
 
 

 

97 71809  304002   51

ISSN 1809-3043

 

NESTA EDIÇÃO

12 páginas

Fortaleza, Ceará, Terça-feira, 28 de junho de 2022 • Edição No 24.342 • Fundado em 24 de setembro de 1936                                                                                                                                 R$ 2,00

“Você jamais será livre sem uma imprensa livre.” - Venelouis Xavier Pereira

ÚLTIMAS8
BOLSONARO TENTA
SE BLINDAR

CIDADES6
INCÊNDIO ATINGIU 
EQUIPAMENTOS

INTERNACIONAL7
ABORTO: DECISÃO 
VIRA GATILHO

ESPORTES11
DECEPÇÃO: CEARÁ 
APENAS EMPATA

POLÍTICA4
PORANGA RECEBE 
COMITÊ DA AL

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará e da As-
sociação Nordeste Forte, Ricardo Cavalcante, participaram da Conferência 
Parceria para a Inovação e Sustentabilidade da Fileira Alimentar do Mar, 
em Lisboa, Portugal. ECONOMIA9

FIEC discute indústria da pesca em Portugal

A sensação de insegurança alimentar afeta sobretudo as famílias mais pobres, que são as que mais sofrem com a inflação no preço dos alimentos

Encontro teve como objetivo fortalecer a indústria da pesca e as relações comerciais

De acordo com pesquisa Datafolha feita na última semana, para 26% dos entrevistados, a comida disponível nos últimos 
meses era abaixo do suficiente, enquanto 62% julgaram ser suficiente e apenas 12% diziam acreditar ser mais do que o 
suficiente. O percentual dos que não têm o bastante para colocar no prato mantêm-se no mesmo patamar desde maio, 
oscilando dentro da margem de erro. A persistência do dado contrasta com a desaceleração da inflação. ÚLTIMAS8

A geladeira vazia continua a assombrar os lares brasileiros, e 26% avalia que a quantidade 
de comida disponível em casa era inferior ao necessário para alimentar sua família

Um em cada 4 diz que 
falta comida em casa
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PDT: Roberto Cláudio 
confirma antecipação 
da definição do 
candidato

SOBE PRESSÃO 
PELA ABERTURA 
DA CPI DO MEC

O prazo estipulado 
pelo partido, conta ele, é 
15 de julho, a depender 
ainda de outros fatores. A 
decisão contraria a estra-
tégia costumeiramente 
empregada pelo governis-
mo no Ceará, de anunciar 
candidato na última hora. 
POLÍTICA3

Oposição já tem o número mínimo necessário 
de assinaturas para abrir a CPI e tem a inten-
ção de protocolar o pedido. NACIONAL5

“Santidade ao Senhor.” - Êxodo 28:36
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EDITAL DE LEILÃO
“LEILÃO ON-LINE”

(caso não seja arrematdo no 1º Leilão)
Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco 
S.A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra 
citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões: em virtude da Pandemia ocasionada pelo Covid-19, os leilões em cumprimento a lei 
9.514/97, estão sendo realizados somente na modalidade online. Localização do imóvel: EUSÉBIO - CE. BAIRRO TAMATANDUBA. Rua Luiz 
Pio Campina, n°41. Casa n°06 (Tipo A1) do Cond. Eusébio Ville. Área constr. 91,28m². Matr. 10.740 do 1°RI Local. Obs: Ocupado. (AF). 1º Leilão: 
11/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 622.346,03 e 2º Leilão: 15/07/2022, às 15h. Lance mínimo: R$ 299.903,58 (caso não seja 
arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o 
cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de 
realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos 
e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem 
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br

1ºLEILÃO: 11/07/2022 Às 15h. - 2ºLEILÃO: 15/07/2022 Às 15h.

Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado do Ceará - SINDSECE - Edital de Convocação - 
Assembleia Geral Ordinária. A Diretoria do Sindicato das Secretárias e Secretários do Estado do Ceará - 
SINDSECE legalmente representada por sua Presidente, Sra. Teresinha de Jesus Cordeiro Miranda, pelo 
presente Edital convoca todos os trabalhadores que exercem a Profissão de Secretariado e as funções e/ou 
cargos de assistentes, assessores e auxiliares em empresas públicas e privadas, estabelecimentos de 
saúde, comércio, na indústria e em todos os setores da economia de todo o Estado do Ceará para se 
fazerem presentes em 19 de julho de 2022 na sede, à Rua Pereira Filgueiras, 2020, Sala 520 - Aldeota às 
18h30 em primeira convocação e às 19h30 em segunda convocação com quórum estabelecido no Art. 613, 
caput da CLT para discutirem e deliberarem sobre a seguinte Pauta: 1 - Abertura Oficial da Campanha 
Salarial 2022/2023; 2 - Autorização para a Diretoria do SINDSECE estabelecer a Negociação Coletiva de 
Trabalho a partir do dia 1º de agosto de 2022 a 31 de julho de 2023 junto à FECOMÉRCIO - Federação do 
Comercio do Estado do Ceará e todos os seus Sindicatos e empresas filiadas; SINDHEF - Sindicato das 
Santas Casas, Hospitais e Entidades filantrópicas do Estado do Ceará e todas as empresas sindicalizadas 
ou não: UNIMED de Fortaleza - Cooperativa de Trabalho Médico LTDA. Que mantenham trabalhadores em 
seus estabelecimentos com vistas à celebração da Convenção Coletiva de Trabalho perante o Tribunal 
Regional do Trabalho da 7ª Região em face das Entidades representativas no item 2 desta Pauta. Fortaleza, 
28 de junho de 2022. Teresinha de Jesus Cordeiro Miranda - Presidente-SE-263 - SRTE-CE.
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FGS. O Senado Federal pode votar hoje a medida provisória (MP) que permite o uso de Fundos 
Garantidores Solidários (FGS) para qualquer operação financeira que esteja vinculada a ativida-
des empresariais rurais. A medida já foi aprovada em votação na Câmara dos Deputados.NACIONAL

Cada um tem o presidente que merece
Cantora Elba Ramalho, que se negou a transfor-

mar seu show em comício pró-Lula

P olíticos do Centrão já estavam avisa-
dos pelo presidente Jair Bolsonaro de 
que o ex-ministro da Casa Civil e da 
Defesa Braga Netto seria anunciado a 

qualquer momento como seu vice. Eles che-
garam a sugerir a ex-ministra Tereza Cristina, 
mas não insistiram na ideia porque conhecem 
a prioridade de Bolsonaro de eleger uma nu-
merosa bancada aliada no Senado. E quer a 
ex-ministra de volta à pasta da Agricultura.

Fator Tebet
Afastar Tereza Cristina da disputa pelo Sena-

do, no Mato Grosso do Sul, poderia dar ideia a 
Simone Tebet (MDB) de tentar manter sua vaga. 

Gestor talentoso
Desde os tempos da Casa Civil, Bolsonaro 

admira Braga Netto e deseja usar os seus talen-
tos de gestor, em eventual segundo governo.

Aval importante
O vice foi o braço forte de Bolsonaro na 

grave crise militar neutralizada com a demis-
são do general Fernando Azevedo, ex-minis-
tro da Defesa.

É mineiro, uai
Bolsonaro também avaliou que seu vice deve-

ria ser de Minas Gerais. É o caso de Walter Souza 
Braga Netto, que nasceu em Belo Horizonte.

Simples assim
O diretor é taxativo. “A única forma de se 

garantir um preço de equilíbrio no curto pra-
zo é a partir da intervenção momentânea”, 
disse.

Autorregulação
O preço internacional é definido pelos 

países exportadores (OPEP) e, quando a de-
manda sobe e a produção se mantém, o preço 
acompanha.

Efeito do lockdown
Ao longo da pandemia, com queda na uti-

lização, o barril de petróleo chegou a ser ne-
gativo. Era melhor dar petróleo em vez de ar-
mazená-lo.

Seara alheia
Ninguém ouve ministros da Suprema Cor-

te dos EUA se manifestarem fora dos autos, 

Centrão já sabia que Bolsonaro escolheria general

O PODER SEM PUDOR

Logo nos primeiros dias como presidente, 
João Goulart chamou o assessor de imprensa, 
Raul Ryff, meteu-se num Fusca e saiu dirigindo 
na noite da desconhecida Brasília, com suas 
avenidas largas e superquadras estranhas. De 
repente se deparou com um caminhão, frente a 

frente. Estava na contramão. O caminhoneiro 
gritou: “Amigo, não sou daqui. Como faço para 
chegar no final da Asa Norte?” Jango olhou 
para Ryff e, divertido, desculpou-se: “Ih, rapaz, 
não sei. É que eu também não sou daqui!...” E 
foi embora, às gargalhadas.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Perdidos na noite

Entidade do setor quer
intervenção na Petrobras
No dia em que a Petrobras es-
colheu o novo presidente, asso-
ciação de distribuidores indepen-
dentes (AbriLivre) defendeu uma 
“intervenção momentânea” na es-
tatal. Para o diretor Rodrigo Zin-
gales, a lorota de livre mercado 
não existe no setor, pois a Petro-
bras tem o monopólio do refino e 
há oligopólio entre distribuidoras, 
impedindo a precificação pela 
oferta e demanda. Zingales pre-
vê que intervenção possibilitaria 
“preços baseados em custos 
efetivos e uma margem de lucro 
razoável a seus acionistas”.

mas os ministros do STF não param de pal-
pitar inclusive sobre assunto interno america-
no: a recente decisão sobre aborto.

‘Crimideia’ no Brasil
O cientista político Fernando Schuler fez 

um paralelo brilhante da censura imposta ao 
partido PCO, pelo ministro Alexandre de Mo-
raes, com o “crimideia”, descrito em 1984, de 
George Orwell, em que a ditadura tenta con-
trolar falas, ações e pensamentos dos cidadãos.

Caça petista
O Conselho de Ética da Câmara dos De-

putados marcou para esta quarta-feira (29) a 
discussão sete processos por quebra de deco-
ro. Cinco são ações contra deputados a pedi-
do de parlamentares do PT.

São Paulo na frente
Líder do governo no Senado, Carlos Por-

tinho parabenizou São Paulo pela pronta re-
dução do ICMS e lembrou que não perde ar-
recadação, pois o cidadão vai gastar mais “no 
supermercado, no gás e outros bens”.

Passou
O Brasil ultrapassou oficialmente o Canadá 

na proporção de vacinados na população. O 

Canadá tem 86,09% de pessoas com ao menos 
uma dose e o Brasil já tem 86,25%, segundo o 
Our World in Data.

Descontrole
O INSS pagou 8,5 mil benefícios a pessoas 

mortas, segundo auditoria do TCU. A corte 
de contas deu 150 dias para que o órgão crie 
formas que impeçam pagamentos indevidos 
ou acima do teto constitucional.

Lá e cá
O deputado Marco Feliciano diz haver di-

ferença entre quem confrontou Roberto Bar-
roso (STF) no Reino Unido e quem faz aqui. 
“Lá fora os ministros irão ouvir a verdade, 
pois não podem prender quem a disser”.

Alô, Moraes!
Rogério Marinho chama de “patética e des-

leal” propaganda de Fátima Bezerra (PT-RN) 
tomando como suas as entregas de casas e bar-
ragens pagas pelo governo federal. Faltou lem-
brar a governadora, que tenta reeleição, que fake 
news pode cassar a candidatura, segundo o TSE.

Pensando bem...
...trocar general por general não deveria ser 

exatamente uma surpresa.

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), vê com ressalvas a instalação da comissão

FOTO ROQUE DE SÁ/AGÊNCIA SENADO

Aliados de Bolsonaro 
no Centrão lamentam 
Braga Netto na vice

Aliados do presidente 
Jair Bolsonaro (PL) que 
integram os partidos do 
centrão fizeram uma avalia-
ção negativa do anúncio de 
que o general Braga Netto 
(PL) será o vice na chapa 
do chefe do Executivo nas 
eleições deste ano. Apesar 
de evitarem críticas pú-
blicas à escolha do man-
datário, correligionários 
avaliam que o militar difi-
culta a missão de ampliar 
o eleitorado bolsonarista e 
reforça a imagem radical do 
presidente.

A preferência de grande 
parte do centrão era pela 
deputada e ex-ministra 
Tereza Cristina (PP). A 
decisão serviria para tentar 
melhorar o desempenho de 
Bolsonaro entre as mulhe-
res, fatia do eleitorado em 
que tem um dos piores ín-
dices, segundo as pesquisas 
de intenção de votos. Além 
disso, havia a avaliação de 
que a parlamentar ajudaria 
a passar uma imagem mais 
moderada para a chapa do 
mandatário.

Embora tenha ouvido 
apelo de diversos aliados 
para mudar de escolha, 
Bolsonaro resistiu e anun-
ciou no domingo (26) que 
decidiu manter a opção por 
Braga Netto. Nos bastido-
res, interlocutores do Palá-
cio do Planalto creditam a 
escolha ao fato de o chefe 
do Executivo ver o militar 
como uma pessoa mais 
confiável e que não repre-

sentaria risco. Cristina, por 
sua vez, tem bom trânsito 
no Congresso e, em uma 
eventual crise, poderia dar 
força a um movimento a 
favor do impeachment de 
Bolsonaro em um segundo 
mandato caso seja reeleito.

Braga Netto já era dado 
como certo para ocupar o 
posto de vice. Ele se filiou 
neste ano ao PL e deixou 
o Ministério da Defesa no 
prazo exigido para poder 
disputar as eleições. Em 
abril, o chefe do Executivo 
chegou a afirmar que o ge-
neral tinha 90% de chance 
de ser seu vice.

Nas últimas semanas, 
porém, Bolsonaro começou 
a reavaliar a decisão. Diante 
da dificuldade para decolar 
nas pesquisas, o nome de 
Tereza Cristina passou a ser 
defendido por integrantes 
do governo e do Congres-
so como uma forma de o 
chefe do Executivo ampliar 
o eleitorado e melhorar a 
imagem junto ao público 
feminino.

O chefe do Executivo se 
mostrou aberto à discussão 
em conversas reservadas. 
Prova de que titubeou em 
relação ao general para 
seu vice foi a mudança de 
discurso recente quando 
abordado sobre o assunto: 
se em abril disse que tinha 
90% de chance de indicá-lo 
para o posto, no último 
dia 15 equiparou as chan-
ces dele e de Cristina para 
ocupar a função.

Com uma assinatura a 
mais que o mínimo neces-
sário, a oposição no Senado 
ainda tenta engrossar com 
ao menos mais dois nomes 
o requerimento para criação 
de uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) sobre 
as suspeitas que envolvem o 
Ministério da Educação. A 
ideia é ter força suficiente 
para pressionar o presiden-
te da casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), a não segurar 
a instalação do colegiado, 
como fez com a CPI da Co-
vid no ano passado, que só 
foi instalada por ordem do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF).

O entendimento é que as 
suspeitas de interferência 
do presidente Jair Bolsona-
ro (PL) nas investigações 
ajudaram a aumentar essa 
pressão sobre o chefe do 
Senado. Os oposicionistas 
também tentam evitar que 
haja defecções de nomes que 
já assinaram a lista, como o 
do senador Alexandre Gior-
dano (MDB-SP), um dos úl-
timos a defender a criação 
da comissão investigativa. 
Ao mesmo tempo, a bancada 
do governo tenta desidratar 
as intenções dos opositores 
sugerindo a instalação de 
CPI que investigue suspeitas 
relacionadas aos governos 
do PT.

A possibilidade de insta-
lação de uma CPI do MEC 
ganhou força após a prisão, 
na última quarta-feira (22), 
do ex-ministro da Educação 
Milton Ribeiro, suspeito de 
beneficiar um balcão de ne-
gócios de pastores que ge-
renciava liberação de verbas 
da pasta. Até o momento, 28 
senadores já assinaram o re-
querimento para que haja a 
CPI, sendo o mínimo neces-

sário 27. A ideia é que o pe-
dido seja protocolado hoje.

Pacheco
Pacheco tem indicado que 

vê com ressalvas a instalação 
de uma comissão sobre o 
tema. Ele afirmou conside-
rar que a proximidade do 
período eleitoral “prejudica 
o escopo de uma CPI”. Além 
disso, afirmou que a prisão 
de Ribeiro foi um “fato re-
levante”, mas não “determi-
nante” para a abertura da co-
missão. Essas falas, porém, 
foram feitas antes da divul-
gação de uma escuta em que 
o ex-ministro afirma à filha 
ter recebido um telefonema 
de Bolsonaro no qual o chefe 
do Executivo teria indicado 
que haveria busca e apreen-
são por parte da PF.

No ano passado, Pache-
co segurou por mais de dois 
meses a instalação da CPI da 
Covid e leu o requerimento 
apenas após decisão do STF. 
Desta vez, ele não deve se po-
sicionar oficialmente a respei-

to do tema da CPI do MEC até 
a medida estar protocolada.

“Tenho certeza que ele 
[Pacheco] irá [instalar a co-
missão]”, diz Randolfe Ro-
drigues (Rede-AP), líder da 
oposição no Senado. “O pre-
sidente Pacheco é um cons-
titucionalista. Como cons-
titucionalista que é, ele sabe 
que comissão parlamentar 
de inquérito é direito consti-
tucional de minoria”, afirma. 
Segundo ele, todos os pré-re-
quisitos para a instalação da 
comissão estão presentes: o 
número de assinaturas, a pre-
visão do tempo de funciona-
mento e o fato determinado 
que a motivou. A CPI, afirma 
Randolfe, daria à Polícia Fe-
deral e ao Ministério Público 
“a tranquilidade de fazer a in-
vestigação sem nenhum tipo 
de interferência política”.

