
Os cinco grandes grupamentos de atividades econômicas avaliados registraram saldos positivos em criação de empregos formais, sendo que o destaque foi o setor de serviços
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País registra criação 
de 277 mil vagas

Em maio deste ano, o Brasil registrou um saldo de 277.018 novos empregos formais,
segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, do governo federal

MERCADO DE TRABALHO

Já o total de trabalhadores celetistas – ou seja, com vínculo formal de trabalho e direitos e deveres regidos pela 
Consolidação das Leis do Trabalho – aumentou 0,67% em relação ao resultado de abril deste ano, passando de 

41.448.948 para 41.729.858. Na média nacional, os salários iniciais pagos a quem foi admitido em um novo emprego 
em maio foi de R$ 1.898,02 – valor R$ 18,05 menor que a média de R$ 1.906,54 calculada em abril. ECONOMIA9
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Mais de 300 mil 
não tomaram a 
primeira dose da
vacina no Ceará
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Cármen Lúcia pede 
posição da PGR 
sobre investigar 
Jair Bolsonaro

ÚLTIMAS8

MEC
PDT dá novo 
passo para definir 
candidato com 
reunião de Ciro

POLÍTICA3

ELEIÇÃO

Fortaleza, Ceará, Quarta-feira, 29 de junho de 2022 • Edição No 24.343 • Fundado em 24 de setembro de 1936                                                                                                                                 R$ 2,00
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Frase: “Se você não cuidar do que é 
seu ninguém vai cuidar do que é teu” 
Luiz Gasparetto

A audiência. Como dito na cabeça da coluna, foi um 
instante de amadurecimento do universo público de Fortaleza, 
discutindo em alto nivel os interesses maiores da cidade.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - Usucapião Administrativo - A Titular/Substituto(a) do 2º Registro de Imóveis de Pacatuba-CE, na 
forma da lei, faz público para ciência aos terceiros eventualmente interessados, em cumprimento ao disposto no Art. 216-A, 
§4º, da Lei 6.015/73, que por parte de LOTEAMENTO EUROPA II SPE LTDA, empresa inscrita no CNPJ nº 43.610.978/0001-
88, com endereço Av Senador Virgílio Távora, 150, Meireles, Fortaleza – CE, neste ato representado por seu sócio administrador 
DAVI PONTES CARDOSO, brasileiro, solteiro, médico, portador da Cédula de Identidade nº 97002489700 SSPDC-CE, expedida 
em 16/12/1999, inscrito no CPF/MF sob o nº 634.137.603-00, residente e domiciliado à Rua Carolina de Aquino, nº 54, bairro 
de Fátima, em Fortaleza-CE., tramita neste Registro de Imóveis pedido de reconhecimento de aquisição da propriedade de bem 
imóvel pela USUCAPIÃO ADMINISTRATIVA na qual se pretende ver reconhecida a aquisição imobiliária do imóvel a seguir 
descrito: “Um imóvel urbano formado por um polígono irregular, com área de total 42.535,85m² e perímetro igual a 958,98m, 
sito à Avenida Governador Faustino de Albuquerque, 9413, no bairro Forquilha em Pacatuba/CE, inscrito na Prefeitura Municipal de 
Pacatuba sob o nº 31596 (IPTU), com a seguinte configuração espacial, limites e confrontantes: Ao Oeste, frente, numa extensão 
total de 126,09m, formada por três segmentos não retilíneos, o primeiro medindo 36,85m, do vértice V01-V02 de coordenadas 
(este X 543018.258 / norte Y 9561964.236), o segundo medindo 45,61m, do vértice V02-V03 de coordenadas (este X 543016.782 
/ norte Y 9562001.061) e o terceiro segmento medindo 43,63m, do vértice V03-V04 de coordenadas (este X 543014.394 / norte 
Y 9562046.613), ambos extremando com a Avenida Governador Faustino de Albuquerque; Ao Norte, lado direito, numa extensão 
total de 393,01m, formada por quatro segmentos não retilíneos, o primeiro medindo 108,75m, do vértice V04-V05 de coordenadas 
(este X 543014.904 / norte Y 9562090.238), o segundo medindo 150,61m, do vértice V05-V06 de coordenadas (este X 543116.273 
/ norte Y 9562050.845), ambos extremando com a Rua 06, do Loteamento Porto da Serra de propriedade da Prefeitura Municipal 
de Pacatuba (matrícula nº 46 do CRI de Pacatuba/CE), o terceiro medindo 55,23m, do vértice V06-V07 de coordenadas (este X 
543257.019 / norte Y 9561997.248) extremando com a Área Verde 3 do Loteamento Porto da Serra de propriedade da Prefeitura 
Municipal de Pacatuba/CE (matrícula nº 46 do CRI de Pacatuba/CE) e o quarto segmento medindo 78,42m, do vértice V07-V08 
de coordenadas (este X 543308.631 / norte Y 9561977.594), extremando com a Área Institucional 2 do Loteamento Porto da 
Serra de propriedade da Prefeitura Municipal de Pacatuba/CE (matrícula nº 46 do CRI de Pacatuba/CE); Ao Leste, fundos, numa 
extensão total de 129,56m, formada por três segmentos não retilíneos, o primeiro medindo 44,84m, do vértice V08-V09 de 
coordenadas (este X 543381.590 / norte Y 9561948.846), o segundo medindo 67,25m, do vértice V09-V10 de coordenadas 
(este X 543354.993 / norte Y 9561912.751) e o terceiro segmento medindo 17,47m, do vértice V10-V11 de coordenadas (este 
X 543315.147 / norte Y 9561858.572), ambos extremando com a Estrada Vicente Ferreira e; Ao Sul, lado esquerdo, numa 
extensão total de 310,32m, formada por cinco segmentos não retilíneos, o primeiro medindo 30,41m, do vértice V11-V12 de 
coordenadas (este X 543304.602 / norte Y 9561844.640), o segundo medindo 124,76m, do vértice V12-V13 de coordenadas (este 
X 543276.577 / norte Y 9561856.440), o terceiro medindo 85,13m, do vértice V13-V14 de coordenadas (este X 543161.336 / 
norte Y 9561904.237), o quarto medindo 56,24m, do vértice V14-V15 de coordenadas (este X 543082.881 / norte Y 9561937.281) 
e o quinto segmento medindo 13,78m, do vértice V15-V01 de coordenadas (este X 543031.075 / norte Y 9561959.171), ambos 
extremando com o Imóvel de nº 9963, que faz frente para a Avenida Governador Faustino de Albuquerque, inscrito no IPTU sob 
o nº 31599, de propriedade de Francisco Adriano Alcântara Bandeira, CPF/MF nº 623.310.353-34.” As impugnações de quem se 
julgar prejudicado quanto à usucapião administrativa requerida, deverão ser apresentadas dentro do prazo legal de 15 (quinze) 
dias a contar da data da publicação do presente edital. Findo o prazo deste e não havendo impugnação será dado seguimento 
ao procedimento de usucapião. Os documentos e instrumentos referentes a usucapião estão à disposição dos interessados neste 
2º Ofício de Registro de Imóveis de Pacatuba-CE, durante as horas regulamentares. Pacatuba-CE, 08 de junho de 2022.  
Elinalva Henrique da Silva -- Oficial do Registro
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Depoimentos. Um ex-assessor especial de Milton Ribeiro faltou a quatro convocações da CGU no 
âmbito da investigação sobre o balcão de negócios que operava no ministério. Odimar Barreto dos 
Santos era um importante elo de Ribeiro com os pastores que negociavam verbas federais.NACIONAL

Brasil atinge a menor taxa de desemprego em 
sete anos

Presidente Bolsonaro sobre geração de empregos, que ele 
diz já passar de 4,2 milhões

A deputada Marília Arraes (Solidarie-
dade) reafirma sua liderança nas 
intenções de voto para o governo 
de Pernambuco, registrando 25,5% 

do total, de acordo com pesquisa do Instituto 
Potencial Inteligência, realizada entre os dias 
24 e 28 deste mês, que aponta uma surpre-
sa: em segundo lugar aparece o ex-prefeito 
de Jaboatão dos Guararapes (PE) Anderson 
Ferreira (PL), apoiado pelo presidente Jair 
Bolsonaro. Anderson tem 13,1% e Raquel 
Lyra (PSDB), em terceiro, soma 11,9%. 

Empate numérico
Estão empatados Danilo Cabral (PSB), pré-

-candidato oficial, e Miguel Coelho (União), com 
8,6%. Os demais pretendentes não chegam a 1%.

Marília perde
Quando citados os apoiadores dos candidatos, 

há mudanças: Marília cai para 20,3% se associa-
da ao presidente do partido, Paulinho da Força. 

Quem ganha
Quando o entrevistado é informado sobre o 

apoio de Bolsonaro, Anderson sobe para 16,1% 
e o apoio de Lula turbina Cabral para 14,8%. 

Registro no TSE
Assinada pelo estatístico e cientista po-

lítico Zeca Martins, a pesquisa entrevistou 
1.202 eleitores e foi registrada no TSE sob nº 
BR-08372/22.

Manobra confirmada
Relator do processo na Aneel, o diretor Hél-

vio Guerra usou redução do ICMS aprovada no 
Congresso para dizer que o aumento foi “mitiga-
do”.

Parceiros
Decisões como essas têm força de lei e preci-

sam de apenas três votos dos cinco diretores para 
serem aprovadas. Facilita a vida do lobby. 

Abriu a porteira
Com autorização para a Enel São Paulo au-

mentar tarifas, a expectativa é que outras distri-
buidoras aproveitem esse precedente para lucrar.

Nova desculpa
O diretor do Quaest disse à Band que “pes-

quisa é diagnóstico e não prognóstico”. Está 

PE: Marília lidera e Anderson aparece em 2º lugar

O PODER SEM PUDOR

A festa era em homenagem às bodas de 
ouro de Severino Teixeira, líder político 
de Areia (PB). O lendário José Américo 
compareceu, aos 92 anos, e ficou assistin-
do outro convidado ilustre João Agripino, 
entornar todas. A certa altura, Agripino 

fez um emocionado discurso e até beijou 
o Teixeira. D. Lurdinha, secretária de José 
Américo, perguntou ao chefe: - O sr. está se 
sentido bem? - Melhor do que o João Agri-
pino, que já está beijando homem e eu ainda 
não beijei nem mulher...

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Beijos paraibanos

criada a nova desculpa para a falta de coin-
cidência, cada vez mais frequente, entre pes-
quisa e resultados de eleições.

Reincidência
Governistas ingênuos acham que o 

presidente do Senado, Rodrigo Pacheco 
(PSD), não faria a sacanagem de colocar a 
proposta de CPI do MEC à frente de qua-
tro outras. Convém não duvidar.

Bolsonaro na Fox
O presidente Jair Bolsonaro concede 

entrevista nesta quarta-feira (29) ao jor-
nalista Tucker Carlson, da Fox News, que 
tem o programa de maior audiência entre 
os canais de notícias, nos Estados Unidos.

O que mudou?
É praxe a decisão da ministra do STF 

Cármen Lúcia de enviar à PGR a denún-
cia de suposta interferência de Bolsonaro 
no caso MEC. Mas o despacho rápido já 
incluiu a avaliação de “gravidade”. Fora 
dos autos.

Sucesso repetido
O Brasil gerou 1,05 milhão de empregos 

com carteira assinada entre janeiro e maio. 

É o segundo ano seguido, já que foram 1,16 
milhão no mesmo período do ano passado, 
com a reabertura da economia.

Virou case
Artigo no Wall Street Journal defendeu 

o direito do americano de ter arma e jus-
tificou falando do Brasil. “Homicídios 
caíram 34% depois que Bolsonaro tornou 
a obtenção do porte de arma mais fácil e 
mais barato”

Sem pânico
A média do painel da covid do Conass, 

com dados das secretarias estaduais de 
Saúde, aponta que 208 óbitos foram re-
gistrados por dia, na última semana. É a 
primeira vez acima dos 200, desde março.

Casus belli
O assassinato do arquiduque da Áus-

tria-Hungria Francisco Fernando e sua 
esposa Sofia, em Sarajevo, considerado o 
estopim para a Primeira Guerra Mundial, 
completou 108 anos esta semana.

Pensando bem...
...a solução é fazer uma CPI dos Três Po-

deres.

Aneel desafia lei e blinda
elétricas de ICMS menor
A Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) resolveu impedir 
que a redução do ICMS sobre 
a energia chegue ao bolso dos 
brasileiros e já autorizou au-
mento da tarifa em 12,04% em 
São Paulo, como manobra para 
que as distribuidoras transfor-
mem em lucro o que deveria 
servir como redução na conta 
dos consumidores. A estratégia 
é a mesma da Petrobras, que 
aumentou preço de gasolina e 
diesel na véspera da sanção da 
lei que limitou o ICMS, para in-
corporar a redução no posto. 
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Caso a articulação gere resultado, o Congresso ganharia ainda mais poder sobre o Orçamento

O Congresso articula am-
pliar ainda mais o poder so-
bre o Orçamento no próximo 
ano e mudar as regras para 
tornar a liberação das cha-
madas emendas de relator 
uma obrigatoriedade para o 
Palácio do Planalto. O pla-
no, que tem apoio de líderes 
do bloco do centrão, foi for-
mulado diante do cenário de 
favoritismo do ex-presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) na corrida presidencial. 
O petista é crítico desse tipo 
de emenda, que sustenta as 
negociações políticas no go-
verno do presidente Jair Bol-
sonaro (PL).

O projeto da Lei de Dire-
trizes Orçamentárias (LDO) 
de 2023, que dá as bases para 
a formulação do Orçamento, 
será usado para tentar alterar 
o tratamento a ser dado pelo 
Executivo às emendas de re-
lator. O relatório da LDO foi 
apresentado neste domingo 
(26) já com o mecanismo 
para que as emendas sejam 
obrigatoriamente executa-
das. Os cálculos prelimina-
res indicam que, no próximo 
ano, esses recursos devem 
somar cerca de R$ 19 bilhões 
no Orçamento.

Para tentar reduzir esse 
valor, o chefe do Palácio do 
Planalto em 2023 também 
precisaria aprovar um pro-
jeto no Congresso. Ou seja, 
os parlamentares teriam que 
aceitar perder parte do con-
trole sobre a verba.

Funcionamento
Emenda parlamentar é a 

forma que deputados e se-
nadores conseguem desti-
nar dinheiro do Orçamento 
federal para obras e proje-
tos em suas bases políticas. 
As emendas de relator não 
são consideradas imposi-
tivas. Essa característica, 

que transforma o uso dos 
recursos em uma exigên-
cia, é aplicada atualmente 
às emendas individuais e de 
bancada.

Hoje existem quatro ti-
pos de emendas: as indivi-
duais (que todo deputado e 
senador têm direito), as de 
bancada (parlamentares de 
cada estado definem prio-
ridades para a região), as 
de comissão (definida por 
integrantes dos colegiados 
do Congresso) e as do re-
lator (que permitem que 
congressistas mais influen-
tes possam abastecer seus 
redutos eleitorais).

