto, pessoas 
com alergia a ovo não de-
vem tomar a vacina contra 
influenza sem uma orienta-
ção médica prévia”, alerta.

Nepomuceno explica tam-
bém que podem ocorrer 
algumas reações após a ad-
ministração da vacina como 
dor, vermelhidão e inchaço 
no local de aplicação, perda 
da fome, irritabilidade, febre, 
cefaleia e mal estar. “Caso haja 
reações, elas tendem a serem 
leves e tem uma durabilidade 
de 1 a 3 dias. Na dúvida pode-
-se buscar orientação de um 
profissional de saúde”, declara.

Por Yasmim Rodrigues

FOTO  SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

Fortalezenses a partir de 6 meses de idade podem procurar os postos de saúde para receber a vacina contra influenza

SAÚDE
Vacinação contra influenza
é ampliada em Fortaleza

Na capital cearense, 38% da meta de vacinação foi atingida com 340.566 
pessoas dos grupos prioritários tendo procurado receber o imunizante

Itaueira Agropecuária S/A. - CNPJ N° 07.231.103/0001-01 - NIRE 23300018079. Ata sa 75ª RCA realizada 
em 11/03/2022. Data, Horário e Local da Assembleia - 11/03/2022, às 8:00 horas, na sede social da companhia, 
situada na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua João Lobo Filho, 423, Bairro de Fátima, CEP 60055-360. 
Convocação e Presença - Dispensada a convocação prévia em face da presença da totalidade dos membros do 
Conselho de Administração da Companhia, conforme assinaturas apostas no Livro de Atas de Reunião do Conselho 
de Administração. Presentes - Carlos Prado, Maria do Rosário Garcia Ribeiro Prado, José Roberto Prado e Antônio 
Marcos Ribeiro do Prado. Mesa - Carlos Prado, Presidente, e Antônio Marcos Ribeiro do Prado, Secretário. Ordem 
do dia e Deliberações - As deliberações abaixo foram aprovadas pela totalidade dos conselheiros: (i) resultado de 
desempenho da empresa do mês de novembro de 2021; (ii)  na forma do Artigo 24 do Estatuto Social da companhia 
foram re-eleitos para novo mandato de dois anos os atuais membros da Diretoria, a saber, como Diretor Presidente: 
ANTONIO MARCOS RIBEIRO DO PRADO, brasileiro, casado sob o regime de separação total de bens, administrador, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 715.075-83 SSP/CE, e inscrito no CPF (MF) sob o n° 317.552.753-15, 
residente e domiciliado, na Avenida Rui Barbosa, nº 475, apto. 102, Meireles, Fortaleza, Ceará, CEP 60115-220 ; 
como Diretor Administrativo Financeiro: JOSÉ LUÍS RIBEIRO DO PRADO, brasileiro, casado sob o regime de 
comunhão universal de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG 90002111077-SSP/CE e inscrito 
no CPF (MF) sob o n° 399.020.483-15, residente e domiciliado na Rua Professor Dias da Rocha n° 1.634, apto. 300, 
Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60170-311; e como Diretor Comercial: CARLOS PRADO FILHO, brasileiro, casado 
sob o regime de comunhão parcial de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG nº 2007139492-8 SSP-
CE e inscrito no CPF (MF) sob o nº 317.552.673-04, residente e domiciliado na Rua Eduardo Garcia, nº 920, apto nº 
1301, Aldeota, Fortaleza, Ceará, CEP 60150-100. Os membros da Diretoria, ora reeleitos, completarão seus atuais 
mandatos até 28/04/2022, vindo a assumir novo mandato de dois anos, cujo prazo estender-se-á de 29/04/2022 até 
28/04/2024, conforme Art 26 do Estatuto Social, após sua posse, quando da assinatura do Termo de Posse em Livro 
de Atas de Reunião de Diretoria. Encerramento - Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo 
necessário à lavratura desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida, aprovada e autorizada sua publicação, sendo o 
presente traslado assinado digitalmente pelo secretário da mesa dirigente, Sr. Antônio Marcos Ribeiro do Prado e por 
seu presidente, Sr Carlos Prado. Confere com o original lavrado no livro próprio. Assinam Digitalmente o presente ato: 
Carlos Prado, Presidente e Antônio Marcos Ribeiro do Prado, Secretário.

Itaueira Agropecuária S.A. - CNPJ nº 07.231.103/0001-01 - NIRE n° 23300018079. Ata de RCA realizada em 22/02/2022. 
1. Data, Horário e Local: Em 22/02/2022, às 10 horas, na sede social da Itaueira Agropecuária S.A. (“Companhia”), situada 
na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua João Lobo Filho, 423, Bairro de Fátima, CEP 60055-360. 2. Composição 
da Mesa: Carlos Prado - Presidente; Adriana Ribeiro do Prado - Secretária. 3. Convocação e Presença: Dispensada 
as formalidades de convocação em razão da presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração da 
Companhia. 4. Ordem do Dia: Aprovar e deliberar sobre (i) a retificação e ratificação das deliberações constantes na Ata 
da 74ª Reunião do Conselho de Administração da Companhia, realizada em 11 de fevereiro de 2022 (“Reunião do Conselho 
de Administração”), para prever a alteração de determinadas condições da “Cédula de Produto Rural com Liquidação 
Financeira nº 01”, a ser emitida, pela Companhia, em favor do Fundo de Investimento em Direitos Creditorios XPCE 
III, fundo de investimento em direitos creditórios constituído sob a forma de condomínio aberto, inscrito no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 25.043.891/0001-94, representado pela 
sua Administradora VÓRTX Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., localizada na Cidade e Estado de São 
Paulo, na Rua Gilberto Sabino, n° 215, 4º andar, Pinheiros, inscrita no CNPJ/ME sob n.º 22.610.500/0001-88 (“Credor” e 
“CPR-F”, respectivamente); e (ii) a ratificação de todos e quaisquer atos, não alterados por meio da presente, já praticados 
pelos representantes legais da Companhia, direta ou indiretamente, com relação às matérias tratadas acima, incluindo, mas 
não se limitando a, as deliberações tomadas na Reunião do Conselho de Administração. 5. Deliberações: Após análise e 
discussão das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer ressalvas ou restrições, o 
Conselho de Administração da Companhia: (i) aprova a alteração dos seguintes termos e condições da emissão da CPR-F, 
sem prejuízo do detalhamento a constar na CPR-F e constante na ata da Reunião do Conselho de Administração: a) Data 
de Emissão: 22/02/2022 (“Data de Emissão”); e b) Data de Vencimento: 22/02/2027. (ii) ratifica todos e quaisquer atos, 
não alterados por meio da presente, já praticados pelos representantes legais da Companhia, direta ou indiretamente, com 
relação às matérias tratadas acima, incluindo, mas não se limitando a, as deliberações tomadas na Reunião do Conselho 
de Administração. 6. Encerramento:  Nada mais havendo a tratar, foi suspensa a sessão pelo tempo necessário à lavratura 
desta ata. Reabertos os trabalhos, foi a ata lida e aprovada, sendo o presente traslado assinado digitalmente pela secretária 
da mesa dirigente, Sra. Adriana Ribeiro do Prado e por seu presidente, Sr. Carlos Prado. Local e Data: Fortaleza-CE, 
22/02/2022. Confere com o original lavrado no livro próprio. Assinam digitalmente o presente ato o presidente e a secretária 
da mesa: Presidente: Carlos Prado e Secretária: Adriana Ribeiro do Prado.

FAZENDA CAMARÃO CARNAUBINHA LTDA, torna público que requereu 
à Autarquia do Meio Ambiente do Município de Caridade AMAC a Autorização 
Para Supressão Vegetal para Atividade Florestal, localizada no município de 
Caridade/CE, na Estrada São Domingos, KM 7,0, S/N, Fazenda Carnaubinha, 
Zona Rural, CEP: 62.730-000. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAC.

A Lunar Construções Eireli torna público que recebeu ao INSTITUTO DE MEIO AM-
BIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a licença mineral para extração de casca-
lho, no Município de Caucaia, no endereço Rod. CE-422, S/N, KM 03, Distrito industrial 
do Pecém. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Ins-
truções de Licenciamento do IMAC.

A Lunar Construções Eireli torna público que requereu ao INSTITUTO DE MEIO AM-
BIENTE DO MUNICÍPIO DE CAUCAIA – IMAC, a licença de operação para extração de 
cascalho, no Município de Caucaia, no endereço Rod. CE-422, S/N, KM 03, Distrito in-
dustrial do Pecém. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento do IMAC.

SG DESENVOLVIMENTO URBANÍSTICO E IMOBILIÁRIO LTDA.
CNPJ: 18.519.733/0001-00

Torna público que requereu a Licença de Instalação Ambiental junto a Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Recursos Hídricos 
e Pesca – SEAMP, para a construção de 49 edificações a seguir: Quadra E6 lotes 1A, 2A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 11A, 12A, 
13A, 14A, 15A, 16A, 17A, 18A, 19A, 20A, 21A, 22A, 23A, 24A, 25A, 26A, 27A, 28A, 29A, 30A, 32A, 33A, 36A, 37A, 40A, 41A, 42A, 
43A, 44A, 45A, 46A, 48A, 49A, 50A, 51A, 52A, 53A, 54A, 55A e 56A, no Loteamento às margens da Rodovia CE 040 – km 25 – Pa-
tacas – Aquiraz/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEAMP.

UNILINK TRANSPORTES INTEGRADOS LTDA, CNPJ: 04.009.865/0001-70, 
torna público que requereu a Licença de Instalação - LI na SEMURB de São 
Gonçalo do Amarante para construção de edifício administrativo, com área de 
3.181.71m², à Rodovia CE-422 KM 18, na localidade de Pecém, no Município de 
São Gonçalo do Amarante.

POSTO NEVES E VIANA LTDA, CNPJ 04.327.828/0001-00 TORNA PÚBLICO QUE RECE-
BEU DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE – SEMACE A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 145/2022 – DICOP PROCESSO 2019-254454/TEC/RENLO 
Nº SPU: 00413687/2019 PARA POSTO DE COMBUSTÍVEL NA ROD BR 222, KM 09, S/N 
- PARQUE SOLEDADE - CAUCAIA - CEARÁ. FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS 
EXIGÊNCIAS CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SEMACE.
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Kiev. A capital da Ucrânia, Kiev, foi alvo ontem de um ataque de mísseis russos. Eles atingiram 
um prédio residencial de nove andares e um jardim de infância perto do centro. Os bombardeios 
acontecem no dia de início da cúpula do G7, em meio a um clima crescente de tensão.INTERNACIONAL

Terrorismo: 
Noruega investiga 
ataque a bar gay

A polícia da Noruega 
anunciou neste sábado 
(25) que investiga o ataque 
a tiros em uma casa notur-
na de Oslo como um ato 
de terrorismo extremista 
islâmico. Duas pessoas 
morreram e 21 ficaram fe-
ridas. Devido ao atentado, 
organizadores cancelaram 
a parada do Orgulho LGB-
TQIA+ que aconteceria na 
cidade.

Suspeito
O suspeito de ter dispa-

rado é um norueguês de 42 
anos com origem iraniana 
e histórico de violência, de 
ameaças e de doenças men-
tais. Ele tem passagens pela 
polícia por porte de arma 
branca e posse de entor-
pecentes. O homem, cuja 
identidade não foi revelada 
pelas autoridades, foi detido 
logo após o ataque.

Segundo o chefe do 
serviço de inteligência da 
Noruega, Roger Berg, o 
suspeito era monitorado 
pelas autoridades desde 2015 
porque mantinha contato 
com uma rede islâmica, e 
havia preocupação quanto 
a sua radicalização. Mem-
bros da agência norueguesa 
conversaram com ele no mês 
passado, mas não considera-
ram na época que ele tinha 
“intenções violentas”. Por 
ora, acredita-se que ele tenha 
agido sozinho, embora a 
polícia ainda investiga se teve 
ajuda para preparar o ataque.

O tiroteio aconteceu na 
noite desta sexta (24, madru-
gada de sábado na Noruega). 

A cena do crime se estendeu 
do London Pub, um popular 
bar frequentado por pessoas 
LGBT no centro da cidade, 
até um clube vizinho e uma 
rua próxima. “Há razões 
para pensar que se trata de 
um crime de ódio”, disse o 
porta-voz da polícia, Chris-
tian Hatlo. O jornalista Olav 
Roenneberg, da NRK, disse 
ao site da emissora que viu 
um homem chegar à casa 
noturna com uma sacola. 
Depois, ele começou a atirar. 
Duas armas descritas por 
Hatlo como “antigas” foram 
apreendidas no local do 
crime.

Dezenas de pessoas que 
estavam no bar no momento 
do ataque se esconderam no 
porão do estabelecimento e 
ligaram desesperadamente 
para amigos e familiares. 
“Parecia que estavam se des-
pedindo”, Bili Blum-Jansen, 
que buscou abrigo no local. 
“Tive um pouco de pânico 
e pensei que se o atirador 
chegasse, todos estaríamos 
mortos. Não havia saída.”

Marcus Nybakken, 46, 
deixou o bar pouco antes 
do tiroteio, mas voltou para 
ajudar as vítimas assim que 
soube do ataque. “Muitas 
pessoas choravam e grita-
vam, as pessoas estavam 
angustiadas e assustadas. 
Muito, muito assustadas”.