Assinaturas
A oposição esperava que 

ao menos outros dois sena-
dores assinassem o requeri-
mento, o que ainda é incer-

to: Otto Alencar (PSD-BA) 
e Marcelo Castro (MDB-PI). 
A Folha de S.Paulo apurou, 
porém, que Otto tem de-
monstrado receio de entrar 
em conflito com o eleitorado 
evangélico em um ano em 
que deve concorrer à reelei-
ção. Castro tem sido pressio-
nado a não endossar a cria-
ção do colegiado.

O requerimento para a 
instalação da CPI havia sido 
inicialmente sugerido em 
abril deste ano e chegou a 
reunir as assinaturas neces-
sárias na época. No entanto, 
após pressão do governo, 
três senadores recuaram.

O governo tem tentado 
dissolver novamente a ideia 
de criação da CPI do MEC 
com a apresentação de um 
requerimento paralelo de 
CPI para investigar obras 
inacabadas da educação re-
lacionadas ao governo do 
PT. Os governistas reuniram 
as assinaturas primeiro e, 
por isso, conquistaram po-
der de barganha. 

Sobe pressão pela abertura 
da CPI do MEC no Senado
A oposição já tem o número mínimo necessário de assinaturas para abrir 
a CPI e tem a intenção de protocolar o pedido na casa nesta terça-feira



O velório do casal de ido-
sos cearenses que foram 
mortos a facadas no Rio de 
Janeiro vai acontecer hoje no 
cemitério Jardim Metropo-
litano, às 15h, em Fortaleza. 
O sepultamento deve ocorrer 
posteriormente, às 17h. Ge-
raldo e Osélia Coelho tinham 
73 e 72 anos, respectivamen-
te, e foram assassinados no 
último sábado, 25. 

Os corpos chegaram à ca-
pital cearense ontem, 27, e a 
investigação para elucidação 
do caso segue sendo realiza-
da pela Delegacia de Homi-
cídios da Capital (DHC), no 

Rio de Janeiro. Até o momen-
to de produção desta matéria, 
o principal suspeito do caso 
continua sendo o oficial da 
marinha Cristiano Lacerda, 
de 49 anos, ex-namorado do 
filho do casal, Felipe Coelho.

Cristiano foi encontra-
do no apartamento em que 
o crime ocorreu, incons-
ciente, portando uma faca 
ensanguentada e com  um 
ferimento na mão. A polícia 
também encontrou remé-
dios controlados no nome 
do suspeito no local. Lacer-
da foi preso em flagrante e 
levado para um hospital na 

capital carioca, onde se en-
contra em quadro estável.

O caso
Geraldo e Osélia chega-

ram ao Rio de Janeiro no úl-
timo dia 17, para visitar o fi-
lho e estavam com passagens 
compradas para retornar à 
Fortaleza nesta terça-feira, 
28. De acordo com as inves-
tigações, Cristiano e Felipe, 
apesar de ex-namorados, 
ainda viviam juntos no mes-
mo apartamento e o fim da 
relação teria se dado há cerca 
de 2 meses após uma briga e 
uma agressão contra Felipe.

Acredita-se que nas horas 
anteriores ao crime, na noite 
de sexta-feira,  Cristiano te-
ria tido uma crise de ciúmes 
porque Felipe foi à uma festa 
em Ipanema e, nesse contexto, 
teria cometido os assassinatos 
como forma de vingança. O 
suspeito dos assassinatos li-
gou para Felipe alegando que 
Osélia estava passando mal, 
porém, quando o filho do 
casal retornou ao apartamen-
to encontrou ambos os pais 
mortos no sofá-cama da resi-
dência. O 2º Batalhão da Po-
lícia Militar foi acionado nas 
primeiras horas de sábado.

Cearenses assassinados no RJ são enterrados hoje em Fortaleza
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Vacinação. Desde ontem, Fortaleza conta com 6 centros de testagem gratuita para covid-19. O serviço es-
tará funcionando nas Unidades de Atenção Primária à Saúde em bairros como Jacarecanga, Vicente Pinzón, 
Rodolfo Teófilo, Itaperi, Mondumbim e São Cristóvão. Os centros deverão atender 240 pessoas diariamente.CIDADES

Na manhã da última sexta (17), o Maciço de Baturité 
recebeu mais um grande encontro regional do PSD, des-
ta vez no município de Capistrano. A reunião partidária 
mobilizou deputados, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores 
e lideranças políticas pelo fortalecimento do partido no 
estado. Até julho, a sigla prevê percorrer todo o Ceará.

Prefeito anfitrião do encontro, Júnior Saraiva, disse não 
ter “dúvidas de que o PSD estará na chapa majoritária es-
tadual representada pelo presidente Domingos Filho”. “O 
partido só não é maior porque não tem espaço. O povo de 
Capistrano está unido. Somos todos 55”, afirmou o chefe 
do executivo municipal. Sua fala foi reforçada pelo vice-
-prefeito Cláudio Saraiva e pelos demais prefeitos presen-
tes. O presidente estadual da legenda, Domingos Filho, 
enalteceu a força do partido no estado. “Estamos fazendo 
uma agenda para chegar em todos os municípios e esta-
mos com uma dificuldade boa porque todos os municí-
pios querem receber esse grandioso encontro. Temos dois 
deputados federais e faremos no mínimo cinco; temos 
três estaduais e faremos no mínimo 8”, afirmou. 

Prefeitos querem PSD na vice

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 28 de junho de 2022  O ESTADO                     

As mulheres
A abertura do espaço destinado às mulheres, no 

encontro regional de Capistrano, foi conduzida pela pre-
sidente estadual do PSD Mulher (CE), deputada estadual 
Érika Amorim (Foto). Ela recebeu prefeitas, vereadoras 
e pré-candidatas pela pauta do protagonismo feminino, 
reforçando a importância de mais mulheres na política.

Livro sobre Tauá
Será nesta terça-feira, 28 de Junho de 2022, às 17ho-

ras, em solenidade híbrida (pela internet e ao vivo na 
Assembleia Legislativa, com cerca de vinte convidados, 
em função ainda da pandemia do novo coronavírus), 
para lançamento do livro: "Tauá-Nossas Origens, Nossa 
História, Nossa Gente, Nossas Tradições". O autor é o 
tauaense, desembargador Francisco Bezerra Cavalcan-
te, com total apoio da Assembleia, via INESP, à frente o 
Diretor Executivo, João Milton Cunha. Voltaremos ao 
assunto, aguardem.

Desembargadoria
Encontra-se aberto para os integrantes do Ministério 

Público Cearense, integrantes da capital e interior o pe-
ríodo de inscrições para mais uma vaga de Desembarga-
dor do Tribunal de Justiça do Estado. A vaga está inse-
rida no quinto constitucional e foi aberta recentemente, 
com a aposentadoria do desembargador Lincoln Araújo.

Importante saber
De acordo com o Procurador-geral da Justiça no 

Ceará, Dr. Manuel Pinheiro, o processo estará concluído 
em duas semanas, entre a formação da lista tríplice pelo 
MPCE, encaminhamento ao Tribunal de Justiça e este 
encaminhará o nome para sanção da governadora Izolda 
Cela. A categoria ainda comemora a escolha da procura-
dora Vanja Fontenele, empossada semana passada como 
a nova integrante do TJCE como desembargadora.

Domingos enfatizou
Diante das falas que o indicam para a chapa 

majoritária, Domingos Filho afirmou: “pronto para 
o desafio”. “Sempre fomos apoiadores no projeto 
de desenvolvimento do estado. Estivemos juntos e 
colaborando com todos os desafios. Jamais irei fra-
quejar diante do desafio do meu partido. Com toda 
humildade, capacidade e energia que o PSD quer”, 
afirmou o líder estadual da sigla. 

O filho
Deputado federal atuante, Domingos Neto, 

pontuou que o PSD é o partido que mais cresce no 
Ceará devido o direcionamento firme de Domingos 
Filho, seu pai. “Hoje temos aqui, em Capistrano, dois 
prefeitos e duas prefeitas, todos muito bem avaliados. 
Isso demonstra a nossa forma de fazer política, a nossa 
força. Foi sob a liderança de Domingos Filho que, em 
2020, fomos o partido que mais cresceu. É um poder de 
gestão exitoso. E temos certeza que será o partido que 
mais crescerá em 2022. Em qualquer chapa, o candida-
to que mais agrega é o Domingos Filho”, defendeu. 

Durante a tarde de ontem, 
27, moradores da Barra do 
Ceará se assustaram com 
uma grande coluna de fu-
maça preta que era possível 
avistar no Distrito de Edu-
cação 1 da Secretaria Mu-
nicipal da Educação (SME), 
localizado na Avenida Fran-
cisco Sá, em Fortaleza. Mo-
radores da região registra-
ram as chamas em vídeos 
que circularam pelas redes 
sociais em tempo real.

De acordo com informa-
ções do Corpo de Bombei-
ros, funcionários do equipa-
mento estariam trabalhando 
no local quando começou o 
incêndio. Ao perceberem o 
problema, os próprios fun-
cionários foram alertando 
uns aos outros sobre o início 
das chamas e teriam, inclu-
sive, tentado apagá-las, po-
rém sem sucesso. Quando 
os bombeiros chegaram ao 
local, a estrutura de ferro de 
um galpão atrás do depósito 
já havia sido destruída.

Nesse contexto, o prédio 
da SME foi protegido, evacu-
ado e o incêndio não deixou 
vítimas. As chamas atingiram 
apenas o galpão do estabe-
lecimento, onde funciona o 
almoxarifado e ficam guar-

dadas os materiais que são 
utilizados pela SME. O corpo 
de bombeiros conseguiu con-
trolar as chamas por volta das 
15h e 45 min.

De acordo com as infor-
mações dos agentes, no local 
de início das chamas havia 
materiais de madeira, plásti-
co, geladeira velha e espon-
jas. Porém, o incêndio não 
teria provocado nenhum 
dano na parte da frente do 
prédio e os procedimentos 
padrões como desligamen-
to da energia elétrica foram 
prontamente aplicados.

Em nota, a Secretaria Mu-
nicipal da Educação infor-
mou que o fogo atingiu um 
local que abriga equipamen-
tos irrecuperáveis das escolas 
da Rede Municipal como me-
sas, cadeiras e armários. “[O 
local] passava por serviço de 
manutenção da estrutura fí-
sica, sob responsabilidade de 
empresa contratada pelo mu-
nicípio”, explicou a secretaria 
no comunicado.

A SME afirmou ainda que 
será aberto um processo ad-
ministrativo para apurar as 
causas do ocorrido e que, 

dessa forma, providências 
cabíveis serão tomadas junto 
à empresa responsável pelas 
intervenções no depósito.

Em Fortaleza, existem 6 
distritos de educação como o 
da Barra do Ceará. Os outros 
5 estão localizados em bairros 
como o da Varjota, da Parque-
lândia, do Montese, do Bom 
Sucesso e de Cajazeiras.

Incêndios na capital
Este é o segundo incêndio 

a chamar a atenção da popu-
lação fortalezense em menos 
de 1 semana. Durante a tarde 
da última quarta-feira, 22, um 
apartamento no bairro Cocó 
também registrou uma ocor-
rência de grandes propor-
ções. Fogo este, que também 
foi controlado pelo Corpo de 
Bombeiros sem deixar víti-
mas ou danos estruturais no 
edifício.

O Corpo de Bombeiros di-
vulgou ainda, que o número 
de incêndios em casas e con-
domínios no estado do Ceará 
aumentou em 102,27% entre 
janeiro e maio deste ano, se 
comparado com o mesmo pe-
ríodo do ano passado. Das 89 
ocorrências registradas, 70 fo-
ram dentro da região metro-
politana de Fortaleza. 

BARRA DO CEARÁ

Equipamento da SME foi evacuado a tempo e o incêndio não deixou vítimas

Incêndio atingiu “equipamentos 
irrecuperáveis”, diz SME

A Secretaria Municipal de Educação afirmou que a ocorrência da tarde de ontem 
será investigada junto  à empresa responsável pelas intervenções no depósito

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 2022.06.22.01 A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que no próximo dia 29 DE JULHO DE 2022, às 08h30min, estará realizando licitação, 
na modalidade CONCORRENCIA PÚBLICA, critério de julgamento MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO tombado sob o nº 2022.06.22.01, com fins para a REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO 
DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, ARQUITETÔNICOS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 
TAIS COMO LEVANTAMENTOS PLANIALTIMÉTRICOS, ELABORAÇÃO DE PROJETOS 
EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E URBANISMO, ESTUDOS PRELIMINARES, ELABORAÇÃO 
DE MAQUETES ELETRÔNICAS, ELABORAÇÃO DE MEMORAIS DE CÁLCULOS, MEMORIAIS 
DESCRITIVOS, REALIZAÇÃO MEDIÇÕES ENTRE OUTROS, JUNTO AS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA-CE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS 
NO PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO AO EDITAL, o qual encontra-se 
na íntegra na Sede da Comissão, CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques 
Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara - Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 
08:00h às 12:00h e através do e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaçu – Aviso de Licitação – O Presidente da comissão 
de licitação (CPL) da Prefeitura municipal de Caririaçu comunica aos interessados que no próximo dia 
18 de Julho de 2022, às 09:00horas, estará abrindo licitação na modalidade Tomada de Preços Nº 
2022.06.22.01, do tipo menor preço, cujo o objeto é a Contratação para a prestação dos serviços 
técnicos de elaboração e consultoria dos projetos básicos e executivos de engenharia, orça-
mentos, fiscalização, elaboração de relatórios técnicos de medição e documentação técnica 
complementar, para implantação de obras junto ao Município de Caririaçu/CE. O edital completo 
estará à disposição dos interessados nos dias úteis após esta publicação no horário de 08:00hs às 
12:00hs, no endereço da Prefeitura na Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririaçu – Ceará. Caririaçu-
-Ceará, Em 27 de Junho de 2022. José Lenos Bessa Batista – Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Caririaçu-Ceará – Aviso de Licitação – A Secretaria 
Municipal de Saúde do Município de Caririaçu-Ceará, considerando a comissão de licitação, por 
intermédio de seu Pregoeiro Oficial e em cumprimento ao que determina as leis federais 8.666/93, 
10.520/02 e o decreto 10.024/19 e suas posteriores alterações, o Pregoeiro Oficial do Município 
de Caririaçu/Ceará, torna público para conhecimento dos interessados que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Eletrônico Nº 2022.06.22.02, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PRA FORNECIMENTOS DE MATERIAIS CONSUMO PARA ENDODONTIA, MATE-
RIAIS DE CONSUMO ODONTOLÓGICOS E MATERIAIS PERMANENTES INSTRUMENTAIS 
ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS – CEO E O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA JUNTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CARIRIAÇU-CEARÁ. A entrega das propostas de preços será a partir 
do dia 30/06/2022 e abertura das propostas de preços no dia 12/07/2022 às 08:00horas. Tudo 
conforme especificações contidas no edital, o qual encontra-se na íntegra na sede da comissão 
permanente de licitação no Endereço Rua Parque Recreio Paraiso S/N, Caririaçu – Ceará, no ho-
rário de 08:00hs ás 12:00hs e nos sites www.tce.ce.gov.br e bllcompras.com. Caririaçu-Ceará, Em 
27 de Junho de 2022. José Lenos Bessa Batista - Pregoeiro Oficial. 