A primeira vez que o 
Congresso aprovou o meca-
nismo de emenda individual 
impositiva foi durante o go-
verno da ex-presidente Dil-
ma Rousseff (PT) em meio a 
embates com o Legislativo. 
Isso foi feito via LDO, mas 
depois a obrigatoriedade de 
liberação das emendas pas-
sou a ser prevista na Consti-
tuição – mudança aprovada 
enquanto Eduardo Cunha, 

algoz de Dilma, comandava 
a Câmara.

Estratégias
Em discursos recentes, 

Lula tem indicado que o 
modelo atual das emendas 
de relator não deve perma-
necer em eventual governo 
do petista. A campanha do 
ex-presidente tem estuda-
do propostas para mudar 
as regras dessas emendas, 
com uma alternativa sendo 
dar mais poder aos minis-
térios na decisão de libe-
ração da verba para obras 
e projetos pelo país – pe-
tistas, porém, reconhecem 
que o fim das emendas de 
relator não seria aprovado 
pelo Congresso.

A estratégia dos líderes 
no Congresso é garantir que 
as emendas de relator conti-
nuem atreladas aos deputa-
dos e senadores. O relator da 
LDO de 2023, senador Mar-
cos do Val (Podemos-ES), 
disse que o objetivo do meca-
nismo é deixar o Congresso 
mais independente do futuro 

governo. “Essa é a intenção. 
Eu não sou bolsonarista. Eu 
sou um aliado [do atual go-
verno], mas não um aliena-
do. Sou um governista. Se no 
ano que vem a democracia 
decidir eleger outra pessoa, 
eu quero trabalhar para aju-
dar meu país e meu estado”, 
afirmou o relator.

O movimento tem sido pa-
trocinado pelo centrão – gru-
po de partidos que compõem 
a base de apoio de Bolsonaro 
no Congresso. Os maiores 
expoentes são PL, PP e Repu-
blicanos. Essa trinca partidá-
ria está unida na campanha à 
reeleição de Bolsonaro e inte-
grantes dessas siglas temem 
que Lula mude as regras do 
jogo, que hoje tem dado ao 
Congresso maior influência 
política sobre o Orçamento. 
Propostas de mudanças no 
funcionamento das emen-
das de relator em eventual 
governo Lula devem enfren-
tar resistência dos aliados de 
Bolsonaro, que perderiam 
os privilégios dados a parla-
mentares desse grupo.

No Senado, oposição 
entrega pedido para 
abrir CPI do MEC

O líder da oposição no 
Senado, Randolfe Rodrigues 
(Rede-AP), protocolou nes-
ta terça-feira (28) o reque-
rimento para a instalação 
de uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito (CPI) 
para investigar o balcão de 
negócios do Ministério da 
Educação sob o governo do 
presidente Jair Bolsonaro 
(PL). O próximo passo para 
a instalação da comissão é 
a leitura do requerimento 
em plenário pelo presidente 
da Casa, Rodrigo Pacheco 
(PSD-MG), sendo que não 
há prazo para isso.

Pacheco vem sofrendo 
pressão dos governistas 
para que segure a instalação 
da comissão, mas outros 
parlamentares da casa ainda 
consideram sua posição 
uma incógnita. Na semana 
passada, o senador minei-
ro chegou a afirmar que a 
proximidade das eleições 
“atrapalha” uma CPI. Nos 
últimos dias, no entanto, 
ele tem sinalizado que a 
análise do requerimento 
será “regimental”, e não 
“político”, e que vai abrir 
a comissão se o requeri-
mento preencher todos os 
requisitos. No ano passado, 
Pacheco segurou a insta-
lação da CPI da Covid por 
quase dois meses, mas de-
pois foi obrigado a instalá-la 
após decisão do Supremo 
Tribunal Federal (STF).

O requerimento pro-
tocolado por Randolfe 
Rodrigues, que é coordena-
dor da campanha de Lula 
ao Planalto, conta com a 
assinatura de 30 senadores, 
três a mais que o necessá-
rio. Haviam confirmado a 
adesão nas últimas horas os 
emedebistas Marcelo Castro 

(MDB-PI) e Confúcio 
Moura (MDB-RO). Logo 
após o requerimento ser 
protocolado, o senador Jar-
bas Vasconcelos (MDB-PE) 
também apresentou reque-
rimento para acrescentar a 
sua assinatura, elevando o 
total para 31 senadores.

O líder da oposição 
afirmou que agora espera 
que o documento seja lido 
em plenário por Pacheco 
até amanhã (30). O senador 
evitou comentar se a oposi-
ção pretende tomar alguma 
medida, como ingressar 
com ação no STF caso a 
instalação não ocorra.

Governistas
Nos últimos dias, lideran-

ças do governo iniciaram 
uma ofensiva para tentar 
barrar a instalação, com 
um dos flancos tendo sido 
justamente buscar retirar 
a adesão ao documento. 
Em outra frente, lideran-
ças governistas também 
apontam que há três CPIs já 
protocoladas anteriormente 
e argumentam que a instala-
ção deve seguir uma ordem 
de antiguidade. Governistas 
ameaçam ingressar com 
ação no STF para que esse 
critério seja seguido.

Enquanto a oposição 
protocolava o requerimento 
de CPI, o líder do governo 
Carlos Portinho (PL-RJ) 
encaminhou ofício a Pache-
co solicitando a leitura – e 
consequentemente a insta-
lação – de outras três CPIs 
propostas por senadores 
governistas: CPI das ONGs 
que atuam na Amazônia, do 
aumento da criminalidade 
na região Norte e para in-
vestigar as obras paradas do 
Ministério da Educação. 

Congresso articula obrigar 
emendas de relator em 2023
O movimento tem como pano de fundo um cenário favorável a Lula
nas pesquisas eleitorais. O ex-presidente tem dito que alteraria as regras
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Diariamente as orientações para administração das doses são divulgadas no site da Prefeitura de Fortaleza
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NAI. O Governo do Ceará entregou ontem o Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), que objetiva promover atendi-
mento eficaz,  humano e educativo aos adolescentes que tenham cometido algum ato infracional. Os profissionais 
que participarão do núcleo e as políticas de acolhimento serão de responsabilidade da Prefeitura de Fortaleza.CIDADES
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Desde o início da pan-
demia em 2020, o Ceará já 
confirmou 1.262.880 ca-
sos de covid-19. Destes, 
1.127.848 foram recupera-
dos. Atualmente, cerca de 20 
mil notificações estão sen-
do investigadas. De acordo 
com dados disponibilizados 
pela plataforma IntegraSUS, 
27.175 cearenses perderam 
a vida em decorrência do 
novo coronavírus.

Mesmo assim, segundo 
estimativa do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), cerca de 300 
mil pessoas podem ainda 
não ter iniciado o esquema 
vacinal primário. O IBGE 
estima que a D1 tenha tido 
uma cobertura vacinal de 
95,57% no Ceará, porcen-
tagem esta que se encontra 
acima da meta estabelecida 
pelo Ministério da Saúde 
que é de 90%, porém, den-
tre os 4,43% restantes estão, 
aproximadamente,  377.472 
pessoas. “A população não 
vacinada, além de estar ex-
posta a maior risco de in-
fecções graves de covid-19, 
também aumenta o risco 
de perpetuar a circulação 
do vírus. Somente uma po-
pulação com alta cobertura 
vacinal oferece dificuldade 
para o vírus se disseminar”, 
afirma o infectologista Da-
nilo Campos.

É válido ressaltar que 
todos os números são uma 
estimativa, não sendo pos-
sível determinar quantida-
des exatas. Para a também 
infectologista Sara Veras, a 
mutação constante do vírus 
e o fato de que existem pes-
soas que não completaram 
o esquema vacinal são fato-
res que impactam significa-
tivamente na impossibilida-
de de determinar se um dia 
as condições pré-pandemia 
serão vividas novamente. “A 
gente espera que o vírus se 
torne menos agressivo, mas 
é incerto, não há como sa-
ber quando será e nem se 

está perto ou longe”, afirma.
Até o momento de pro-

dução deste texto, mais de 
21 milhões de doses foram 
aplicadas no Ceará e a co-
bertura vacinal da D2 é de 
90,98%. A Secretaria de 
Saúde do Estado (SESA) in-
formou que 1.101.389 pes-
soas já estão aptas a tomar a 
primeira dose de reforço da 
vacina (D3), pois já se pas-
saram 4 meses da aplicação 
da D2. É possível consultar 
diariamente as condições 
e os locais específicos para 
a administração dos imu-
nizantes em cada caso no 
site da Gestão Municipal de 
Fortaleza. “As vacinas de re-
forço aumentam a concen-
tração de anticorpos no in-
divíduo, reduzindo o risco 
de escape imunológico do 
vírus, que é a capacidade do 
vírus de driblar o sistema 
imune do humano”, destaca 
Danilo Campos.

O uso de máscaras
Em um contexto de fle-

xibilização de medidas, o 

Governo do Ceará deixou 
de exigir o uso de máscaras 
de proteção ainda em abril. 
Porém, por conta do receio 
de que uma nova onda volte 
a preocupar a saúde do povo 
cearense, o Comitê Estadual 
de Enfrentamento à Pande-
mia continua avaliando os ín-
dices do estado regularmente.

Na última reunião, re-
alizada na sexta-feira, 24, 
a governadora Izolda Cela 
anunciou que o decreto que 
determina a recomendação 
do retorno ao uso das más-
caras será mantido por conta 
de um aumento no número 
de casos no estado. “Muito 
em função da vacina, não te-
mos aumento na quantidade 
de internações graves nem 
registro de óbitos. Seguimos 
com a recomendação do uso 
de máscaras em locais fecha-
dos, sobretudo escolas, e es-
paços abertos com aglome-
ração”, disse.

Ainda nesta semana, o 
município de Barbalha tor-
nou obrigatório o retor-
no ao uso de máscaras em 

ambientes fechados, bem 
como recomendou o uso 
da proteção também em 
ambientes abertos. As de-
terminações durarão até, 
pelo menos, o dia 3 de 
julho. “Se aumentar o nú-
mero de casos e o compor-
tamento do vírus for mais 
agressivo, talvez tornem-se 
as máscaras obrigatórias. 
Mas, idealmente, como ain-
da não temos muitos casos 
graves, talvez seja interes-
sante usar a máscara cirúrgi-
ca em grandes aglomerações 
e ambientes hospitalares”, 
opina Sara Veras.

De acordo com ela, a 
máscara é um equipamento 
fundamental para evitar a 
disseminação do vírus. “A 
partir do momento que se 
usa uma máscara evita-se a 
disseminação do vírus em 
mais de 90%. Enquanto ti-
ver pandemia, se as pessoas 
forem a locais com grande 
risco de contaminação, o 
uso da máscara é primor-
dial”, explica.

(Yasmin Rodrigues)

A governadora Izolda Cela lançou semana passada, mais 
precisamente na última sexta-feira,24/96, mais de 10 mil 
vagas de qualificação profissional com a certificação de 
jovens do Primeiro Passo. Foram exatos 3.416 jovens do 
Programa Primeiro Passo. E, com o objetivo de qualificar 
e apoiar mais jovens cearenses, a governadora Izolda Cela 
lançou mais de 10 mil novas vagas de qualificação profissio-
nal para os 184 municípios cearenses. A solenidade ocorreu 
no Palácio da Abolição, em Fortaleza. Também estiveram 
presentes, a titular da Secretaria de Proteção Social, Justi-
ça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Oné-
lia Santana (Foto); a defensora geral do Ceará, Elizabeth 
Chagas; o procurador do Ministério Público do Trabalho 
(MPT-CE) e coordenador da Rede Peteca, Antônio Lima; 
o secretário-executivo da Proteção Social, Francisco Ibia-
pina; a assessora especial de Acolhimento aos Movimentos 
Sociais, Zelma Madeira; a ex-secretária da Proteção Social, 
Socorro França; e demais autoridades.

Qualificação profissional

Vem por aí
Ao longo de 2022, a SPS ofertará mais de 26 mil vagas 

de capacitação profissional. Além do Primeiro Passo e 
Criando Oportunidades, também serão abertas vagas 
no programa Superação, além dos seus equipamentos de 
inclusão social (três Complexos Sociais Mais Infância, 
sete Centros de Inclusão Tecnológica e Social e Parque 
Dom Aloísio Lorscheider). A governadora Izolda Cela 
pontuou a importância das escolhas que se faz na ju-
ventude e como isso pode impactar na vida de cada um, 
destacando a importância de programas como o Criando 
Oportunidades e o Primeiro Passo para posicionar o 
jovem no mercado de trabalho.

POLÍCIA CIVIL FORTE
Na opinião do Delegado de Polícia Civil, Professor 

Universitário (Unifor) e mestre em Direito e Gestão de 
Conflitos, Nartan da Costa Andrade, "Uma Polícia Civil 
Forte, a Sociedade Agradece". Lembra que a Constituição 
Federal de 1988 preconiza que às polícias civis, dirigidas 
por delegados de Polícia de Carreira, incumbe, ressalvada 
a competência da União, às funções de polícia judiciária 
e a apuração de infrações penais, exceto as militares.

PODER CONSTITUCIONAL
Dr. Nartan, que vi menino, filho de meus saudosos 

amigos Iracilda e Narcílio Andrade (O Rei do Montese, 
em Fortaleza), destaca que a polícia civil tem a atribuição 
constitucional de atuar para apurar a autoria e materialida-
de delituosa, compondo assim a estrutura organizacional 
da segurança pública estadual. Que o Governo qualifique 
e dê cada vez mais condições de trabalho aos profissionais 
da nossa Polícia Civil. A sociedade Agradece!

Importante saber
As mais de 10 mil vagas serão destinadas aos 184 

municípios que vão formar turmas dos Programas Criando 
Oportunidades e Primeiro Passo, que conta com três 
linhas de ação: Jovem Bolsista, Jovem Aprendiz e Jovem 
Estagiário. As oportunidades serão distribuídas da se-
guinte forma: 4.440 para o Criando Oportunidades; 6.875 
para o Primeiro Passo (Jovem Bolsista, Jovem Aprendiz e 
Jovem Estagiário). Em Fortaleza, as vagas contemplam as 
linhas do Jovem Estagiário e Jovem Aprendiz, e os inte-
ressados devem se inscrever no site www.sps.ce.gov.br. 
No interior, os interessados devem procurar as secretarias 
municipais de assistência social.

E mais
O programa Criando Oportunidades terá 222 turmas e 

o Primeiro Passo Jovem Bolsista, 123 turmas. Na linha 
Jovem Aprendiz, o quantitativo de vagas é determinado 
conforme a demanda das empresas, ficando a cargo das 
secretarias de proteção social dos municípios os encami-
nhamentos junto aos programas.