Por recomendação das 
autoridades, organiza-
dores da Parada LGBT 
em Oslo anunciaram o 
cancelamento de todos os 
eventos que estavam pre-
vistos para este sábado.

As sessões, por ora, tam-
pouco garantem a criação 
de mecanismos que fortale-
çam a democracia dos EUA 
e evitem novos episódios 
como o registrado no 6 de 
Janeiro. O resultado de qua-
se um ano de apuração vem 
sendo exposto em sessões 
conduzidas por uma comis-
são bipartidária da Câmara. 
Foram feitas cinco delas até 
aqui para tentar esclarecer 
o papel de figuras públicas 
e manifestantes no episódio 
considerado um dos maiores 
ataques da história à demo-
cracia americana. Trump 
está no centro da narrativa.

Em uma das acusações 
mais comprometedoras con-
tra o republicano, testemu-
nhas detalharam pressões 
que teriam sido feitas por 
ele sobre o Departamento de 
Justiça para mudar o resul-
tado da votação que elegeu 
Joe Biden. Na quinta (23), a 
comissão mostrou anotação 
atribuída ao subprocurador 
Richard Donoghue que con-
firmaria pedidos do ex-presi-
dente para que dissessem que 
o pleito foi fraudado.

Depoimentos
Além dos depoimentos de 

ex-funcionários do Departa-
mento de Justiça, a comissão 
deu voz a pessoas próximas a 
Trump, autoridades estaduais 
e funcionários eleitorais, que 
também relataram pressão 
para mudar o resultado em 
favor do republicano. Mem-

bros da comissão afirmaram 
que o ex-chefe da Casa Bran-
ca ignorou alertas, pressio-
nando, inclusive, o então vice 
Mike Pence a não certificar a 
vitória de Biden.

Tudo isso transmitido pe-
los principais canais de TV 
do país, exceção à conserva-
dora Fox News. A primeira 
sessão alcançou ao menos 20 
milhões de espectadores, sem 
levar em conta os que acom-
panharam o processo por 
computador ou celular -mas 
nas sessões subsequentes, a 
audiência caiu pela metade.

Impactos
Especialistas avaliam que 

ainda é cedo para medir os 
impactos das acusações con-
tra Trump no desempenho 
dos republicanos nas midter-
ms, a eleição em novembro 
que renovará parte do Con-
gresso e o comando de 36 es-
tados. Os resultados ajudarão 
a medir o poder do ex-presi-
dente sobre o seu partido.

Os americanos têm opi-
niões divididas quando 
questionados se Trump co-
meteu crime ao tentar mu-
dar o resultado da eleição, 
mostra pesquisa divulgada 
na quarta (22) pela Univer-
sidade de Quinnipiac, após 
a realização de quatro ses-
sões do comitê que investiga 
o ataque. Segundo o levan-
tamento, 46% dos america-
nos afirmam que ele, sim, 
cometeu um crime, e 47%, 
que não. A sondagem foi 

feita com 1.524 pessoas de 
17 a 20 de junho com mar-
gem de erro de 2,5 pontos 
percentuais para mais ou 
para menos.

Trabalhos
Mesmo com os trabalhos 

de investigação exibidos com 
abrangência, os resultados 
permanecem os mesmos em 
relação a uma pesquisa feita 
em abril pela mesma uni-
versidade. “A opinião públi-
ca não tem se voltado tanto 
[contra Trump]. Há o enten-
dimento de que é preciso in-
vestigar, mas as pessoas estão 
saturadas com a polarização 
constante, especialmente 
quando se deparam com in-
flação e possibilidade de re-
cessão nos EUA”, diz Denilde 
Holzhacker, coordenadora 
do Núcleo de Estudos Ame-
ricanos da ESPM.

Além dos reveses econô-
micos que desgastam o go-
verno Biden, os impactos das 
investigações nas midterms 
ainda serão diluídos por 
questões sociais que ganha-
ram ainda mais destaque nes-
te ano, como a aprovação do 
pacote que é considerado o 
maior avanço no controle de 
armas no país desde década 
de 1990, afirma Holzhacker. 
Desta forma, repete, é cedo 
para tentar prever qualquer 
resultado.

Quadro
O quadro pode mudar, se-

gundo ela, quando for apre-

sentado o parecer final da 
investigação. Ainda não se 
sabe, porém, quais serão os 
rumos. A comissão está divi-
dida: parte afirma que o pro-
cesso deve avançar na Justi-
ça, e a outra diz que o grupo 
deve se limitar a revelar os 
fatos. “Há muitas evidências, 
mas ainda falta a prova da li-
gação direta de Trump ou de 
alguém próximo a ele com o 
ataque ao Capitólio.”

O ex-presidente diz ser 
vítima de uma “caça às bru-
xas” e reclama da composi-
ção da comissão, formada 
por sete democratas e dois 
republicanos -Liz Cheney, 
representante pelo Wyo-
ming, e Adam Kinzinger, de 
Illinois, que votaram a favor 
do impeachment do ex-pre-
sidente no ano passado.

Trump resiste à primeira  
parte da fritura das audiências
Fritura do ex-presidente durante as audiências sobre investigações referentes à 
invasão do Capitólio ainda não dá mostras de enfraquecimento do republicano

Prefeitura Municipal de Icó - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica que, 
após prazo recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do 
procedimento licitatório Tomada de Preços Nº 15.02/2022TP, cujo objeto: Contratação de serviços 
de engenharia para execução da reforma do prédio destinado a sede do NASF-Núcleo de Apoio a 
Saúde da Família do município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em anexo, para ABER-
TURA DO ENVELOPE N° 02 (PROPOSTA DE PREÇOS) que será realizada no dia 30/06/2022, às 
08:30h na sala de Reunião localizada na Rua Francisca Alves de Morais S/N, Gerência, 1° Andar, 
Icó/CE. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - A Presidente da Comissão Permanente de Licita-
ção, torna público, que fará realizar licitação de Tomada de Preços nº 22.10/2022-TP, cujo objeto: 
Contratação de empresa para executar pavimentação asfáltica na sede do município, conforme 
planilhas, projetos e cronogramas em anexo, tipo menor preço global, com data de abertura marca-
da para o dia 13/07/2022, às 08:30h, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Francisca 
Alves Morais S/N, Gerência 1° Andar, Icó/CE.  Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz, faz publicar o termo de Homologação e 
Adjudicação referente à licitação de Concorrência Publica Nº 2022.03.28.001-SEINFRA. Objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em tratamento 
superficial duplo (TSD) e Sinalização sobre base de solo compactado, na estrada que liga o distrito 
de Novo Assis a BR-020 no município, referente o PT Nº 1081728-81, parte integrante do processo 
em favor da empresa: ATL Construções e Serviços Eireli, pelo valor global de R$ 10.094.010,84 
(dez milhões noventa e quatro mil dez reais e oitenta e quatro centavos). Data da Adjudicação e 
Homologação: 24/06/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato - Contratante e signatário: Secretaria de 
Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz, Ordenador de Despesas 
da Secretaria. Contratado: ATL Construções e Serviços Eireli, pelo valor de R$ 10.094.010,84 (dez 
milhões noventa e quatro mil dez reais e oitenta e quatro centavos). Objeto: Contratação de empre-
sa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em tratamento superficial duplo (TSD) e 
Sinalização sobre base de solo compactado, na estrada que liga o distrito de Novo Assis a BR-020 
no município, referente o PT Nº 1081728-81, parte integrante do processo. Concorrência Publica Nº 
2022.03.28.001-SEINFRA. Prazo de Execução: 240 (duzentos e quarenta dias) dias após a assina-
tura da ordem de serviço. Dotação Orçamentaria: 11.11.15.451.1501.1.053. Elemento de Despesa: 
44.90.51.00. Assina pelo Contratado: Anderson Fernandes Costa. Data da Assinatura: 24/06/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - O Ordenador de Despesas da Secretaria de Infraestrutura e 
Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz, faz publicar o termo de Homologação e 
Adjudicação referente à licitação de Concorrência Publica Nº 2022.03.28.002-SEINFRA. Objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica em CBUQ e sinali-
zação de diversas ruas, e pavimentação asfáltica e sinalização sobre solo compactado na vila Serra 
das Moças e vila Bacurau no município, conforme projeto em anexo referente aos PT’s Nº 1076827-
16 e 1081037-22, parte integrante do processo. em favor da empresa: ATL Construções e Serviços 
Eireli, pelo valor global de LOTE I pelo valor global de R$ 3.081.104,88 (Três milhões oitenta e um 
mil cento e quatro reais e oitenta e oito centavos), LOTE II pelo valor global de R$ 4.844.391,45 
(Quatro milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e 
cinco centavos). Data da Adjudicação e Homologação: 24/06/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato Nº 2022.06.24.003 - Contratante e signatá-
rio: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz - Ordena-
dor de Despesas da Secretaria. Contratado: ATL Construções e Serviços Eireli, pelo valor de R$ 
4.844.391,45 (quatro milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais 
e quarenta e cinco centavos). Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de 
Pavimentação asfáltica e sinalização sobre solo compactado nas vilas Serra das Moças e Bacurau 
no município, conforme PT Nº 1081037-22, parte integrante do processo. Concorrência Publica 
Nº 2022.03.28.002-SEINFRA. Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias após a assinatura 
da ordem de serviço. Dotação Orçamentaria: 11.11.15.451.1501.1.053. Elemento de Despesa: 
44.90.51.00. Assina pelo Contratado: Anderson Fernandes Costa. Data da Assinatura: 24/06/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Extrato de Contrato Nº 2022.06.24.002 - Contratante e Signa-
tário: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz - Orde-
nador de Despesas da Secretaria. Contratado: ATL Construções e Serviços Eireli, pelo valor de R$ 
3.081.104,88 (Três milhões oitenta e um mil cento e quatro reais e oitenta e oito centavos). Objeto: 
Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação em concreto betuminoso 
usinado a quente e sinalização das ruas da zona rural de Parambu, conforme PT Nº 1076827-
16, parte integrante do processo. Concorrência Publica Nº 2022.03.28.002-SEINFRA. Prazo de 
Execução: 120 (cento e vinte) dias após a assinatura da ordem de serviço. Dotação Orçamentaria: 
11.11.15.451.1501.1.053. Elemento de Despesa: 44.90.51.00. Assina pelo Contratado: Anderson 
Fernandes Costa. Data da Assinatura:24/06/2022. 

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Saúde, Lady Diana Arruda 
Mota, secretária.  Extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 00.002/2021-PERP: nº 
00.002/2021-86SMS - Valor global: R$ 72.870,00; - Contratada: Kilimpa Comércio e Indústria de 
Produtos de Limpeza LTDA, através de seu representante legal, o Sr. José Juarez Soares Filho. 
Objeto: Aquisição de material de limpeza e higienização para atender as necessidades das diversas 
secretarias do município. Prazo de vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura. Data da 
assinatura do contrato: 08/06/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Educação, Verúzia Jardim 
de Oliveira, Secretária. Extrato dos contratos resultantes do Pregão Eletrônico nº 00.001/2022-PE: 
nº 00.001/2022-21SME - Valor global: R$ 11.500,00 - Contratada: F. C. Cunha Rufino - EPP, através 
de seu representante legal, o Sr. Francisco Carlos Cunha Rufino. nº 00.001/2022-20SME - Valor 
global: R$ 13.412,00 - Contratada: C. H. Brito Rolim, através de seu representante legal, o Sr. Car-
los Henrique Brito Rolim. nº 00.001/2022-22SME - Valor global: R$ 104.680,00 - Contratada: R&R 
Serviços e Locações Eireli - ME, através de sua representante legal a Sra. Jaris da Silva Rodrigues. 
Objeto: Contratação de serviços para realização de eventos para atender as necessidades das 
diversas Secretarias do Município. Prazo de vigência: até 31/12/2022. Data das assinaturas dos 
contratos: 09, 10 e 13 de junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato do contrato 
resultante do Pregão Eletrônico nº 2022.04.25.01-PERP: nº 2022.04.25.01-01SEDUMASP - Valor 
global: R$192.630,00 - Contratada: Ramon Linhares Raulino - ME, através de seu representante 
legal, o Sr. Ramon Linhares Raulino. Objeto: Aquisição de insumos, mudas de plantas com e sem 
serviço de plantio, destinados à arborização e paisagismo para revitalização das áreas verdes do 
município. Prazo de vigência: 12 meses, a partir da data da assinatura. Assina pela contratante: 
Data da assinatura do contrato: 20/06/2022.