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE RE-
SULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVO E ABERTURA DOS ENVELO-
PES DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇO Nº 3004.01/2022. OBJETO: CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO INTERNA DO ES-
TÁDIO MUNICIPAL NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO 
DE ENGENHARIA. Após avaliação do recurso interposto pelas empresas TECHLUXX DO BRASIL 
ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS-EIRELI e GYGAWATT SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO 
LTDA contra a fase de habilitação, a CPL decidiu reconhecer a HABILITAÇÃO da empresa TE-
CHLUXX DO BRASIL ILUMINAÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS-EIRELI, por apresentar docu-
mentação conforme as exigências do edital e manter a INABILITAÇÃO da empresa GYGAWATT 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA, por apresentar documentação em desconformidade com o 
edital, posição acompanhada por ato do Ordenador de Despesas da Secretaria de Cultura, Turismo, 
Desporto e Juventude. Dossiês franqueados para vistas no endereço Av. São João, 75 - centro, 
Santana do Acaraú. Abertura das propostas de Preço será dia 30 de junho de 2022, às 14:00h, no 
endereço retromencionado. Santana do Acaraú – CE, 28 de junho de 2022. Daniel Márcio Camilo 
do Nascimento Presidente da Comissão Permanente de Licitação

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA EXTRATO DE JULGAMENTO 
FASE DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2022.05.17.01 JULGAMENTO DA FASE DE 
HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS 2022.05.17.01, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO 
NA SEDE DO MUNICIPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MU-
NICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO DO EDITAL. EMPRESAS HABILITADAS: (1) ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS, 
EVENTOS, LOCAÇÕES EIRELI-EPP- CNPJ: 12.044.788/0001-17 (2) VK CONSTRUÇÕES E 
EMPREENCIMENTOS LTDA-ME-CNPJ: 09.042.893/0001-02. (3) PROJEMAQ CONSTRUÇÕES 
ESERVIÇOS LTDA-ME-CNPJ: 21.784.773/0001-86, (4) PRO LIMPEZA CONSTRUÇÕES E SER-
VÇOS EIRELI- CNPJ:11.012.912/0001-08 (5) FÊNIX- LOCAÇÕES E EMPREENCIMENTOS 
EIRELI - CNPJ: 13.037.186/0001-03 (6) AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS CNPJ: 
21.554.165.0001/85 (7) CONSTRUTORA VIPON- EIRELI CNPJ: 34.631.462/0001-29 (8) CRP.
COSTA CONSTRUÇÕES CNPJ: 02.567.157/0001-29 (9) MELIUZ CONSTRUÇÕES E SERVI-
ÇOS LTDA-ME - CNPJ: 44.460.479/0001-14 (10) VIGOR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE EN-
GENHARIA EIRELI -CNPJ: 38.042.705/0001-44 (11) ARAÚJO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES 
EIRELI CNPJ: 39.907.624/0001-22 (12) ARCOS CONSTRUTORA CNPJ: 15.342.816/0001-70 
(13) LEXON SERVIÇOS E CONSTRUTORA CNPJ: 07.191.777/0001-20 (14) CONSTRAM CONS-
TRUÇÕES E ALUGUEL DE MÁQUINAS LTDA CNPJ: 72.432.722/0001-59 (15) TELA SERVIÇOS 
E EVENTOS LTDA CNPJ: 16.741.477/0001-68 (16) N3 EMPREENDIMENTOS PARTICIPAÇÕES 
CNPJ: 37.408.191/0001-35 (17) META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE 
MÃO DE OBRA EIRELI-ME CNPJ: 07.471.421/0001-40 (18) CALDAS EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI CNPJ: 10.621.483/0001-03 (19) CONTECNIICA CARIRI ORGANIZA-
ÇÃO EMPRESARIAL EIRELI-ME CNPJ: 29.043.990/0001-27 (20) G A RABELO JÚNIOR -- ME. 
CNPJ: 23.549.313/0001-07 (21) MOMENTUM CONSTRUTORA LTDA. CNPJ: 26.754.240/0001-
75 (22) A.I.L. CONSTRUTORA LTDA-ME. CNPJ: 15.621.138/0001-85 (23) VENUS SERVIÇOS E 
ENTRETENIMENTOS. CNPJ: 32.744.002/0001-81 (24) AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES. CNPJ: 22.853.186/0001-64 (25) LS LOC-SERT LOCAÇÃO CONSTRUÇÃO E 
SERVIÇOS DE TRANSPORTE. CNPJ: 63.312.771/0001-34 e (26) NORDESTE CONSTRUÇÕES 
E INFRAESTRUTURA LTDA-EPP. CNPJ: 22.975.820/0001-31. Por terem cumpridos as normas 
editalícias. EMPRESAS INABILITADAS: (01) S&T CONSTRÇÕES E LOCAÇÕES DE MÃO DE 
OBRA- CNPJ: 18.413.043/0001-64, por ter descumprido com os subitens: 5.4.4.1. (2) MEDEI-
ROS CONSTRUÇÕES E SpERVIÇOS LTDA ME CNPJ 07.615.710/0001-75, por ter descumprido 
com os subitens: 5.4.2.6 e 5.4.10. (03) J DE FONTE RANGEL EIRELI-CNPJ: 26.757.272/0001-
24 por ter descumprido com o subitem: 5.4.4.2 e 5.4.8.1. (4) JOSÉ URIAS FILHO EIRELI - 
CNPJ: 05.736.096.0001/74, por ter descumprido com o subitem: 5.4.3.3, 5.4.4.2, 5.4.7.1, 5.4.7.3 
e 5.4.8.1. (5) IPN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME- CNPJ: 17.895.167.0001/60 por 
ter descumprido com os subitens: 5.4.7.3. (6) T.C.S - SANTIAGO CONSTRUÇÕES E SER-
VIÇOS CNPJ: 10.787.147/0001-27, por ter descumprido com o subitem: 5.4.7.1, 5.4.9.1, 
5.4.9.2 e 5.4.9.3. (7) CONSTRUTORA NA DUARTE E GOMES LTDA CNPJ: 17.732.588/0001-
70, por ter descumprido com o subitem: 5.4.9.1, 5.4.9.2 e 5.4.9.3. (8) KLF SERVIÇÕS CNPJ: 
35.848.539/0001-80 por ter descumprido com os subitens: 5.4.8.1. (9) JAO CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS EIRELI-ME CNPJ: 22.632.313/0001-03, por ter descumprido com os subitens: 
5.4.4.2 e 5.4.7.3. (10) REAL SERVIÇOS EIRELI -CNPJ: 37.452.665/0001-46, por ter descum-
prido com o subitem: 5.4.2.6, 5.4.7.1, 5.4.8.1, 5.4.9.1, 5.4.9.2, 5.4.9.3 e 5.4.7.3. (11) LIMPAX 
CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 07.270.402/0001-55, por ter descumprido com os 
subitens: 5.4.3.7, 5.4.9.1, 5.4.9.2, 5.4.9.3 e 5.4.6.1. Portanto fica aberto o prazo recursal, confor-
me preceitua o artigo 109, inciso I, letra a, da Lei Federal Nº 8.666/93. Caso não haja interposição 
de recurso, fica desde já, marcada a data de abertura das propostas de preços para o dia 06 de 
julho de 2022, às 09:00h e caso haja Recurso, a data ficará suspensa até finalizar o julgamento 
do recurso dentro de todos os prazos legais. Maiores informações na sede da CPL ou pelo e-mail: 
licitaacopiara@hotmail.com. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal  de Jaguaribe comunica aos interessa-
dos que no dia 28 de junho de 2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Lici-
tação, localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes 
de PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09.05.01/2022 cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO E PAVIMEN-
TAÇÃO ASFALTICA DA ESTRADA VICINAL DO DISTRITO DE MAPUÁ, TRECHO ENTRE A BR-
116 - MAPUÁ, COM EXTENSÃO DE 7,57 KM, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, 
TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE.. .Maiores informações 
poderão ser adquiridas na Sala da Comissão de Licitações, pelo telefone (88) 3522-1092 e pelo 
e–mail: licitação@jaguaribe.ce.gov.br. Jaguaribe – CE, Jaguaribe – CE, 27 de Junho de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.
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INTERNACIONAL
Tragédia na Jordânia. Pelo menos dez pessoas morreram e outras 234 ficaram feridas após uma 
explosão causada por vazamento de gás no porto de Aqaba, na Jordânia, na tarde desta segunda-
feira (27). A explosão ocorreu no meio do horário de expediente, às 16h18 no horário local.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Terça-feira, 28 de junho de 2022

Mulheres da França po-
dem realizar o aborto le-
gal no país há quase cinco 
décadas, mas agora que-
rem dar um passo além. 
Em reação à suspensão 
do direito constitucional 
à interrupção voluntária 
da gravidez nos EUA, elas 
almejam inscrever esse di-
reito na Constituição, um 
movimento que está longe 
de ser simples.

Após a decisão da Supre-
ma Corte americana, Aurore 
Bergé, líder do Renascimento 
-partido do presidente Em-
manuel Macron- na Assem-
bleia Nacional, anunciou no 
sábado (25) que apresentaria 
um projeto para incluir na 
Carta francesa um dispo-
sitivo que torne impossível 
privar alguém do direito ao 
aborto.

A proposta, afirmou Ber-
gé, é também uma resposta 
ao crescimento da ultradirei-
ta no Legislativo francês -o 
Reunião Nacional, de Marine 
Le Pen, tornou-se a terceira 
maior força política na mais 
recente eleição.

A mudança exigiria que as 
duas Casas do Parlamento 
concordassem com a ideia 
ou que o projeto fosse sub-
metido a um referendo po-
pular -algo mais raro. Alas 
da esquerda, hoje a prin-
cipal força de oposição, 
são favoráveis, e o governo 
também manifestou apoio 
por meio da primeira-mi-

nistra Élisabeth Borne.
Caso avance, a proposta 

poderia ser o primeiro teste 
ao governo de Macron, que 
perdeu maioria absoluta no 
Legislativo. “Por todas as 
mulheres, devemos gravar 
essa conquista em pedra; 
o Parlamento deve apoiar 
amplamente esse texto”, 
escreveu Borne, segunda 
mulher a ocupar o cargo na 
história do país.

Nações
Assim como em outras 

nações da Europa Ociden-
tal, a França tem visto a 
aprovação popular ao abor-
to desidratar. Cerca de 81% 
diziam apoiar esse direito 
no ano passado, segundo o 
instituto Ipsos, número que 
chegava a 90% em 2014. 
Ainda assim, a cifra supera 
a de muitos países, como os 
da América Latina.

Entre os europeus, 40 le-
galizaram o procedimento 
a pedido da gestante. Ou-
tros dois -Grã-Bretanha e 
Finlândia- atrelaram o di-
reito a questões sociais e 
econômicas, como análise 
da quantidade de filhos e 
do perfil financeiro. E cin-
co -Andorra, Liechtens-
tein, Malta, Mônaco e Po-
lônia- não permitem em 
nenhum caso ou apenas 
quando a mulher foi estu-
prada ou há risco à saúde, 
assim como no Brasil.

Na Escócia, onde a prá-

tica é legal até a 24ª se-
mana de gravidez -mas 
precisa ser aprovada por 
dois médicos-, a primeira-
-ministra Nicola Sturgeon 
admitiu que a decisão da 
Justiça nos EUA, que cha-
mou de “catastrófica”, for-
taleceu a posição de seu 
governo em apoio à cria-
ção de zonas-tampão livres 
de protestos ao redor de 
clínicas que realizam abor-
to ou dão instruções sobre 
direitos reprodutivos.

Proposta
A proposta foi apresen-

tada ao Parlamento escocês 
em maio para impedir que 
grupos anti-aborto coajam 
mulheres em busca do pro-
cedimento. Sturgeon, po-
rém, mostrava-se reticente 
em apoiá-la e argumentava 
que ela poderia ferir a li-
berdade de expressão, uma 
vez que proíbe protestos 
em alguns locais públicos.

“Vivemos em uma de-
mocracia, e as pessoas são 
livres para ter opiniões 
diferentes sobre o aborto, 
mas o que nenhum de nós 
é livre para fazer é impedir 
o direito das mulheres de 
ter acesso à saúde por meio 
de assédio e intimidação”, 
disse a primeira-ministra 
em um vídeo divulgado 
nesta segunda-feira (27).

Alemanha
Na Alemanha, as dis-

cussões nos EUA, intensi-
ficadas desde que o vaza-
mento de um rascunho de 
decisão da Suprema Corte 
sinalizou que os magistra-
dos derrubariam o direito 
constitucional ao aborto, 
deram argumento a par-
lamentares que votaram 
na última semana para 
derrubar uma lei do pe-
ríodo nazista que proibia 
médicos de divulgarem e 
forneceram informações 
sobre o procedimento.

A ministra do Interior, 
Nancy Faeser, celebrou a 
decisão, uma medida “em 
prol da segurança das mu-
lheres e contra o paterna-
lismo e a estigmatização”. 
O aborto no país é legal 
até a 12ª semana de gravi-
dez, mas apenas se a mu-
lher se consultar com um 
conselheiro social sobre a 
decisão. Aquelas que re-
alizarem o procedimento 
sem cumprir o trâmite po-
dem receber pena de até 
três anos de prisão.

Do lado da ultradirei-
ta, a interpretação é a de 
que a mudança nos EUA, 
outrora referência em ter-
mos de direitos reprodu-
tivos, pode se refletir na 
Europa. Para a deputada 
alemã Beatrix von Storch, 
do radical AfD, “a Supre-
ma Corte envia um sinal 
de esperança para o nas-
cituro, e isso irradia para 
todo o Ocidente”.

O presidente do Equa-
dor, Guillermo Lasso, 
reduziu o preço dos com-
bustíveis, questão que de-
tonou a onda de 15 dias de 
protestos no país e deixou 
ao menos sete mortos. Mas 
a decisão não arrefeceu os 
atos, que seguem com blo-
queios em estradas, deixan-
do a produção de petróleo 
em situação crítica.

“Esta decisão é insuficien-
te, é insensível”, afirmou a 
poderosa Conaie (Confede-
ração das Nacionalidades In-
dígenas do Equador), depois 
de Lasso anunciar, na noite 
de domingo (26), uma redu-
ção de US$ 0,10, levando o 
preço do diesel a US$ 1,80, e 
o da gasolina, a US$ 2,45. Os 
manifestantes, no entanto, 
exigem que o governo reduza 
os preços a US$ 1,50 para o 
galão de diesel e US$ 2,10 
para o de gasolina comum.

A decisão do Executivo 
“não se solidariza com a 
situação de pobreza enfren-
tada por milhões de famílias”, 
afirmou nesta segunda-feira 
(27) a Conaie, em comunica-
do assinado por seu líder, Le-
ónidas Iza, acrescentando que 

“a luta não para (...) e que o 
protesto ainda está em vigor”. 
A entidade também analisa se 
aceita conversar com a equipe 
da Presidência depois de um 
primeiro contato no sábado.

Lasso, no poder há um 
ano, está encurralado pelas 
manifestações e pela oposi-
ção, que discute sua possível 
destituição. Os bloqueios nas 
estradas e a apreensão de mais 
de mil poços deixaram o setor 
de petróleo, principal bem 
de exportação do Equador, 
em crise. Se as manifestações 
continuarem, o país pode 
parar de produzir o item nas 
próximas 48 horas, segundo o 
governo, que registrou perdas 
de US$ 500 milhões no 
setor estatal petrolífero e no 
privado de flores, laticínios, 
turismo e outros negócios.

Além da redução no preço 
dos combustíveis, o líder 
equatoriano também retirou 
medidas de segurança impos-
tas para conter os protestos e 
anunciou a oferta de fertili-
zantes subsidiados e o perdão 
de dívidas. No Twitter, Lasso 
disse que as medidas anun-
ciadas custarão, ao todo, US$ 
600 milhões (R$ 3,1 bilhões).

Equador: presidente 
reduz preços dos 
combustíveis

Aborto: decisão vira gatilho 
para ampliar garantias
Em reação à suspensão do direito constitucional à interrupção voluntária da 
gravidez nos EUA, francesas almejam inscrever esse direito na Constituição

1º Ofício de Registro de Imóveis
Avenida Antonio Sales nº2187 – 10º andar - Fortaleza – Ceara CEP: 60135-203 - Telefone: (085) 3261.7101

OFICIAL REGISTRADOR
José Anderson Cisne

SUBSTITUTOS/ESCREVENTES
Ana Lucia Ferreira Pinto Rocha, Aparecida de Fatima Cerqueira Campos Andrade, Helena de Paula 

Ramos, Iliana Lima Santos Bianchi, Ingrid Clementino Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto, 
José Eliton Albuquerque, Karen de Queiroz Barros, Pedro Fabricio Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro

Ofício nº 44039
Prenotação 345611
INTIMADO: MARIA PATRICIA SOUSA ALMEIDA, CPF 000.865.673-81
ENDEREÇO: Rua Evaristo da Veiga, n° 140, Torre 03, (Green Ocean), Tipo C1, Residencial Viva La Vida 
Park Residence, Apto 202, Bairro Parque Iracema

EDITAL DE INTIMAÇÃO
A Substituta do Oficial do 1º Ofício de Registro de Imóveis desta Capital, na conformidade do Art. 26, § 4º 
e demais dispositivos aplicáveis da Lei nº 9.514/97, devidamente autorizado(a) pelo(a) credor(a) BANCO 
INTER S/A, CNPJ: 00.416.968/0001-01, referente ao instrumento particular de Alienação Fiduciária de Imóvel 
nº 201936753, datado de 29/11/2019, registrado sob R.03 da Matrícula 104.809, referente ao imóvel situado 
nesta Capital, na Rua Evaristo da Veiga, n° 140, Torre 03, (Green Ocean), Residencial Viva La Vida Park 
Residence, Apto 202, Bairro Parque Iracema, objeto da matrícula 104.809, desta Serventia. Promove-se 
a presente Intimação por Edital para fins de cumprimento das obrigações contratuais relativas aos encargos 
vencidos entre 20/10/2020 e 20/05/2022, cujo valor posicionado em 30/05/2022 corresponde a R$ 125.150,79 
(cento e vinte e cinco mil, cento e cinquenta reais e setenta e nove centavos), em virtude do(a)(s) 
mesmo(a)(s) se encontrar(em) em local ignorado, incerto ou inacessível, conforme certificado pelo Oficial de 
Registro de Títulos e Documentos responsável pela citada intimação, para que, no prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, efetue os devidos pagamentos das prestações vencidas e que se vencerem até a data do pagamento, 
dos juros convencionais, das penalidades e dos demais encargos contratuais, dos encargos legais, inclusive 
tributos, das contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e intimação, 
conforme disposição expressa no Art. 26, § 1º da Lei nº 9.514/97. Na oportunidade, informamos ainda que 
ficam V. Sr.ª. Cientificado (a) que o não cumprimento da referida obrigação no prazo ora estipulado, garante o 
direito de CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO IMÓVEL EM FAVOR DO(A) CREDOR(A) FIDUCIÁRIO(A) 
BANCO INTER S/A. Deverá desconsiderar o presente edital caso já houver quitado seus devidos débitos.

Fortaleza/CE, 22 de junho de 2022.
--Assinado Digitalmente--

Oficiala Substituta

Convocação Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade virtual
 Prezados Senhores,

Convocamos os associados deste Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do 
Ceará - SINDCFCS - CNPJ: 05.703.978/0001-33, ou seus procuradores legais para participarem da 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em formato virtual, conforme previsto no artigo 5º da Lei 
14.010/2020 publicada em 10 de Junho de 2020.
Data: 29/06/2022
Início: 10:00hs em primeira convocação caso tenha atingido o quórum legal ou em segunda chamada 
às 10:15min com qualquer dos presentes.
Transmissão:  Via Plataforma Zoom.us

PAUTA EXCLUSIVA : 

1. apresentação de contra proposta do Sindivace para CCT 2022/2023
 Procedimentos para habilitação dos associados e procuradores
1. Instruções a disposição no sitio eletrônico do Sindcfcs : www.sindcfcs.com.br;

Fortaleza, 27 de junho de 2022.