Abordagem
Os cursos de formação do Criando Oportunidades abor-

dam mercado de trabalho, empregabilidade e ética profis-
sional; empreendedorismo; e direitos sociais, cidadania e 
meio ambiente. As áreas ocupacionais atendidas são beleza 
e cuidados ocupacionais; Apoio educacional; Mecânica; 
Gestão e Negócios; Informática; Construção civil; Gastrono-
mia; Confecção de vestuário; e Artesanato e Design.

COVID-19
Mais de 300 mil pessoas 

não tomaram a D1 no Ceará
Estimativa do IBGE aponta que a cobertura vacinal da D1 foi de 95,57%; 

cerca de 1 milhão de pessoas já estão aptas a tomar a D3 no estado

Prefeitura Municipal de Parambu - Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 2022.06.24.001-SEIN-
FRA. 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 pavimentação asfáltica em tratamen-
to superficial duplo (TSD) e Sinalização sobre base de solo compactado, na estrada que liga o distrito 
de Novo Assis a BR-020 no Município, referente ao PT 1081728-81, parte integrante deste processo. 
Procedimento Licitatório: Concorrência Publica Nº 2022.03.28.001-SEINFRA. tendo em vista a mo-
dificação no valor global, em virtude de uma atecnia na proposta de preços, o item 6.4.1 apresentou 
divergência na sua multiplicação acarretando valor diferente ao exibido na referida proposta. 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 cláusula terceira 
deste contrato de R$ 10.094.010,84 (dez milhões, noventa e quatro mil, dez reais e oitenta e qua-
tro centavos) para R$ 10.094.010,83 (dez milhões, noventa e quatro mil, dez reais e oitenta e três 
centavos), desta forma ficará atualizada as informações do referido contrato. As demais cláusulas e 
condições pactuadas permanecerão inalteradas e em plena vigor. 

Prefeitura Municipal de Parambu - Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 2022.06.24.003-SEIN-
FRA. - Contratante e signatário: Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Econômico, Wander-
ley Pereira Diniz - Ordenador de despesas da Secretaria. Contratado: ATL Construções e Serviços 
Eireli. Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de pavimentação asfáltica e sina-
lização sobre solo compactado nas Vilas de Serra das Moças e Bacural no Município, conforme PT 
N º 1081037-22. Procedimento Licitatório: Concorrência Publica Nº 2022.03.28.002-SEINFRA. tendo 
em vista a modificação no valor global, em virtude de uma atecnia na proposta de preços LOTE 02, 
nos itens 2.1.1, 5.2.2 e 6.4.1, pois apresentaram divergência na sua multiplicação acarretando valor 
diferente ao exibido na referida proposta. Neste sentido por se tratar de uma simples falha de preen-
chimento de planilha não obstando a legalidade da proposta, a mesma foi retificada e teve o seu valor 
global atualizado constante na cláusula terceira deste contrato de R$ 4.844.391,45 (quatro milhões 
oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos) para 
R$ 4.844.391,49 (quatro milhões oitocentos e quarenta e quatro mil trezentos e noventa e um reais 
e quarenta e nove centavos), desta forma ficará atualizada as informações do referido contrato. As 
demais cláusulas e condições pactuadas permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

Prefeitura Municipal de Icó - Extrato da Ata de Registro de Preços - Contratante e signatário: Secre-
taria de Agricultura e Recursos Hidricos, Arthur Bezerra Barros, Ordenador de Despesas da Secre-
taria. Extrato da Ata de Registro de Preços N.º 06.001/2022-SRP, resultante do Pregão Eletrônico 
Nº 06.001/2022-PERP. Objeto: Registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de doses 
de sêmen bovino, das raças Holandês, Gir e Girolando, nitrogênio líquido refrigerado, incolor e 
inodoro, utensílios e materiais para utilização no melhoramento genético do rebanho bovino leiteiro 
do município. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: A presente Ata terá validade de 12 
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Valor Global da Ata de Registro de Preços: R$ 
31.299,72 (trinta e um mil duzentos e noventa de nove reais e setenta e dois centavos). Contratado: 
Alta Genetics do Brasil Ltda, através de seu representante legal, o Sr. Giovanni Gonçalves Araújo. 
Data da assinatura da Ata de Registro de Preços: 22/06/2022.

Prefeitura Municipal de Parambu - Primeiro Termo de Apostilamento ao Contrato 
2022.06.24.002-SEINFRA. Contratante e signatário: Secretaria de Infraestrutura e Desenvol-
vimento Econômico, Wanderley Pereira Diniz- Ordenador de despesas da Secretaria. Contra-
tado: ATL Construções e Serviços Eireli. Objeto: Contratação de empresa para execução dos 
serviços de pavimentação em concreto betuminoso usinado a quente e sinalização das ruas da 
zona rural do município, conforme PT Nº 1076827-16. Procedimento Licitatório: Concorrência 
Publica Nº 2022.03.28.002-SEINFRA. tendo em vista a modificação no valor global, em virtude 
de uma atecnia na proposta de preços LOTE 01, nos itens 1.1.2, 1.1.6, 4.1.1, 4.1.2, 4.2.2, 
4.2.3, 4.3.1, 5.1.1, 5.1.2, 6.1.1 e 6.2.1 pois apresentaram divergência na sua multiplicação 
acarretando valor diferente ao exibido na referida proposta. 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 cláusula terceira deste contrato 
de R$ 3.081.104,88 (três milhões e oitenta e um mil cento e quatro reais e oitenta e oito cen-
tavos) para R$ 3.081.104,89 (três milhões e oitenta e um mil cento e quatro reais e oitenta e 
nove centavos), desta forma ficará atualizada as informações do referido contrato. As demais 
cláusulas e condições pactuadas permanecerão inalteradas e em pleno vigor.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Extrato do 1º Termo Aditivo dos contratos resultante do Toma-
da de Preços nº 00.003/2021-TP: Nº 00.003/2021-01; Nº 00.003/2021-02; Nº 00.003/2021-03; Nº 
00.003/2021-04; Nº 00.003/2021-05; Nº 00.003/2021-06; Nº 00.003/2021-07; Nº 00.003/2021-08. 
Contratantes: Controladoria Geral do Município, Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria 
de Desenvolvimento Urbano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Secretaria de Segurança Pública, 
Trânsito e Cidadania, Secretaria da Saúde, Secretaria da Educação, Secretaria de Administração, Se-
cretaria de Desenvolvimento Social. Contratada: Xcontrol Consultoria em Tecnologia da Informação 
e Controles LTDA através de seu representante legal o Sr. Cleverson Gonçalves Ximenes. Objeto: 
Contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria de controle interno, 
junto às diversas secretarias do município. O presente termo aditivo tem por objetivo prorrogar o prazo 
de vigência pelo período de 11 meses, a partir de 15/05/2022. Signatários Contratantes: Nilo Lopes 
da Costa Neto, José Erismá Nobre da Silveira Filho, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Armstrong Braga 
Ferreira, Lady Daiana Arruda Mota, Verúzia Jardim de Queiroz, Roberta Glicya de Sá Felix, Izaura 
Gomes do Nascimento. Data das assinaturas: 05/05/2022.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria da Saúde, Lady Diana Arruda 
Mota, Secretária.  Extrato do contrato resultante do Pregão Eletrônico nº 00.004/2021-PERP: nº 
00.004/2021-81SMS - Valor global: R$ 202.625,80 - Contratada: K. R. de Castro, através de sua 
representante legal, a Sra. Klébia Ribeiro de Castro. Objeto: Aquisição de material de expediente e 
descartável para atender as necessidades das diversas secretarias do município. Prazo de vigên-
cia: até 31/12/2022, contados a partir da assinatura. Assina pela contratante: Data das assinaturas 
dos contratos: 21/06/2022.

Prefeitura Municipal de Senador Pompeu. O Presidente da Comissão de Licitação torna pú-
blico resultado da fase de proposta de preços referente à Licitação de Concorrência Pública N° 
SI-CP002/2022, contratação de empresa especializada para pavimentação asfáltica em TSS da 
estrada que liga a rodovia Federal BR-226 ao distrito de São Joaquim, através da Secretaria de 
Infraestrutura, deste município, conforme projeto básico, parte integrante deste processo. A empre-
sa ARN Construções Ltda, é declarada vencedora da presente licitação, tendo apresentado menor 
preço global na importância de R$ 7.063.666,19 (sete milhões, sessenta e três mil, seiscentos e 
sessenta e seis reais e dezenove centavos). Íntegra dos documentos na Sala de Licitações à Ave-
nida Francisco França Cambraia, n° 265, Centro, Senador Pompeu/CE. Fica a partir desta publica-
ção, aberto prazo recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea “b” da Lei nº 8.666/93. Ao tempo 
em que, tendo em vista a necessidade administrativa relativa à execução do serviço, objetivando 
ainda, dar celeridade ao processo licitatório, solicitamos que caso não haja interesse de interpor 
recurso da decisão do julgamento das propostas de preços, que apresente formalmente manifesta-
ção de abdicar do prazo recursal para e-mail: cplsenadorp@gmail.com, ou para o endereço acima 
citado. José Higo dos Reis Rocha.

Prefeitura Municipal de Quixadá - Resultado de Julgamento das Proposta - O Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público o resultado do julgamento das propostas da Tomada de 
Preços Nº 07.004/2022 TP. Propostas Classificadas: 1º lugar Abrav Construção Serviços, Even-
tos e Locações Eireli - EPP, inscrita no CNPJ: 12.044.788/0001-17,  com valor global de R$ 
109.432,68; 2º JRA Construções e Empreendimentos Ltda, Inscrita no CNPJ: 39.955.838/0001-
74 com valor global de R$ 112.382,51; 3º Lexon Serviços & Construtora Empreendimentos 
Eireli, inscrita no CNPJ: 07.191.777/0001-20 com valor global de R$ 116.457,61; 4º Sertão 
Construções Serviços e Locações Ltda, inscrita no CNPJ: 21.181.254/0001-23 com valor global 
de R$ 223.161,55, dessa forma as empresas acima atenderam todos os itens do item 5 e 5.2.1: 
Propostas Desclassificadas: LB Construções Eireli, inscrita no CNPJ: 40.454.732/0001-76 não 
apresentou declaração com as despesas necessárias conforme letra I do item 5.2.1. Empresa 
Prime Construções e Locação Eireli, inscrita no CNPJ: 19.967.758/0001-21 não apresentou 
declaração com as despesas necessárias conforme letra I do item 5.2.1 do edital. Empresa 
Real Serviços Eireli, inscrita no CNPJ Nº 37.452.665/0001-46 não apresentou declaração com 
as despesas necessárias conforme letra I do item 5.2.1. A comissão informa que a ata da 
sessão de Julgamento da Proposta Comercial está disponível no site: www.tce.ce.gov.br, em 
conformidade o art. 109, inciso I, alínea “b” da Lei Federal nº 8.666/93, ficará aberto o prazo 
para interposição de recursos, que o processo será encaminhado às autoridades competentes 
para fins de Adjudicação e Homologação. Maiores informações através do e-mail: centraldecon-
tratos.quixada@gmail.com. Edmilson Mota Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim, CNPJ: 007.744.333.0001-68. Torna Público que requereu 
a Autarquia Municipal de Meio Ambiente de Quixeramobim a: Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC para o empreendimento Central Municipal de Resíduos - CMR com área de 
15000m², localizado na Fazenda Betânia, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.



INTERNACIONAL
Fome. Líderes do G7, o grupo das sete maiores economias do mundo, comprometeram-se nesta 
terça (28) a investir US$ 4,5 bilhões para atenuar a insegurança alimentar global acelerada na 
Guerra da Ucrânia. Eles reiteraram o pedido para que Moscou permita o escoamento de grãos.
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Ucrânia: ataque a 
shopping deixa ao 
menos 18 mortos

Pelo menos 18 pessoas 
morreram e mais 59 fica-
ram feridas após um ataque 
com mísseis da Rússia nesta 
segunda-feira (27) a um 
shopping em Kremenchuk, 
na Ucrânia. Os números 
foram atualizados por Kiev 
em novo balanço divulgado 
nesta terça-feira (28).

“É um ato de terrorismo 
contra civis”, afirmou o go-
vernador regional, Dmitro 
Lunin. A mensagem sugere 
que não havia alvos mili-
tares que a Rússia poderia 
estar mirando nas proximi-
dades do shopping.

O exército russo afirmou 
que atacou um depósito de 
armas em Kremenchuk, 
o que provocou explosões 
que incendiaram um centro 
comercial que, segundo as 
autoridades, estava fechado. 
“As explosões de munição 
para armas ocidentais pro-
vocaram um incêndio no 
shopping próximo, que não 
estava operacional no mo-
mento”, afirmou o exército 
em comunicado.

Relato
O ataque foi relatado pelo 

presidente da Ucrânia, Vo-
lodimir Zelenski, mais cedo 
ao afirmar que um estabe-
lecimento comercial lotado 
havia sido atingido pela 
artilharia russa. Em uma 
mensagem no Telegram, o 
presidente disse que mais de 
1.000 pessoas estavam no 
centro comercial no mo-
mento do ataque. Ele não 
deu detalhes sobre as mortes, 
mas disse que “é impossível 
sequer imaginar o número 
de vítimas”. “É inútil espe-
rar da Rússia a decência e a 
humanidade”, escreveu.

“O ataque russo de hoje 
contra um shopping center 
em Kremenchuk é um dos 
atos terroristas mais escan-
carados da história europeia. 
Uma cidade pacífica, um 
centro comercial comum, 
onde havia mulheres, 
crianças, civis comuns”, disse 
Zelenski em vídeo publicado 
no Telegram.

Pelas redes sociais, o Esta-
do-Maior das Forças Arma-
das da Ucrânia compartilhou 
o relato de Zelenski com 
um vídeo do shopping em 
chamas e uma densa fumaça 
escura saindo do local.

Ao menos 50 pessoas foram 
encontradas mortas na segun-
da-feira (27) dentro e ao redor 
de um caminhão abandonado 
em San Antonio, no estado do 
Texas, nos EUA. Há suspeita 
de que as vítimas sejam imi-
grantes que entraram no país 
de maneira irregular. Outras 
16 pessoas, incluindo menores 
de idade, foram encontradas 
vivas e levadas a hospitais lo-
cais. Alguns dos sobreviven-
tes tiveram insolação, segun-
do o Corpo de Bombeiros. O 
Departamento de Segurança 
Interna dos EUA investiga o 
caso, e policiais fazem buscas 
pelo motorista do veículo.

A causa das mortes é desco-
nhecida. O chanceler do Mé-
xico, Marcelo Ebrard, chamou 
o caso de “tragédia” e afirmou 
que o cônsul mexicano estava 
indo à região. Ele atualizou o 
número de mortos e informou 
que, das 50 vítimas, 22 eram do 
México, 7 eram da Guatemala, 
e 2, de Honduras. As demais 
não foram identificadas.