Prefeitura Municipal de Quixada - Contratante e signatário: Instituto de Previdência Municipal de Qui-
xadá, Adrycia Karoline Fernandes Silva. Extrato do 1º Termo Aditivo do contrato resultante da Tomada 
de Preço nº 21.001/2021 - TP: nº 21.001/2021-01 - Contratada: Pública Assessoria & Consultoria 
LTDA, através de seu representante legal, o Sr. Renato Araújo Brasileiro Junior. Objeto: Contratação 
de serviços especializados em assessoria e consultoria técnica previdenciária, junto ao Regime Pró-
prio de Previdência Social - RPPS do Município. O presente Termo Aditivo tem por objetivo prorrogar 
o prazo de vigência por mais 12 meses, a partir de 02/06/2022.  Data da assinatura: 17/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Lady Diana Ar-
ruda Mota, secretária. Extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico 10.003/2021-PERP: nº 
10.003/2021-02SMS - Valor global: R$34.440,00 - Contratada: Locmed Hospitalar LTDA, através 
de seu representante legal, o Sr. Bruno Camargo Lima de Aquino. Objeto: Serviço de locação de 
equipamentos médico hospitalares para atendimento domiciliar de pacientes. Prazo de vigência: 
até 31/12/2022. Data da assinatura do contrato: 05/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Gabinete do Prefeito, Lorena Gonçalves 
Holanda Amorim, Chefe de Gabinete. Extrato da Ata de Registro de Preços resultante do Pregão 
Eletrônico nº 2022.05.18.01-PERP: ATA Nº 2022.05.18.01 - SRP - Valor Global: R$ 300.000,00 
- Taxa de agenciamento: R$ 0,01. Contratada: WC Viagens e Turismo Eireli-ME, através de sua 
representante legal, a Sra. Sid Cleia Carvalho Gonçalves. Objeto: Registro de preço para taxa 
por transação (transaction fee) visando futuras e eventuais contratações de serviços de reserva, 
emissão e entrega de bilhetes de passagens aéreas no âmbito nacional e internacional e demais 
serviços correlatos (passagens rodoviárias e ferroviárias no âmbito internacional, serviços de reser-
vas de hotéis e veículos terrestres de qualquer porte, translado, seguro de saúde e de bagagem), 
para atender as necessidades de diversas secretarias do município. Prazo de vigência: 12 (doze) 
meses, contados a partir de sua assinatura. Data da assinatura da Ata: 14/06/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação Concorrência Pública N.º 2022.06.24.01 
- SEDUMASP. O Presidente da Comissão de licitação comunica aos interessados que no dia 
26/07/2022, às 09:30h, na sala da comissão de licitação, estará recebendo os envelopes de 
habilitação e proposta de preços, para a licitação, cujo objeto: Contratação de empresa espe-
cializada em construção civil para executar projeto de construção de um galpão industrial com 
área de 1.500M2, localizado no Bairro Curicaca 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. Tipo: menor preço global, 
empreitada no regime de execução indireta. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna público re-
sultado da fase de proposta de preços referente à Licitação de Tomada de Preços Nº SI-TP002/2022, 
contratação de empresa especializada para recuperação das estradas vicinais do município com 
adição de materiais, junto a Secretaria de Infraestrutura, do município. A empresa TF Locações e 
Construções Ltda, é declarada vencedora da presente licitação, tendo apresentado menor preço glo-
bal na importância de R$ 353.217,61 (trezentos e cinquenta e três mil duzentos e dezessete reais e 
sessenta e um centavos). Íntegra dos documentos na Sala de Licitações à Avenida Francisco França 
Cambraia, n° 265, Centro, Senador Pompeu/CE. Fica a partir desta publicação, aberto prazo recursal 
previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - A Secretaria de Educação, Cultura e Desporto, neste ato 
representada por sua Secretária, a Sra Antônia Ironeide Vidal Pinheiro Bezerra,  no uso de suas atri-
buições legais e com fulcro no artigo 49, caput da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posterio-
res, resolve REVOGAR a licitação de Pregão Presencial Nº SE-PP004/2022-SRP, cujo objeto: Regis-
tro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviço de gerenciamento 
de sistema informatizado e integrado com utilização de cartões magnéticos microprocessados e/ou 
com chip, para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol e diesel, abastecimento em fortaleza), 
fornecimento e reposição de peças (pneus, baterias, acessórios em geral), serviços de borracharia, 
lavagem simples e completa de veículos, troca de filtros e óleos, como também manutenção preventi-
va e corretiva na rede de estabelecimentos credenciados da contratada, para atender a atual frota de 
veículos e outros que porventura forem adquiridos durante a vigência do contrato.

Ana Kelly Lima Nascimento - CPF 03696620327. Torna público que requereu a Autarquia Municipal 
de Meio Ambiente de Beberibe, a Licença Ambiental, para construção de um Deck com caracterís-
tica de residência unifamiliar, com área total do terreno de 10x30m² e área construída de 200m², 
na Rua José Ribeiro Costa 177, Centro-Beberibe. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMABE.

Prefeitura Municipal Pindoretama - Extrato de Homologação - O Secretário da Saúde, Sr. Rilson 
Sousa de Andrade, torna público a homologação do Procedimento Licitatório Tomada de Preços Nº 
05.16.01/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção da Unidade 
Básica de Saúde Tipo I (UBS), no Distrito de Pratiús 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$ 878.338,94 (oitocentos e setenta e oito mil 
trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Extrato de Contrato - Contratante: Secretaria da Saú-
de; Contratada: 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 Uni-
dade Básica de Saúde Tipo I (UBS), no Distrito de Pratiús, 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$ 878.338,94 (oitocentos e setenta e oito 
mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro 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.; Fundamenta-
ção: Lei Nº 8.666/93, com suas alterações e Tomada de Preços Nº 05.16.01/2022 e Contrato Nº 
20220243; Data da Assinatura: 24/06/2022; Signatários: Rilson Sousa de Andrade - Secretário 
da Saúde e o Sr (a). Erick Bezerra Chianca - Representante Legal.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato de Adjudicação e Homologação Tomada de Pre-
ço 07.01.27.01.22-TP. Objeto: Contratação de empresa para obra de drenagem e pavimentação 
do Bairro Salviano Carlos no município, conforme MAPP Nº 1554/1596 e termo de convênio Nº 
128/2021 que celebram a Superintendência de Obras Públicas - SOP e o município, de interesse da 
Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura deste município. Vencedor: Emilio Marcos 
Franco Alves ME - Valor: R$ 1.951.745,26. Adjudicado e Homologado dia 24/06/2021, pelo respec-
tivo Ordenador de Despesas Afrânio Feitosa Carvalho Gomes - Secretário.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - Extrato do Contrato N° 0701270122tp01 da Tomada 
de Preços N° 07.01.27.01.22-TP - Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento 
Urbano e Infraestrutura, Afrânio Feitosa Carvalho Gomes, secretário. Extrato do Instrumento 
Contratual, cujo objeto: Contratação de empresa para obra de drenagem e pavimentação do 
Bairro Salviano Carlos no município, conforme MAPP Nº 1554/1596 e Termo de Convênio Nº 
128/2021 que celebram a Superintendência de Obras Públicas - SOP e o município; Valor 
Global: R$ 1.951.745,26 (um milhão e novecentos e cinquenta e um mil e setecentos e qua-
renta e cinco reais e vinte e seis centavos); Contratada e signatário: Emilio Marcos Franco 
Alves - ME; Emilio Marcos Franco Alves; Dotação Orçamentária/Elemento de Despesa/Fonte 
de Recurso: 07 01 15 451 0010 1.009 4.4.90.51.00 1701000000; Vigência do Contrato: Até 
24/06/2023; Data da Assinatura: 24/06/2022.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna públi-
co que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 15.007/2022 
- PE, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Contratação de empresa para a realização de 
serviços de laudos de tomografia e RAIO-X para atender as necessidades do Hospital Regional 
Vale do Salgado Deputado Oriel Guimarães Nunes (HRVS) junto a Secretaria Municipal de Saúde. 
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 16h do dia 27/06/2022; 2. Fim do 
recebimento de propostas: às 08h do dia 08/07/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h às 08:59h do dia 08/07/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 
08/07/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves 
de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 
e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu - A Secretária de Saúde e Presidente da Comissão de 
Publicização do Município, Sra. Maria Fernandete Gomes, torna público o Extrato do Termo de 
Homologação e Adjudicação  Chamamento Público nº SS-CH003/2022, que tem como objeto:  Con-
tratação de entidade de direito privado sem fins lucrativos, qualificada como organização social, na 
área de atuação de serviços de atenção à saúde, no âmbito do município, objetivando o gerencia-
mento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde em regime de urgência, emer-
gência e internação 24 horas na Unidade Hospitalar - Maternidade e Hospital Santa Isabel. Fica 
Homologado e Adjudicado em favor da Organização Social Instituto Rosa Branca, inscrita no CNPJ 
N° 10.962.062/0001-38, pelo valor mensal estimado em R$ 502.908,52 (quinhentos e dois mil nove-
centos e oito reais e cinquenta e dois centavos) perfazendo o valor global de R$ 6.034.902,20 (seis 
milhões, trinta e quatro mil, novecentos e dois reais e vinte centavos). Publicização, em 21/06/2022.

Prefeitura Municipal Pindoretama - Extrato de Homologação - O Secretário da Saúde, Sr. Ril-
son Sousa de Andrade, torna público a homologação do Procedimento Licitatório Tomada de 
Preços Nº 05.16.01/2022, cujo objeto: Contratação de empresa especializada para construção 
da Unidade Básica de Saúde Tipo I (UBS), no Distrito de Pratiús 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$ 878.338,94 
(oitocentos e setenta e oito mil trezentos e trinta e oito reais e noventa e quatro centavos).

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Julgamento das Propostas - O Presidente da Comis-
são de Licitação torna público o resultado do julgamento das propostas da Tomada de Preços 
Nº 2022.04.18.01. Propostas Classificadas: 1º lugar CS Serviços e Locações Ltda-ME, inscrita 
no CNPJ: 03.888.573/0001-91 com valor global de R$ 906.390,19; 2º JP Serviços e Loca-
ções Eireli, inscrita no CNPJ: 29.421.445/0001-2 com valor global de R$ 983.895,66; 3º ALEB 
Construtora & Locadora de Automóveis Ltda, inscrita no CNPJ: 32.220.748/0001-96 com valor 
global de R$ 1.023.112,10; 4º Clezinaldo S de Almeida Construções - ME, inscrita no CNPJ: 
22.575.652/0001-97 com valor global de R$ 1.033.557,53; 5º Construtora Moreira e Melo Ltda 
EPP,  inscrita no CNPJ: 10.633.615/0001-09 com valor global de R$ 1.034.630,29; 6º Emilio 
Marcos Franco Alves - ME,  inscrita no CNPJ: 05.927.186/0001-42 com valor global de R$ 
1.035.052,65; 7º Neves Ponte Engenharia Eireli,  inscrita no CNPJ: 18.508.909/0001-10 com va-
lor global de R$ 1.155.642,06; 8º F.J. de Matos Neto - ME,  inscrita no CNPJ: 20.160.697/0001-
75 com valor global de R$ 1.157.153,93; 9º Arcturo Construções e Serviços Ltda,  inscrita no 
CNPJ: 03.077.025/0001-81 com valor global de R$ 1.165.025,20; 10º WU Construções e Ser-
viços Eireli - EPP,  inscrita no CNPJ: 10.932.123/0001-14 com valor global de R$ 1.165.485,34; 
11º J.S Sindeaux Neto Eireli,  inscrita no CNPJ: 23.463.259/0001-74 com valor global de R$ 
1.165.850,02; 12º VAP Construções Ltda,  inscrita no CNPJ: 00.565.011/0001-19 com valor 
global de R$ 1.206.139,69; 13º Eletrocampo Serviços e Construções Ltda,  inscrita no CNPJ: 
63.551.378/0001-01 com valor global de R$ 1.216.915,50; 14º Medeiros Construções e Servi-
ços Eireli,  inscrita no CNPJ: 07.615.710/0001-75 com valor global de R$ 1.223.818,16; 16º Pro 
Limpeza Serviços e Construções Eireli,  inscrita no CNPJ: 11.012.912/0001-08 com valor global 
de R$ 1.223.175,61; 17º Abrav Construções Serviços Eventos e Locações Eireli - EPP,  inscrita 
no CNPJ: 12.044.788/0001-17 com valor global de R$ 1.241.425,53; 18º CONFAHT Construto-
ra Holanda Ltda,  inscrita no CNPJ: 07.501.407/0001-41 com valor global de R$ 1.254.876,00; 
19º CONJASF Construtora de Açudagem Ltda,  inscrita no CNPJ: 01.795.971/0001-38  com 
valor global de R$ 1.276.975,67. Propostas DESCLASSIFICADAS: A empresa VK Constru-
ções e Empreendimentos Ltda - ME, inscrita no CNPJ: 09.042.893/0001-02 não apresentou 
carta proposta, declaração com as despesas necessárias e prazo de validade dessa forma 
não atendeu o  item 5.2.1 do edital, a Empresa AJ Construtora e Transportes Eireli, inscrita 
no CNPJ: 74.022.229/0001-63  não apresentou declaração com as despesas necessárias 
conforme letra I do item 5.2.1, a Empresa Apla Comércio, Serviços, Projetos e Construções 
Eireli - ME não apresentou declaração com as despesas necessárias conforme letra I do item 
5.2.1, a Empresa LB Construções Eireli, inscrita no CNPJ: 40.454.732/0001-76 não apresen-
tou declaração com as despesas necessárias e cronograma físico financeiro conforme o item 
5.2.1,   a Empresa Prime Construções e Locações Ltda, Inscrita no CNPJ: 19.967.758/0001-
21  não apresentou declaração com as despesas necessárias conforme letra I do item 5.2.1,  
a Empresa T.C.S da Silva Construções Eireli, Inscrita no CNPJ: 10.787.147/0001-27 não 
apresentou declaração com as despesas necessárias conforme letra I do item 5.2.1, a Em-
presa SEG-Norte Construções e Serviços Eireli, Inscrita no CNPJ: 30.412.053/0001-80  não 
apresentou proposta dessa forma não atendeu o item 5.2.1 A comissão informa que a ata 
da sessão de Julgamento da Proposta Comercial está disponível no site: www.tce.ce.gov.br, 
em conformidade o art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93, ficará aberto o 
prazo para interposição de recursos, que o processo será encaminhado as autoridades com-
petentes para fins de Adjudicação e Homologação Maiores informações através do e-mail: 
centraldecontratos.quixada@gmail.com. Edmilson Mota Neto.