Atenciosamente,
  José Eliardo Martins
Presidente do SINDCFCS

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato dos Instrumentos 
Contratuais. O Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Infraestrutura, Obras e Transporte do Município de Alcântaras-Ce, torna público o extrato dos 
Instrumentos Contratuais resultantes da Tomada de Preços nº 2004.01/2022: Unidade 
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte. 
Dotações Orçamentárias: 1103.11.01.267840021.1.026 - Pavimentação de Estradas Vicinais. 
Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes. Objeto: construção de pavimentação 
asfaltica na via que liga o Distrito de Santa Rosa à Sede do Município de Alcântaras - CE, 
conforme MAPP N° 5209, celebrado entre a Secretaria das Cidades e a Prefeitura Municipal de 
Alcântaras-CE, conforme Projeto Básico Vigência do Contrato: até 120 (cento e vinte) Dias. 
Contratada: F. J. de Matos- ME . Assina pela Contratada: Francisco Joao de Matos Neto. Assina 
pela Contratante: Edmilson Bezerra Arruda. Valor Globais: R$ 1.561.867,20 (Hum milhão 
quinhentos e sessenta um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Alcântaras - 
Ce, 28 de junho de 2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação da Tomada de 
Preços N.º 2004.01/2022, que tem como objeto a Licitação do Tipo menor Preço Global para 
construção de pavimentação asfáltica na via que liga o Distrito de Santa Rosa à Sede do 
Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP n° 5209, celebrado entre a Secretaria das 
Cidades e a Prefeitura Municipal de Alcântaras-CE, conforme Projeto Básico. Licitação 
Adjudicada e Homologada em favor de: F.J. de Matos- ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 
20.160.697/0001-75, no valor global de R$ 1.561.867,20 (Hum milhão quinhentos e sessenta 
um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). Alcântaras - CE, 28 de junho de 
2022. Charllys Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Resultado do Julgamento das 
Propostas de Preços - Referente à Tomada de Preços nº  2004.01/2022 – Secretaria de 
Infraestrutura, Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: construção de 
pavimentação asfáltica na via que liga O Distrito de Santa Rosa à Sede do Município de 
Alcântaras-CE, conforme MAPP N 5209, celebrado entre a secretaria das cidades e a Prefeitura 
Municipal de Alcântaras-CE, conforme Projeto Básico. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Alcântaras/CE, comunica aos interessados o resultado da fase de 
Julgamento da Proposta de Preço da Tomada de Preços n0 2004.01/2022. Empresa Vencedora: 
F.J. de Matos- ME, com CNPJ 20.160.697/0001-75, pelo valor global de R$ 1.561.867,20 (Hum 
milhão quinhentos e sessenta um mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos). A Ata 
de julgamento das propostas de preços do certame em referência, com as razões que motivaram 
o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição dos 
interessados, para consulta, na Rua Antunino Cunha, s/n, Centro Alcântaras-Ce, bem como no 
sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Alcântaras/CE, 28 de junho de 2022. Charllys 
Alcântara Soares - Presidente da CPL.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato dos Instrumentos 
Contratuais. O Ordenador de Despesas da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, 
Infraestrutura, Obras e Transporte do Município de Alcântaras-Ce, torna público o Extrato dos 
Instrumentos Contratuais resultantes da Tomada de Preços nº 3105.01/2022: Unidade 
Administrativa: Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Infraestrutura, Obras e Transporte. 
Dotações Orçamentárias: 1101.1545200201.022 - Construçao de Praças, Parques, Áreas de 
Lazer e Jardim. Elemento de Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalacoes. Objeto: construção 
de uma praça na localidade Sitio Silva do Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP nº 
5175, da Secretaria das Cidades - Governo do Estado, conforme projeto Básico. Vigência do 
Contrato: até 90 (noventa) Dias. Contratada: JRA Construções e Empreendimentos LTDA-ME. 
Assina pela Contratada: Julio Rodrigues Almeida. Assina pela Contratante: Edmilson Bezerra 
Arruda. Valor Globais: R$ 161.378,13 (Cento e sessenta e um mil , trezentos e setenta e oito 
reais e treze centavos). Alcântaras - Ce, 28 de junho de 2022. Charllys Alcantara Soares - 
Presidente da Comissão de Licitação. 

Estado do Ceará – Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano - AMMA de 
Eusébio - Extrato do Termo de Contratual. Órgão(s): Autarquia Municipal do Meio Ambiente e 
Controle Urbano - CNPJ N.º 12.056.579/0001-93. Empresa: Mito Comercio e Veiculos LTDA, 
CPNJ nº 08.624.092/0001-92 -  representante legal procurador:  Fernando Hugo Albuquerque 
Neto - CPF: 941.849.763-87  Valor Global R$ 581.800,00 (Quinhentos e Oitenta e Um Mil e 
Oitocentos Reais); Processo Administrativo de Adesão (carona) Nº 2022.05.12-001/AMMA - A 
Ata de Registro de Preços nº 12.01.003/2022-02,  Oriunda do Pregão Eletrônico nº 
12.01.003/2022-SSC, Secretaria de Segurança Cidadã do Município de Tauá – CE.  Data de 
Assinatura do Contrato: 20 de Junho de 2022. Objeto: Aquisição de viaturas, destinados a 
Fiscalização, Monitoramentos conforme as necessidades da Autarquia Municipal do Meio 
Ambiente e Controle Urbano do Municipio de Eusébio-Ce, conforme especificação no projeto 
basico; Vigência do Contrato: 31 de Dezembro de 2022. Recursos: Dotação Orçamentaria: 
01.02.15.451.0206.1.1009 – Implantação do Georreferenciamento do Munícipio e elemento de 
despesa nº 4.4.90.52.00. Fonte de recurso: Operação de Credito - 163 754000000. Ordenador 
de Despesa Autarquia Municipal do Meio Ambiente e Controle Urbano de Eusébio Israel Aguiar 
Araújo inscrito no  CPF sob nº 615.213.373-49.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Termo de Adjudicação e 
Homologação - Processo: Concorrência Pública nº 05.004/2022. Objeto: Execução das 
obras de pavimentação em concreto asfáltico usinado à quente em diversas ruas, no 
Município de Eusébio/Ce., conforme especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O 
Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais, vem 
emitir o Extrato do Termo de Adjudicação e Homologação proferida em 27/06/2022 da 
Concorrência Pública em epígrafe, tendo como vencedor o proponente: Copa Engenharia 
LTDA - CNPJ: 02.200.917/0001-65, vencedora do item 01, no valor de R$ 11.524.540,34 
(onze milhões quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta reais e trinta e quatro 
centavos). Eusébio/Ce, 27 de junho de 2022. José Valber Barros Mota - Secretário 
Adjunto de Obras e Serviços Públicos.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através do Pregoeiro, devidamente autorizada 
pela Portaria n° 01060086/2022, Adjudica e o Secretário de Esporte, Cultura e Turismo 
Homologa o Pregão Eletrônico Nº 029/22-PE-ESP. Objeto: Registro de Preço visando futura e 
eventual aquisição de material esportivo para atender as necessidades da Secretaria de 
Esporte, Cultura e Turismo do Município de Ipueiras-CE, para a empresa BMK-AP 
Emprendimentos EIRELI, CNPJ: 41.566.886/0001-12, com o valor global de R$ 505.212,50 
(Quinhentos e Cinco Mil, Duzentos e Doze Reais e Cinquenta Centavos). Ipueiras/CE, 17 de 
Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeira.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através do Pregoeiro, devidamente 
autorizada pela Portaria n° 01060086/2022, Adjudica e o Secretário de Esporte, Cultura e 
Turismo Homologa o Pregão Eletrônico Nº 031/22-PE-ESP. Objeto: Registro de Preços 
visando futuras e eventuais contratações de serviços de promoção e organização de 
eventos festivos, junto a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo, para as empresas F. S.V. 
Ponte, CNPJ: 12.795.971/0001-54, com o valor global de R$ 1.390.483,84 (Hum Milhão, 
Trezentos e Noventa Mil, Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Oitenta e Quatro Centavos) 
e MF Producoes e Locações EIRELI, CNPJ: 26.722.490/0001-23, com o valor global de R$ 
124.300,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil e Trezentos Reais). Ipueiras/CE, 15 de Junho de 
2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão n° 031/22-PE-
ESP - Contrato Nº 20021128. Contratante: Sec. de Esporte, Cultura e Turismo. Contratada(o): F. S. V. 
Ponte Objeto: contratação de serviços de promoção e organização de eventos festivos, para O "São 
João de Ipueiras" junto a Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. Valor Total: R$ 252.011,78 (Duzentos 
e Cinquenta e Dois Mil, Onze Reais e Setenta e Oito Centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2022 
Atividade 0601.133920407.2.047 Manutenção das Ações do Programa de Difusão Cultural, 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. de terc. Pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, 
no valor de R$  252.011,78; Contrato Nº: 20221145. Contratante: Sec. de Esporte, Cultura e Turismo. 
Contratada(o): MF Producoes e Locaçoes EIRELI. Objeto: Contratação de serviços de promoção e 
organização de eventos festivos, para o "São João de Ipueiras" junto a Secretaria de Esporte, Cultura e 
Turismo. Valor Total: R$ 23.920,00 (Vinte e Três Mil, Novecentos e Vinte Reais). Programa de Trabalho: 
Exercício 2022 Atividade 0601.133920407.2.047 Manutenção das Ações do Programa de Difusão 
Cultural, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros Serv. De Terc. Pessoa jurídica, Subelemento 
3.3.90.39.99, no valor de R$ 23.920,00. Vigência dos Contratos: 15 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro 
de 2022. Data da Assinatura dos Contratos: 15 de Junho de 2022. Ipueiras/CE, 15 de Junho de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Eusébio - Extrato do Termo de Adjudicação e 
Homologação - Processo: Concorrência Pública nº 05.003/2022. Objeto: Execução das obras 
de pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no Município de Eusébio/Ce, conforme 
especificações estabelecidas no edital e seus anexos. O Secretário Adjunto de Obras e Serviços 
Públicos, no uso de suas atribuições legais, vem emitir o Extrato do Termo de Adjudicação e 
Homologação proferida em 27/06/2022 da Concorrência Pública em epígrafe, tendo como 
vencedor o proponente: Concórdia Construções EIRELI - CNPJ: 00.578.619/0001-88, vencedora 
do item 01, no valor de R$ 5.158.205,66 (cinco milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos e 
cinco reais e sessenta e seis centavos). Eusébio/Ce., 27 de junho de 2022. José Valber Barros 
Mota - Secretário Adjunto de Obras e Serviços Públicos.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Jaguaruana - Errata. A Prefeitura de Jaguaruana/CE, 
através do Pregoeiro, faz publicar a seguinte Errata: no número de edital de Pregão Eletrônico nº 
2022.06.08.01 - PE, cujo objeto é "contratação de empresa especializada na prestação de serviços 
de locação de veículos para o transporte de alunos universitários do Município de Jaguaruana/CE", 
Onde se lê: Pregão Eletrônico n° 2022.06.08.01-PE, leia-se: Pregão Eletrônico 2022.06.10.01-PE. 
Jaguaruana, 27 de junho de 2022. Equipe de apoio.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 

Obras e Urbanismo – Convocação para Abertura dos Envelopes de Habilitação - 

Licitação: Concorrência Pública Nº. CP-05.18.2/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de 

serviços de limpeza pública, coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e urbanos, 

poda de árvores, pintura de meio fio e coleta e transporte resíduos sólidos de demolição e 

construção, urbanos e resíduos de serviços de saúde do Município de Brejo Santo-CE, 

conforme projeto, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. A Comissão 

Permanente de Licitação convoca as empresas licitantes e demais interessados para abertura, 

análise e julgamento dos envelopes de habilitação, que ocorrerá no dia 01 de julho de 2022, a 

partir das 08h:00m. (horário local), na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, 

Ceará. Maiores informações no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 

08h:00m às 12h:00m. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. Comarca de Caucaia. 2ª Vara Cível da Comarca de Caucaia. Rua Sérvulo Braga 
Moreira, 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 Extraordinária. 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 coordenadas 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 Cível, revisei, e foi digitado por Francilene de Sousa Rodrigues – Técnico da Justiça. 
Francisco Biserril Azevedo de Queiroz. Juiz de Direito

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

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA – Aviso de Licitação - 
O município de URUOCA-CE, através da CPL, torna público o Edital do Pregão Eletrônico 
N° 0010306.2022 Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE URUOCA-CE. Abertura da sessão 
pública virtual será dia 08 de julho de 2022, às 08h30min (Horário de Brasília) através 
do site: http://www.bll.org.br Informações: pmulicitacao@hotmail.com SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - Pregoeira da CPL

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE URUOCA – Aviso de Licitação - O 
município de Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0022106.2022 OBJETO:  
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE URUOCA-CE. 
Abertura dia 13 de julho de 2022, às 09:00 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal 
de Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, Anexo I, localizada na Rua 
Pessoa Anta, 410, Centro, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@hotmail.com. SONIA REGIA 
ALBUQUERQUE SILVEIRA - PRESIDENTE DA CPL

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Uruoca - Aviso de Licitação - O município de 
Uruoca-CE, através da CPL torna público a TP de Nº 0032306.2022. OBJETO:  CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA 
NA LOCALIDADE DE JURUMENHA E RUA FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUZA, NO 
MUNICIPIO DE URUOCA-CE. Abertura dia 13 de julho de 2022, às 14:00 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Uruoca, situada no edifício José Alexandro Silva dos Santos, 
Anexo I, localizada na Rua Pessoa Anta, 410, Centro, Uruoca-CE. Informações: pmulicitacao@
hotmail.com. Sonia Regia Albuquerque Silveira - Presidente da CPL

JOSÉ FREDERICO NETO
Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e Turismo - SEMAT, regularização de 
Licença de Instalação e Operação, referente à implantação de projeto de silvicultura, por meio 
do plantio de Carnaubeira contemplando uma área de 142,00 hectares, situado na Fazenda XIXA, 
PV Cachoeira, no município de Bela Cruz – CE. Foi determinado o cumprimento da legislação 
ambiental em vigor.



Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Alcântaras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. A Prefeitura Municipal de Alcântaras, através da Comissão de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, a Adjudicação e Homologação da Tomada de Preços 
N.º 3105.01/2022, que tem como objeto a Licitação do Tipo Menor Preço Global para construção de 
uma praça na localidade sitio silva do Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP nº 5175, da 
Secretaria das Cidades - Governo do Estado, conforme Projeto Básico. Licitação Adjudicada e 
Homologada em favor de: JRA Construções e Empreendimentos LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o 
n.º 39.955.838/0001-74, no valor global de R$ 161.378,13 (Cento e sessenta e um mil , trezentos e 
setenta e oito reais e treze centavos). Alcântaras - CE, 28 de junho de 2022. Charllys Alcantara 
Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Amontada - Concorrência Pública Nº 
24.01.01/2022-08 - Extrato do Contrato. O Secretário de Infraesrutura,  torna público o Extrato 
do Contrato da Concorrência Pública nº 24.01.01/2022-08; Objeto: execução da obra de 
pavimentação em pedra tosca em diversas localidades do Município de Amontada, conforme 
Convênio Nº 116/2021 - Superintendência de Obras Públicas - SOP-CE – Governo do Estado; 
Unidade Administrat iva: Secretar ia de Infrastrutura; Dotação Orçamentária: 
0301.15.451.0901.1.005; elemento de despesa nº 4.4.90.51.00, Fonte de Recursos: 
1665000002; Prazo de Execução: 06 (seis) meses; Vigência do Contrato: 12 (doze) Meses; 
Valor Global: R$ 3.225.248,75 (três milhões, duzentos e vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e 
oito reais e setenta e cinco centavos); Contratante: Secretaria de Infraestrutura; Contratada: 
W.R. Construções e Locações EIRELI-CNPJ nº 06.050.417/0001-45, Raimundo Rodrigues de 
Araújo Neto-CPF n° 053.095.793-03-Administrador. Amontada - CE, 26 de maio de 2022. 
Flávio César Bruno Teixeira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará – Câmara Municipal de Apuiarés - Aviso de Credenciamento - 
Chamamento Público Nº 001/2022-CMA. A Câmara Municipal de Apuiarés/CE, torna público 
que realizará Chamamento Público Nº 001/2022-CMA, para o Credenciamento de 
Organizações da Sociedade Civil (OSC) regularmente constituídas, para eventual celebração 
de termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação, através de Dispensa de 
Chamamento Público, para parcerias relativas a capacitação, para desenvolver programa de 
cursos para formação cidadã e formação para membros do legislativo e servidores da Câmara 
Municipal de Apuiarés e a população em geral, no total de 20 (vinte) formações com carga 
horária de 04 (quatro) horas cada, no formato de palestras. Os interessados deverão apresentar 
a documentação no período de 28/06/2022 à 13/07/2022, no horário das 08h00min às 
11h30min, nos dias úteis, que deverão ser protocolados na sede da Câmara Municipal de 
Apuiarés, situada à Rua Luiz Carneiro de Azevedo, S/N – Apuiarés - Ceará. O edital estará à 
d isposição dos interessados nos s i tes:  ht tps: / /camaraapuiares.ce.gov.br  e 
(https://licitacoes.tce.ce.gov.br/index.php/licitacao/abertas). Apuiarés, 27 de Junho de 2022. 
Teresa Cristina Aguiar Gomes da Silva - Presidente da Câmara. 