Nacionalidades
As nacionalidades são as 

principais entre as detenções 
realizadas pela patrulha dos 
EUA na fronteira sul do país. 
Durante o último ano fiscal, 
encerrado em setembro pas-
sado, 1,7 milhão de migran-
tes foram detidos, uma cifra 
recorde. De lá até maio des-
te ano, mais de 1,5 milhão 
de detenções foram relata-
das, segundo o Serviço de 
Alfândegas e Proteção das 
Fronteiras (CBP, na sigla em 
inglês). “A situação dos imi-
grantes em busca de refúgio 
é sempre uma crise humani-
tária”, disse o prefeito de San 
Antonio, Ron Nirenberg. 
“Mas, nesta noite, estamos 
lidando com uma terrível 
tragédia humana.”

San Antonio fica a cerca 
de 250 km da fronteira com 
o México e é um importante 
ponto de trânsito para imi-
grantes que vão do Texas para 
outros estados dos EUA. Há 
uma onda de calor na região, 
o que deixa os imigrantes 
mais vulneráveis -nesta se-
gunda, a temperatura máxima 
registrada foi de 39,4º C.

O caminhão foi deixado 

perto de uma ferrovia e de um 
terreno com carros abando-
nados em uma área remota 
na zona sul da cidade. Ima-
gens em redes sociais mos-
tram viaturas e ambulâncias 
ao redor do veículo. A área é 
conhecida pelos moradores 
da região como ponto de de-
sembarque para imigrantes, 
disse ao New York Times a 
dona de casa Ruby Chavez, 
53, que mora perto do local.

O caminhão foi descober-
to por um funcionário de 
uma empresa que teria ou-
vido gritos de socorro, dis-
se o chefe do departamento 
de polícia de San Antonio, 
William McManus. Três pes-
soas foram detidas. Segundo 
o jornal local San Antonio 
Express-News, uma empresa 
de transportes no sul do Te-
xas alegou que o veículo en-
contrado foi clonado a partir 
de um dos caminhões de sua 
frota -seriam dois veículos 
diferentes, porém com a mes-
ma cor e com os mesmos nú-
meros de identificação.

O governador do Texas, 
Greg Abbott, usou o caso para 

criticar o presidente dos EUA. 
“Essas mortes estão na conta 
de [Joe] Biden. São o resulta-
do de suas políticas mortais 
de fronteira aberta.”

Abbott, um republicano, é 
um crítico ferrenho da imi-
gração, que usa como argu-
mento frequente para criti-
car Biden. Diferentemente 
do que ele disse, no entanto, 
as fronteiras permanecem 
fechadas para a maioria dos 
migrantes sob a justificativa 
da política conhecida como 
Título 42 -iniciada pelo ex-
-presidente Donald Trump e 
sustentada por Biden.

Regra
A regra permite ao gover-

no impedir a entrada de es-
trangeiros durante emergên-
cias sanitárias. Na prática, os 
imigrantes nem sequer têm o 
direito de realizar o pedido de 
asilo, já que são barrados an-
tes disso. Especialistas apon-
tam que, num efeito rebote, a 
medida apenas multiplicou o 
número de detenções, já que 
vários fazem tentativas rein-
cidentes de cruzar a fronteira.

50 pessoas são encontradas 
mortas em caminhão nos EUA
Há suspeita de que as vítimas sejam imigrantes que entraram no país de maneira 
irregular; tragédia ocorreu na cidade de San Antonio, no estado do Texas

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

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.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIÚBA - AVISO DE LICITAÇÃO - 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00.010/2022-SRP Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA 
PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
MATERAIS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GUAIÚBA-CE. O prazo de cadastramento das Cartas 
Propostas será até às 08h59min do dia 13 de JULHO de 2022, com abertura para análise 
das propostas às 09h00min e Sessão de Disputa de Lances às 10h00min. O edital poderá 
ser adquirido nos endereços eletrônicos www.comprasgovernamentais.gov.br e www.tce.
ce.gov.br a partir da data desta publicação. Informações: Na sede da Comissão Central 
de Licitação e Pregões, na Rua. Pedro Augusto, nº 53, Centro, Guaiúba/CE ou licitacao.
guaiuba87@outlook.com. Guaiúba/CE, 28 de junho de 2022 – Rosicleia da Silva 
Magalhães – Presidente e Pregoeira da CCLP.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – PUBLICAÇÃO 
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 
03.02/2022-TP. A Comissão de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o re-
sultado da fase de julgamento de Propostas referente tomada de preços Nº 03.02/2022-TP, 
cujo objeto é a contratação de serviços de obras de urbanização (requalificação urbana) 
do centro da cidade, no município de Araripe – CE, conforme convenio N° 075/2022,decla-
rando: Propostas desclassificadas: J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; RAMALHO 
SERVIÇOS E OBRAS LTDA; PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP; SL CONSTRU-
ÇÃO E SERVIÇOS EIRELI-ME; ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; DINAMI CON-
TRUÇÕES E INCORPORAÇÃO LTDA; TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA-ME; CONS-
TRUTORA VIPON EIRELI; AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS; MOMENTUM 
CONSTRUTORA LIMITADA; ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇOES LTDA; Pro-
postas classificadas: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS EIRELI-
-ME; AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; G7 CONSTRUÇOES E 
SERVIÇOS EIRELI-EPP; H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇOÃO EIRELI-ME; VENUS SER-
VIÇOS E ENTRETENDIMENTOS LTDA; S&T CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES DE MÃO 
DE OBRA LTDA-ME; TEOTONIO CONSTRUÇOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS 
EIRELI-ME; TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIREL; SERTAO CONSTRU-
ÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; CONSTRUTORA RARIBE LTDA-ME; META EM-
PREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME; NOR-
DESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA LDTA-EPP; ELETROPORT SERVIÇOS 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP; ROMA CONSTRUTORA EIRELI-ME;  CON-
TRUTORA NOVA LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME; A.I.L CONSTRUTORA 
LTDA-ME; PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; N3 EMPREENDIMEN-
TOS E PARTICIPAÇÕES, por atenderem as exigências exigidas do edital. Após análise das 
Propostas de Preços das empresas classificadas chegamos ao seguinte resultado: sagrou-
-se vencedora a empresa META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME, no valor total de R$ 1.520.218,62 (um milhão, quinhentos 
e vinte mil, duzentos e dezoito reais e sessenta e dois centavos). A Comissão de licitação 
declara aberto o prazo recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Araripe - CE, 
28 de junho de 2022.Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – PUBLICAÇÃO 
DO RESULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 
03.03/2022-TP. A Comissão de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o re-
sultado da fase de julgamento de Propostas referente tomada de preços Nº 03.03/2022-TP, 
cujo objeto é a contratação de serviços de obras de pavimentação em paralelepípedo (Bair-
ro Campo de Avião), no município de Araripe – CE, conforme convenio N° 76/2022,decla-
rando: Propostas desclassificadas: IPN – CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME; ELE-
TROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇOESLTDA; CONSTRUTORA NOVA LIDERANÇA 
EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME; J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; RAMALHO 
SERVIÇOS E OBRAS LTDA; MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; CONSTRUTO-
RA VIPON EIRELI; PODIUM EMPREENDIMENTOS LTDA-EPP; S. L. CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI; Propostas classificadas: FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS 
E SERVIÇOS EIRELI-ME; AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; 
G7 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI-EPP; ELO CONSTRUÇOES E EMPREENDI-
MENTOS EIRELE-ME; H B SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME; TELA SERVIÇOS 
E EVENTOS LTDA.ME; VENUS SERVIÇOS E ENTRETENDIMENTOS LTDA; CONSTRU-
TORA ASTRON LTDA; S&T CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA-
-ME; TEOTONIO CONSTRUÇOES COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS EIRELI-ME; 
TR CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; SERTAO CONSTRUÇÕES SER-
VIÇOS E LOCAÇÕES LTDA; META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DELOCAÇÃO 
DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME; NORDESTE CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURA 
LDTA-EPP; VISION CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA -ME; ELETROPORT SERVIÇOS 
PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP; ROMA CONSTRUTORA EIRELI-ME; FF 
EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA; DINAMI CONTRUÇÕES E INCORPORAÇÃO 
LTDA; A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME; PRO LIMPEZA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EI-
RELI; N3 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS 
EIRELI; GR MAQUINAS EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME, por atenderem as exigências 
exigidas do edital. Após análise das Propostas de Preços das empresas classificadas che-
gamos ao seguinte resultado: sagrou-se vencedora a empresa AMPARO SERVIÇOS E 
EMPREENDIMENTOS, no valor total de R$ 702.031,92 (setecentos e dois mil e trinta e um 
reais e noventa e dois centavos). A Comissão de licitação declara aberto o prazo recursal 
conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Araripe - CE, 28 de junho de 2022.Claudio 
Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.
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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

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação. A Pregoeira da 
Prefeitura de Itaitinga – CE, torna público para conhecimento dos licitantes e demais 
interessados, que do dia 30 de Junho de 2022 a de 11 de Julho de 2022 até às 08h (Horário de 
Brasília), estará recebendo as Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico nº 
1301.23.06/2022PERP, tipo menor preço global/lote, tendo como objeto o Registro de Preços 
para futura e eventual aquisição de medicamentos, para atender as necessidades das UBS, 
HMECA junto a Secretaria de Saúde do Município de Itaitinga, no Endereço Eletrônico 
“Provedor do Sistema: Bolsa Brasileira de Mercadorias - BBMNET, no endereço 
www.bbmnetlicitacoes.com.br”. A abertura das propostas acontecerá no dia 11 de julho de 2022, 
às 09h (Horário de Brasília) e o início da sessão de disputa de lances ocorrerá a partir das 10h do 
dia 11 de julho de 2022 (Horário de Brasília). Quaisquer informações serão prestadas pela 
Pregoeira, durante o expediente normal (08h às 12h), e poderão ser solicitadas através do 
telefone (85) 3377-1361. Itaitinga/CE, 28 de junho de 2022. À Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.07.004 TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 
dia 18 de Julho de 2022, às 09h00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – 
Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no Município de 
Itaitinga/Ce – Convênio MAPP 5613. O Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no 
endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga - Ce, 28 de Junho de 2022. Francisco 
Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga – Aviso de Licitação – Tomada de 
Preços Nº 2022.07.005 TP. O Presidente da Comissão de Licitação - CPL da Prefeitura 
Municipal de Itaitinga - CE, torna público para conhecimento dos interessados que, no próximo 
dia 20 de Julho de 2022, às 09h00min, na Av. Cel. Virgílio Távora,1710 – Centro – Itaitinga – 
Ceará estará realizando licitação na modalidade Tomada de Preços, cujo objeto é a 
Contratação de empresa para pavimentação em pedra tosca em diversas ruas, no Município de 
Itaitinga/Ce – Convênio MAPP 5640. O Edital e seus anexos já se encontram disponíveis no 
endereço acima no horário de 8h às 12h. Itaitinga-Ce, 28 de Junho de 2022. Francisco 
Arnaldo Brasileiro - Presidente da Comissão.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente toma 
Público os Extrato de Contrato N° 05.018/2022, oriundo do Tomada de Preços N° 05.018/2022, 
Objeto: recuperação de estradas vicinais e instalações e bueiros, no Município de Novo Oriente-
CE, conforme Convênio Nº 222/2022, Processo Nº 05337399/2022, MAPP: 2072 SOP. 
Contratada: Rcanuto Engenharia EIRELI, CNPJ: 41.981.677/0001-35. Valor Global: 
2.069.513,43 (dois milhões, sessenta e nove mil, quinhentos e treze reais e quarenta e três 
centavos). Data de Assinatura: 28/06/2022, Prazo Vigência: 12 (doze) meses e Prazo Execução 
da Obra: 180 (cento e oitenta) dias. Signatários: José Maury Coelho Oliveira – Secretário de 
Infraestrutura, e Amanda Rodrigues Canuto – Representante Legal da empresa Rcanuto 
Engenharia EIRELI, CNPJ: 41.981.677/0001-35. Novo Oriente, 28 de junho de 2022. José 
Maury Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. O Município de Novo Oriente torna 
Público o Extrato do Termo de Homologação e Adjudicação, cujo objeto é a recuperação de 
estradas vicinais e instalações e bueiros, no Município de Novo Oriente-Ce, conforme convênio Nº 
222/2022, Processo Nº 05337399/2022, MAPP: 2072 SOP, na modalidade Tomada de Preços Nº 
05.018/2022, em favor da Empresa: Rcanuto Engenharia EIRELI, CNPJ: 41.981.677/0001-35, 
Vencedora, com valor global de R$ 2.069.513,43 (dois milhões, sessenta e nove mil, quinhentos e 
treze reais e quarenta e três centavos). Novo Oriente – Ceará, 28 de junho de 2022. José Maury 
Coelho Oliveira - Secretário de Infraestrutura.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público que a partir das 16:00 horas do dia 29 de junho de 2022 estará disponível para o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº 08.007/2022, cujo 
objeto é o Registro de Preço para futura aquisição de veículo transformado em ambulância para 
atender as necessidades do Hospital e Maternidade Dr. José Maria Fernandes Leitão do 
Município de Novo Oriente/CE, conforme especificações em anexo. Data de Abertura das 
Propostas: 13 de julho de 2022 das 09:00 às 09:30 Horas (Horário de Brasília-DF). Data da 
Disputa de Preços: 13 de julho de 2022 às 09:30 Horas (Horário de Brasília-DF). O edital poderá 
ser adquirido nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas (Horário local), na Rua Deocleciano 
Aragão, 15, Centro, Novo Oriente/CE, ou através do site: www.bll.org.br. Novo Oriente, 
28/06/2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente da CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Novo Oriente. A Comissão de Licitação torna 
público o Resultado da Fase de Julgamento da Habilitação de Proposta de Preços da Tomada 
de Preços Nº. 05.018/2022, realizada no dia 28 de junho de 2022, às 09:00 horas, cujo objeto 
é a recuperação de estradas vicinais e instalações e Bueiros, no Município de Novo Oriente-
CE, conforme Convênio Nº 222/2022, Processo Nº 05337399/2022, MAPP: 2072 SOP, tendo 
como Vencedora a Empresa: Rcanuto Engenharia EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
41.981.677/0001-35, com valor de R$ 2.069.513,43 (dois milhões, sessenta e nove mil, 
quinhentos e treze reais e quarenta e três centavos). Não houve manifestação de recurso, 
onde o representante presente declarara desistir do prazo recursal dantes mencionado com 
fulcro no artigo 109, inciso I, alínea “a” e “b” da Lei nº 8.666/93. Novo Oriente, 28 de junho de 
2022. Paulo Sergio Andrade Bonfim – Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Resultado de Propostas. O Município 
de Tejuçuoca por meio da Comissão Permanente de Licitações torna público aos interessados o 
Resultado do Julgamento da Fase de Propostas, da licitação na modalidade Tomada de Preços 
Nº 2022.05.09.01 - TP – INFRA do tipo menor preço global por Lote, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para pavimentação em pedra tosca sem 
rejuntamento em diversas ruas do Município de Tejuçuoca-CE, para atender as necessidades da 
Secretaria de Infraestrutura a empresa Y T Construcoes EIRELI– CNPJ: 29.417.319/0001-07, 
com valor global de R$ 2.539.536,10 (Dois milhões quinhentos e trinta e nove mil e quinhentos e 
trinta e seis reais e dez centavos). A Comissão divulgou o resultado da Proposta de Preços e com 
amparo no art. 109, inciso I, alínea "b".  Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, 
situada na Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489 - Centro, Estado do Ceará, pelo telefone (85) 
99299-2315 e no site: www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Tejuçuoca - CE, 28 de junho de 2022. José 
Marcos Pinho Brito - Presidente CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Aviso de Licitação - Pregão 
Eletrônico Nº 2022.06.23.01 - PE - FMS. A Comissão de Pregão da Prefeitura Municipal de 
Tejuçuoca, localizada na Rua Mamede Rodrigues Teixeira, 489, Centro, torna público o Edital 
de Pregão Eletrônico Nº 2022.06.23.01 - PE - FMS, cujo objeto é contratação de serviços 
técnicos especializados complementares de saúde para atender às necessidades da 
Secretaria Municipal de Saúde do Município de Tejuçuoca/CE /CE. O referido Edital estará à 
disposição dos interessados e poderá ser adquirido através do site do TCE 
https://licitacoes.tce.ce.gov.br/ e www.bll.org.br a partir da data desta publicação. A sessão 
pública se realizará no dia 12 de julho de 2022 às 09 horas, Data do Início de Cadastramento de 
Proposta de Preços: a partir de 30 de junho de 2022 a partir das 09:00 horas (horário de 
Brasília); Data da Disputa de Preços: 12 de julho de 2022 às 09:00 horas; Local: Bolsa de 
Licitações do Brasil – BLL  www.bll.org.br. Tejuçuoca/CE, 28 de junho de 2022. Francisco 
David Mendes Pinto - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Umari - Aviso de Julgamento. O Município de 
Umari/CE, através do Pregoeiro Oficial, torna público que fora concluído o julgamento do 
Pregão Eletrônico n° 2022.06.09.1, sendo o seguinte: Empresas Vencedoras - GQS Eletros e 
Equipamentos LTDA, lote 01; Nuzia Leila Dutra da Silva Dantas, lote 03; Comercial Soares NS 
LTDA, lote 04; e Brink Bem Brinquedos e Móveis do Nordeste LTDA, lote 05 por terem 
apresentado os melhores preços nas etapas de lances, sendo as mesmas declaradas 
habilitadas por cumprimento integral às exigências do Edital Convocatório. Por sua vez o lote 02 
fora declarado Fracassado. Maiores informações na sede da CPL ou pelo fone: (88) 3567-1161 
ou ainda através da plataforma eletrônica: bllcompras.com. Umari/CE, 27 de junho de 2022. 
Cicero Anderson Israel Soares - Pregoeiro Oficial.