Intimidações
O New York Times publi-

cou que os dois parlamentares 
sofreram intimidações. A mulher 
de Kinzinger e a filha de cinco 
meses teriam sido ameaçadas de 
morte. Liz suspendeu a participa-
ção em eventos públicos. Tentati-
vas de golpe, ataques e violência 
institucional são consequências 
da fragilização das democracias 
nos últimos 15 anos e devem 
tornar audiências como as que 
investigam a invasão do Capitó-
lio cada vez mais comuns, afirma 
Uriã Fancelli, autor do livro 
“Populismo e Negacionismo”. 



COMUNICADO A POPULAÇÃO DE FORTALEZA - PARALISAÇÃO DAS 
ATIVIDADES DOS TRABALHADORES EM CORREIOS DO CENTRO DE 

DISTRIBUIÇÃO DOMICILIAR - CDD POLO DA MESSEJANA, NO DIA 04-07-2022 
POR 24 HORAS POR FALTA DE CONDIÇÕES DE TRABALHO

Sindicato dos Trabalhadores em Correios e Telégrafos e Similares do Estado do 
Ceará (SINTECT-CE), para cumprimento das exigências contidas na Lei n° 7.783/89, 
Lei de Greve, informa à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, à co-
munidade e à população assistida pelo Centro de Distribuição Domiciliar Polo da 
Messejana, CDD Polo Messejana, localizado Rua Joaquim Felicio, Nº 266 no bairro 
Messejana em Fortaleza - CE, CEP 60840-971, que os trabalhadores dessa unidade 
estarão paralisando suas atividades, em alerta a gestão da empresa, a partir das 
07:00h do dia 04 de julho de 2022,  por 24 horas em protesto ao total descaso 
por parte da gestão  dos Correios diante das precárias condições de trabalho 
e contra a política de ceder  trabalhadores desta unidade para outras unida-
des piorando ainda mais as condições de trabalho, prejudicando a população 
e levando ao adoecimento dos trabalhadores com a sobrecarga de trabalho; Por 
falta de contratação de mais funcionários para atender a demanda de serviços 
que só tem aumentado a cada dia e desde 2011 não há concurso; dentre outros 
problemas que já é de conhecimento da gestão dos Correios e que ainda não 
foram solucionadas e requerem urgência. Os trabalhadores aguardam um posi-
cionamento da empresa até o dia 01-07-2022 e caso nada seja resolvido novas 
paralisações ocorrerão por tempo indeterminado.  Fortaleza, 24 de junho de 2022. 
Jose Veridiano Matos Dias– Coordenador Geral Interino do SINTECT-CE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA
O Sindicato dos Eletricitários do Ceará - SINDELETRO, por seu Presidente, considerando 
a situação absolutamente excepcional desses tempos de pandemia, que impede a prática 
de atos presenciais, convoca todos os trabalhadores da PECÉM II GERAÇÃO DE 
ENERGIA S.A/Eneva, para comparecerem à Assembleia Virtual Extraordinária que será 
realizada no próximo dia 30/06/2022, às 18:30 horas, em primeira convocação, e às 19:00 
horas, em segunda convocação, com qualquer número de presentes. Todos devem se 
cadastrar através do link disponível no edital publicado no portal, http://sindeletro.org.br/.  A  
Assembleia realizar-se-á através de link da plataforma Zoom a ser enviado no dia assem- 
bleia para o e-mail de cada trabalhador cadastrado. Na assembleia será deliberada a 
seguinte Ordem do Dia: 1. Discussão e aprovação da Pauta de Reivindicação a ser 
apresentada à PECÉM II GERAÇÃO DE ENERGIA S.A/Eneva; 2. Autorizar a Diretoria do 
Sindicato a negociar, acordar, e, frustradas as negociações, a instaurar ou defender-se em 
Dissídio Coletivo; 3. Discussão e aprovação da Contribuição Assistencial de 3,0% (três por 
cento); 4. Autorização para transformar a presente Assembleia em permanente; 5. Outros 
assuntos de interesse geral da categoria.

Fortaleza, 24 de junho de 2022.
Cesário Macedo Melo Neto 

Presidente 
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Oficial(a) Privativo(a) do Cartório de Registro de Imóveis da 1a Zona de Maracanaú-CE. FAZ SABER A MANOEL ALEXANDRE 
FERREIRA, inscrito no CPF/MF sob o no 005.345.363-87 na pessoa de seus herdeiros (Francisco de Paula Araújo Ferreira, 
Francisco Wellington Araújo Ferreira, João Araújo Ferreira, Marcos Aurélio Araújo Ferreira, Raimunda Vania Araújo 
Ferreira, Ana Lúcia Ferreira Nogueira, Maria Vanderlúcia Ferreira Pinto, Francisco Augusto Araújo Ferreira, José 
Hiatagan Araújo Ferreira e Marcio Helano Araújo Ferreira), em atendimento ao parágrafo 13 do art.216-A da Lei Federal 
6.015/73, incluído pela Lei Federal n°13.465/2017, ao artigo 11 do Provimento 65/2017 do Conselho Nacional de Justiça bem como 
do parágrafo 5o do art. 770-F, da Consolidação Normativa Notarial e Registral do Estado do Ceará - Provimento 08/2014, incluído 
pelo Provimento 17/2017, ambos da CGJ/CE, do presente EDITAL, em sua primeira publicação, que por esta Serventia está 
sendo processando o requerimento para Reconhecimento Extrajudicial de Usucapião promovida por JULIO CESAR COSTA LIMA, 
economista, portador do Carteira Nacional de Habilitação - Registro no 01609963127-DETRAN-CE, inscrito no CPF no 072.980.303-
10, e sua mulher LUZIA MARIA ROCHA COSTA LIMA, funcionária pública, portadora da Carteira Nacional de Habilitação - 
Registro no 02137685020-DETRAN-CE, inscrita no CPF n° 210.522.473-34, brasileiros, casados sob o regime da comunhão parcial 
de bens em data posterior à Lei 6.515/77, residentes e domiciliados na Rua Padre José Holanda do Vale, no 2081, bairro Piratininga, 
em Maracanaú/CE, no qual o supracitado senhor é titular do direito real do imóvel objeto do referido procedimento, que tem as 
seguintes características: Uma edificação de uso residencial tipo duplex, situado à Av. Padre José Holanda do Vale N°2081, 
constituído por parte dos Lotes nos 5 e 6 e pelos Lotes nos 7 e 8 da Quadra n°02, Loteamento Parque Maracanaú, Bairro Centro, 
Maracanaú-CE, com área total construída superior de 967,50m2 e área total do terreno de 2.493.08m2, com os limites, medidas e 
confrontações, a seguir: QESTE, frente, lado ímpar, em 01 segmento contínuo medindo 46,50m (quarenta e seis metros vírgula 
cinquenta centímetros), partindo do ponto P1 ao P2, no sentido Sul-Norte, com ângulo interno de 114°0’0”, com a Avenida Padre 
José Holanda do Vale; ao LESTE, fundos, em 03 segmentos contínuos, sendo o primeiro medindo 7,29a (sete metros vírgula vinte 
e nove centímetros) partindo do ponto P3 ao P3A, no sentido Norte-Sul, com ângulo interno de 93°0’0” com a casa no1930 da Rua 
João Andrade Filho, de propriedade de Maria Eridan Martins Ferreira; o segundo medindo 7,32m (sete metros vírgula trinta e dois 
centímetros) partindo do ponto P3A ao P3B, no sentido Norte-Sul, com ângulo interno de 180°0’0” com a casa n°1940 da Rua João 
Andrade Filho, de propriedade de Francisco Gilvan Macedo Menezes; e o terceiro medindo 15,37mn (quinze metros vírgula trinta e 
sete centímetros) partindo do ponto P3B ao P4, no sentido Norte-Sul, com ângulo interno de 180°0’0” com a casa n°1950 da Rua 
João Andrade Filho, (constituída por parte do Lote n°5 da mesma quadra), de propriedade de Dimeure Camurça Neto 
(Inventariante), perfazendo um total de 29,98m (vinte e nove metros vírgula noventa e oito centímetros); ao NORTE, lado direito, 
em 01 segmento contínuo medindo 83,00rni (oitenta e três metros), partindo do ponto P2 ao P3, no sentido Oeste-Leste, com 
ângulo interno de 55°0’0” com a Rua São José; e ao SUL, lado esquerdo, em 03 segmentos contínuos, sendo o primeiro medindo 
9,75m (nove metros vírgula setenta e cinco centímetros), partindo do ponto P4 ao P4A, no sentido Leste-Oeste, com ângulo interno 
de 96°0’0” com a casa n°15 da Praça Major Braz (constituída por parte dos Lotes nos 1, 4 e 5 da mesma quadra) de propriedade 
de Francisco de Paula Araújo Ferreira; o segundo medindo 17,00m (dezessete metros) partindo do ponto P4A ao P4B, no sentido 
LesteOeste, com ângulo interno de 180°0’0 com a casa no03 da Praça Major Braz (constituída pelo lote n” 2 e por parte dos Lotes 
n s 4 e 5 da mesma quadra) de propriedade de SR Participações LTDA: e o terceiro medindo 31,90m (trinta e um metros vírgula 
noventa centímetros), partindo do ponto P4B ao P1, no sentido LesteOeste, com ângulo interno de 180°0’0” com a casa n° 2091 
da mesma Avenida (constituída por parte dos Lotes nos 5 e 6 da mesma quadra) de propriedade de Francisco Ulisses Juca Lima, 
perfazendo um total de 58,65m (cinquenta e oito vírgula sessenta e cinco centímetros), de esquina, com registro no CRI da 
Comarca de Maranguape/Ce, conforme matrícula no 3512 daquela serventia, pertencente à MANOEL ALEXANDRE FERREIRA, acima 
qualificado. Expedi o presente edital com prazo de 15 (quinze) dias, por meio do qual ficam intimados e citados os referido 
herdeiros para todos os atos e termos do referido procedimento, bem como para que no prazo de 15 (quinze) dias úteis que se 
acrescerem à decorrência da segunda publicação do presente edital, manifestaram-se. E, para constar, passo o presente edital pela 
primeira vez, o qual será afixado em local de costume e publicado em jornal de circulação na forma da lei. Não sendo impugnada 
a solicitação após a segunda publicação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos constantes no procedimento, 
presumindo-se sua anuência. Toda a documentação encontra-se disponível nesta Serventia para análise da ora notificada. Dado e 
passado nesta cidade e comarca de Maracanaú-Ceará, aos 02 de junho de 2022, eu_ , o fiz digitar e subscrevi.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Edital. O Município de Aratuba, 
por meio da Pregoeira Oficial, torna público EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2022 – 
PP/SRP, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES 
DE MATERIAL HIDRÁULICO, ELÉTRICO DESTINADO A PERFURAÇÃO DE POÇOS E 
FUNCIONAMENTO DAS ADUTORAS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, com data de abertura 
marcada para o dia 07 de Julho de 2022 às 10:00hs na sala da Comissão de Licitação, Aratuba, 
Ceará.  aratubalicitacao@gmail.com. Aratuba -CE, em 24 de Junho de 2022. Raquel Ferreira Paiva 
– Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Edital. O Município de Aratuba, 
através da Prefeitura Municipal, por meio da Pregoeira Oficial desta Municipalidade, torna público 
que a partir do dia 28 de Junho de 2022 às 10:00hs (horário de Brasília) através do endereço 
eletrônico www.bllcompras.org.br - Acesso identificado no link especifico, e sessão pública por meio 
de comunicação via internet, iniciará os procedimentos de recebimento das propostas de preços, 
encerrando no dia 08 de Julho de 2022 às 10:00hs o procedimento de recebimento das propostas. 
A partir das 10:00hs do dia 08 de Julho de 2022 dará início a abertura das propostas e em seguida 
a partir das 10:30 iniciará a formalização dos lances e documentos de habilitação da licitação 
modalidade o PREGÃO ELETRÔNICO N° 023/2022 – PE/SRP, que tem como objeto o REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS FAMILIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL NO MUNICÍPIO DE 
ARATUBA/CE, conforme Projeto Básico/Termo de Referência anexo ao edital. Informações 
na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, nº 304, Centro, CEP 62.672.000, 
Aratuba, Ceará, endereço eletrônico do Setor de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com. Prefeitura 
Municipal de Aratuba - CE, em 24 de Junho de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Edital. O Município de Aratuba, por 
meio da Pregoeira Oficial, torna público PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2022 – PP/SRP, que tem como 
objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE RECARGA DE 
GÁS GLP (LIQUEFEITO DE PETROLEO) DE 13KG, AGUA MINERAL BEM COMO AQUISIÇÃO 
DE VASILHAMES DE 20 LITROS PARA ÁGUA MINERAL E GÁS GLP 13KG PARA ATENDER AS 
DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS  DO MUNICÍPIO DE ARATUBA, com data de abertura 
marcada para o dia 08 de Julho de 2022 às 14:00hs  na sala da Comissão de Licitação, Aratuba, Ceará.  
aratubalicitacao@gmail.com. Aratuba - CE, em 24 de Junho de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira.