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Canindé - Aviso de Licitação. O Município de 

Canindé, através da(o) Câmara Municipal de Canindé-CE por intermédio do(a) Presidente, 

torna público que às 09:00  horas do dia 14 de julho de 2022, fará realizar licitação na 

modalidade Tomada de Preços Nº 00.002/2022-TP ,tipo menor preço, para contratação de 

empresa para realização dos serviços de recuperação do acervo histórico documental da 

Câmara Municipal de Canindé, de acordo com o que determina a legislação vigente, a realizar-

se na sala da Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Canindé-CE, e ao disposto na Lei 

Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores que lhe foram 

introduzidas. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição dos interessados na sala da 

Comissão de Licitação, no  Largo Francisco Xavier de Medeiros, 622, Imaculada Conceição, 

Canindé /CE, a partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente. Canindé/CE, 

27/06/2022. Jonnas Matheus Tabosa Gonçalves - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão 029/22-PE-
ESP - Contrato Nº 20221140. Contratante: Sec. de Esporte, Cultura e Turismo. Contratada(o): 
BMK-AP Empreendimentos EIRELI. Objeto: aquisição de material esportivo para atender as 
necessidades da Secretaria de Esporte, Cultura e Turismo. Valor Total: R$ 252.791,25 (Duzentos e 
Cinquenta e Dois Mil, Setecentos e Noventa e Um Reais e Vinte e Cinco Centavos). Programa de 
Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0601.278120716.2.049 Manutenção das Ações do Desporto 
Amador, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, 
no valor de R$ 252.791,25; Vigência dos Contratos: 17 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 
2022 Data da Assinatura dos Contratos: 17 de Junho de 2022. Ipueiras/CE, 17 de Junho de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Orós. A Comissão de Licitação comunica aos 

interessados o resultado da fase proposta de preços alusiva a Tomada de Preços nº 

2022.05.18.01, cujo objeto é a recuperação/adequação de estradas vicinais do Município de 

Orós/Ce, conforme Contrato de Repasse nº 902961/2020/mapa/caixa-Operação Nº 1072329-

02, e conforme contrato de Repasse Nº 909474/2020/MAPA/CAIXA-OPERAÇÃO Nº 1074804-

02, tudo conforme especificações em anexos do anexo I, dispondo do seguinte resultado: a 

empresa: RG2 Terraplenagem LTDA, CNPJ N° 10.417.584/0001-59, apresentou menor valor 

entre as concorrentes classificadas, Lote 01- RG2 Terraplenagem LTDA, CNPJ N. 

10.417.584/0001-59, apresentou menor valor global de R$ 985.551,59 (novecentos e oitenta e 

cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove centavos), e para o Lote 02 RG2 

Terraplenagem LTDA, CNPJ N. 10.417.584/0001-59, apresentou menor valor global de R$ 

1.008.540,35 (hum milhão e oito mil, quinhentos e quarenta reais e trinta e cinco centavos), 

totalizando o valor global de R$ 1.994.091,94 (um milhão novecentos e noventa e quatro mil e 

noventa e um reais e noventa e quatro centavos).  Tudo conforme ata de julgamento, e mapa 

comparativo de preço. a partir desta data fica aberto prazo recursal previsto no Art. 109, Inciso I, 

Alínea "B", da Lei Federal Nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. Orós – Ce, 24 de junho de 

2022. José Kleriston Medeiros Monte Junior– Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Licitação. O Município de 
Umari/CE, realizará certame licitatório na modalidade Pregão n° 2022.06.27.1, do tipo 
Eletrônico, cujo objeto é a aquisição de Ambulância tipo A - simples remoção, 0km, tipo 
furgoneta, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Umari/CE, nos 
termos da Proposta n° 11423.095000/1220-01 do Ministério da Saúde. Abertura: 11 de julho de 
2022, a partir das 9h00min. Início de acolhimento das propostas: 29 de junho de 2022, às 
9h00min. Maiores informações e acesso ao edital nos sítios eletrônicos: licitacoes.tce.ce.gov.br 
e/ou bllcompras.com. Informações poderão ser obtidas ainda pelo telefone (88) 3578-1169. 
Umari/CE, 27 de junho de 2022. Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

Torna público que requereu junto à AMAMA – Autarquia do Meio Ambiente do Município de 
Amontada, a emissão de Licença de Operação (LO) de uma área rural no Munícipio de 
Amontada, numa área de 19.6741ha, de uma área no leito do rio arataiaçu, para extração de 
minério de areia grossa (SAIBRO). Declara ainda que cumpriu com todas as exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAMA. Amontada-Ce, 27 de junho de 2022. 

JOSÉ CARLOS ALVES  - CPF: 603.410.863-20   

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Alcântaras - Extrato do(s) Instrumento(s) 
Contratual(ais). As Ordenadora(s) de Despesas da(s) Secretarias: Administração e 
Planejamento do Município de Alcântaras/CE, torna público o extrato do(s) Instrumento(s) 
Contratual (ais) resultante(s) da Tomada de Preços nº 1905.01/2022: Unidade Administrativa: 
Secretaria de Administração e Planejamento. Dotação Orçamentária e Elemento de Despesas: 
06.01.0412200052.011 – Manut. Das atividades da Secretaria de Administração e 
Planejamento; Elemento de Despesas:3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa 
Jurídica. Objeto: contratação de engenheiro, arquiteto ou empresa com qualificação técnica 
para prestar os serviços de consultoria e assessoria em engenharia civil, destinado a atender as 
demandas das Diversas Secretaria do Município de Alcântaras/CE, conforme projeto básico. 
Vigência do Contrato: até 31 de dezembro de 2022. Valor(es) Contratado(s): ADM & TEC – 
Instituto de Administração e Tecnologia, que venceu todos os Itens  com o Valor global de R$ 
132.503,47 (Cento e Trinta e Dois Mil, Quinhentos e Três Reais e Quarenta e Sete Centavos); 
Assina pela Contratada: ADM & TEC – Instituto de Administração e Tecnologia / Domingos 
Chaves Pinto Filho. Assina pela(s) Contratante(s): Edmilson Bezerra Arruda- Secretaria de 
Administração e Planejamento. Alcântaras/CE, 22 de Junho de 2022. Charllys Alcântara 
Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

PUBLICAÇÃO DE EDITAL (PRAZO DE 15 QUINZE DIAS). Protocolo/Procedimento n° 15048, Usucapião Extrajudicial - Assunto: 
Propriedade. Requerente: JULIO CESAR COSTA LIMA e LUZIA MARIA ROCHA COSTA LIMA. Ana Virgínia de Paula Marques, 
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 nº 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 segunda publicação, que por esta Serventia está sendo processando o requerimento 
para Reconhecimento Extrajudicial de Usucapião promovido 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 limités, medidas e confrontações, a seguir: OESTE, frente, lado Impar, 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 continuos, 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 n”1930 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 
15,37rn (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 Leste 
Oeste, com ângulo interno de 180°0’0 com a casa n°03 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 Leste Oeste, com ângulo interno de 180°0’0” com a casa no 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 úteis, ficam intimados e citados os referido herdeiros para todos os atos e termos do referido 
procedimento, e para que no referido prazo, manifestarem-se. E, para constar, passo o presente edital pela segunda 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 bipassado nesta cidade e comarca de 
Maracanaú-Ceará, aos 03 de junho de 2022, eu _____, o fiz digitar e subscrevi.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ.  Comarca de Fortaleza.  29ª Vara Cível (SEJUD 1º Grau).  
Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes nº 220, Água Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 
8464,.  Fortaleza-CE - E-mail: for29cv@tjce.jus.brFortaleza.  EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 
DIAS).  Processo nº: 0162845-07.2018.8.06.0001.  Classe: Monitória.  Assunto: Cédula de Crédito 
Bancário.  Requerente: Banco Safra S.a.  Requerido: FÁBRICA DE ARAMES QUIK LINK LTDA.  
Valor da Causa: R$ 1.078.727,26.  O Dr. Roberto Ferreira Facundo, Juiz de Direito da 29ª Vara 
Cível (SEJUD1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente 
EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de BANCOSAFRA S.A, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ(MF) nº 58.160.789/0001-28, com sede na Avenida Paulista, 
nº 2100, Bairro Paulista, São Paulo-SP, por seu representante legal, foi proposta uma Ação Monitória, em 
face de FÁBRICA DE ARAMES QUIK LINK LTDA, a qual se encontra em lugar incerto e não sabido. Por isso 
foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica CITADA FÁBRICA DE ARAMES QUIK LINK LTDA, 
CNPJ nº 02.050.430/0001-43, com último endereço conhecido como sendo Av. Santos Dumont, nº 5335, 
Sala 805, Aldeota, CEP 60190-800, Fortaleza-CE, por seu representante legal, acerca da presente ação, 
para PAGAR, no prazo de 15 (quinze) dias, o montante exigido na petição inicial, acrescido de honorários 
advocatícios de cinco por cento do valor atribuído à causa ou poderá opor os embargos, no mesmo prazo, 
por força do despacho a seguir transcrito: “Há notícias nos autos, da não efetividade do ato regular 
citatório dos promovidos, malgrado as inúmeras diligências para tal viso, sem galgar êxito, motivo pelo 
qual determino a sua citação, por via editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, nos termos dispostos 
nos artigos 256 e 257 do CPC,.”, com a advertência de que, não havendo pagamento nem opostos 
os embargos, constituir-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer 
formalidade, assim como será nomeado Curador Especial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE., em 04 de maio 
de 2022.    Roberto Ferreira Facundo.  Juiz de Direito

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ Comarca de Fortaleza. 29ª Vara Cível 

(SEJUD 1º Grau). Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhaes nº 220, Água 

Fria - CEP 60811-690, Fone: (85) 3492 8464, Fortaleza-CE - E-mail: for29cv@tjce.

jus.br. DECISÃO. Processo nº: 0162845-07.2018.8.06.0001. Apensos:. Classe: 

Monitória. Assunto: Cédula de Crédito Bancário. Requerido: FÁBRICA DE 

ARAMES QUIK LINK LTDA. Vistos. Há notícias nos autos, da não efetividade do ato 

regular citatório dos promovidos, malgrado as inúmeras diligências para tal viso, sem 

galgar êxito, motivo pelo qual determino a sua citação, por via editalícia, com prazo 

de 20 (vinte) dias, nos termos dispostos nos artigos 256 e 257 do CPC, devendo o 

promovente proceder aos atos pertinentes às suas expensas por duas vezes em jornal 

local de grande circulação e uma vez no DJCE, nos moldes da lei, arcando com as 

despesas de todas as publicações. Expedientes Necessários. Fortaleza/CE, 26 de abril 

de 2022. Roberto Ferreira Facundo. Juiz

CARTÓRIO DE MESSEJANA
Registro Civil das Pessoas Naturais

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

 CEP: 60871-060 - Telefone: 85.3474-0510
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 30640 -  ANDRÉ DOS SANTOS LIMA e SAMARA SILVERIO FAÇANHA;
Edital n° 30639 - ANTONIO GILSON VILAR SANTIAGO FILHO e INGRED NUNES RIBEIRO;
Edital n° 30635 - ANTONIO HELIO DA SILVA FERNANDES e MARIA ELEENE CORREIA DA SILVA;
Edital n° 30633 - AYRTON FERNANDES DE PAIVA SILVA e RAIANNY CAMILE SARAIVA SILVESTRE;
Edital n° 30641 - CICERO FILHO SILVA DOS ANJOS e IBERIA KATARINA DE LIMA FERREIRA;
Edital n° 30634 - EVANILDO BENTO BARBOSA e JOELMA FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 30644 - FRANCISCO ADILIO RODRIGUES AMORIM e VIVIANE KERLEY DE LIMA MAIA;
Edital n° 30645 - JOÃO VITOR ARAUJO MARQUES e NAYANE MARTINS AQUINO;
Edital n° 30638 - JOSÉ NILTON CORDEIRO DA SILVA e YARA DA SILVA LIMA;
Edital n° 30636 - JOSE RICARDO FERREIRA DAS SILVA e JENNIFER BRUNA SILVEIRA PONTES;
Edital n° 30642 - RODRIGO DA COSTA MATOS e PAULA CRISTINA SOUZA DIAS;
Edital n° 30643 - VICTOR RAFAEL DUARTE DO NASCIMENTO e NATALIA PRAXEDES DE CASTRO;
Edital n° 30650 - ADRIANO REGIS ALVES RABELO e ANA PAULA DE QUEIROZ LIMA;
Edital n° 30655 - ANTONIO ALVES PEREIRA e ELZIANE RODRIGUES OLIVEIRA;
Edital n° 30658 - ANTONIO MARCOS ALVES DE LEMOS e ALICE MARIA DO ESPIRITO SANTO NETA;
Edital n° 30657 - CARLOS BRUNO SOUSA DA SILVA e KAUANNY PEREIRA DA SILVA;
Edital n° 30656 - CIDIO DE OLIVEIRA DO VALE e MARIA ADRIANA FERREIRA DA SILVA;
Edital n° 30652 - DANIEL FRANCISCO DE OLIVEIRA ANDRADE e FRANCISCA GABRIELA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30661 - FRANCISCO ANDERSON MENDES DE LIMA e ELIZABETH JULIÃO CAETANO;
Edital n° 30653 - FRANCISCO FABIO MESSIAS FERREIRA e DAIANA DUARTE DE OLIVEIRA;
Edital n° 30654 - FRANCISCO MARCIANO LIMA DA SILVA e LUELLY ALVES DA SILVA;
Edital n° 30649 - FRANCISCO RODRIGO JOTA DOS SANTOS e ALESSANDRA ELLEN ROCHA DE OLIVEIRA;
Edital n° 30648 - HEDY CARLOS ALVES DA SILVA e FRANCISCA ALINE DA SILVA;
Edital n° 30646 - JOSÉ IRAMILSON PEREIRA DE SOUSA e MARIA IVANILDA DE SOUZA SILVA;
Edital n° 30651 - JOSÉ WALTER GOMES NEVES e THALIZIA MARIA DE CARVALHO NEVES;
Edital n° 30659 - MANOEL JUVENCIO DA SILVA e FRANCISCA FERREIRA DOS SANTOS;
Edital n° 30647 - MAYCON DOUGLAS ALVES DA SILVA e KARINA FERREIRA DO AMARAL;
Edital n° 30660 - RAIMUNDO RODOVALHO DE ALENCAR NETO e LIA SOARES PINHEIRO;
Edital n° 30662 - FRANCISCO MARCIO MACIEL ROCHA e MÔNICA MARIA DE SOUSA;
Edital n° 30663 - AURILIO SOARES BEZERRA e ADELANIA CANDIDO DA SILVA;
Edital n° 30665 - EVANDRO SILVA RIBEIRO e MARIA GORETE BEZERRA MACEDO;
Edital n° 30664 - MARCIANO DA SILVA e SILVANA RODRIGUES;
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 27 de junho de 2022
SILVANA MARY FARIAS GOMES

OFICIALA

PANIFÍCIO AGUANAMBI S.A.
Torna publico que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano - SEMAN a Licença 
Operacional para a fabricação de produtos de panificação industrial, localizada na Rua Maria 
Hosana Matos Lima, 3200, Bairro Distrito Industrial I, Município de Maracanaú, Estado do Ceará.
A presente publicação é parte integrante do procedimento de Licenciamento Ambiental junto à 
SMU, e seus efeitos só serão validados com a devida emissão da Licença.
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ECONOMIA XP Negócios. A Faculdade XP abriu o período de inscrição para o processo seletivo com 400 vagas 
em cursos de graduação na área de tecnologia. São 5 opções de curso bacharelado e tecnólogo, sem 
cobrança de mensalidade. As aulas serão virtuais, as inscrições gratuitas se encerram no dia 19 de julho.

O governador de Goiás, 
Ronaldo Caiado (União Bra-
sil), anunciou, em coletiva de 
imprensa, que o estado vai 
reduzir a alíquota do ICMS 
(Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) após 
projeto de lei sancionado pelo 
presidente Jair Bolsonaro (PL) 
que limita a taxa a 17% ou 18%, 
dependendo da localidade.

No caso de Goiás, a alíquo-
ta de ICMS aplicada à gaso-
lina passa de 30% para 17%. 
A aplicada ao etanol, de 25% 
para 17%. No caso do óleo 
diesel, além da redução de 
alíquota de 16% para 14%, o 
imposto será calculado sobre 
a média dos preços praticados 
nos últimos 60 meses, até 31 
de dezembro deste ano.

De acordo com comuni-
cado do governo, na prática, 
o litro da gasolina na bomba 
terá uma redução aproximada 
de R$ 0,85. No litro do etanol, 
de R$ 0,38. E para o diesel, a 
redução será em torno de R$ 
0,14 por litro. Nos serviços 
de telecomunicação, o ICMS 

passa de 29% para 17%. E, na 
energia elétrica, para consumo 
de residência de famílias de 
baixa renda, a alíquota será re-
duzida de 25% para 17%. Para 
os demais consumos, de 29% 
para 17%. Mais cedo, o gover-
nador de São Paulo, Rodrigo 
Garcia (PSDB), anunciou a 
redução do ICMS da gasolina 
de 25% para 18% durante co-
letiva de imprensa realizada 
no Palácio dos Bandeirantes, 
sede do governo paulista. A 
expectativa é que a medida 
cause uma redução de cerca 
de R$ 0,48 no preço do com-
bustível nas bombas e um 
impacto de R$ 4,4 bilhões na 
arrecadação do estado.