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



Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 
032/22-PE-FMAS - Contrato Nº 20221130. Contratante: Secretaria de Assistência Social e 
Trabalho Contratada(O): Antonio Aldemir de Paiva. Objeto: aquisição de materiais de 
construção para distribuição gratuita para pessoas com extrema vulnerabilidade, junto a 
Secretaria de Assistência Social e Trabalho. Valor Total: R$ 249.000,00 (Duzentos e Quarenta e 
Nove Mil Reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1001.082440237.2.067 
Manutenção das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho, Classificação econômica 
3.3.90.32.00 Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99, no valor 
de R$ 249.000,00; Contrato Nº: 20221131 Contratante: Secretaria de Assistência Social e 
Trabalho Contratada(o): JBR Distribuidora Comercio e Serviços EIRELI. Objeto: aquisição de 
materiais de construção para distribuição gratuita para pessoas com extrema vulnerabilidade, 
junto a Secretaria de Assistência Social e Trabalho Valor Total: R$ 39.000,00 (Trinta e Nove Mil 
Reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 1001.082440237.2.067 Manutenção 
das Ações da Sec. de Assistência Social e Trabalho, Classificação econômica 3.3.90.32.00 
Material, bem ou serv. p/ distribuição gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99, no valor de R$  
39.000,00;. 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 Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação.  O Município de Ipueiras - CE, através do Pregoeiro, devidamente autorizada 
pela Portaria n° 01060086/2022, Adjudica e a Secretária de Assistência Social e Trabalho 
Homologa o Pregão Eletrônico Nº 032/22-PE-FMAS. Objeto: Registro de Preços visando 
futura e eventuais aquisições de materiais de construção para distribuição gratuita para 
pessoas com extrema vulnerabilidade, junto à Secretaria de Assistência Social e Trabalho do 
Município de Ipueiras-CE, para as empresas Antonio Aldemir de Paiva, CNPJ: 
12.626.085/0001-05, com o valor global de R$ 498.000,000 (Quatrocentos e Noventa e Oito 
Mil Reais) e JBR Distribuidora Comercio e Servicos EIRELI, CNPJ: 41.380.220/0001-75, com 
o valor global de R$ 78.000,00 (Setenta e Oito Mil 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° 034/22-PE-
DIV - Contrato Nº 20221158. Contratante: Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos 
Contratada(o): GF Guerreiro de Sena LTDA; Objeto: Contratação de serviços de locação de horas de 
máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos 
Hídricos do Município de Ipueiras-CE; Valor Total: R$ 192.500,00 (Cento e Noventa e Dois Mil e 
Quinhentos Reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0701.154520686.2.056 
Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros 
ser. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 192.500,00; Contrato Nº: 
20221160 Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Agrário Contratada(o): AL Locaçoes EIRELI; 
Objeto: Contratação de serviços de locação de horas de máquinas pesadas para atender as 
necessidades da Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Município de Ipueiras-CE; Valor Total: R$ 
157.482,50 (Cento e Cinquenta e Sete Mil, Quatrocentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos). 
Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0901.206060567.2.062 Assistência ao Pequeno 
Agricultor e Pecuarista, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros ser. de terc. pessoa jurídica, 
Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 157.482,50; Contrato Nº: 20221161 Contratante: Secretaria 
de Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos Contratada(o): AL Locaçoes EIRELI; Objeto: Contratação 
de serviços de locação de horas de máquinas pesadas para atender as necessidades da Secretaria de 
Obras, Infraestrutura e Recursos Hídricos do Município de Ipueiras-CE; Valor Total: R$ 56.995,00 
(Cinquenta e Seis Mil, Novecentos e Noventa e Cinco Reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 
Atividade 0701.154520686.2.056 Manutenção e Conservação da Malha Viária Municipal, Classificação 
econômica 3.3.90.39.00 Outros ser. de terc. pessoa jurídica,, Subelemento 3.3.90.39.14, no valor de R$ 
56.995,00  Vigência dos Contratos: 27 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura 
dos Contratos: 27 de Junho de 2022. Ipueiras/CE, 27 de Junho de 2022.

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 Obras, Infraestrutura e Recursos 
Hídricos Homologa o Pregão Eletrônico Nº 034/22-PE-DIV. Objeto: registro de preços para 
contratação de serviços de locação de horas de máquinas pesadas para atender as 
necessidades das diversas Secretarias do Município de Ipueiras - CE, para as empresas GF 
Guerreiro de Sena LTDA CNPJ: 10.841.113/0001-73, com o valor global de R$ 385.000,00 
(Trezentos e Oitenta e Cinco Mil Reais) e AL Locaçoes EIRELI CNPJ: 33.019.842/0001-44, com 
o Valor Global de R$ 113.990,00 (Cento e Treze Mil, Novecentos e Noventa Reais). 
Ipueiras/CE, 27 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeiro.

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 a Secretaria de Saúde Homologa o Pregão 
Eletrônico Nº 035/22-PE-FMS. Objeto: Registro de Preço visando futura e eventual aquisição 
de fraldas descartáveis infantis e geriátricas designadas a distribuição gratuita a pessoas 
reconhecidamente carentes, por intermédio da Secretaria de Saúde do Município de Ipueiras 
– CE, para as empresas Nature Max Industria e Comercio de Produtos Naturais e Cosme, 
CNPJ: 37.627.260/0001-00, com o valor global de R$ 29.599,00 (Vinte e Nove Mil, Quinhentos 
e Noventa e Nove Reais) e Francisco Igor da Silva Alves EIRELI, CNPJ: 32.085.974/0001-01, 
com o valor global de R$ 56.800,00 (Cinquenta e Seis Mil e Oitocentos Reais). Ipueiras/CE, 17 
de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 035/22-
PE-FMS - Contrato Nº 20221141. Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipueiras-CE 
Contratada(o): Nature Max Industria e Comercio de Produtos Naturais e Cosmeticos; Objeto: 
aquisição de fraldas descartáveis infantis e geriátricas designadas a distribuição gratuita a 
pessoas reconhecidamente carentes, por intermédio da Secretaria de Saúde do Município de 
Ipueiras-CE; Valor Total: R$ 14.799,50 (Quatorze Mil, Setecentos e Noventa e nove Reais e 
Cinquenta Centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 0402.1030.10271.2.015 
Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.32.00 
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99, no valor de R$ 14.799,50; 
Contrato Nº: 20221142 Contratante: Fundo Municipal de Saúde de Ipueiras-CE Contratada(o): 
Francisco Igor da Silva Alves EIRELI; Objeto: aquisição de fraldas descartáveis infantis e 
geriátricas designadas a distribuição gratuita a pessoas reconhecidamente carentes, por 
intermédio da Secretaria de Saúde do Município de Ipueiras-CE; Valor Total: R$ 28.400,00 (Vinte 
e Oito Mil e Quatrocentos Reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 3.3.90.32.99 
Manutenção das Ações do Programa de Atenção Básica, Classificação econômica 3.3.90.32.00 
Material, bem ou serv. p/ dist. gratuita, Subelemento 3.3.90.32.99, no valor de R$ 28.400,00;  
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 Ipueiras - Aviso de Adjudicação e 
Homologação. O Município de Ipueiras - CE, através do Pregoeiro, devidamente autorizada 
pela Portaria n°  01060086/2022, Adjudica e as Secretarias de Saúde e Meio Ambiente 
Homologam o Pregão Eletrônico Nº 036/22-PE-DIV. Objeto: aquisição de vestuários e materiais 
diversos para uso dos agentes de endemias, comunitários de saúde e garis, junto as Secretarias 
de Saúde e Meio Ambiente do Município de Ipueiras-CE, para a empresa EP Barbosa Comercio 
de Maquinas e Ferramentas EIRELI CNPJ: 26.393.102/0001-08, com o valor global de R$ 
209.514,85 (Duzentos e Nove Mil, Quinhentos e Quatorze Reais e Oitenta e Cinco Centavos). 
Ipueiras/CE, 17 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu Oliveira - Pregoeiro.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaiçaba – Aviso de Licitação. O Munícipio de 
Itaiçaba torna público que a partir das 16:00h do dia 29 de Junho de 2022 estará disponível o 
Cadastramento das Propostas de Preços referentes ao Pregão Eletrônico Nº SAS-PE006/22-SRP, 
cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição de cestas básicas para distribuição as famílias 
em situação de risco e/ou vulnerabilidade social de interesse da Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho, Juventude e Empreendedorismo do Município de Itaiçaba/CE. Data da disputa de 
Preços: 13 de Julho de 2022 às 09:00 horas. O edital poderá ser adquirido nos dias úteis, na 
Avenida Coronel João Correia, 298, Centro, Itaiçaba/CE, através do site https://bllcompras.com/ 
http://licitacoes.tce.ce.gov.br ou www.itaicaba.ce.gov.br/licitacao.php. Itaiçaba, 28/06/2022. 
Joeliton Oliveira Fulgêncio - Pregoeiro.

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 Nº 0905.01/2022, que tem como objeto a Licitação do Tipo Menor Preço Global para 
pavimentação em pedra tosca no município de Alcântaras-CE, Conforme MAPP Nº 1714, da 
Superintendência de Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, Conforme Projeto Básico. 
Licitação Adjudicada e Homologada em favor de: CONSTRUSOL-Construtora Sobralense 
EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 39.336.452/0001-84, no valor global de R$ R$ 1.021.642,72 
(hum milhão, vinte e um mil, seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e dois centavos). 
Alcântaras - CE, 29 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 0905.01/2022 – Secretaria de 
Infraestrutura ,Obras e Transportes do Município de Alcântaras-Ce. Objeto: pavimentação em 
pedra tosca no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 1714, da Superintendência de 
Obras Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, 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 n° 
0905.01/2022. Empresa Vencedora: CONSTRUSOL-Construtora Sobralense EIRELI, Com 
CNPJ: 39.336.452/0001-84, pelo valor global de R$ 1.021.642,72 (hum milhão, vinte e um mil, 
seiscentos e quarenta e dois reais e setenta e dois 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, 29 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 0905.01/2022: 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 Instalações. Objeto: Pavimentação em pedra 
tosca no Município de Alcântaras-CE, conforme MAPP Nº 1714, da Superintendência de Obras 
Públicas (S.O.P) - Governo do Estado, conforme Projeto Básico. Vigência do Contrato: até 150 
(cento e cinquenta) Dias. Contratada: Construsol-Construtora Sobralense EIRELI. Assina pela 
Contratada: Francisco Randal Linhares Menezes. assina pela Contratante: Edmilson Bezerra 
Arruda. Valor Globais: R$1.021.642,72 (hum milhão, vinte e um mil, seiscentos e quarenta e 
dois reais e setenta e dois centavos). Alcântaras-Ce, 29 de junho de 2022. Charllys 
Alcantara Soares - Presidente da Comissão de Licitação.