Estado do Ceará - Consórcio Público de Saúde da Ibiapaba - Consórcio Público de Saúde da 
Ibiapaba- CPSI – Aviso de Licitação – Pregão Eletrônico Nº 01.008/2022 PE SRP. A Pregoeira da 
Comissão Permanente de Licitação do CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA IBIAPABA, localizado 
no  Centro Comercial Antônio Rodrigues de Oliveira, na Rua Capitão Pedro, sala 5, na Cidade de 
Ibiapina-Ceará, torna público o recebimento das propostas virtuais no endereço: www.bll.org.br, até 
o dia 07 de Julho de 2022 às 08:00 (horário de Brasília/DF), cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇO 
DO TIPO MENOR PREÇO PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS, 
MATERIAIS DE CONSUMO E PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL- 
EPI’S PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA REGIONAL DR. FRANCISCO 
EDVALDO COELHO MOITA, UNIDADE DE RESPONSABILIDADE DO CONSÓRCIO PÚBLICO 
DE SAÚDE DA IBIAPABA-CPSI. O referido Edital poderá ser adquirido no endereço acima, a partir 
da data desta publicação, no horário de 08:00 às 12:00hs expediente ao público ou pelo portal do 
TCE-CE: http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes, ou ainda através do site www.bll.org.br. Ibiapina/CE,  24 
de junho de 2022. Anna Eugênia Freire Lima – Pregoeira. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia. Rua Sérvulo Braga Mo-
reira, s/n, Novo Pabussu - CEP 61600-272, Fone: (85) 3368-8980, Caucaia-CE - E-mail: caucaia.2civel@tjce.jus.brCaucaia. EDITAL 
DE CITAÇÃO (PRAZO DE 30 DIAS). Processo nº: 0051952-80.2020.8.06.0064. Classe: Usucapião. Assunto: Usucapião Ex-
traordinária. Requerente: Severino Almeida Chaves e outro. Requerido: MARIA JOSÉ FERNANDES LIRA e outros. Terceiro a 
quem interessar possar. Valor da Causa: R$ 80.000,00. O DOUTOR FRANCISCO BISERRIL AZEVEDO DE QUEIROZ, Juiz de Direito 
Titular da 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia, Estado do Ceará, por nomeação, no uso de suas atribuições legais, etc. FAZ SABER 
aos que o presente Edital de Citação, com prazo de trinta (30) dias, nos termos do art. 257, incs. I a IV, CPC, que diz: “São requisitos 
da citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial informando a presença das circunstâncias autorizadoras; II - a 
publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio do respectivo tribunal e na plataforma de editais do Conselho Nacional 
de Justiça, que deve ser certificada nos autos; III - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) 
dias, fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira; IV - a advertência de que será nomeado curador 
especial em caso de revelia”; virem ou dele tiverem conhecimento e a quem interessar possa que tem curso pelo Juízo desta Vara da 
Comarca de Caucaia, uma Ação de Usucapião, processo nº 0051952-80.2020.8.06.0064 promovida por Severino Almeida Chaves e 
outro; CITE(M)–SE a quem interessar possa de todo conteúdo da ação inframencionada, em que requer a posse de Um terreno urbano 
de forma irregular, na escala 1: 800, situado na rua 13 s/nº, Lotes 01 á 08 – Quadra 63 – Loteamento Jardim Fortaleza – Caucaia 
– Ceará pertencente a Severino Almeida Chaves. Área Total do Terreno = 19.318,43 m² Perímetro = 600,00 m Descrição: 
A referida gleba é delimitada por um polígono irregular cuja descrição se inicia no vértice P0, assinalado em planta anexa, com coor-
denadas plantas no sistema U T M Este (X) 533.530,8205 e Norte (Y) 9.580.940,5464 como segue: Ao Norte, frente Do vértice 
P0 segue até o vértice P1, com coordenadas U T M E=533.612,5685 e N=9.580.998,1416, no ângulo interno de 75º00’00”, na 
extensão de 100,00 m extremando com a Rua 13; Ao Nascente , lado direito, Do vértice P1 segue até o P2, com coordenadas U T M 
E=533.766,1503 e N=9.580.870,0298, no ângulo interno de 105º00’00”, na extensão de 200,00 m extremando com a Rua 11; 
Ao Sul, fundos, Do vértice P2 segue até o vértice P3, com coordenadas U T M E=533.684,4024 e N=9.580.8124347, no ângulo 
interno de 75º00’00”, na extensão de 100,00 m extremando com a Rua 14; Ao Poente, lado esquerdo, do vértice P3 segue até o 
vértice P0, (início da descrição), no ângulo interno de 105º00’00”, na extensão de 200,00 m extremando com a Estrada Riachão, 
fechando assim o polígono acima descrito, abrangendo uma área de 19.318,435m² ou 1,9318 ha ou 0,7983 Alqs e um perimetro 
de 600,00 m. para, querendo, contestar a referida ação no prazo de quinze (15) dias, sob pena de presumirem-se aceitos como 
verdadeiros os fatos narrados pelo(a) autor(a) na inicial. Estando a(o)(s) mesma(o)(s) em lugar incerto e não sabido, determinou o 
MM Juiz titular da 2ª Vara Cível a expedição do presente edital. CUMPRA-SE observadas as formalidades legais. Dado e passado nesta 
Cidade e Comarca de Caucaia, Estado do Ceará,em 06/05/2022. Eu, Maryane Nondas Maia – Mat. n° 834, Supervisora da 2ª Vara Cí-
vel, revisei, e foi digitado por Francilene de Sousa Rodrigues – Técnico da Justiça. Francisco Biserril Azevedo de Queiroz. Juiz de Direito

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76243 - DANIEL FREIRE DE SOUZA e SARA ALEXANDRÍCIA CRUZ GOMES; 
Edital n° 76244 - MIKAEL DO NASCIMENTO PEREIRA e STÉFANE DA SILVA MARTINS; 
Edital n° 76245 - MARCIO JARDEL EUGENIO SILVA e JULIA FACCIN PIOVESANA; Edi-
tal n° 76246 - LUIS JEAN ARRUDA DA COSTA e JESSICA GARCÊS FURTADO TAVARES; 
Edital n° 76247 - FRANCISCO FIRMINO DA SILVA e RAMIRES QUINTILIANO BENTO; 
Edital n° 76248 - ANTÔNIO BARTOLOMEU PEREIRA e MARIA DE JESUS PASSOS BA-
SILIO; Edital n° 76249 - LUCAS MENDES e TAYSA MESQUITA LOBO; Edital n° 76250 
- BRUNO FREITAS GUEDES e KIRLEY KETHELLEN BATISTA MESQUITA; Edital n° 76251 
- JOSÉ EDINEUDO MOREIRA ALMEIDA e GESSILANE DA ROCHA MEDEIROS; Edital n° 
76252 - JOSUÉ ROBSON MAGALHÃES PINHEIRO e CAMILA RODRIGUES ALVES; Edital 
n° 76253 - WANDERSON BARBOSA DA SILVA e ROSALINE FARIAS BATISTA; Edital n° 
76254 - IZILDO FERREIRA FREIRE DA CUNHA e ANA LETICIA RODRIGUES DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 25/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

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

RUBENS FROTA

ECONOMIA

ECONOMIA

Considerando a renda das famílias, 47,3 milhões de bra-
sileiros terminaram o ano passado na pobreza. O número 
equivale a 22,3% do total da população brasileira, o maior 
percentual em dez anos, segundo levantamento realizado 
pelo Imds (Instituto Mobilidade e Desenvolvimento So-
cial). Quase 11 milhões caíram na pobreza em todo o País 
em 2021. Para se ter uma dimensão desse contingente, é 
como se quase todos os moradores da cidade de São Paulo 
se tornassem pobres em um ano. Mais da metade dos que 
perderam renda, 6,3 milhões, caiu para a extrema pobreza, 
onde o dia a dia é marcado até pela falta de comida. O ano 
terminou com 20 milhões de brasileiros nessa condição.

Ainda que a pobreza tenha avançado em todo o País e 
nos mais diversos segmentos, a parcela da população que 
mais sofreu é negra —73% do total— e se concentrava em 
regiões e estados mais pobres, o que ajudou a ampliar as 
desigualdades nacionais. No Nordeste, 5,5 milhões caíram 
na pobreza no ano passado, elevando o número de pobres 
na região para 22,8 milhões, quase 40% da população nesta 
parte do País. No Ceará, o crescimento registrado foi de 
7,4%. Embora a menor taxa de avanço da pobreza no Nor-
deste, é a 11ª maior variação do País.

Pobreza salta e atinge 47,3 milhões

Voos. Os preços das passagens aéreas estão nas alturas. No acumulado de 12 meses até junho, os bilhetes 
acumularam inflação prévia de 123,26% no Brasil. É a alta mais intensa entre os 367 subitens que compõem 
o IPCA-15, que até junho  acumulou alta de 12,04% em 12 meses, segundo dados divulgados pelo IBGE.

A maioria dos brasilei-
ros sente que o orçamento 
familiar perdeu poder de 
compra e que a economia 
não vai conseguir engatar 
uma reação mais forte nos 
próximos meses, ainda que 
melhore um pouco. Segundo 
o Datafolha, 63% afirmam 
sentir restrições financeiras 
em casa. Desse contingente, 
37%, declaram que o dinhei-
ro da família hoje não é sufi-
ciente, e que às vezes até fal-
ta. Outros 26% afirmam que 
ganham muito pouco, o que 
traz dificuldades.

O Datafolha ouviu 2.556 
brasileiros em 181 cidades 
na quarta-feira (22) e quin-
ta (23). A margem de erro 
da pesquisa é de dois pontos 
para mais ou menos. Essa 
pesquisa mais recente mostra 
uma reversão na tendência 
detectada anteriormente.

O contingente de brasi-
leiros que declaravam ter li-
mitações orçamentárias na 
família vinha caindo desde 
o pico, em julho de 2016, 
quando 67% afirmaram ter 
problemas financeiros em 
casa. Há um ano, essa parcela 
havia diminuído para 55%.

O número de brasileiros 
que declarava ganhar mui-
to pouco ainda avançava, e 
chegou a 25% em junho de 
2021. No entanto, o contin-
gente que dizia não ganhar 
o suficiente, e ver o dinheiro 
faltar, vinha em queda, che-
gando a 30%.

Naquele momento, 39%, 
afirmavam ganhar exata-
mente o que precisavam 
para viver. Agora, essa par-
cela caiu para 32%. A pes-

quisa mostra que a situação 
atualmente é muito delicada 
principalmente para quem 
tem renda familiar de até 
dois salários mínimos, com 
81% declarando sofrer limi-
tações financeiras.

Nessa parcela, 42% afir-
mam que a renda familiar 
não é suficiente, e às vezes 
falta dinheiro, enquanto 39% 
dizem que ganham muito 
pouco e têm dificuldades.

Reação lenta
As projeções para a eco-

nomia ainda são ruins para 
os próximos meses, mas a 
parcela de brasileiros que es-
timam uma reação começa a 
subir. Na pesquisa atual, 63% 
esperam aumento na inflação 
contra 74% em março. A par-
cela que projeta redução foi 
de 10% para 13%, enquanto 
quem acredita que vai ficar 
como está passou de 12% 
para 19% no mesmo período.

O grupo que estima au-
mento no desemprego lidera, 
mas também cedeu, de 50% 
em março para 45% agora.

Em relação à expectativa 
do poder de compra dos sa-
lários, há uma melhora, com 
empate técnico no Datafolha 
de junho. A pesquisa mostra 
que 34% acreditam que vai 
perder poder de compra, ou-
tros 33%, que vai ficar como 
está.

Em março, 40% esperam 
perda e 29% acreditavam que 
iria ficar como estava. A par-
cela que estima aumento no 
poder de compra ficou na 
margem de erro, indo de 27% 
em março para 29% agora. A 
leitura sobre o desempenho 
econômico não se altera há al-
guns meses.Nesta pesquisa de 
junho, a parcela de brasileiros 
que declara ver piora na eco-
nomia é de 67%. O patamar é 
similar ao registrado nas pes-
quisas de dezembro do ano 
passado (65%), março (66%) 
e maio (66%) deste ano.

No entanto, chama a aten-
ção a percepção mais nega-
tiva em alguns segmentos. 
Entre os quem têm renda 
familiar de até dois salários 
mínimos, 70% afirmam que a 

economia piorou. Essa leitu-
ra é majoritária entre mulhe-
res e jovens de 16 a 24 anos, 
com 73% em ambos segmen-
tos afirmando que houve pio-
ra na cena econômica.

No plano pessoal, a leitu-
ra é um pouco mais amena. 
A maioria dos entrevistados 
declara que sua situação eco-
nômica piorou. No entanto, 
esse contingente caiu de 52% 
em maio para 47% agora.

Em contrapartida, subiu 
de 29% em maio para 32% 
nesta pesquisa em junho a 
parcela que declara não ver 
mudanças na condição eco-
nômica. O número de entre-
vistados que identificam me-
lhora está estável. Foi de 19% 
nas pesquisas de dezembro, 
março e maio, e 20% agora.

Olhando para frente, exis-
te uma expectativa de que 
dias melhores virão. A pro-
jeção de melhora da econo-
mia tem crescido e já empata 
com as previsões negativas. 
O número de pessoas que es-
pera piora na economia caiu 
de 40% em março para 34% 
agora. Quem tem expectati-
va de uma melhora subiu de 
27% para 33% no período. A 
maioria espera melhorar na 
sua situação, mas os dados 
permanecem praticamente 
estáveis.