“O governo de São Paulo 
anuncia a redução do ICMS 
da gasolina de 25% para 18% 
no estado de São Paulo. Nós 
estamos implantando imedia-
tamente a redução proposta 
pela lei federal sancionada 
pelo presidente da República. 
E a nossa expectativa é de que 
a redução cause um efeito na 
bomba de gasolina de uma re-

dução de cerca de R$ 0,48”, dis-
se Garcia a jornalistas. “Se hoje 
nós temos um preço médio da 
gasolina de R$ 6,97, portanto, 
nós teremos um preço médio 
abaixo de R$ 6,50 com essa 
decisão que tomamos hoje”, 
acrescentou o governador.

Apesar da decisão, Garcia 
ressaltou que “não se pode 
camuflar a realidade” e o que 
“o ICMS não é e nunca foi o 
vilão” responsável pela alta de 
preços nos combustíveis no 
Brasil. O Projeto de Lei Com-
plementar nº 18 limita a uma 
faixa de 17% a 18% a cobrança 
de ICMS sobre combustíveis 
(gasolina, querosene de avia-
ção, óleo diesel, álcool anidro 
e álcool hidratado), energia 
elétrica, transporte coletivo e 
comunicações. De autoria do 
deputado federal Danilo Forte 
(União-CE), a proposta prevê 
que estes serviços sejam en-
quadrados como “essenciais” 
na legislação tributária.

A limitação leva em conta 
uma decisão recente do STF 
(Supremo Tribunal Federal), 

que considerou que o impos-
to sobre serviços de energia 
elétrica e comunicações, por 
serem essenciais, não pode ser 
superior a 17%. Em sua deci-
são, o tribunal tratou de dis-
puta envolvendo a cobrança 
de ICMS de 25% no estado de 
Santa Catarina.

A decisão do STF previa a 
limitação de alíquota apenas 
a partir de 2024. No Senado, 
governadores tentaram con-
vencer Bezerra a prever uma 
redução gradual da alíquota, 
mas o senador manteve a pre-
visão de corte imediato. No 
caso dos combustíveis, atual-
mente alguns estados chegam 
a cobrar 30% de ICMS.

A proposta é mais uma 
tentativa do governo e do 
Congresso de segurar os pre-
ços dos combustíveis no Bra-
sil, após os aumentos mais 
recentes, em especial no caso 
do diesel. Em 2022, a Petrobras 
já promoveu três aumentos 
nos preços do diesel nas refi-
narias: 8,08% (janeiro), 24,9% 
(março) e 8,87% (maio).

RUBENS FROTA

ECONOMIA

A nomeação de Caio Paes de Andrade para a presidência 
da Petrobras foi confirmada pelo conselho de administra-
ção da estatal. Ele foi eleito também para integrar o colegia-
do, pré-condição para que passe a chefiar a estatal, e, com 
isso, estar apto a tomar posse na empresa. A nomeação para 
presidente teve votos contrários de três conselheiros: Fran-
cisco Petros, Marcelo Mesquita e a representante dos em-
pregados, Rosângela Buzanelli. Presidente do comitê que 
avalia os currículos dos indicados, Petros já havia votado 
pela rejeição do nome na última sexta (24), argumentan-
do que o currículo de Paes de Andrade está "muito aquém 
das necessidades de governança e gestão da Petrobras" – 
como se qualificação fosse requisito para também governar 
o Brasil. 

Paes de Andrade é formado em comunicação social e fez 
carreira em uma empresa de tecnologia. Baseado na Lei das 
Estatais, o estatuto exige formação acadêmica compatível e 
experiência de dez anos em empresas do mesmo setor ou 
de porte semelhante ao da Petrobras. Mas isso foi ignorado. 
Na reunião, a área de Recursos Humanos da Petrobras de-
fendeu que a regra "é flexível e permite a interpretação de 
que, embora seja desejável que a experiência seja no negó-
cio ou em área correlata, não é mandatório, sendo o critério 
atendido com a comprovação dos dez anos de experiência 
em liderança". Viva ao funcionário do mês!

Petrobras e o funcionário do mês

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

Marionetes
Estagnado nas pesquisas 

de intenção de votos, Bol-
sonaro espera que o novo 
presidente da Petrobras, 
busque evitar reajuste nos 
preços dos combustí-
veis, sobretudo durante a 
campanha eleitoral. Para 
isso, aliados de Paes de An-
drade dizem que um dos 
argumentos que ele deve 
explorar é o de que a estatal 
precisa reforçar a parte so-
cial de sua pauta ESG (sigla 
em inglês para meio am-
biente, sustentabilidade e 
governança). Os acionistas 
vão seguir o manipulador 
das marionetes?

Nova dinâmica?
Conforme Bolsona-

ro, o seu indicado para a 
presidência da Petrobras, 
Caio Paes de Andrade, dará 
uma "nova dinâmica" à 
companhia, na questão dos 
combustíveis. “Tudo vai ser 
analisado na base da lei, 
sem querer mexer no ca-
netaço na Lei das Estatais, 
sem querer interferir em 
nada”, adianta ele, sabendo 
que o mercado está atento 
a tudo o que ele diz publi-
camente. Tudo pelo voto: 
por mais que ele negue, 
uma possível canetada sua 
não pode ser descartada na 
Lei das Estatais.

Cara construção
O custo nacional da 

construção, medido pela 
FGV, registrou inflação de 
2,81% em junho, superan-
do maio (1,49%) e sendo 
maior que os 2,3% de julho 
de 2021. Com isso, o índice 
acumula alta de 7,2% no 
ano e de 11,75% em 12 
meses. Em julho de 2021, 
o acumulado em 12 meses 
era de 16,88%. Em junho 
deste ano, a taxa relativa 
a materiais, equipamentos 
e serviços ficou em 1,4%, 
abaixo do 1,55% de maio. 
Já o subíndice da mão de 
obra chegou a 4,37% em 
junho, ante 1,43%, em maio.

Antecipação
As principais distribui-

doras de combustíveis do 
País aumentaram, em mais 
de dez vezes, os pedidos 
para importação do diesel 
nos últimos meses, diante 
do risco de falta. Com a 
guerra entre Rússia e Ucrâ-
nia, alguns países europeus 
demandarão mais diesel do 
que gás russo, além da pre-
visão de furações na costa 
dos EUA - que provocam 
paralisação da produção 
local. No Brasil, que depen-
de em até 30% das impor-
tações, a demanda deve 
crescer com o escoamento 
da safra agrícola.

Inflação: Para o BC, o pior já passou
Para o presidente do BC, Roberto Campos Neto, o 
pior momento da inflação no Brasil já ficou para 
trás e o choque de juros será capaz de desace-
lerar o processo inflacionário. “A gente ainda 
tem no Brasil um componente de aceleração de 
inflação, os últimos dois números [de inflação] 
foram, acho que pela primeira vez, dentro da ex-
pectativa. A gente acha que o pior momento da 
inflação no Brasil já passou", disse. A estimativa 
do BC para a inflação de 2022 é de 8,8%, acima 
do teto da meta (5%), e, no curto prazo, altas de 
0,81% em junho, de 0,84% em julho e 0,33% em 
agosto. Para o trimestre, alta de 1,99%.

IRPF: Receita libera segundo lote dia 30
Na próxima 
quinta-feira 
(30), a Receita 
Federal fará 
o crédito do 
segundo lote 
de restituição 
do Imposto de 
Renda de 2022 
(IRPF), a mais 

de 4,25 milhões de contribuintes. Ao todo, serão pagos R$ 
6,3 bilhões nesta liberação, dos quais serão contemplados 112 
mil contribuintes cearenses. Consulta a pagamento pode ser 
feito no site da Receita (receita.fazenda.gov.br).

O conselho de administra-
ção da Petrobras confirmou 
a nomeação de Caio Paes de 
Andrade para a presidência 
da companhia. Ele foi eleito 
também para integrar o cole-
giado, pré-condição para que 
passe a chefiar a estatal. Com 
o resultado, Paes de Andrade 
está apto a tomar posse na em-
presa. Petroleiros, porém, ain-
da tentam barrar a nomeação 
e, nesta segunda, anunciaram 
denúncia à CVM (Comissão 
de Valores Mobiliários) con-
tra a aprovação do executivo. 
A nomeação para presidente 
teve votos contrários de três 

conselheiros: Francisco Pe-
tros, Marcelo Mesquita e a 
representante dos emprega-
dos, Rosângela Buzanelli. Pre-
sidente do comitê que avalia 
os currículos dos indicados, 
Petros já havia votado pela re-
jeição do nome na última sex-
ta (24). Na reunião de sexta, o 
conselheiro disse que o currí-
culo de Paes de Andrade está 
“muito aquém das necessida-
des de governança e gestão 
da Petrobras”. Assim como os 
sindicatos, Petros alega que 
Paes de Andrade não cum-
pre os requisitos estabelecidos 
pelo estatuto da companhia.

Baseado na Lei das Esta-
tais, o estatuto exige forma-
ção acadêmica compatível e 
experiência de dez anos em 
empresas do mesmo setor ou 
de porte semelhante ao da 
Petrobras. Paes de Andrade 
é formado em comunicação 
social e fez carreira em uma 
empresa de tecnologia. “A ex-
periência mais constante no 
tempo e relevante do ponto de 
vista da formação de conheci-
mento gerencial do candida-
to foi realizado em empresas 
cuja complexidade é substan-
cialmente menor que a da Pe-
trobras”, afirmou Petros, em 

seu voto. Na reunião, a área 
de Recursos Humanos da Pe-
trobras defendeu que a regra 
“é flexível e permite a inter-
pretação de que, embora seja 
desejável que a experiência 
seja no negócio ou em área 
correlata, não é mandató-
rio, sendo o critério atendi-
do com a comprovação dos 
dez anos de experiência em 
liderança”. Com base nessa 
interpretação, os outros três 
membros do comitê, Luiz 
Henrique Caroli, Ana Silvia 
Matte e Tales Bronzato, dis-
seram não ver vedações à no-
meação de Paes de Andrade.

Conselho da Petrobras confirma indicado de Bolsonaro à presidência

SP e Goiás anunciam redução 
do ICMS dos combustíveis
Depois da lei sancionada pelo governo que limita a taxa de ICMS sobre 
combustíveis a 17% ou 18%, São Paulo e Goiás anunciaram reduções nas alíquotas

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Trânsito, Cidadania, Segu-
rança e Serviços Públicos, Armstrong Braga Ferreira - Secretário. Extrato do contrato resultante do 
Pregão Eletrônico nº 00.003/2021-PERP: nº 00.003/2021-05STCS - Valor global: R$ 706,60 - Con-
tratada: F. Maia de Oliveira, através de seu representante legal, o Sr. Francisco Maia de Oliveira. 
Objeto: Aquisição de uniformes e fardamentos para suprir as demandas da Secretaria. Prazo de 
vigência: até 31/12/2022, a partir da data da assinatura. Data da assinatura do contrato: 14/06/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações 
torna público que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 
2022.06.21.01-PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preços para futuras 
e eventuais aquisições de kits escolares de interesse da Secretaria da Educação do município. 
Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 08h do dia 28/06/2022; 2. Fim do 
recebimento de propostas: às 08h do dia 11/07/2022; 3. Abertura e Julgamento das propostas: 
das 08:01h às 08:59h do dia 11/07/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 
11/07/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Trav. José Jorge 
Matias, s/n, 1º andar, Campo Velho, Quixadá/CE, das 07:30h às 11:30h e no site:www.tce.ce.gov.
br. José Ivan de Paiva Júnior.

Luiz Hildemar Colaço - CPF 03189716315. Torna público que requereu a Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente de Beberibe, a Licença Ambiental Prévia e de Instalação - LPI, para construção de 
uma residência unifamiliar, com área total do terreno de 522.96m² e área construída de 326.83m², 
na Rua 6, lote 34, quadra 4, Beberibe Residência Clube - Beberibe. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMABE.

Prefeitura Municipal de Beberibe - Contratante e signatário: Secretaria de Saúde, Yonara Bezerra 
Batista, Secretária. Extrato da Ata de Registro de Preços Nº. 2022.05.17.009-SRP-SMS. Objeto: 
Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de leites especiais, dietas, suplemen-
tos nutricionais e fórmulas infantis visando o atendimento de processos judiciais e demandas da 
secretaria municipal. Fundamentação Legal: Lei n° 10.520/02, em conformidade com a Lei Fe-
deral N0 8.666/93 e suas alterações posteriores. Valor Global: R$ 307.192,00(trezentos e sete 
mil, cento e noventa e dois reais). Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentaria: 1101; Projeto/
Atividade: 10.122.0002.2.044, 10.301.0007.2.047; Elemento de Despesa:  3.3.90.30.00; Fonte 
de Recursos: 1500000000, 1500100200, 1501000000, 1600000000, 1602000000, 1659000000, 
1705000000. Vigência:  até 24/06/2023. Contratadas: IC Comercial de Alimentos e Serviços Eireli, 
CNPJ: 21.576.192/0001-59, vencedora do certame nos itens 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 18, 19 e 21, com 
o valor de: R$153.015,00(cento e cinquenta e três mil e quinze reais). Assina pela contratada: Italo 
Cajado Chaves; Medical Center Comercio de Produtos Hospitalares Ltda, CNPJ: 07.032.320/0001-
02, vencedora do certame nos itens 1, 4, 6, 10 e 15, com o valor de: R$ 54.610,00 (cinquenta e qua-
tro mil, seiscentos e dez reais). Assina pela contratada: Raimundo José Moreira Santos; Prosaude 
Material Médico Hospitalar Eireli, CNPJ: 26.383.168/0001-17, vencedora do certame nos itens 2, 3, 
13, 16, 17, 20, 22, com o valor de: R$ 99.567,00(noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e sete 
reais). Assina pela contratada: Emanuela Cacilda de Aquino Rufino.

Prefeitura Municipal de Parambu - Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 2022.05.24.001 - 
SEINFRA. - Contratante e signatário: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, 
Wanderley Pereira Diniz- Ordenador de despesas da Secretaria. Contratado: ATL Construções e 
Serviços Eireli. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de modernização do 
sistema de iluminação Pública (IP) com instalação de Luminárias de LED no Município, conforme 
o MAPP N° 652 e projeto em anexo, parte integrante deste processo. Procedimento Licitatório: 
Tomada de Preços Nº 2022.01.28.001-SEINFRA. Tendo em vista a modificação no valor global, em 
virtude de uma atecnia na proposta de preços, pois a mesma foi apresentada com o valor do item 
5.1 acima do valor de referência do projeto básico orçado por esta administração sendo que o valor 
da empresa é de 2.800,84 e o valor do projeto básico orçado por esta Administração é de 2.729,02, 
neste sentido por se tratar de uma simples falha de preenchimento de planilha não obstando a 
legalidade da proposta, a mesma foi retificada e teve o seu valor global atualizado constante na 
clausula terceira deste contrato de R$ 2.697.651,67 (dois milhões seiscentos e noventa e sete mil 
seiscentos e cinqüenta e um reais e sessenta e sete centavos) para R$ 2.697.561,90 (dois milhões 
seiscentos e noventa e sete mil quinhentos e sessenta e um reais e noventa centavos), desta forma 
ficará atualizada as informações do referido contrato As demais clausulas e condições pactuadas 
permanecerão inalteradas e em plena vigor.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Abertura de Envelopes de Propostas da Tomada de Preços 
Nº 22.01/2022-CP - A Presidente da Comissão Permanente de Licitação, comunica que, após prazo 
recursal da habilitação, convoca os interessados, especialmente os que participam do procedimen-
to licitatório Concorrência Pública  Nº 22.01/2022-TP, cujo objeto: Contratação de empresa para 
construção de galpões industriais no município, para Abertura do Envelope N° 02 (PROPOSTA 
DE PREÇOS) que será realizada no dia 28/06/2022, às 14h na sala de Reunião localizada na Rua 
Francisca Alves de Morais S/N, Gerência, 1° Andar, Icó, Ceará. Michelle Roque Guedes.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Termo de Revogação - Pregão Eletrônico 
Nº 007/2022-PE-SRP. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS 
AQUISIÇÕES DE FARDAMENTOS E MATERIAL ESCOLAR DESTINADOS A ATENDER OS 
ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DO MUNICÍPIO 
DE ARATUBA/CE. Declaro revogado o processo licitatório em epígrafe, conforme Parecer Jurídico 
datado em 06/06/2022, opinando pela revogação do procedimento. Por razões de conveniência e 
oportunidade, justificadas as margens pelo ofício nº 202/2022 enviado pela Secretaria Municipal de 
Educação Básica, sendo viável a revogação do procedimento nos termos da Súmula 473 do STF 
e do art. 49, da Lei 8.666/93. Simonica Viana de Freitas Souza – Secretária de Educação Básica. 
Aratuba/CE, 06 de Junho de 2022.