Estado do Ceará - Câmara Municipal de Assaré - Aviso de Julgamento  –  Tomada de 
Preços nº 2022.06.09.1. A Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de 
Assaré/CE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que concluiu o julgamento das fases de habilitação e de propostas de preços 
referente ao Certame Licitatório, na modalidade Tomada de Preços n° 2022.06.09.1, sendo o 
seguinte: Empresa Habilitada: Aldir Campos Assessoria Administrativa EIRELI por cumprir 
integralmente as exigências editalícias. A mesma fora declarada vencedora por apresentar 
preços compatíveis com o orçamento e com os praticado no mercado pertinente ao ramo. 
Informações: Sala da CPL, situado na Sede da Câmara Municipal na Rua Dr. Paiva, nº 86, 
Centro, Assaré/CE. Fone (88) 3535-1346. Assaré/CE, 28 de junho de 2022. Francisco Áurio 
Gomes do Carmo - Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Termo de Revogação. A Prefeitura 
Municipal de Eusébio, através da Comissão de Licitação, torna público que o processo de 
Pregão Eletrônico nº 01.021/2021, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de serviços de locação de veículos para atender as diversas secretarias 
da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, foi revogado por motivos supervenientes e de 
interesse público, suficientes para justificar a conduta, conforme art. 49 da Lei n° 8.666/93. 
Eusébio - Ce, 13 de Junho de 2022. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Extrato de Contrato - Pregão N° 
036/22-PE-DIV - Contrato Nº 20221147. Contratante: Secretaria de Saúde Contratada(o): EP 
Barbosa Comercio de Maquinas e Ferramentas EIRELI; Objeto: aquisição de vestuários e 
materiais diversos para uso dos agentes de endemias, comunitários de saúde, junto a 
Secretaria de Saúde do Município de Ipueiras-CE, por intermédio da Secretaria de Saúde do 
Município de Ipueiras-CE; Valor Total: R$ 123.474,85 (Cento e Vinte e Tres Mil, Quatrocentos e 
Setenta e Quatro Reais e  Oitenta e Cinco Centavos). Programa de Trabalho: Exercício 2022 
Atividade 0401.101220271.2.011 Manutenção das Ações da Sec. de Saúde, Classificação 
econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.99, no valor de R$ 
69.099,90, Exercício 2022 Atividade 0401.101220271.2.011 Manutenção das Ações da Sec. de 
Saúde, Classificação econômica 4.490.52.00 Equipamento e material permanente, 
Subelemento 4.4.90.52.34, no valor de R$ 54.374,95; Contrato Nº: 20221148 Contratante: 
Fundo Municipal de Meio Ambiente Contratada(o): EP Barbosa Comercio de Maquinas e 
Ferramentas EIRELI; Objeto: aquisição de vestuários para uso dos garis, junto ao Fundo 
Municipal de Meio Ambiente do Município de Ipueiras-CE; Valor Total: R$ 86.040,00 (Oitenta e 
Seis Mil e Quarenta Reais). Programa de Trabalho: Exercício 2022 Atividade 
1301.154520436.2.091 Manutenção das Ações de Limpeza Pública, Classificação econômica 
3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.23, no valor de R$ 86.040,00;  
Vigência dos Contratos: 21 de Junho de 2022 a 31 de Dezembro de 2022 Data da Assinatura dos 
Contratos: 21 de Junho de 2022. Ipueiras/CE, 21 de Junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itaitinga - Pregão Eletrônico Nº 
0501.22.05.04.001PERP - Extrato de Contrato Nº 05.22.06.27.001. Partes: Prefeitura 
Municipal de Itaitinga, através da Secretaria de Finanças e a Empresa A D S Queiroz. Objeto: 
aquisição de material de expediente para atender as necessidades da Secretaria de Finanças 
do Município de Itaitinga/CE. Fundamentação Legal: O processo de licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico tombado sob o Nº 0501.22.05.04.001PERP, em conformidade com a Lei 
Federal Nº 8.666/93, da Lei Federal Nº 10.520/02, Decreto Federal Nº 10.024/19 e Decreto 
Federal Nº 7.892/2013. Valor do Contrato: Global R$ 99.949,98 (noventa e nove mil e 
novecentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos). Origem dos Recursos: as 
despesas decorrentes das contratações que poderão advir desta licitação correrão à conta de 
recursos específicos consignados no respectivo orçamento municipal, inerente a Secretaria 
de Finanças, sob a seguinte Dotação Orçamentária: 05.01.04.123.0022.2.037.0000 - Gestão 
das atividades fazendárias e fiscais do Município. Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00. Fonte 
de Recursos: 1.500.0000.00. Prazo: o contrato terá validade e eficácia da data da sua 
assinatura até 31 de dezembro do ano em exercício. Data: Itaitinga-CE, 27 de junho de 2022. 
Signatários: Pedro Júnior Nunes da Silva e Alesson da Silva Queiroz.

EDITAL REGISTRO DE IMÓVEIS DA 4ª ZONA DE FORTALEZA-CEARÁ. CARTÓRIO 
MIRANDA BEZERRA. O Bel, Cláudio Narcélio Miranda Bezerra, Oficial do Registro de 
Imóveis da 4ª Zona de Fortaleza, Estado do Ceará, na forma da lei e nos termos dos 
arts. 261 e 262, da Lei n. 6.015/73: Faz saber a todos quanto o presente edital virem, 
ou dele conhecimento tiverem, que por este oficio de imóveis se está processando o 
registro da instituição do bem de família feito por Francisco Feitosa de Albuquerque 
Lima, brasileiro, natural de Fortaleza/CE, empresário, cédula de identidade no 
8905002006130/SSP-CE, CPF 220.955.863-87, divorciado, residente e domiciliado na 
Av. Beira Mar, n° 3500 Apt 700, Meireles, Fortaleza-CE. A escritura de instituição é de 
18 (dezoito) dias do mês de abril do ano de 2022, lavrada pelo Oficio de Notas e 
Registros da Comarca vinculada de Ererê – Cartório Bezerra Correia, às fls. 031/35, do 
Livro n°11. O imóvel instituído em bem de família possui as seguintes características: 
apartamento n° 700, do Edifício Solar Volta da Jurema, situado nesta cidade de 
Fortaleza, Capital do Estado do Ceará, na Av. Beira Mar, n°3500, com as demais 
características constantes na Matrícula 19.276 do Cartório de Registro de Imóveis da 4a 
Zona desta Capital. Adquirido no R-7 da matrícula e cartório supracitados. A reclamação 
de quem se julgar prejudicado deverá ser apresentada no prazo de 30 (trinta) dias, por 
escrito, a contar da data da publicação do presente edital, mediante o comparecimento 
a este Ofício de Registro de Imóveis, situado na Rua Silva Paulet, n.°1180, Aldeota, 
nesta capital, de segunda à sexta-feira, no horário de 8hrs às 17hrs.  
Fortaleza, 24 de maio de 2022. Bel. Cláudio Narcélio Miranda Bezerra -- Oficial 
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Os consumidores de todo o País terão desconto na ta-
rifa de energia elétrica para atender o que determina a lei 
14.385, publicada no Diário Oficial da União de ontem. 
A medida atende a decisão do STF, que julgou inconsti-
tucional a cobrança de PIS/Cofins na luz. Aprovado pela 
Câmara no início deste mês, o projeto de lei com a pos-
sibilidade de devolução foi sancionado sem nenhum veto. 
A medida altera legislação anterior de funcionamento da 
Aneel para permitir que a agência reguladora devolva os 
valores. Sem os tributos, as contas talvez recuem nos valo-
res. O talvez tem um motivo de longo prazo: a devolução 
deverá vir quando houver os futuros reajustes, que devem 
ser menores nas contas de energia. A medida já teve efeitos 
em alguns reajustes, como no caso da Enel, que atende 7,6 
milhões de unidades consumidoras em São Paulo e teve o 
aumento de 2022 aprovado pela agência ontem.

Segundo detalhamento da Aneel, no caso do cálculo das 
tarifas da Enel, que terá reajuste médio de 12,04% a par-
tir de segunda-feira (4), a devolução dos créditos de PIS/
Cofins foi responsável por -8,7% na composição do índice 
de reajuste médio da operadora de luz. Caso contrário, o 
aumento seria maior, mas não foi informado o percentual. 
Dados divulgados pela Câmara e pelo Senado dão conta 
de que, dos R$ 60,3 bilhões em créditos a serem devolvi-
dos pela União às distribuidoras, R$ 47,6 bilhões ainda não 
foram restituídos aos consumidores. O restante entrou em 
revisões tarifárias desde 2020, que teriam resultado em re-
dução média de 5% até então.

Sem tributos, energia talvez recue

Viagens. O Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu processo administrativo contra CVC, Decolar.com, 123 Milhas, 
Max Milhas e Viajanet. A medida é resultado de queixas de consumidores à Secretaria Nacional do Consumidor sobre a 
prestação dos serviços pelas agências de turismo. As cinco investigadas apresentaram o maior número de reclamações.

FOTO DIVULGAÇÃO

Sem cerimônia
O novo presidente da 

Petrobras, Caio Paes de 
Andrade, assumiu o cargo, 
ontem, sem cerimônia 
oficial, informou em nota 
a estatal. O executivo é 
o quarto indicado por 
Bolsonaro a tomar posse na 
companhia. A nomeação 
de Paes de Andrade foi 
confirmada pelo conselho 
de administração da Pe-
trobras na segunda (27), 
com votos de sete dos dez 
conselheiros aptos a votar. 
Os outros três rejeitaram a 
nomeação por questiona-
mentos sobre sua qualifica-
ção para ocupar o cargo. 

Combustíveis 
Enquanto Estados 

ainda tentam reverter, na 
Justiça, o corte do ICMS, 
postos de combustíveis 
já começam a receber 
gasolina com desconto de 
impostos federais, zerados 
pela mesma lei que esta-
beleceu teto para a alíquo-
ta estadual. O desconto 
ainda é gradual, já que o 
repasse depende de esto-
ques das distribuidoras, 
mas o Governo negocia 
com o setor uma alternati-
va para agilizar cortes nos 
preços dos combustíveis 
– isso enquanto a paridade 
internacional permitir.

MEIs
Amanhã (30) é o último 

dia para entregar a decla-
ração anual de faturamento 
do microempreendedor 
individual (MEI) referente ao 
ano de 2021. A DASN-MEI 
(Declaração Anual Simplifi-
cada para o Microempreen-
dedor Individual) é diferen-
te da Declaração do IRPF, 
cujo prazo já terminou, e 
deve ser feita por todos 
que tiveram MEI ativo em 
qualquer período de 2021. 
Quem foi MEI em qualquer 
período de 2021 precisa 
entregar a declaração, mes-
mo que não tenha faturado 
ou emitido nota fiscal.

Emprego x renda
O Brasil abriu 277.018 

empregos com carteira 
assinada em maio, segundo 
dados do Caged (Cadastro 
Geral de Empregados e De-
sempregados) divulgados, 
ontem, pelo Ministério do 
Trabalho e Previdência. O 
número é a diferença entre 
1.960.960 contratações e 
1.683.942 desligamentos 
registrados no mês. Este é 
o quinto mês consecutivo 
de alta, mas o salário médio 
de admissão caiu. Em maio, 
o novo contratado recebeu 
em média R$ 1.898,02, uma 
redução de 0,94% em rela-
ção ao mês anterior.

Cartórios: Serviço online unificado é obrigatório
Bolsonaro sancionou, com vetos, o projeto que obriga 
cartórios a oferecer serviço online. A proposta, origi-
nária da MP 1085/2021, teve 12 vetos, mas nenhum 
modifica o objetivo principal, que cria plataforma 
unificada - Serp (Sistema Eletrônico de Registros 
Públicos) - para prestar serviços digitais para a 
população até 31 de janeiro de 2023. A medida cria o 
sistema eletrônico que tem como objetivo digitalizar 
os atos e procedimentos dos serviços de cartórios. A 
população poderá acessá-los pela internet.

Guedes: IPI zerado, a promessa de campanha
Soluções milagreiras que só 
aparecem nas tentativas de ree-
leição. O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, afirmou que, caso 
Bolsonaro seja reeleito, acabará 
com impostos que incidem sobre 
a produção, principalmente o IPI. 
Guedes prometeu ainda mudar o 
peso dos custos sobre as empre-

sas. Disse que fará com que 100% dos investimentos reali-
zados para aquisição de máquinas e equipamentos sejam 
depreciados imediatamente antes da incidência do IR - hoje 
descontada ao longo dos anos. Porque não fez até agora?

Enquanto estados ainda 
tentam reverter na Justiça 
o corte do ICMS, postos de 
combustíveis já começam a 
receber gasolina com descon-
to na parcela dos impostos 
federais, que foram zerados 
pela mesma lei que estabe-
leceu teto para a alíquota do 
imposto estadual.

O desconto ainda é gra-
dual, já que o repasse depen-
de dos estoques das distribui-
doras, mas o governo negocia 
com o setor uma alternativa 
para agilizar os cortes nos 
preços dos combustíveis.

Segundo o setor de reven-
da, postos no Rio de Janeiro, 
no Paraná e em Minas Ge-
rais, por exemplo, já recebem 
gasolina mais barata das dis-
tribuidoras. O governo zerou 
as alíquotas de PIS/Cofins e 
Cide, que somavam R$ 0,69 
por litro, ou 9,3% do preço 
recorde atingido pelo com-
bustível na semana passada.

“As distribuidoras, de uma 
forma geral, começaram a re-
passar gradualmente aos pos-
tos as alíquotas zeradas nos 
tributos federais”, disse, em 
nota, o Paranapetro, que re-
presenta o comércio varejista 
de combustíveis no Paraná.

Proprietária de uma rede 
de postos no Rio, a empre-
sária Maria Aparecida Siuffo 
afirmou que já percebeu uma 
queda no valor de seus pe-
didos. “As companhias estão 
passando aos poucos o PIS e 
Cofins. Ainda não termina-
ram.”

Em audiência na Câmara 
dos Deputados ontem (28), 
o ministro de Minas e Ener-
gia, Adolfo Sachsida, afirmou 
que está em contato com as 
empresas e a ANP (Agência 
Nacional do Petróleo, Gás e 
Biocombustíveis) para bus-

car uma solução para agilizar 
os repasses. A proposta é per-
mitir a venda consignada de 
combustíveis das refinarias às 
distribuidoras. Neste mode-
lo, as empresas de distribui-
ção pegam produtos nas refi-
narias, mas as notas fiscais só 
são emitidas após o corte nos 
impostos.

Assim, todo o estoque que 
entrar nas distribuidoras já 
passaria a ter o desconto do 
corte de impostos. Sem essa 
medida, a expectativa do se-
tor é que o repasse só chegue 
integralmente aos postos em 
um prazo de 10 a 15 dias.

A proposta de venda con-
signada foi apresentada pelas 
próprias distribuidoras ao 
governo, diante do temor de 
que a demora para desovar 
os estoques gerasse questio-
namentos e pressão para agi-
lizar o repasse mesmo com 
prejuízos, o que ocorreu no 
período da greve dos cami-
nhoneiros de 2018.

A redução de impostos 
sancionada pelo presidente 
Jair Bolsonaro na última sex-

ta (24) afeta principalmente 
a gasolina. Para o diesel, os 
impostos federais já estavam 
zerados e o ICMS, abaixo 
do teto na maior parte dos 
estados. Apenas com o teto 
do ICMS sobre a gasolina, o 
corte médio no país será de 
R$ 0,657 por litro, segundo 
cálculos do consultor Diet-
mar Schupp. Com os dois 
impostos, Sachsida prevê 
uma redução média de 21% 
no preço final.

Insatisfeitos com a inge-
rência do governo federal so-
bre suas políticas tributárias, 
11 estados e o Distrito Fede-
ral foram ao STF (Supremo 
Tribunal Federal) para tentar 
suspender a vigência da lei 
do teto do ICMS. Nesta ter-
ça, apresentaram proposta de 
conciliação, que deverá ser 
avaliada pelo governo em 24 
horas.

Na segunda (27), porém, 
os governos de São Paulo e 
Goiás decidiram antecipar 
corte no imposto estadual. 
Em São Paulo, a expectativa 
é que o preço da gasolina caia 

R$ 0,48 por litro na bomba. 
Em Goiás, a queda deve ser 
de R$ 0,85 por litro.