No Datafolha de junho, 
47% acreditam que sua si-
tuação vai melhorar. Em 
março eram 45%. Nas duas 
pesquisas 35% declararam 
que a situação tende a ficar 
igual. Houve leve queda na 
parcela que prevê piora na 
sua situação, 18% para 15% 
agora. (Folha Press) 

FOTO DIVULGAÇÃO

37%, declaram que dinheiro da família hoje não é suficiente, e que às vezes até falta

Inflação na RMF
A inflação de junho, aqui 

na Região Metropolitana de 
Fortaleza, foi 0,73%, 0,56% 
abaixo da taxa de maio 
(1,29%). O IPCA-E, que 
é o IPCA-15 acumulado 
trimestralmente, foi 3,75%, 
acima da taxa de 2,46% 
para igual período de 2021. 
No ano, o IPCA-15 acumu-
la alta de 6,32% e, em 12 
meses, de 11,89%, abaixo 
dos 12,01% registrados nos 
12 meses imediatamente an-
teriores. Em junho de 2021, 
a taxa foi de 0,84%. Todos os 
grupos de produtos e servi-
ços pesquisados tiveram alta 
em junho, diz o IBGE.

Microcrédito
Os microempreende-

dores do Ceará contarão 
com R$ 2,6 bilhões para 
incentivar seus negócios no 
segundo semestre deste ano. 
Os recursos estão disponí-
veis no BNB, por meio do 
Crediamigo, que oferece em-
préstimos de até R$ 21 mil, 
mesmo para negócios infor-
mais. A previsão é de que as 
operações de microcrédito do 
BNB alcancem R$ 7,7 bilhões 
em toda a área de atuação do 
banco. O banco estima que 
as operações do Crediamigo 
devem fechar o mês de 
junho com uma contratação 
total de R$ 5 bilhões.

Palestra
Na próxima quinta-feira 

(30), às 9 horas, o CIEE e o 
Iesp realizarão o seminário 
“Ativos Digitais e Lavagem 
de Dinheiro”, que abordará 
como a tecnologia e novas 
formas de investimento 
podem ser afetados pela 
corrupção. Entre os partici-
pantes, estão Ricardo Me-
lantonio, diretor Jurídico e 
Compliance do CIEE; Helena 
Costa, advogada e profes-
sora de Direito da USP; e 
Renato Silveira, presidente 
do Iasp. Realizado no 
Teatro CIEE, em São Paulo, 
o evento terá transmissão 
gratuita no YouTube.

Workshop
A (Uece) e o Idesco 

realizam, no dia 7 de julho, 
o I Workshop de Gás Com-
bustível do Ceará de 2022: 
tecnologias e sistemas 
eficientes, das 8 às 12 
horas, no campus Itaperi. A 
programação será objetiva, 
visando a conexão de com-
petências e oportunidades 
entre empresas e academia, 
no âmbito da eficiência ener-
gética de sistemas térmicos. 
Podem participar do evento 
pesquisadores, profissio-
nais da área e demais inte-
ressados. Inscrições podem 
ser obtidas no site www.
uece.br. Vagas limitadas.

Energia: Conta sem aumentos, por enquanto  
A Aneel anunciou que manterá a bandeira verde 
acionada em julho para todos os consumidores 
do País. Com a decisão, as contas de luz seguem 
sem cobrança adicional no próximo mês. Não 
custa lembrar que, na semana passada, a agência 
reguladora aprovou reajustes para o sistema de 
bandeiras tarifárias, a partir de julho: a cada 100 
kWh consumidos, a bandeira amarela terá surto 
de 59,5%, de R$ 1,874 a cada 100 kWh; a bandeira 
vermelha 1 vai de R$ 3,971 para R$ 6,500, arrega-
çando 63,7%; e a bandeira vermelha 2, de R$ 9,492 
para 9,795, alta de 3,2%. Prepare-se.

Preço de passagens aéreas nas alturas  
As passa-
gens aéreas 
no Brasil 
sofreram 
uma alta 
de 123% 
nos últimos 
12 meses, 
segundo o 
IBGE. Na 
variação 

mensal, o preço das passagens aéreas cresceu 11,36% na 
prévia de junho e foi o subitem dentro de transportes 
com a principal alta entre maio e junho deste ano. No 
acumulado de 2022, o valor dos bilhetes aéreos subiu 
3,6%. Para a CNC, com maiores demanda por voos e 
custo do querosene de aviação, o preço deve subir mais 
nos próximos meses, entre 5% e 10%.

63% dos brasileiros declaram 
não ganhar o necessário 
Pesquisa Datafolha mostra que a maioria dos brasileiros diz que não 
ganha o necessário e passa por problemas financeiros em casa

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 21.06.01/2022 . A Presidente da Comissão de Licitação do Muni-
cípio de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 27 de Julho 
de 2022 às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na 
Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para 
recebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para 
o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE DIVERSAS RUAS NA SEDE, JUNTO A SECRE-
TARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARI-
BE/CE. O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min às 
12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 24 de junho de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇO Nº 21.06.02/2022 . A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 12 de Julho de 2022 
às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES 
NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 24 de 
junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇO Nº 21.06.03/2022 . A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 12 de Julho de 2022 às 
11h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria Nizinha 
Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento e abertura 
dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA DOS CAMPOS DE FUTEBOL DAS LOCALIDADES 
DE CURRAL NOVO, IPUEIRAS II, BODE E MOREIRA I, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E 
JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 
24 de junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – 
TOMADA DE PREÇO Nº 21.06.04/2022 . A Presidente da Comissão de Licitação do Município de 
Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de Julho de 2022 
às 08h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria 
Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento 
e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA REVITALIZAÇÃO 
DA AVENIDA MARIA HELENA DIÓGENES E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS, JUNTO A 
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JA-
GUARIBE/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 07h30min 
às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 24 de junho de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – TO-
MADA DE PREÇO Nº 21.06.05/2022 . A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Ja-
guaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de Julho de 2022 às 
11h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria Nizinha 
Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento e abertura 
dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO 
DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E 
URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE..O edital e seus anexos encontram-se disponíveis 
no endereço acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 
24 de junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO 
– TOMADA DE PREÇO Nº 21.06.06/2022 . A Presidente da Comissão de Licitação do Município 
de Jaguaribe/CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 13 de Julho de 
2022 às 15h00min, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua 
Maria Nizinha Campelo, nº 341, Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para re-
cebimento e abertura dos envelopes com documentos de habilitação e propostas de preços para o 
objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA SOCIETY NO 
DISTRITO DE MAPUÁ, JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE/CE.O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço acima, das 
07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 24 de junho de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE LICITAÇÃO – TOMA-
DA DE PREÇO Nº 21.06.07/2022 . A Presidente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/
CE torna público para conhecimento dos interessados que, no dia 14 de Julho de 2022 às 08h00min, na 
sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Jaguaribe localizada na Rua Maria Nizinha Campelo, nº 341, 
Bairro Aldeota - Jaguaribe/CE estará realizando sessão para recebimento e abertura dos envelopes com 
documentos de habilitação e propostas de preços para o objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE CÓRREGO DAS 
PEDRAS / SANTA FÉ, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANIS-
MO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE..O edital e seus anexos encontram-se disponíveis no endereço 
acima, das 07h30min às 12h00min, ou através do site: www.tce.ce.gov.br. Jaguaribe/CE, 24 de junho de 
2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Pacajus – Extrato do julgamento de Recurso da 
Tomada de Preços N° 2022.05.16.1-TP. Decidido pela Total Improcedência, mantendo a 
inabilitação da empresa Antonio Sarmento Menezes, tendo em vista as razões circunstanciadas 
no termo de julgamento à recurso administrativo exarado pela Comissão Permanente de 
Licitação e  ratificado pelo Presidente da Câmara Municipal de Pacajus, tornando todas as 
empresas participantes inabilitadas e Convoca as empresas Antonio Sarmento Menezes e Troia 
Assessoria e Servicos Tecnicos LTDA para apresentarem Nova Documentação de Habilitação 
no dia 05 de julho de 2022 às 09:00 horas, conforme determina Art. 48, § 3º, da Lei Nº 8.666/93 e 
o subitem 5.28 do respectivo edital. Maiores informações com a CPL: Rua Raimundo Costa, nº 
553, Centro, Pacajus/CE ou (85) 3348-0205 de 08h00min às 14h00min, ou no site 
www.tce.ce.gov.br. Léo Queiroz de Lima – Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. O Pregoeiro da 
Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, que no dia 12 de julho de 2022 às 09:00h (horário 
de Brasília), estará realizando licitação na modalidade de Pregão Eletrônico nº 2022.06.08.01-
PE, tipo Menor Preço Global, tendo como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de locação de veículos para o transporte de alunos universitários do 
Município de Jaguaruana/CE, no endereço eletrônico "www.bbmnetlicitacoes.com.br". 
Quaisquer informações serão prestadas pelo Pregoeiro. Jaguaruana/Ce, 24 de junho de 2022. 
Joéferson Moreira da Silva - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tururu – Aviso de Licitação. A Comissão 
Permanente de Licitações torna público que no próximo dia 13 de julho de 2022, às 09h00min, 
(horário de Brasília), estará realizando o Pregão Presencial nº 041/2022.02, cujo objeto é o 
Registro de Preços para futuras e eventuais aquisição de fardamento e acessórios padronizados, 
para atender as necessidades das Diversas Secretarias do Município de Tururu - CE. O edital 
poderá ser adquirido no endereço eletrônico https://municipios.tce.ce.gov.br/ e no Setor de 
Licitações, sito à Rua Maria Glória da Conceição, s/n – Centro. (horário comercial). Tururu, 23 de 
junho de 2022. Vinícius do Vale Cacau – Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama - Extrato do Contrato nº 
001/2022.01 - Processo Administrativo de Inexigibilidade nº 001/2022. Fund. Legal:  Art. 25, 
inciso III da Lei nº 8.666/93. Objeto: contratação de empresa para realização de show musical 
com a Banda Lagosta Bronzeada, para encerramento das festividades do Padroeiro São João 
Batista do Município de Uruburetama no dia 23 de junho de 2022. Valor do Contrato: R$ 
60.000,00 (sessenta mil reais). Dotação Orçamentária: 07.01.13.392.0213.2.043. Elemento de 
Despesa 3.3.90.39.00. Signatários: Contratante: Secretaria de Turismo e Cultura de 
Uruburetama Contratada: Certus Projetos, Eventos e Publicidade Eireli ME. Ratificação: 
24/05/2022. Data do Contrato: 06/06/2022. Uruburetama – CE, 23 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruburetama. A Comissão de Licitação divulga 
o Resultado do Julgamento das Habilitações referentes a Tomada de Preços nº 007/2022.04 
que trata da Contratação de empresa especializada para limpeza de valetas de drenagem e 
capina manual das margens de estradas no Município de Uruburetama. Inabilitadas: 1. THM 
Construção e Manutenção Ltda e 2. Ômega Construções e Serviços Eireli. Habilitadas: 1. 
FRB Construção, Engenharia e Projetos Eireli ME; 2. MV & R Locação e Construção Eireli 
EPP; 3. Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos Eireli ME; 4. L S Serviços de 
Construção Eireli; 5. Juaçaba Construções Locação e Serviços Eireli; 6. Itapajé Construção e 
Serviços Eireli; 7. J P Serviços e Locações Ltda e 8. M L Entretenimentos, Assessoria e 
Serviços Eireli Ltda ME. O julgamento acerca da demais empresas permanecem sem 
qualquer alteração. A partir da data desta publicação, fica aberto o prazo recursal, previsto no 
art. 109, inciso I, alínea "a", da Lei Federal nº 8.666/93. Uruburetama/CE, 23 de junho de 
2022. Elinaldo Dutra – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE – AVISO 
DE ADIAMENTO - TOMADA DE PREÇOS N.ºTP/01/130522/SESA. por meio da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados em participar da 
licitação na modalidade Tomada De Preços N.ºTP/01/130522/SESA, cujo objeto é a contratação 
de empresa especializada para execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final 
de resíduos sólidos dos serviços de saúde do município de Guaraciaba do Norte (CE),marcada 
anteriormente para o dia 07 de julho de 2022, às 08h30m que a mesma foi adiada por força de 
retificação do edital, constante dos autos do processo e nosseguintes endereços eletrônico:http://
municipios.tce.ce.gov.br/licitacoes;https://www.portalmunicipios.com.br/sistema/externo/
licitacoes/processo.asp?vEMP_CNPJ=07569205000131, designando-se nova data, qual seja, 
dia 08 de julho de 2022 às 08h30m, no mesmo local indicado inicialmente. Guaraciaba do 
Norte/CE, 24 de junho de 2022. Emanuel Fernando Ribeiro - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA DO NORTE – 
AVISO DE ERRATA – TOMADA DE PREÇOS Nº. TP/02/260522/SEINFRA. Unidade 
Administrativa: Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos. – Regente: Comissão 
de Licitação – Processo Originário: Tomada de preços Nº. TP/02/260522/SEINFRA – 
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução das obras de Pavimenta-
ção em Pedra Tosca em diversas Ruas do Distrito de Martinslândia e Rua Joaquim Mala-
quias no Município de Guaraciaba do Norte/CE –Retificação: Onde se lê: TP/01/260522/
SEINFRA, Leia-se: TP/02/260522/SEINFRA, Matéria publicada dia 23/06/2022: Diário 
Oficial dos Municípios, Edição 2982 – Diario Oficial do Estado, pag. 180 –Jornal “O 
Povo”, pag. 19. Guaraciaba do Norte - CE, 24 de Junho de 2022 - Emanuel Fernando 
Ribeiro - Presidente da Comissão de Licitação.