F A Seabra Filho - CNPJ N° 20.435.592/0001-81. Torna público que recebeu da Autarquia Municipal 
de Meio Ambiente de Quixeramobim - AMAQUI a Regularização da Licença Ambiental Única - LAU 
para fabricação de produtos de carne localizada na Rua José Campos Torquato, N°277, Centro 
- Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas normas e instru-
ções de licenciamento da AMAQUI.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DE REGISTRO DE 
PREÇOS  ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº 2704.01/2022, firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Baturité, através da SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, juntamente com a empresa: 
KASWORK TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.545.840/0001-09, 
com o VALOR TOTAL REGISTRADO REFERENTE AO LOTE ÚNICO: R$ 746.700,00 (setecen-
tos e quarenta e seis mil e setecentos reais). MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
2704.01/2022: OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS 
VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATAÇÕES DE EMPRESA PARA ASSESSORIA 
EDUCACIONAL NA ÁREA DE PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E ACOMPANHAMENTO 
ESCOLAR COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA (SOFTWARE) E EAD, COM 
IMPLANTAÇÃO, INSTALAÇÃO E TREINAMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIO-
NAL, INTEGRADO VIA WEB, PARA FINS DE GERIR E ACOMPANHAR TODO O PROCES-
SO EDUCACIONAL COMPREENDENDO OS DOCENTES, DISCENTES, ADMINISTRATI-
VOS, EVOLUÇÃO DOS ÍNDICES, CONSELHOS ESCOLARES, PRESTAÇÃO DE CONTAS, 
GEORREFERENCIAMENTO DO TRANSPORTE ESCOLAR COM APLICATIVO MOBILE EM 
TEMPO REAL COM SUPORTE ONLINE E PRESENCIAL E FORNECIMENTO DE PONTO DE 
ACESSO A INTERNET JUNTO ÀS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE BATURITÉ/
CE. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decretos nº 3.555, de 
08/08/2000 e 7.892, de 23/01/2013 alterado pelo Decreto 9.488, de 30/08/2018 e a Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações. DATA DE ASSINATURA: 03/06/2022. VI-
GÊNCIA: de 03/06/2022 à 03/06/2023. SIGNATÁRIO: CÍCERO ANTONIO SOUSA BEZERRA 
- ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 
- Gerenciador do Registro de Preços e pela empresa KASWORK TECNOLOGIA E CONSUL-
TORIA LTDA, o Sr. Iago Prado Claudino (Procurador).  

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO DO INSTRUMENTO 
CONTRATUAL O ORDENADOR DE DESPESAS DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA 
DA EDUCAÇÃO do Município de Baturité/CE, torna público o Extrato do Instrumento Contra-
tual Nº 2006.01/2022, resultante do Pregão Eletrônico Nº 2605.01/2022. I UNIDADE ADMI-
NISTRATIVA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO II DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS ELEMENTO 
DE DESPESA 07.02-12.361.1201.2.021 4.4.90.52.00 III FONTE DE RECURSO 1540000000 
IV OBJETO AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS, 
PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PREFEITURA DE BATURITÉ/CE. 
V PRAZO DE DURAÇÃO DO CONTRATO O contrato ficará adstrita à vigência do respectivo 
crédito orçamentário, a partir da data de sua assinatura, e findando em 31 de dezembro de 
2022, nos termos do art. 57, da Lei 8.666/93. VI CONTRATADA GLOBALTEC TECNOLOGIAS 
EDUCACIONAIS LTDA VII VALOR GLOBAL R$ 1.074.133,34 (hum milhão setenta e quatro mil 
cento e trinta e três reais e trinta e quatro centavos) VIII ASSINA PELA CONTRATADA Raimun-
do Kleber Castro Santos IX ASSINA PELA CONTRATANTE Cícero Antônio Sousa Bezerra Ba-
turité/CE, 21 de junho de 2022. Cícero Antônio Sousa Bezerra ORDENADOR DE DESPESAS 
DA UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ EXTRATO de Homologação 
Pregão Eletrônico Nº 2605.01/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE BIBLIOTECA MÓVEL, COMPACTA 
E DOBRÁVEL, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO DESENVOLVIMENTO DE TEC-
NOLOGIAS EDUCACIONAIS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA PRE-
FEITURA DE BATURITÉ/CE. Vencedora: GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA, 
classificada com o valor global de R$ 1.074.133,34 (hum milhão setenta e quatro mil cento e 
trinta e três reais e trinta e quatro centavos), atendidas todas as exigências editalícias. Homolo-
go a licitação na forma da Lei. Cicero Antônio Bezerra Sousa - ORDENADOR DE DESPESAS DA 
UNIDADE GESTORA DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO. Data: 15 de junho de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE BATURITÉ AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA 
DE PREÇOS Nº 2406.01/2022 A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura do Municí-
pio de Baturité/CE - torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
14 de julho de 2022 às 9h, na Sede da Prefeitura localizada à Travessa 14 de Abril, S/N, Cen-
tro, Baturité/CE, estará realizando licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, critério 
de julgamento menor preço global, tombado sob o nº 2406.01/2022, com o seguinte objeto: 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA DE APOIO AD-
MINISTRATIVO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNI-
CÍPIO DE BATURITÉ/CE, o qual se encontra na íntegra na Sede da Comissão Permanente 
de Licitação, no horário de 8h às 12h e no site do Tribunal de Contas do Estado https://
licitacoes.tce.ce.gov.br/. Nylmara Gleice Moreira de Oliveira – Presidente da Comissão Per-
manente de Licitação. 

DOURADO INCORPORAÇÕES - ILHA DO GUAJIRU SPE LTDA
CNPJ: 45.706.406/0001-22 

Torna público que requereu à Secretária de Meio Ambiente, Turismo e  Cultura 
- SEMATUR, a Licença Prévia, referente à atividade de Loteamento  Urbano. Em-
preendimento situado na Ilha do Guajiru, S/N, no município de  Itarema, estado 
do Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas na legislação  
ambiental em vigor.

POSTO NEVES E VIANA LTDA
CNPJ 04.327.828/0002-90

TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 
– SEMACE A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO PARA POSTO DE COMBUSTÍVEL Nº 
NA ROD BR 222, KM 08, Nº 2590 - PARQUE SOLEDADE - CAUCAIA - CEARÁ. LO 100/2022 
– DICOP - SPU 7013411/2018. FOI DETERMINADO O CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS 
CONTIDAS NAS NORMAS E INSTRUÇÕES DE LICENCIAMENTO DA SEMACE.
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Vitória. Absoluto do início ao fim, o Fluminense derrotou o Botafogo por 1 a 0, na tarde deste 
domingo (26), no Estádio Nilton Santos, com um golaço do zagueiro Manoel. Com o resultado na 
14ª rodada da Série A, o Tricolor chegou aos 21 pontos e entrou no G6 do Campeonato Brasileiro.ESPORTES

Wilton Bezerra
Este grande nome de nossa imprensa esportiva vai 

lançar em breve um livro que conta o dia a dia da 
cidade e o nosso futebol com seus "casos" interessantes. 
Tenho certeza que será um sucesso. Dia primeiro no 
Cantinho do Frango.

O homem mau
Criado pela inteligência privilegiada do Alan Neto, 

o radialista Evaristo Nogueira é hoje conhecido pela 
sua participação no programa Trem Bala que é recor-
dista em audiência na nossa TV.O Vavá Maravilha é o 
homem mau do Trem Bala.

Meu livro
O livro que conta a trajetória deste jornalista e que foi 

escrito pelo competente Renato Abreu estará à disposição 
dos amigos no almoço do dia 22 de julho no Flórida Bar.

Totolec
Sempre na crista da onda. Sempre fazendo muita 

gente mudar de vida.

Do livro do Zequinha
Página 15 eu acho meu filho que você devia ir para 

Brasília pois ouvi dizer que lá o dinheiro está correndo. 
Minha mãe, responde Zequinha se aqui ele está parado e 
eu não pego, qualie em Brasília que está correndo.

Lúcio Brasileiro
Ele é sempre diferente de todos nós, pois na vitória 

do Leão sobre o Ceará, ao registrar os 2 gols do Pikachu 
observou que o autor dos 2 gols estava com a camisa de 
número 22.

Iate Clube
Hoje é dia de eleição no Iate Clube e eu não arriscio 

em dizer quem vai ganhar. Eu só sei que em time que 
está ganhando, não se mexe.

Eduardo Girão

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Já o conhecia quando ele comandou o Fortaleza. Foi 
eleito senador e na sua nova função pública tem mostra-
do competência e coragem. Ele acaba de solicitar a reali-
zação de uma audiência pública para debater a prática de 
ativismo judicial. E mais uma demonstração de coragem 
cívica e que só pode partir de quem tem independência 
e uma vida limpa.

ÁGUAS ABERTAS Com a direção de Kall Aragão e a 
coordenação geral de esportes de Ricardo Ribeiro, Ideal Clube/CFO 
consagra-se Campeão da Copa Brasil de Águas Abertas 5Km Etapa 
Fortaleza CE realizada na praia do iate neste final de semana.

BECHARA TVC O 
esporte vem obtendo 
bons espaços na TV 
Ceará. Aos domin-
gos o TVC Esporte 
Clube vem atingindo 
elevados índices 
de audiência, e na 
qualificada banca de 
repórteres destaque 
para o Bechara, 
simples, natural e 
falando aquilo que 
ele entende que é 
o futebol. Weberte 
Lemos comanda 
com competência o 
programa.

LUCAS 
JUCÁ Craque 
bom de bola e 
promessa de 
nosso esporte. 
Pertence a esco-
linha do Cecará 
e é sobrinho do 
Sacha Jucá, ex-
-vice de futebol 
do alvi-negro. E 
por falar no Sa-
cha, que achou 
dos 2 x 0 de 
quarta-feira?

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

 Ceará e Atlético-GO ter-
minaram empatados por 1 
a 1 na noite deste domin-
go (26), em jogo marcado 
por gols anulados e chances 
desperdiçadas disputado na 
Arena Castelão, em Fortale-
za, pela 14ª rodada da Série 
A do Campeonato Brasilei-
ro. Jorginho marcou para o 
time goianiense, enquanto 
Erick deixou tudo igual para 
os donos da casa.

Com o resultado, as equi-
pes não se distanciaram da 
zona do rebaixamento, o Cea-
rá caiu duas posições na tabela 
do torneio e passa a ocupar a 
15ª, com 17 pontos somados. 
O Atlético-GO, por outro 
lado, passa a ocupar a 13ª, 
mas também com 17 pon-
tos, ambos com dois pontos 
a mais que o América-MG, 
primeiro no Z4, com 15.

O Ceará apresentou uma 
marcação falha, muito pouca 
criatividade ofensiva e sofreu 
muito pelo lado de Bruno Pa-
checo. O gol do Atlético-GO, 
inclusive, saiu pelo lado di-
reito do lateral. A aposta em 
cruzamentos de Nino Paraíba 
para tentar emplacar gols não 
deu certo mesmo com joga-
dores altos no ataque como 
Matheus Peixoto, de 1,90 e 
Vina com 1,80. A equipe só 
mostrou reação na segunda 
etapa quando igualou e pas-
sou a pressionar o gol de Ro-
naldo, mas de nada adiantou.

O Atlético-GO não foi o 
mais ofensivo, mas soube 
aproveitar as poucas oportu-
nidades e por alguns momen-
tos pareceu estar jogando em 
casa pela tranquilidade que 
tinha para trocar passes, prin-
cipalmente no meio campo e 

no setor defensivo. A vanta-
gem no placar, no entanto, re-
laxou a equipe que afrouxou 
a marcação e sofreu o gol do 
empate.

Ronaldo, goleiro do clube 
goianiense, saiu para socar a 
bola após cruzamento na área 
mandado por Nino Paraíba 
e na confusão dentro da área 
acabou atingido o próprio 
companheiro Hayner.

A primeira boa chegada foi 
do Ceará. Lima cabeceou aos 
cinco minutos do primeiro 
tempo, e Ronaldo fez defesa. 
Jorginho, do Atlético-GO, 
chegou a marcar um gol aos 
oito minutos, mas estava em 
impedimento. O placar só foi 
inaugurado aos 25 minutos, 
com Jorginho.

Na segunda etapa, Erick 
deixou tudo igual aos dois 
minutos. Jorginho ainda au-

mentou o placar para o Atlé-
tico-GO, aos 25 do segundo 
tempo, mas de novo estava 
impedido. Aos 36, Léo Pe-
reira também tentou deixar 
o dele para os visitantes, mas 
não conseguiu chegar a tem-
po na pequena área após cru-
zamento.

Depois de uma atuação 
apática na Arena Castelão, os 
torcedores não perdoaram 
a equipe e vaiaram o Ceará 
durante a saída de campo, so-
brando até para o presidente 
Robinson de Castro ter seu 
nome xingado.

O Ceará volta a campo na 
quarta-feira (29) para encarar 
o The Strongest, pela Copa 
Sul-Americana, às 19h15, fora 
de casa. No dia seguinte, pela 
mesma competição, o Atlé-
tico-GO pega o Olimpia, às 
21h30, também fora de casa.

Vozão tem mistério no ataque frente ao The Strongest
Na entrevista coletiva depois 

do empate em 1 a 1 contra o 
Atlético-GO, o técnico Marqui-
nhos Santos afirmou que con-
seguiu fazer um diagnóstico o 
qual traz maior segurança para 
fazer modificações que julgue 
necessárias para a evolução da 
equipe. “Agora diagnostiquei, 
observei e vou colocar o dedo. 

Agora vou entrar com aquilo 
que eu acredito, (diante do) que 
eu vi nesses quatro jogos, como 
análise. Agora coloco o dedo 
para a equipe evoluir e crescer”. 
Já pensando na Sul-Americana 
onde o time começa a dispu-
ta das oitavas de final diante 
do The Strongest, na Bolívia, 
existe uma dúvida sobre qual 

será o centroavante da equipe: 
Cléber ou Matheus Peixoto. 
Apesar da titularidade recente 
de Cléber, a sequência de jogos 
próximos pode fazer com que 
Matheus ganhe a oportunidade 
apesar de, segundo Marqui-
nhos Santos, o jogador que foi 
acionado nos últimos quatro 
compromissos vindo do ban-

co de reservas ainda não está 
em seu condicionamento ideal. 
“Peixoto é um jogador que eu 
conheço bem, que nós trouxe-
mos, quando eu estava no Ju-
ventude, do Red Bull. A gen-
te sabe da condição técnica 
dele. Mas, precisa estar fisica-
mente na ponta dos cascos”, 
analisou o técnico do Vozão.

Ceará empata em 1 a 1 com 
Atlético-GO na Arena Castelão
Pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o clube cearense 
desperdiçou inúmeras chances jogando em casa e não saiu com a vitória

A ANCURY DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA (CNPJ 15.559.002/0001-92) torna público que re-
quereu à Secretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM a Autorização Ambiental para Supressão 
Vegetação, para implantação de loteamento, localizado na Rua Jorge Figueiredo, S/N, Bairro Ancuri, 
município de Itaitinga - Estado do Ceará, CEP: 61.880-000. Tornando-se, não obstante, necessário o 
cumprimento das exigências da Documentação prévia para Licenciamento Ambiental, constante na Se-
cretaria do Meio Ambiente de Itaitinga - SEMAM.

DOMIX SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA
Torna público que recebeu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LO) Nº 059.2022/AMMA para IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBA-
NAS E SERVIÇOS DE PULVERIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS AGRÍCOLAS, processo 
Nº: 2020.05.19.001, Validade da licença: 04/05/2026, localizada na Travessa Bahia, 71, 
Centro, Eusébio – CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 28/06/2022 
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°30799 FRANCISCO DAS CHAGAS TAVARES DIAS E MARCELA SANTOS DE SOUSA 
N°30800 EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA E MARIANA DE CARVALHO CARDOSO.

27 DE JUNHO DE 2022 
Maria Vasicleide de Moura 

Escrevente Autorizada 

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31164 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEONARDO GOUDART LOPES e DAMILE PASSOS DE FREITAS;
Edital n° 31172 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SÓSTENES VASCONCELOS DA SILVA e FRANCISCA LEILIANE SILVA SOUZA;
Edital n° 31165 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVI VERAS DE ALMEIDA e MARICE MAIA DE OLIVEIRA;
Edital n° 31166 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATHEUS ALBUQUERQUE CAMILO SARAIVA e SOFIA DA COSTA BARRETO;
Edital n° 31167 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS EDUARDO ROCHA LIMA e THAINÁ LUANA FERREIRA DE CARVALHO;
Edital n° 31169 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCO ANTONIO DE CASTRO PEREIRA e TALITA LEITÃO ROCHA;
Edital n° 31170 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DAVID DE CARVALHO BARROS CAVALCANTE e GABRIELLE BARROS COSTA;
Edital n° 31171 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ ELANO CASTRO DA SILVA e ANNA CECILIA FIGUEIREDO FREITAS;
Edital n° 31173 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO BRUNO ALVES OLIVEIRA e CRISLANE MENDES DOS SANTOS.