A diferença é explicada 
pelas alíquotas antigas. São 
Paulo está entre os estados 
com menor carga tributária 
sobre os combustíveis e co-
brava 25% sobre a gasolina. 
Em Goiás, a alíquota era de 
30%.

Ainda há dúvidas, no en-
tanto, sobre a manutenção 
do congelamento dos preços 
de referência para o cálculo 
do ICMS, que vence nesta 
quinta (30). O imposto é cal-
culado sobre uma estimativa 
feita pelos estados nos pos-
tos, conhecida como PMPF 
(preço médio ponderado ao 
consumidor final).

Atualmente, o ICMS é co-
brado sobre o PMPF de se-
tembro, quando a gasolina 
custou, em média no país, 
R$ 6,078 por litro. A atuali-
zação desse valor para o pre-
ço atual (média de R$ 7,390 
por litro), engolirá ao menos 
parte dos cortes de impostos 
aprovados pelo Congresso. 

O desconto ainda é gradual, já que o repasse depende dos estoques das distribuidoras

Postos já recebem gasolina com 
desconto de impostos federais
O governo zerou as alíquotas de PIS/Cofins e Cide, que somavam
R$ 0,69 por litro, ou 9,3% do preço recorde atingido pelo combustível

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – A Comissão Permanente 
de Licitação, localizada na avenida 23 de agosto, s/n, Centro, Bairro Centro, torna público o EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2906.01/2022, cujo objeto é a CONSTRUÇÃO DE DUAS QUA-
DRAS (SEDE E DISTRISTO), NO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ-CE,CONFORME PROJETO BÁ-
SICO. que realizar-se-á no dia 15.07.2022, às 09:30 horas. Referido edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, no horário de expediente ao público, das 08:00 as 17:00 horas. Senador Sá-CE, 
19 de Junho de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho – Presidente da CPL. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DO JULGAMEN-
TO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. A Prefeitura Municipal de Senador Sá, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resul-
tado da fase de julgamento da documentação de HABILITAÇÃO da TOMADA DE PREÇOS Nº 
0605.01/2022, cujo o OBJETO é a CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO CAMPO DO BOTA 
FOGO NA RUA MANOEL AMARAL DA CUNHA, SEDE DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ-CE, 
CONFORME PROJETO BÁSICO. EMPRESA (S) HABILITADA (S): CLEZINALDO S DE ALMEIDA 
CONTRUÇÕES-ME (CNPJ n 22.575.652/0001-97); J R A CONTRUÇÕES $ EMPREENDIMEN-
TOS LTDA (CNPJ n 39.955.838/0001-74); CONSTRUTORA IMPACTO COMERCIO E SERVIÇOS 
(CNPJ n 00.611.868/0001-28), por cumprir todas as exigências do edital de licitação. EMPRESA (S) 
INABILITADA (S): NÃO HOUVE. A ata de julgamento da habilitação do certame em referência, com 
as razões que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à 
disposição dos interessados, para consulta, na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-CE, 
bem como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recur-
sal previsto no Art. 109, I, alínea “a” da Lei n.º 8.666/93 e atualizações, ficando, desde já, agendada 
a sessão para a abertura dos envelopes “Proposta de Preços”, caso não haja recursos, para o 
dia 07 de Junho de 2022, às 09:30 horas. Senador Sá – CE, 29 de Junho de 2022. Presidente da 
Comissão de Licitação Erivando Oliveira Morais Filho 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ – AVISO DO JULGAMEN-
TO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Senador Sá, através da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, o resul-
tado da fase de julgamento da documentação de HABILITAÇÃO da CHAMADA PÚBLICA Nº 
1705.001/2022, cujo o Objeto é a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA 
FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRA-
MA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDA-
DES DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS DA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, PARA O ANO LETIVO DE 2022 DO MUNICÍPIO DE SENADOR SÁ-CE, 
CONFORME LEI N.º 11.947, DE 16/07/2009, RESOLUÇÃO N.º 26 DO FNDE, DE 17/06/2013 E 
04/2015 ALTERADA PELAS RESOLUÇÕES 20/2020 E 21/2021. AGRICULTORES/GRUPO HA-
BILITADAS: Grupo formal composto pelos seguintes: COOPSOL- COOPERATIVA AGRAPECUA-
RIA DOS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES DE SOBRAL E REGIÃO LTDA, COO-
PERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO VALE DO ACARAÚ LTDA – COOPEVALE, 
COOPERATIVA DE PRODUTORES AGROECOLOGICOS DA AGROINDUSTRIA E DA AGRICUL-
TURA FAMILIAR COOPAICE;FORNECEDORES INDIVIDUAIS: WESTSON SOUSA MARREIRA, 
JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS, FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA SAMPAIO, JOSÉ GE-
RARDO ALVES, ANTONIO DEUSIMAR MARREIRA, ANTONIO LUZIA DA SILVA, por atenderem to-
das as exigências editalícias. AGRICULTORES/GRUPO INABILITADA(S): Não houve agricultores/
grupos inabilitados. A ata de julgamento da habilitação do certame em referência, com as razões 
que motivaram o posicionamento da Comissão Permanente de Licitação, encontra-se à disposição 
dos interessados, para consulta, na Av. 23 de Agosto, S/N, Centro - Senador Sá-CE. Fica, portanto, 
aberto o prazo recursal previsto no Item 8.0 do edital, ficando desde já agendada a sessão para a 
abertura dos envelopes “Proposta de Preços/projeto de venda”, caso não haja recursos, para o dia 
07 de Julho de 2022, às 09:00 horas. Senador Sá – CE, 29 de Junho de 2022. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE MARTINÓPOLE-CE AVISO DE CREDEN-
CIAMENTO CREDENCIAMENTO Nº 002/2022 A Secretaria de Saúde do município de Martinópole/
CE, torna público para conhecimento dos interessados, que no período de 30 de Junho de 2022 à 
19 Julho de 2022, na Rua João Porfilio, S/N - Centro, Martinópole/CE, estará realizando CREDEN-
CIAMENTO Nº 002/2022, com fins a OBJETO: CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA REALI-
ZAÇÃO/EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS MÉDICOS/LABORATORIAIS JUN-
TO A SECRETÁRIA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLE-CE. Informações na Sede da 
Secretaria de Saúde do município de Martinópole, localizada na Rua João Porfilio, S/N - Centro, 
Martinópole/CE, no horário de 08:00 às 12:00h. Martinópole/CE, 28 de Junho de 2022. CHRISTIE-
LE JUCIANE MATOS BRAGA – Ordenadora de Despesas da Secretaria de Saúde. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ADIAMENTO TO-
MADA DE PREÇOS Nº 21.06.05/2022. A Prefeitura Município de Jaguaribe-CE, através da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público para 
conhecimento dos interessados o, ADIAMENTO da sessão de abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 
21.06.05/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REFORMA 
E AMPLIAÇÃO DA PRAÇA SANTA LUZIA, NO DISTRITO DE VERTENTES, JUNTO A SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. 
com nova data de abertura para o dia 14 de julho de 2022, de 15:00 horas. A retificação ao Edital 
estará disponível no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (https://jaguari-
be.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitações do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/licita-
coes/). 28 de junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ADIAMENTO TO-
MADA DE PREÇOS Nº 21.06.04/2022. A Prefeitura Município de Jaguaribe-CE, através da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada na Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, torna público para 
conhecimento dos interessados o, ADIAMENTO da sessão de abertura da TOMADA DE PREÇOS Nº 
21.06.04/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA SEGUNDA ETA-
PA DA REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA MARIA HELENA DIÓGENES E PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS 
RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍ-
PIO DE JAGUARIBE/CE. com nova data de abertura para o dia 14 de julho de 2022, de 11:00 horas. A 
retificação ao Edital estará disponível no endereço acima, no site da Prefeitura Municipal de Jaguaribe (ht-
tps://jaguaribe.ce.gov.br/licitacao.php) e no portal de licitações do TCE-CE (http://municipios.tce.ce.gov.br/
licitacoes/). 28 de junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão de Licitação.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS DE PREÇOS. A Prefeitura Municipal de Jaguaribe comunica aos interessados 
que no dia 30 de junho de 2022, às 14:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de 
PROPOSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 04.05.02/2022 cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DO PÓLO DE LAZER 
ALUÍSIO DIÓGENES, NA SEDE DO MUNICÍPIO, 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, 28 de Junho de 2022. Michelle 
Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE – AVISO DE RESULTADO 
DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 16.05.02/2022. A Presi-
dente da Comissão de Licitação do Município de Jaguaribe/CE torna público o resultado do julga-
mento das propostas, cujo o objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA AMPLIAÇÃO, MELHORIAS E ADAPTAÇÕES DA ESCOLA 
E.I.E.F. GUTENBERG BARBOSA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE, Conforme segue INABILITADAS: 1. CONTECNICA CARIRI 
- ORGANIZACAO EMPRESARIAL EIRELI; 2. LEAL EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E LO-
CACOES EIRELI; 3. JAO CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 4. R M CLEMENTE CANDIDO; 
5. D & P CONSTRUCOES EIRELI; 6. JOSE URIAS FILHO EIRELI; 7. CENPEL - CENTRO NOR-
TE PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA; 8. ARCTURO CONSTRUCOES E SERVICOS; 
9. JES ENGENHARIA E SERVICOS EIRELI; 10. A.I.L. CONSTRUTORA LTDA; 11. RAMALHO 
SERVICOS E OBRAS LTDA; 12. A N DE FREITAS ANF ENGENHARIA UNIPESSOAL LTDA; 13. 
SARAIVA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS EIRELI; 14. META EMPREENDIMENTOS E SER-
VICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA EIRELI; 15. PRIME EMPREENDIMENTOS, INCOR-
PORADORA E SERVICOS LTDA; 16. PILARTEX CONSTRUCOES LTDA; 17. REAL SERVICOS 
EIRELI; 18. M MINERVINO NETO EMPREENDIMENTOS; 19. J DE FONTE RANGEL EIRELI; 20. 
ELETROPORT SERVICOS PROJETOS E CONSTRUCOES EIRELI; 21. ARCOS CONSTRUTO-
RA & INCORPORADORA LTDA; 22. REMC CONSTRUTORA & EMPREENDIMENTOS IMOBI-
LIARIOS EIRELI; 23. CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES EIRELI e HABILITA-
DAS: 24. ECOS EDIFICACOES CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 25. N3 CONSTRUTORA 
LTDA; 26. WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 27. B N DE FREITAS BNF ENGENHARIA 
UNIPESSOAL LTDA; 28. G7 CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI; 29. LEXON SERVICOS & 
CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 30. AF CONSTRUCAO EIRELI; 31. KLEBIO 
LANDIM DE FRANCA EIRELI; 32. M JOSENEIDE LIMA MELO EIRELI; 33. AR EMPREENDI-
MENTOS, SERVICOS E LOCACOES EIRELI; 34. FLAY ENGENHARIA EMPREENDIMENTOS E 
SERVICOS EIRELI; 35. C R P COSTA CONSTRUCOES E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA; 
36. C V TOME SERVICOS; 37. ITAPAJE CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI; 38. BARBOSA 
CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 39. CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUCOES; 40. 
MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; 41. S & T CONSTRUCOES E LOCACOES DE MAO 
DE OBRA LTDA; 42. ROMA CONSTRUTORA EIRELI; 43. CONSTRUTORA ASTRON LTDA; 44. 
ELETROCAMPO SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA; 45. CONSTRUTORA EXITO EIRELI; 46. 
IDEAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; 47. MATOS & ALMEIDA LTDA; 48. LRS CONS-
TRUCAO E SERVICOS LTDA; 49. TEOTONIO CONSTRUCOES COMERCIO INDUSTRIA E 
SERVICOS LTDA; 50. VENUS SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 51. PV ENGENHARIA, 
SERVICOS E LOCACOES LTDA; 52. ELO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; 
53. DANTAS & OLIVEIRA LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCOES LTDA. Fica, a partir da 
data desta publicação, aberto o prazo recursal nos termos do art.109, inciso I, alínea “a” da Lei de 
Licitações. 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, 28 de Junho 
de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL.

MANDACARÚ ADMINISTRADORA DE CARTÕES S/A - CNPJ(MF) 09.370.323/0001-41 - NIRE 
23300027736. Edital de Convocação - Ficam os Srs. Acionistas da MANDACARÚ ADMINISTRADORA 
DE CARTÕES S/A, na forma prevista no Art. 124 da Lei nº 6.404/76, para se reunirem em Assembleia 
Geral Ordinária a ser realizada dia 07 de julho de 2022, às 10:00 horas, na sede da companhia na 
Rua Des. Leite Albuquerque nº 635, salas 701/702, bairro Aldeota, CEP 60.150-150, Fortaleza/
CE a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1. Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar as Demonstrações Contábeis do Exercício findo em 31/12/2021; 2. 
Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; 3. Eleger os membros do Conselho de 
Administração. Paulo Alencar Porto Lima - Presidente do Conselho de Administração.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIPOCA – AVISO DE ADIAMENTO DE 
LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22.11.06/PE – Secretaria de Saúde. OBJETO: Locação de 
máquinas que produzem gases medicinais e aquisição de materiais necessários para instalação das 
máquinas, para equipar toda a parte de tubulação do Hospital Regional, no Município de Itapipoca-CE. 
A Secretaria de Saúde, por meio do Pregoeiro do Município, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que a Licitação, na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, com o objeto acima descrito, 
com data marcada para o dia 04 de Julho de 2022, fica ADIADA para o dia 12 de Julho de 2022, nos 
mesmos horários informados na publicação do Aviso de Licitação, em razão de Novo Adendo 
Modificador do Edital. O Edital poderá ser retirado nos Sítios: www.tce.ce.gov.br; www.licitacoes-
e.com.br. Itapipoca-CE, 28 de Junho de 2022. José Wanrley Albuquerque Braga – Pregoeiro do 
Município de Itapipoca.
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Filipe Toledo venceu a etapa brasileira do Circuito Mundial de Surfe e levou o tetra

11O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Quarta-feira, 29 de junho de 2022

Tiago Silva solicita. Os bastidores do Paris Saint-Germain seguem agitados pelos rumores de uma possível saída de 
Neymar da equipe. Em entrevista ontem, o zagueiro do Chelsea, Thiago Silva, revelou que gostaria de atuar ao lado do craque 
brasileiro no clube inglês. “Ele (Neymar) tem que ir pro Chelsea (risos). Se tiver que sair, tem que ir para lá”, disse o zagueiro.ESPORTES

Filipe Toledo está tiran-
do onda no Circuito Mun-
dial de Surfe. Com sobras 
e com direito a nota 10 na 
decisão, o surfista bateu o 
também brasileiro Samuel 
Pupo na final do Oi Rio 
Pro, disputado em Saqua-
rema, e conquistou o tetra 
da etapa brasileira. Com 
o resultado, ele assegura 
com sobras a liderança do 
ranking e vai com tudo em 
busca de seu primeiro títu-
lo mundial.