CLAUDIA RISOLETA FERNANDES OSTERNO
Torna público que recebeu da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agricultura, Tecnologia e 
Meio Ambiente de Marco a Licença Prévia, referente à Implantação de projeto de reflorestamento, 
por meio do plantio de sabiá e carnaubeira, contemplando uma área de 97,00 hectares, situado 
no imóvel Sítio Ilha, Zona Rural, no município de Marco – CE. Foi determinado o cumprimento da 
legislação ambiental em vigor.
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No Chelsea. A possibilidade de Richarlison atuar por um gigante europeu aumenta a cada dia, com o 
atacante aparecendo como substituto ideal do badalado Lukaku no Chelsea. Nesse domingo, a notícia 
de que o atual campeão mundial elegeu o brasileiro para reforçar o ataque ganhou força na Inglaterra.ESPORTES
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Opinião minha

ESPORTE
AMADOR 

SILVIO CARLOS

Quando a crítica é dirigida todo tempo a uma pessoa, 
o que se torna sistemática, a gente sente que a pessoa 
criticada está cada vez mais querida. Pois o ouvinte ou o 
leitor já sabe que há por trás, interesses inconfessáveis, 
ou ressentimentos permanentes.

MUITO PROCU-
RADO O vôlei de 
praia continua sendo um 
dos esportes mais pra-
ticados em nossas praias.

ÁGUAS ABERTAS Fortale-
za recebeu, neste final de semana 
25 e 26 de junho, a 4ª etapa do 
Campeonato Brasileiro Interclu-
bes na PRAIA DO IATE, a Seletiva 
para o 4º Campeonato Mundial 
Júnior a ser realizado no período 
de 16 a 18 de setembro de 2022 
em Seychelles (Africa), 6ª etapa 
da Copa Brasil e do Troféu Ana 
Marcela Cunha de Águas Abertas. 
As competições fazem parte do 
circuito brasileiro da modalidade.

CÍRCULO MILITAR Ao longo de sua existência o Círculo 
Militar tem incentivado o esporte e formado grandes atletas nas 
mais variadas modalidades. Hoje na coluna o presidente general 
Souza, que preside aquela querida instituição.

DRA. WANDA PALHANO Dia 21 passado transcorreu 
mais um ano da partida para o ceu de D. Wanda Palhano que 
presidiu este jornal. Meus sentimentos de pesar a todos que 
fazem parte de sua família. Uma mulher de muita fibra.

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

O elenco do Corinthians 
não teve muito tempo de 
descanso após o empate con-
tra o Santos pelo Brasileirão 
e, direcionando a atenção 
para o jogo contra o Boca Ju-
niors, já se reapresentou para 
um treino na manhã de on-
tem, 26. Os jogadores foram 
divididos em dois grupos na 
atividade realizada no CT 
Dr. Joaquim Grava. Aqueles 
que atuaram por mais de 45 
minutos no clássico tiveram 
um trabalho diferenciado na 
parte interna das dependên-
cias do clube.

Os outros atletas iniciaram 
o aquecimento no gramado 
e participaram de uma ativi-
dade de posicionamento sob 
o comando do técnico Vítor 
Pereira. Ainda houve um 
treino de enfrentamento em 
campo reduzido.

Vítor Pereira optou por um 
time misto no empate contra 
o Santos, com muitos jovens 
escalados no início. A equipe 
entrou em campo com a du-
pla de zaga formada por Ro-
bert Renan e Raul Gustavo. 
No meio de campo, além de 
Cantillo, Du Queiroz e Roni 
atuaram como articuladores. 
Já o ataque teve o trio Man-
tuan, Felipe e Adson. Nomes 

como Giuiliano e Willian fo-
ram utilizados apenas no an-
damento do jogo.

O Corinthians enfrenta o 
Boca Juniors, na terça-feira, 
às 21h30, na Neo Química 
Arena, no confronto de ida 
pelas oitavas de final da Copa 
Libertadores da América.

Yuri Alberto
O Corinthians acertou os 

detalhes com o Zenit para 
ter Yuri Alberto, e deve 
continuar atento ao mer-
cado. Neste sábado, depois 
do empate com o Santos, o 
presidente Duilio Monteiro 
Alves admitiu que o clube 
busca outros reforços. Ain-
da assim, ele foi cauteloso 
e ponderou também que as 
vendas podem impactar na 
atuação do clube. “Já dei-

xamos claro que buscamos 
duas ou três peças para 
equilibrar o nosso elenco. 
Mas não tem nada avançado 
com nenhum desses atletas. 
Nada além disso no momen-
to. O Balbuena a gente tem um 
contato bom, mas ele segue no 
clube dele. Não dá para espe-
cular nada no momento. De-
pende também se a gente vai 
perder alguém”, disse Duilio.

Vítor Pereira optou por um time misto no empate contra o Santos e agora concentra pensamentos no Boca

Antero Neto
Cada vez mais seguro e dono de uma personalidade 

marcante. Sua presença na TV é um sucesso. Ele é natu-
ral e expontâneo.

Loteria dos Sonhos
Junho está terminando e você 

já fez sua aposta na Loteria dos 
Sonhos? E no Totolec?

Chitão
Eu não tenho mais dúvidas 

de que o Clube dos Diários vai 
reviver no próximo mês seus 
momentos de alegria com a festa 
do chitão. É só no que se fala.

Rádios AM e FM
Eu sou do tempo em que 

quando a gente queria ou-
vir uma boa música ligava o 
radinho nuna emissora FM que 
só tocava sucessos. Hoje é o 
contrário pois as FMs só falam 
em assaltos, pandemia, futebol e 
Rússia, Ucrânia, uma pena.

Parece que foi ontem
Lamentavelmente a Rádio 

Assunção tirou do ar um dos 
seu melhores programas. Já não 
parece mais, pois se foi.

Duas atrações
Oswaldinho e Redondo no 

Clube dos Diários e Moraes Mo-
reira no Náutico são duas atrações 
que vão empolgar o mês de julho.

O clima azedou de vez na 
relação entre Neymar e Pa-
ris Saint-Germain. Segundo 
a imprensa francesa, o joga-
dor brasileiro não gostou da 
declaração do presidente do 
time parisiense, que não ga-
rantiu a permanência do ca-
misa 10 para a próxima tem-
porada, e agora ele considera 
deixar o Parque dos Prínci-

pes. A informação é do portal 
“RMC Sport”, que garante que 
Neymar se sentiu exposto com a 
fala de Nasser Al-Khelaïfi. Ape-
sar de uma temporada abaixo 
do esperado, o brasileiro, em um 
primeiro momento, tinha a in-
tenção de permanecer no PSG. 
Em ano de Copa do Mundo, 
Neymar tem receio de mudar 
de clube neste momento e che-

gar ao Qatar com o rendimento 
longe do esperado após uma hi-
potética mudança de ares. Dian-
te das aspas do dirigente, entre-
tanto, o futuro está em aberto. 
Neymar tem contrato com o 
Paris Saint-Germain até junho 
de 2027 e é dono de um salário 
astronômico. Além dos venci-
mentos, um possível interessado 
teria ainda que desembolsar um 

alto valor pela contratação. Tais 
fatores tornam uma negociação 
complicada. O camisa 10 nunca 
escondeu o desejo de que gosta 
de se sentir amado pelos torce-
dores, algo que não aconteceu 
em parte da temporada. Con-
forme a “RMC Sport”, a fala do 
presidente do PSG dificulta 
ainda mais o relacionamento 
do jogador com o clube.

Neymar sente-se exposto após fala de 
presidente e pensa em deixar o PSG

De olho no Boca, Corinthians 
faz treino de posicionamento
Timão enfrenta os “hermanos”, amanhã, às 21h30, na Neo Química Arena, 
no confronto de ida pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América

JOSÉ REINALDO PEREIRA
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Prévia(LP) e Licença de Instalação(LI) para construção de residência unifamiliar locali-
zada na Av. Atlântica, 2303 - Loteamento Terras Alphaville Ceará 3 Quadra CA3 - Lote 
42 - Alameda dos Náufragos - Cidade Alpha, no município de Eusébio/CE. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamen-
to da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

DANTE VICTOR SHIMODA PEREIRA
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente–AMMA a Licença 
Prévia(LP) e Licença de Instalação(LI) para construção de residência unifamiliar locali-
zada na Av. Atlântica, 2303 - Loteamento Terras Alphaville Ceará 3 Quadra CA3 - Lote 
41 Alameda dos Náufragos - Cidade Alpha, no município de Eusébio/CE. Foi determina-
do o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 27/06/2022 
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 OS NUBENTES 
N°30796 ENOQUE PEREIRA RAMOS DA SILVA JUNIOR E MICHELE ISLÂNE 
BARBOZA PIRES 
N°30797 ROBERTO WAGNER FRANKLIN DA SILVA E MOZARINA NOGUEIRA 
DE ANDRADE 
N°30798 JOÃO LEMOS DE AGUIAR E ROSANA PELOPES NOGUEIRA.

24 DE JUNHO DE 2022 
Maria Sueli Coelho Uchôa Araújo 

Escrevente Autorizada 
CARTÓRIO JOÃO DE DEUS 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339715- Marilyn Margaret Viana Somar e Antonia Beatriz da Silva Pereira;  
339716- Georges Alphonse Prado Boris e Janine de Carvalho Bonfadini;
339717- Waldemir Alves dos Santos e Rosilene Silva Paz;
339718- Francisco Dyemy Silva dos Santos e Emanuela Alves Nunes; 
339719- Marcelo Ferreira Moura Lima e Francisca Dayana Mendes Rodrigues;
339720- Francisco Jereissati Neto e Elaine Cristina Cavalcante Rocha;
339721- Marco Antonio de Andrade Lopes Filho e Priscilla da Silva Coelho;
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, 24 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo- A Oficiala

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66834-VITOR EMANUEL SOUZA MENDES E ANA SAMARA SOUSA LIMA
66835-RERYSON DA SILVA LOPES E SCARLET LIMA CABRAL
66836-VALMIR DA SILVA COELHO E CRISTIANE NASCIMENTO SILVA
66837-GUSTAVO DE LIMA FERREIRA E LUCINEIDE DA SILVA
66838-RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO DE FREITAS JUNIOR E FRANCISCA ELOINA 
CIRINO DA SILVA
66839-FRANCISCO JOSENI LIMA SILVA E GIRLANE PEREIRA DA SILVA
66840-JOÃO LUCAS ALMEIDA COÊLHO E MARIA REGIVÂNIA SILVA CASTELO
66841-LUCIANO BARBOSA LIMA E MARIA SANDRA MARTINS DE SOUSA
66842-CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA E MARIA CREUSA MOURA DE OLIVEIRA
66843-GLEYSON BRENO SILVA DE CASTRO E GESSICA LOURENÇO MARQUES

Fortaleza, 24 de junho de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

C A R T Ó R I O   B O T E L H O
5º OFÍCIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS

COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ
AV. DESEMBARGADOR MOREIRA, 1000 B, BAIRRO ALDEOTA

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27726 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEAN SAMPAIO GOES e VANESSA PINHEIRO;
Edital n° 27727 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GILDÁSIO LOPES LEAL NETO e ANA CLARA CAMARÃO ASSUNÇÃO;
Edital n° 27728 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO VITOR REIS GONCALVES MELLO e LUANA GIRÃO COELHO;
Edital n° 27729 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JULIO CESAR SOARES AMERICO FILHO e WANESKA ALVES CUNHA DE ANDRADE;
Edital n° 27730 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS FILHO e MICHELLE LEITE LIMA;
Edital n° 27731 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSE CLESYTON MOREIRA SANTOS e NARA MARIA ALVES BATISTA FALCÃO;
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, 24/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31157 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ VINÍCIUS DE ARAÚJO MENDES e ELÂNIA ALVES REGINALDO;
Edital n° 31161 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENNAN MARCIO SILVA DE SOUZA e RAYANNE FERREIRA NASCIMENTO;
Edital n° 31158 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ RICARDO AQUINO SAMPAIO e DAIANE RIBEIRO BEZERRA;
Edital n° 31162 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VITOR MATHEUS COELHO OLIVEIRA e LARYSSA DE SOUZA PINHEIRO PINTO;
Edital n° 31159 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO RENÊ AMORIM RIBEIRO e MARIA NATALICE ALMEIDA FREITAS;
Edital n° 31160 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSELIO SANTOS DA SILVA JUNIOR e SARA SILVINO DE OLIVEIRA;
Edital n° 31163 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS DE MATOS FROTA e VANESSA GADELHA DE OLIVEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA      

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18462 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO FABIO OLIVEIRA DOS SANTOS e DAMIANA MARIA GOMES FONTELES;
Edital n° 18463 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JACKSON ALBERTO DA COSTA FERREIRA e ÉRICA INÁCIO DOS SANTOS;
Edital n° 18464 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PABLO ENRICO CARVALHO OLIVEIRA e ZAYONARIA MAGALHÃES MENDONÇA MOTA;
Edital n° 18465 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
WALTER CARLOS PAULA e REJANE MARQUES DE FREITAS;
Edital n° 18466 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI MEYER DE OLIVEIRA e ALESSANDRA FERREIRA MENDES;
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, 25/06/2022
Francisca Andreza de Souza Gomes

Escrevente



Se pararmos para obser-
var, muitas praças e outros 
locais públicos foram refor-
mados e inaugurados recen-
temente em Fortaleza, o que 
têm se tornado pontos de 
encontro de diversas classes 
sociais, entre elas, os mais jo-
vens e algumas famílias.