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

Fortaleza, 27 de junho de 2022.
Ana Carolina Pereira Cabral

Oficiala do Registro Civil Distrito Mucuripe

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 
Edital n° 41855 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOAO FELIPE CRUZ DA SILVA e ANA PAULA MOURA DA SILVA;
Edital n° 41859 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SERGIMAR CIPRIANO DA SILVA e MARIA LENY CARLOS RUFINO;
Edital n° 41860 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO MARCOS DA SILVA LIMA FILHO e MARIA TAIANY BAIA SOUSA MENEZES;
Edital n° 41861 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DANNIEL LENNON DE SOUZA COSTA e GEANE DA SILVA NUNES;
Edital n° 41862 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO BATISTA DE SOUZA e RITA PEREIRA DOS SANTOS;
Edital n° 41858 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO ERIVALDO AVELINO e ANTONIA EDILANE SOUSA NOGUEIRA;
Edital n° 41863 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MANOEL GARBEL MONTEIRO e MARIA SILVANIA PEREIRA DE SOUSA;
Edital n° 41864 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ELAYNE CONCEIÇÃO MARCELINO OLIVEIRA e PRISCILA DE HOLANDA VASCONCELOS;
Edital n° 41865 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MATEUS WEVERTON ROCHA DA SILVA e FRANCISCA JOICIANY BARROS DE LIMA;
Edital n° 41856 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PAULO ALMEIDA DA SILVA e MARIA CRISTIANA DA SILVA SEVERINO;
Edital n° 41857 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO DÁRIO SERAFIM FEITOSA e MARCIA DIAS LOPES;
Se alguem souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza-CE, 27/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339722 - Halife Bessa Bezerra e Maria da Dores do Nascimento; 
339723 - Gilyano de Meneses da Silva e Cláudia Rodrigues Marreiro;
339724 - Tiago da Silva Bento e Rafaela de Sousa Cavalcante;
339725 - Antonio Evandro de Sousa e Lethissa Alves Tavares;
339726 - Aloys Edilon Epondina e Ingred da Costa Lira;
339727 - Iury de Tassio Nobre Façanha e Débora Barros de Almeida;
339728 - Renato Alves e  Liliane Miguel 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, 27 de junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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° 76255 - SAMUEL GAUDIOSO ALBUQUERQUE CARVALHO MELO e 
AMANDA DA SILVA SANTOS; Edital n° 76256 - DAVID LIMA DE CARVA-
LHO e IVNA DA SILVA FERREIRA; Edital n° 76257 - MICHEL LIMA ALVES e 
DANIELE COSTA BRAGA; Edital n° 76258 - INACIO VIEIRA LOPES e IRIS-
VANDA BATISTA DA SILVA; Edital n° 76259 - ANTONIO CLAUDIO DA COSTA 
MARTINS e DANIELA DE ARRUDA MADEIRO; Edital n° 76260 - DIÊGO DAN-
TAS FERREIRA DE LIMA e SUZANA FERREIRA DA SILVA; Edital n° 76261 - 
ROBERIO SILVA DOS SANTOS e LUANA DORIAN PROCOPIO DE SIQUEIRA; 
Edital n° 76262 - JONAS DUARTE BENEVIDES e SARA NASCIMENTO SAN-
TOS; Edital n° 76263 - VALDENIO BARBOSA DA SILVA e ANGELA MARIA 
TEIXEIRA; Edital n° 76264 - FRANCISCO MAURICIO FERREIRA DA SILVA e 
VITORIA INGRID BARBOSA MARQUES; Edital n° 76265 - ANTONIO MARCOS 
SIMÃO DA SILVA e RICHARD BENEVIDES PIMENTA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado para 
ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 27/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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° 18467 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
SEBASTIÃO TEIXEIRA LIMA e MARIA FRANCIMAR BORGES NOGUEIRA;
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, 27/06/2022
Francisca Andreza de Souza Gomes

Escrevente

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27732 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YAGO FERREIRA PARENTE e ANTONIA MARIA ALVES DE MEDEIROS;
Edital n° 27733 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ROBERTO LUCCIANI RODRIGUES EVARISTO e SAMANTHA MOREIRA DE FREITAS;
Edital n° 27734 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NILBERTO ARCANJO BARBOSA e MARIA JÚLIA SOUSA DA FONSECA;
Edital n° 27735 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO MORAIS LIMA e LIVIA STUDART DE MENESES;
Edital n° 27736 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LEANDRO BEZERRA DE LIMA e FERNANDA PINHEIRO DAMASCENO;
Edital n° 27737 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
TIAGO SILVA RODRIGUES e ISABEL ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA;
Edital n° 27738 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JEFFERSON CAVALCANTE DE SOUZA e FRANCISCA AMANDA DE CASTRO E COSTA;
Edital n° 27739 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VICTOR TEIXEIRA BARROS e CRISTIANE GUIMARÃES AIRES;
Edital n° 27740 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NATANAEL PINTO DE ALMEIDA e LÍVIAN VIVIAN FERREIRA BRITO;
Edital n° 27741 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCO AURELIO GIL SOARES e MARIA SARA SILVA SANDRÉ;
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, 27/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes 
abaixo:
Nº9737-JOSIAS DA SILVA CAMARA E ALDENIA LIMA LEAL
Nº9738-JEAN PABLO RIBEIRO COSTA E KARINA CRUZ FARIAS
Nº9739-ALEANDRO ARAUJO DA CRUZ E MARIA HOSANA OLIVEIRA DA SILVA
Nº9740-MIKAEL RUAN RABELO DE ARRUDA E SAMANTA KELLY ALVES ROCHA
Nº9741-CAIO COLARES VASCONCELOS E ALYNE MARTINS DE SOUSA
Nº9742-AIRTON SILVA MESQUITA FILHO E VICTORIA SALES MATOS
Nº9743-ADRIANO SOUZA DO NASCIMENTO E SUZANEIDE DE MATOS SOUSA
Nº9744-LUCAS MATEUS SOUSA DE OLIVEIRA E RAFAELY AMANCIO XIMENES
Nº9745-EDMAR MIGUEL DE LIMA E MARTA MARIA FERREIRA LESSA
Nº9746-ANTÔNIO EZENILSON PINHEIRO PEREIRA E ALICE MOTA DE ALBU-
QUERQUE
Nº9747-YURI GALVÃO DIAS E JENNYFER THAMARIS DE MELO SOUSA
Nº9748-ADRIANO COSTA DE FREITAS E JULIANA RIBEIRO DE PAULA
Nº9749-ARY DAVIS BATISTA DE OLIVEIRA E GEORGIA MIQUELINE DE ARAU-
JO ALVES
Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO

Fortaleza-CE, 27 de junho de 2022
Fernanda Maria Alves Gomes

Oficiala



Os animais de estimação 
conquistaram os corações e as 
casas de muitos fortalezenses 
durante o período de isola-
mento, provendo uma nova 
companhia para seus tutores. 
De acordo com dados levan-
tados pela Associação Brasi-
leira da Indústria de Produtos 
para Animais de Estimação 
(Abinpet), o número de pets 
aumentou, em média, 2% 
apenas entre 2019 e 2020. 

Apesar de parecer peque-
na, essa taxa elevou o número 
de pets no Brasil para 144,3 
milhões, o que representa, 
aproximadamente, 67,6% 
da população total do país. 
Acompanhando essa eleva-
ção, o mercado de produtos 
para o setor também cresceu, 
chegando a faturar, segundo 
uma pesquisa realizada pelo 
Instituto Pet Brasil (IPB), R$ 
51,7 bilhões em 2021. 

Visando fornecer mais op-
ções de lazer para os tutores e 
adentrar esse mercado lucra-
tivo, diversos estabelecimen-
tos comerciais, entre eles os 
restaurantes, reformularam 
seu funcionamento para pro-
mover a inclusão desses ani-
mais de companhia, adotan-
do o conceito Pet Friendly. 

Segundo o secretário de 
Proteção e Bem-Estar Ani-
mal, Marcel Girão, esses 
ambientes devem fornecer 
condições mínimas de ali-
mentação adequada e de se-

gurança para serem conside-
rados aptos a receber os pets. 
Além disso, de acordo com 
ele, a adaptação dos locais vai 
além do aspecto econômico, 
uma vez que também reflete 
uma mudança cultural. 

“Isso é uma mudança cul-
tural geral, é toda uma ade-
quação. Os animais estão cada 
vez mais presentes nas vidas 
das pessoas, foram dos quin-
tais para dentro das casas e 
agora já até dormem na cama 
seus donos. Então, a criação 
dos espaços Pet Friendly, ape-
sar de vanguardista, é o refle-
xo das mudanças que já estão 
ocorrendo”, explica. 

Alguns locais já são plane-
jados com o intuito de favo-
recer a participação dos pets, 
como é o caso, segundo Va-
nessa Viana, de 35 anos, do 
Zelig Drink Bar & Brunch 
Café, situado em Fortaleza, 
onde atua como empresária e 
cozinheira. 

Vanessa relata que a inte-
ração com os bichos favorece, 
até mesmo, aos funcionários, 
os quais ficam mais felizes 
quando podem atender aos 
animais. De acordo com ela, 
o serviço apresentou um cres-
cimento significativo após a 
pandemia, o que elevou tanto 
o destaque do setor quanto a 
demanda do público. 

“Existe uma grande de-
manda por locais Pet Frien-
dly, hoje é um mercado 

muito forte, pois a presença 
dos animais na nossa vida 
é muito grande e a inclusão 
deles em todos os espaços se 
faz cada vez mais necessária”, 
complementa. 

Apesar do constante cresci-
mento deste setor, nem todos 
os tutores têm o costume de 
frequentar esses estabeleci-
mentos regularmente. Para o 
nutricionista Arthur Menezes, 
23, que teve sua primeira expe-
riência em um desses restau-
rantes neste ano, o tratamento 
que recebeu no local, a ham-
burgueria Porpino Burguer, foi 
muito diferente do que estava 
acostumado a vivenciar quan-

do saía com seu cachorro para 
centros comerciais. 

Ele reforça que a diversida-
de de empreendimentos que 
oferecem serviços Pet Frien-
dly é importante tanto para a 
inclusão dos pets, quanto para 
promover o bem-estar de seus 
donos, uma vez que esses lu-
gares oferecem mais comodi-
dade e ampliam as suas op-
ções de entretenimento. 

“Eu tenho colegas que 
adoram sair com o seu pet, é 
bom ter esses estabelecimen-
tos que o recebam; também 
tenho um colega que o pet 
dele não pode ficar sozinho, 
não consegue, ele sempre 

tem que levar para os locais 
quando vai sair. Então, é mui-
to bom que ainda mais luga-
res se tornem Pet Friendly 
para ajudar os tutores nessas 
situações, para a gente poder 
sair com os nossos cachorros 
para mais locais, não só para 
parques, praias e afins”, relata. 

Para regulamentar esses 
estabelecimentos e garantir 
a proteção dos animais, foi 
criado, em 2021, o projeto 
“Fortaleza Pet Friendly”, ge-
renciado pela Secretaria do 
Turismo de Fortaleza (SET-
FOR). Atualmente, mais de 
50 empresas e centros comer-
ciais já foram oficialmente 

classificados como próprios 
para realizar esse tipo de 
atendimento, entre eles res-
taurantes, hotéis, shoppings, 
bares e barracas de praia. 

De acordo com Valéria 
Cavalcante, comunicadora 
social e chefe de gabinete da 
SETFOR, a iniciativa avalia os 
locais com base em critérios 
que atendem, principalmen-
te, aos pets, mas enfatiza que 
os empreendimentos não po-
dem negligenciar o bem-estar 
dos clientes que não possuem 
os animais como companhia. 

“Nós enviamos um for-
mulário com requisitos bá-
sicos sobre os espaços para 
Pet Friendly, no qual existe 
a orientação para que os tu-
tores de pet e seus filhotes 
tenham uma área para faze-
rem as refeições separadas, 
como são nos shoppings. 
Hoje, você vai em quase 
100% dos shoppings e todos 
reservaram esse espaço na 
área de alimentação. Por uma 
questão de conforto para to-
dos, cuidado e respeito com 
quem não tem um pet, ser-
viços como água, saquinhos 
descartáveis para dejetos e 
limpeza também devem ser 
oferecidos”, conclui. 

Por Gabriela Guasti sob su-
pervisão dos editores de Geral

Família fazendo uma refeição em um restaurante Pet Friendly
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A festança no Cantinho do Frango não para! E continuando 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), às 18h30, com melhor da música nordes-
tina e do  forró tradicional com  sucessos inesquecíveis dos mestres Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Sivuca, além de canções autorais! Couvert: R$ 25,00

Apresentado pela 
Fundação Raimundo 
Fagner e pelo grupo 3 
Corações, o 17º Arraiá 
do Cumpadi Fagner 
contará com barracas 
de brincadeiras 
produzidas pelas 
crianças e pelos 
jovens atendidos pela 
instituição e barracas 
de comidas típicas 
feitas pelos familiares, 
nas duas cidades. Já 
em Fortaleza, o festejo 
contará também com 
um bazar organizado 
pela equipe da 
Fundação.

Com muita música, o 
evento deste ano presta 
homenagem ao Rei do 
Baião, Luiz Gonzaga, e 
ao cantor e compositor 
Raimundo Fagner. A 
Orquestra Infanto Juvenil 
FRFagner composta 
por 95 crianças e 
adolescentes, divididos 
em flautas, coral, violão 
e percussão, vai realizar 
uma apresentação em 
homenagem à parceria 
de Fagner e Luiz 
Gonzaga.

O repertório conta, 
por exemplo, com 
as canções  “Jardim 
dos Animais”, “Vaca 
Estrela e Boi Fubá”, 
“Vem Morena” e “ABC 
do Sertão”. O festejo 
em Fortaleza terá a 
regência do maestro 
Eduardo Saboya e o 
de Orós, do maestro 
Nonato Vieira.

E mais...

Pet Friendly: restaurantes da Capital apostam 
na inclusão dos animais para atrair o público 
A tendência de agregar os pets aos estabelecimentos está tomando conta da Capital e potencializando o turismo 

Um pouco de muita gente

Espaço de saúde e lazer. Para a Unimed Fortaleza, lazer e hábitos saudáveis andam juntos. Por isso, com o objetivo de promover 
mais ainda bem-estar às pessoas, a cooperativa inaugurou, no último dia 23 de junho, o Espaço Unimed Movimenta, no aterro da Praia 
de Iracema - na altura da Avenida Historiador Raimundo Girão. O Espaço oferecerá à população acessórios para a realização de cerca 
de 10 atividades esportivas, incluindo patins, skate, stand up paddle, beach tennis, futevôlei, dentre outras. Todos os equipamentos 
ficarão disponíveis para alugar por até 1 hora. O público em geral poderá alugar os acessórios trocando por uma lata ou pacote de leite 
em pó, que será doado para as instituições: Instituto da Primeira Infância – Iprede, Casa do Menino Jesus e Associação Peter Pan. Já 
os clientes Unimed Fortaleza poderão usufruir de forma gratuita. O espaço oferecerá ainda self points interativos para a população.

Maria Isabel Cabral comandou com muito sucesso a MIST, 
marca de vestuário handmade, que chega a Fortaleza para 
funcionar como uma pocket shop dentro do Donna Sallon. 

O Seminário Geração Família irá acontecer neste dia 30 
de junho, das 8h às 13 horas no auditório da FIEC, com 
vários palestrantes, como Erotilde Honório, Nazareno de 
Oliveira, Socorro França, entre outros.

Um dos pontos altos será a palestra com o tema: Equilíbrio 
emocional - mais saúde, prazer de viver e bons relaciona-
mentos, com a participação do psicólogo Marco Aurélio de 
Patrício e a educadora Graça Bringel.

Trocaram alianças na Igreja do Pequeno Grande os 
jovens Pamella Arruda e Lucas Castelo, filhos de Veruska e 
Daniel Arruda e Fernanda e André Castelo.

Os noivos receberam os cumprimentos em festa que acon-
teceu no La Maison Buffet com decoração da Triart. Celebre 
grifou todo o cerimonial.

Super badalado a festa de 15 + 2 de Cristine Ferreira, 
carinhosamente chamada de Kika. Ela é filha de Aline Fer-
reira e Newton Júnior Guimarães. O avó Vilmar Ferreira 
super emocionado no momento.

Está de volta a tradicional festa junina da Fundação Rai-
mundo Fagner! Depois de dois anos sem realização presen-
cial por conta da pandemia da Covid-19,  no dia 1° de julho 
acontece o  17º Arraiá do Cumpadi Fagner. O evento aconte-
cerá a partir das 17h nas duas sedes da FRFagner, em Fortale-
za e Orós, mantendo viva a tradição do festejo popular. Toda 
a programação é gratuita e aberta ao público.

1Verdadeira denomi-
nação: Secretaria de 

Turismo, Cultura e Meio 
Ambiente de Paracuru.

2Mariana Assis de 
Sousa, destaque como 

coroinha, cursa técnico de 
enfermagem no colégio 
Joaquim Albano e está tendo 
aulas de espanhol, francês e 
inglês, onde aos poucos vem 
dominando muito bem.

3Foi sensacional o 
sermão de domingo 

do padre Maurício 
Carlos de Lima. Sob o 
tema “somos chamados 
a seguir Jesus... Todos 
são chamados”, os fiéis 
da igreja da Piedade 
ficaram comovidos.

4Nesta época de festas 
juninas é grande a de-

manda na avenida Antônio 
Sales 836, residência de 
Rita Rabêlo de Carvalho.

5Revestiu-se de 
sucesso absoluto a 

Conferência Regional do 
Distrito 4490.

6A convenção reuniu 
representantes do 

Ceará, Piauí e Maranhão e 
teve como cenário o Hotel 
Praia Centro.

7Com sua belíssima voz, 
o tenor 0rlando Felipe 

foi um espetáculo à parte.

8A missa de encerramen-
to aconteceu domingo.

9A economista Selma 
Duarte Maia, de 

Brasília e o professor 
cearense Pedro Parente 
são os aniversariantes 
de hoje. Parabéns.

NUMERADAS

Liliane Albuquerque na turma que foi abraçar Bárbara Busgaib 
em sua sessão parabéns na casa da filha Bárbara Busgaib

Em recente encontro, amigos de infância Chiquinho Aragão, 
Totonho Laprovítera e Marcilio Fiuza

No arraiá do Ideal Clube as presenças de Wania Queiroz, Karina 
Sampaio, Fatima Duarte, Mirian Almada e Vera Tigre

FOTO ARQUIVO PESSOAL

Silvia Lila 
dos Anjos 
super feliz 
com a sua 
formatura em 
Gastronomia 
na Unifanor. 
Os formandos 
apresentaram 
um jantar, 
com menu 
completo, 
para convi-
dados que 
ficaram en-
cantados com 
as delicias 
apresentadas