Um piquenique, uma boa 
caminhada no fim de tarde 
para se exercitar, acompanhar 
o espetáculo do pôr do sol 
cearense e degustar frutos do 
mar à beira da praia são umas 
das atividades e atrações que 
Fortaleza pode oferecer ao ar 
livre. Após o   momento pan-
dêmico, onde grande parte 
da população se restringia 
ao sair, hoje, muitas famílias 
têm aproveitado esses espa-
ços para sair com seus filhos, 
passear com animais de esti-
mação e aproveitar um pouco 
mais desses benefícios. 

De acordo com o Psicólogo 
João Alberto, especialista em 
Saúde Coletiva, bons espaços 
públicos contribuem para a 
saúde física e mental das pes-
soas, tendo em vista que esses 
espaços auxiliam e incenti-
vam na promoção de saúde 
por conta das academias ao 
ar livre disponibilizadas na 
maioria dos lugares e sensa-
ção de prazer e bem estar de 
estar em ambiente descontraí-
do e seguro. “A qualidade de 
vida está diretamente ligada 

a vários fatores, dentre eles 
podemos destacar a questão 
ambiental. O uso desses am-
bientes públicos constituem 
elementos imprescindíveis 
para o bem-estar da popu-
lação, influenciando direta-
mente a saúde física e mental. 
A sensação de bem-estar pro-
piciada por esses momentos 
manifesta-se, na relação ho-
mem-mundo podendo me-
lhorar o desempenho das pes-
soas no trabalho, aumentando 
a motivação de um aluno no 
processo de aprendizagem 
bem como pode auxiliar no 
aumento de interações sociais 
que ocorrem em um deter-
minado ambiente. Para além 
dessas melhorias, é importan-
te ressaltar que o contato com 
espaços públicos também nos 
ajudam a nos reconectar com 
uma maior entrega e presença 
em experiências vividas, além 
de  boas condições para exer-
cício físico, para brincar, de-
sacelerar, descansar e apreciar 
o lugar. Por fim, às atividades 
de lazer são formas de diver-
timento, descanso ou desen-
volvimento que podem trazer 
inúmeros benefícios, não só 
para sua saúde física, como 
para sua saúde mental e psi-
cológica, que são tão impor-
tantes quanto a saúde física.” 
conclui o profissional. 

Mas será que a seguran-
ça pública nesses locais é 

realizada? Existe um certo 
policiamento que possa dei-
xar a população segura? De 
acordo com a Prefeitura de 
Fortaleza, boa parte dos es-
paços públicos da cidade são 
monitorados  por câmeras 
interligadas ao posto fixo da 
Polícia Militar e à Coorde-
nadoria Integrada de Opera-
ções de Segurança (CIOPS). 
Além deste monitoramento, 
as praças contam ainda com 
o apoio de guaritas militares 

fixas em pontos específicos. 
A Polícia Militar do Ceará 

(PMCE) reforça também que 
na região do centro da cidade 
onde são localizados alguns 
pontos de turismo e lazer, 
como a Praça do Ferreira, 
é disponibilizado durante o 
dia, viaturas e bicicletas na 
qual policiais realizam ron-
das pelas avenidas mais mo-
vimentadas e lugares que ob-
têm mais fluxos de pessoas. 
O reforço policial também é 

redobrado nas paradas de ôni-
bus, que por meio de duplas de 
militares é realizado o policia-
mento na modalidade a pé. 

A Prefeitura de Fortaleza, 
por meio da Secretaria Re-
gional do Centro, disse que 
câmeras estão sendo ins-
taladas em várias praças e 
locais públicos de Fortaleza 
para intensificar a fiscaliza-
ção e contam também com 
a  guarda municipal fazendo 
rondas em horários diver-
sos. Além da segurança, a 
Prefeitura também viabiliza 
e estuda a implantação de 
projetos de inclusão social. 

Na Barra do Ceará, o bair-
ro mais antigo de Fortaleza, 
localizado na região norte da 
cidade, possui uma opção de 
lazer bastante frequentada 
pelos residentes do bairro e 
até turistas, o pier. O Pier da 
Barra do Ceará passou por 
uma reforma em julho de 
2019 e desde então, o local 
tem atraído bastante a aten-
ção da população devido a 
sua estrutura. Tombado na 
esfera municipal, o píer foi 
revitalizado trazendo mais 
segurança tanto aos visitan-
tes como aos trabalhadores 
que utilizam embarcações.

Para Jefferson Sales, 26, fre-
quentar esses espaços é mo-
tivo de satisfação e perceber 
essa mudança de alguns anos 
até os dias atuais é algo bas-

tante surpreendente. “Desde 
criança, sempre gostei de sair 
para visitar esses locais públi-
cos e até mesmo para praticar 
esportes. Percebemos essa 
grande evolução em Fortale-
za, que de alguns anos para 
cá, uma boa parte dos lugares 
foram revitalizados favore-
cendo ainda mais nossa aces-
sibilidade neles. Beira Mar, 
Praça Rachel de Queiroz, 
Praça Luiza Távora e o Vila 
do Mar na Barra do Ceará são 
lugares que foram reformados 
e são um dos meus preferi-
dos na cidade. Acredito que o 
poder público não tinha uma 
atenção voltada a esses lugares 
no passado como tem hoje, o 
que é de bastante importante. 
Valorizar nossos espaços e a 
nossa cultura é algo que deve-
mos ter em destaque sempre.”, 
afirma o jovem. 

Lazer em Fortaleza
Calçadão da Avenida Bei-

ra-Mar; Praia Porto das Du-
nas; Jardim Japonês; Centro 
Dragão do Mar de Arte e 
Cultura; Praças dos Leões; 
Dunas da Sabiaguaba; Praça 
da Estação; Titanzinho; Pra-
ça José de Alencar; Estoril; 
Praia do Poço da Draga.

Por Ismael Azevedo
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Skate. A Secretaria Municipal da Juventude e Secretaria de Esporte e Lazer, realiza a 6ª edição do Circuito Juventude Ativa de Skate. A compe-
tição ocorre em oito etapas, distribuídas entre as pistas de skate da Cidade, de 06 de agosto a 24 de setembro. O objetivo do JAS é estimular o 
hábito esportivo. Podem participar crianças, jovens e adultos de 04 a 29 anos. As inscrições gratuitas são feitas no dia e local de cada etapa.

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Vidas Ciganas no Shopping Benfica. No dia 27 de junho, segunda-feira, a partir das 10 horas, o Shopping 
Benfica irá exibir, em primeira mão, o documentário “Vidas Ciganas - Marcas do Passado”, produzido pela TV Câmara 
Fortaleza, em sessão nos Cinemas Benfica, exclusiva para parlamentares, jornalistas, estudantes de comunicação, 
dentre outros convidados.  Com depoimentos e registros do dia a dia, o documentário mostra também um pouco 
das tradições, lutas, conquistas e sonhos, a partir da perspectiva dos próprios ciganos. Após a exibição no Shopping 
Benfica, o “Vidas Ciganas - Marcas do Passado” será transmitido na TV Câmara Fortaleza: dias 27 e 28, às 18h, no 
Jornal da Câmara; dias 28 e 29, às 14h, no Direto da Redação; e dias 28 e 29, às 8h, no Nosso Bairro Nossa Gente.

Morando em São Paulo a 
belíssima cearense Natália 
Karen Cavalcante mostra as 
paulistanos que nosso Estado 
é produtor de lindas mulheres

FOTO DIVULGAÇÃO

Capital cearense inova em espaços públicos 
sendo referência em opções de lazer
A capital oferece cenários bastante atrativos para quem não dispensa uma ótima programação ao ar livre 

Rapidíssimas

Um pouco de muita gente

A festança no restaurante 
e espaço cultural Cantinho do 
Frango não para! E continuan-
do a comemoração junina, 
quem chega para animar o 
arrasta-pé  é o cantor Chico 
Pessoa, que  juntamente com 
sua banda  celebra o Dia de 
São Pedro, no São Pedro do 
Cantinho, nesta quarta-feira, 
29 de junho, às 18h30, com 
melhor da música nordestina 
e do  forró tradicional com  su-
cessos inesquecíveis dos mestres 
Luiz Gonzaga, Domingui-
nhos, Sivuca, além de canções 
autorais! Couvert: R$ 25,00. 
- nnn - A casa preparou uma 
programação especial com 
músicas, pratos e drinques ju-
ninos, além de uma decoração 
instagramável para registrar e 
compartilhar! - nnn - A casa, 
que proporciona um autên-
tico cardápio gastronômico, 
também oferece uma viagem 
de sabores a quem aprecia o 

gosto autêntico da cachaça, 
com os combos participantes 
da Rota da Cachaça. - nnn - 
A M. Dias Branco, companhia 
alimentícia do Ceará, adotou 
800 hectares da Reserva Natu-
ral Serra das Almas, Unidade 
de Conservação de 6.285,38 
hectares localizada entre os 
municípios de Crateús e Buriti 
dos Montes. A adoção foi rea-
lizada por meio da campanha 
“Adote a Reserva”, iniciativa da 
Associação Caatinga, entidade 
não governamental sem fins 
lucrativos, que atua desde 1998 
na conservação das terras, 
florestas e águas da Caatinga. - 
nnn - A Associação Caa-
tinga gere e conserva a RNSA 
desde 2000; assim sendo, com 
os 800 hectares adotados, a 
M. Dias Branco contribui 
para a proteção da área, que 
resguarda quatro nascentes, 
espécies ameaçadas de extinção 
e, além disso, contribui para 

a manutenção de serviços 
ambientais e ecossistêmicos 
da região, como mitigação dos 
efeitos do aquecimento global 
e segurança hídrica para mais 
de 40 comunidades rurais.  - 
nnn - Em 2019, a empresa 
já havia adotado 50 hectares 
da RNSA como projeto piloto. 
Assim sendo, a soma das duas 
áreas adotadas (850 hecta-
res) promove, anualmente, o 
sequestro de 2.960 toneladas de 
dióxido de carbono da atmos-
fera, um dos principais gases 
potencializadores do aqueci-
mento global. - nnn - Para 
Thays Garcia, coordenadora de 
Sustentabilidade da M. Dias 
Branco, a adoção da Reserva 
Natural Serra das Almas é um 
importante passo na proteção 
da biodiversidade. “A Caatinga 
é um bioma que corresponde a 
cerca de 70% da região Nordes-
te, onde temos 60% de nossas 
unidades fabris”, conta.

Dia 16 de julho, tem a super esperada edição, fora de 
época, do Carnaval da Saudade do Náutico. Na programação, 
homenagem a duas personalidades públicas: secretário de 
Cultura de Fortaleza, Dr. Elpídio Nogueira e ao secretário de 
Turismo de Fortaleza, Alexandre Pereira.

Nayara Fortaleza Cresson prepara um evento temático 
sobre o Sagrado Feminino no Santuário Le Monte Cris-
to, em Guaramiranga, no próximo dia 7 de julho. Evento 
inclui jantar com menu degustação com aroma e sabor de 
café e ainda uma palestra sobre o tema. Mais informações 
através do 85 99605.9300.

Beatriz Alcântara tem lançamento de livro novo marcado 
para o próximo dia 28. Intitulado “Lupe - Poesia e Paixão”, a 
obra será revelada no Ideal Clube, às 19 horas, com apresen-
tação de Carlos Augusto Viana.

O Sopai Hospital Infantil Filantrópico vai ganhar um super 
reforço na administração clínica do hospital com a chegada 
da médica pediatra Dra. Joana Maciel, que assume a Direto-
ria Clínica do Sopai a partir do próximo dia 4 de julho.

Tradição é tradição. 
Como acontece todos 
os anos Academia Wet 
Fitness promoveu o São 
João na Roça.

Animação total com a 
participação de professores,  
recepcionistas e alunos.

Mesa com bolos, 
salgadinhos, sucos, pre-
cedidos em orações do 
Pai Nosso e Ave Maria.

O evento bastante 
prestigiado ocorreu sexta-
feira última.

Coordenada pelas 
alunas Bené e Cláudia.

Paracuru em festas 
ininterruptas nesses meses 
de julho e agosto.

Programação cheia 
para o deleite daquela 
cidade litorânea.

À frente o secretário do 
Turismo Ângelo Tuzze.

Devota de Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro 
e neta do jornalista Franzé 
de Lima, Maria Eduarda 
comemora hoje sua maio-
ridade. Parabéns!

E mais...

Marcella e o aniversariante João Braga Laurinha e João no beach 
Place recebeu pra um almoço a família e a tarde com amigos

Jefferson aproveita os finais de semanas
para frequentar pontos turísticos da capital

João Braga com os sogros Stelinha 
e Marco Salles

Para a tarde festiva do dia 23, na Anjo Colours, 
Saile Simões e Salete Araújo contaram com a 
participação de Fátima Duarte que levou uma 
turma de amigas para conferir as novidades 
da coleção cápsula inspirada na alegria de São 
João. Na foto Salete com Ethel Whitehurst