Nesta terça, Filipinho 
fez mais uma apresentação 
sem ressalvas na Praia de 
Itaúna, que ficou pratica-
mente lotada. E motivos 
para o público não falta-
ram. Afinal, se uma etapa 
do circuito mundial por si 
só já era razão para levar o 
torcedor ao local, a certeza 
de que o título ficaria com 
um surfista brasileiro ser-
viu como motivação extra.

O público se empolgou 
desde o início das dispu-
tas semifinais, sendo que os 
momentos de maior êxtase 
foram as manobras que ga-
rantiram Samuel Pupo na 
decisão e, claro, a cada onda 
surfada com estilo por Filipi-
nho, que sobrou na competi-
ção.

E foi justamente na gran-
de decisão que Filipe Toledo 
mostrou por que é o melhor 
surfista do momento. O cam-
peão começou com uma nota 
tímida, mas conseguiu um 
aéreo sensacional na segun-
da onda e recebeu nota 10 
dos jurados. Como se não 
bastasse, surfou um 8.67 na 
onda seguinte. Com as duas 
notas, todos em Itaúna já sa-
biam que os 20 minutos que 
faltavam para o término da 

disputa eram meramente 
protocolares.

Maior vencedor do Oi Rio 
Pro, Filipinho foi soberano 
mais uma vez ao longo de 
toda a competição. Depois de 
vencer na estreia e avançar às 
oitavas, o surfista bateu o pe-
ruano Miguel Tudela, o aus-
traliano Connor O’Leary e o 
brasileiro Yago Dora antes de 
chegar à decisão.

Samuel Pupo, que es-
treou este ano na elite 
mundial, fez sua primeira 
final do circuito. O surfista 

de Maresias, a mesma praia 
que lançou ao mundo Ga-
briel Medina, cresceu ao 
longo do Oi Rio Pro. De-
pois de perder na estreia e 
vencer o norte-americano 
Kolohe Andino na repes-
cagem, Pupo superou três 
compatriotas até chegar à fi-
nal, passando por Caio Ibel-
li, Mateus Herdy e Ítalo Fer-
reira. Na final, porém, não 
foi páreo para Filipinho.

Feminino
A disputa feminina 

colocou na decisão as 
duas primeiras colocadas 
no ranking mundial. A 
campeã olímpica Carissa 
Moore enfrentou a fran-
cesa Johanne Defay. E a 
surfista havaiana conse-
guiu uma virada incrivel 
no minuto final. Após 
passar praticamente toda 
a decisão atrás de Johan-
ne, Carissa conseguiu 
sua maior nota na última 
onda (9.5) e somou um 
total de 15.43, superando 
os 12.33 da francesa.

MARACANAÚ Porque a cidade de Maracanaú está sempre 
evoluindo, Sílvio. Porque o maracanauense não mexe em time 
que está ganhando. Bom dia, Roberto Pessoa.

UM HOMEM DE BEM Na coluna hoje um homem de bem, 
o ex-prefeito Roberto Cláudio.

Futebol

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Já estão falando em tirar o futebol dos domingos 
passando o mesmo para os meios da semana. Sou con-
tra porque mexe com o nosso hárito, pois sempre digo 
que domingo é dia de missa, praia, futebol e pizza.

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

Tupi e Carlito
Foi um prazer enorme reencontrar no restaurante 

do Ideal Clube meus amigos Carlito Pamplona e Tupi 
Barreia. Foi um papo agradável e versátil com gente 
civilizada e que só faz o bem aqui na terra. Meu bom 
dia aos dois.

Rafael é do Ari
Já está na galeria dos grandes alunos. Falo de Rafael 

Moreno Ribeiro, 1º lugar na seletiva da 54ª Olimpíada 
Internacional de Química. Pertence ao corpo de alunos 
do Ari de Sá, educação em 1º lugar.

Doeu muito
Se o Atlético tivesse vencido o Fortaleza por 3 a 0 

eu acharia normal principalmente pelo fato ter sido 
no Mineirão. Agora, vencer por 3 x 2 depois de o Leão 
marcar 2 x 0 foi demais para este eterno tricolor. Repa-
rem que até os 25 minutos do 2º tempo, o Leão vencia. 
Sofreu 3 gols em 20 minutos.

Na prorrogação
Mais uma vez me lembro do poeta Zé Limeira. O 3º 

gol mneiro foi aos 51 minutos do 2º tempo. Zé Limeira 
já dizia que o jogo só acaba quando termina.

Arrisque
Insista que o seu dia chegará. Loteria dos Sonhos pra 

você também.

Beto Amora
No próximo dia 5 de julho faz anos meu amigo Beto 

Amora, ex-craque de nosso basquete o ex-presidente 
da FCB antes de tudo um "sportman" correto e decente. 
Bom dia Roberto Sérgio Gadelha Albano Amora.

Roberto Moreira
Quem é bom logo se estabelece. O jornalista Roberto 

Moreira mostra todo seu talento de jornalista coman-
dando o grupo opinião que mantém em circulação um 
jornal semanal que faz o maior sucesso. A passagem 
de Roberto Moreira pela TV Diário foi marcada pelo 
inovação em toda sua grade de programação.

São Sebastião
O mercado com esse nome é um dos mais tra-
dicionais pontos de negócios de nossa cidade. 
Ali tem de tudo e eu sou de há muito um de 
seus mais antigos frequentadores. O carneiro 
guizado com farofa de cus-cus não tem me-
lhor do que aquele que o Nem comanda em 
seu boxe. Mercado vai passar por uma grande 
reforma com a prefeitura investindo ai mais de 
hum milhão de reais. Destaque-se que conse-
guiu estes recursos o município cortou com a 
ajuda do deputado André Figueiredo, sempre 
presente no bem estar da coletividade.

Nota 10: Filipe Toledo leva tetra 
da etapa brasileira de surf
Líder do ranking da WSL sobra nas águas da Praia de Itaúna, em Saquarema-RJ, 
na decisão com o brasileiro Samuel Pupo, com direito a nota máxima

A MOEMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ 
35.729.704/0001-84 TORNA PÚBLICO QUE RECEBEU DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE URBANISMO E MEIO AMBIENTE - SEUMA, A LICENÇA PRÉVIA (LP) SOB N° LP_
PD0046/2022 DE UM EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR, ENQUADRADO 
NO PROGRAMA CASA VERDE E AMARELA DO GOVERNO FEDERAL, NO MUNICÍPIO DE 
FORTALEZA, COM FRENTE PARA RUA CIDADE ECOLÓGICA, S/N, EDSON QUEIROZ.”

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 29/06/2022 
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°30801 DARIO VICTOR DUTRA MESQUITA E ALISSON CARPINO FREITAS 
N°30802 ISRAEL SILVA DOS SANTOS E RAMILYS FERREIRA DA SILVA.

28 DE JUNHO DE 2022 
Maria Vasicleide de Moura 

Escrevente Autorizada 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
339729 -  Pol LLames Albuquerque e Atika Banlahsan;
339730 - Cleilton Nascimento da Silva e Eliza Clara Lopes dos Santos;
339731 - Italo Eduardo Correia Alves e Maria Kecia do Nascimento Duarte Almeida; 
339732 - José Carlos Bezerra Carvalho e Karen Cristina de Freitas Maia;
339733 - Lucas Mota Rêgo Monteiro Cavalcante e Maria Deiva Severino Alves;
339734 - Francisco Jocelio Gomes Laureano e Auristela da Silva Pereira;
339735 - Tiago Gomes de Almeida e Antonia Valdenira Ferreira 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, 28 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31168 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO HOLANDA DE OLIVEIRA e ITALA ANTONIA GIRAO ALVES;
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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 

 SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31174 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIS FERNANDO GOMES DA SILVA e RAYARA DA SILVA REINALDO;
Edital n° 31175 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
KET ROSBERG DE NORONHA ALMEIDA e MAIARA DOS SANTOS VIDAL;
Edital n° 31176 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
DOUGLAS ALEXANDRE SAAB BASTOS e GIOVANNA CARVALHO DE CASTRO DAMASCENO;
Edital n° 31177 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMILIO CHASTINET BRAGA e FLÁVIA MARIA DE LIMA 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,
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - 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° 76266 - MANOEL GOMES DA SILVA e ANDREA BEZERRA DAMASCENO; Edital 
n° 76267 - VINICIO RODRIGUES VITAL e VANESSA COSTA DA SILVA; Edital n° 76268 
- ANDRÉ ALVES GOES e THAÍS MARIA GOMES DA SILVA; Edital n° 76269 - WELLING-
TON DA SILVA OLIVEIRA e MARIA TAMIRES CASTRO BARBOSA; Edital n° 76270 - VAL-
TER MATEUS NASCIMENTO DA SILVA e ANTONIA BRUNA NASCIMENTO MOREIRA; Edital 
n° 76271 - WILLYAN FERREIRA MOURA e ANTONIA JAMYLLE MESQUITA DA SILVA; Edi-
tal n° 76272 - FRANCISCO RONALDO BATISTA e MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO; 
Edital n° 76273 - TOMAZ MARTINS TIAGO BEZERRA e TAINÁ MARTINS FERREIRA; Edi-
tal n° 76274 - TONY GOMES DA COSTA e FERNANDA CAROLINA MOURA DE FREITAS; 
Edital n° 76275 - EVERALDO CARDOSO NOVAES e ELISIANE VERAS CARDOSO; Edital 
n° 76276 - TEVA FLORENT JUAN e PAULA ANELICIA SANTOS MAGALHÃES;
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, 28/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27742 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ VANDERLEY BRANDÃO e SÂMIA REIS KEHDI CARNEIRO;
Edital n° 27743 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOÃO QUEZADO DE ARAÚJO NETO e GISELLY RUTH DE AGUIAR FREITAS;
Edital n° 27744 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS MAPURUNGA COSTA e GABRIELA ARAÚJO DE HOLANDA;
Edital n° 27745 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CLÁUDIO RAMALHO FERREIRA e NAYARA DE ALMEIDA VIANA;
Edital n° 27746 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO JERRY DE PAIVA ALVES e MARIA DUCINEIDE DE PAIVA ALVES;
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, 28/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

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

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes.
66844-PAULO SERGIO DA SILVA SOUSA E SARA DE OLIVEIRA SILVA
66845-JOSÉ ALMIR CARNEIRO E AURINEIDE SOARES FREITAS
66846-LUIZ SENA BEZERRA E REJANE MARIA CASTRO RUFINO
66847-JOSÉ ITAMAR ALVES DE SOUSA E MARIA APARECIDA ROMERO DA CUNHA
66848-SAMUEL SANTOS DA SILVA E LAURA VICUNHA BARBOSA DA SILVA
66849-JOSÉ IRAPUAN DA ROCHA JUNIOR E VIVIANE CASTRO SANTOS
66850-EVERSON CARLOS DAMASCENO DA SILVA E ALINE LIMA NOGUEIRA
66851-FRANCISCO EDIVAN CAMPOS DA SILVA E IRLA MARIA FELIX RIBEIRO
66852-PAULO RICARDO FARIAS BRAZ E CIBELLE LARYSSA PEREIRA DO NASCIMENTO
66853-IVANILDO QUEIROZ DA SILVA E MARIA NADÍ DA COSTA
66854-ODAIR JOSÉ NOGUEIRA PINHEIRO E IRISNEUDA RODRIGUES DA SILVA
66855-EMISON MATEUS RODRIGUES FEITOSA E ANA CRISTINA DE SOUSA MATOS
66856-FRANCISCO ARANOLDO DA SILVA E MARIA VANESSA GOMES DE ARAÚJO
66857-ARMANDO ALVES DE SOUSA E MARIA SILENE PORTELA
66858-JOSÉ IVANILDO DO AMARANTE FILHO E MARIA ROBERTA RODRIGUES DOS SANTOS
66859-EDSON JORGE DE LIMA COSTA E ELIZANGELA CASTRO DA SILVA EVANGELISTA
66860-FRANCISCO GOMES DA SILVA E MILENA DOS SANTOS OLIVEIRA
66861-MARCELO BRIGIDO FREIRE E FLAVIA DANIELA CABRAL SOARES

Fortaleza, 28 de junho de 2022
ANTONIO TOMAS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18468 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JARDIEL BRITO DOS SANTOS e IRIS DHEYNNA MORAIS COSTA;
Edital n° 18469 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO NATANIEL DE QUEIROZ SILVA e ADHARA MOREIRA FALCÃO PINHEIRO;
Edital n° 18470 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMANUEL GOMES CRUZ e DANIELLE GOMES PEREIRA;
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, 28/06/2022
Kelvia Brenda Macedo do Carmo

Escrevente



Muitos idosos ou pessoas 
com uma idade abaixo dos 
60 anos que aparentemente 
demonstram ser mais velhas, 
sofrem diversos tipos de pre-
conceitos relacionados a sua 
faixa etária que afetam seu 
bem estar, o seu emocional e 
sua autoestima. É o que mos-
tra um relatório divulgado 
pela Organização Mundial 
de Saúde que estima que uma 
em cada duas pessoas no 
mundo tenha atitudes discri-
minatórias que pioram a saú-
de física e mental de pessoas 
idosas, o que faz também re-
duzir a qualidade de vida. 

Esse tipo de preconceito 
nessa faixa etária é chamado 
de Etarismo. Você já ouviu 
falar sobre? Sabe o que signi-
fica? O etarismo é nada mais 
nada menos do que o precon-
ceito com pessoas idosas. É 
uma descriminação baseada 
em estereótipos relacionados 
à idade. Podemos caracteri-
zar como tipos de etarismo,  
comentários de pessoas que 
se realizam a idosos e acham 
que é normal. “Você está ve-
lho demais para isso”, “Não 
acha que está na hora de se 
aposentar? O (a) senhor (a), 
não produz mais como an-
tes.” são alguns deles.  

Para Claudio Pinheiro, 
médico geriatra e especialis-
ta em cuidados paliativos, o 
etarismo acontece pois há um 
senso comum no contexto so-

cial de pensar que os idosos 
são incapazes de realizar de-
terminadas atividades. “Basi-
camente na sociedade existe 
uma tendência de infantilizar 
o idoso. A maioria dos idosos 
são considerados incapazes. 
As pessoas passaram a esque-
cer que muitos dos idosos, 
continuam “funcionando” em 
perfeito estado. Eles traba-
lham, eles cozinham, fazem 
atividades físicas, tem total ca-
pacidade para fazer qualquer 
coisa, principalmente nessa 
nova geração de idosos. Mas 
por termos uma tendência de 
considerar o idoso como um 
incapaz, de não fazer nada e 
ficar só deitado repousando, 
passamos a ter uma atitude de 
preconceito que é o etarismo 
de antecipar que o idoso não 
será capaz de executar as tare-
fas a eles designadas.”, conclui. 

No Brasil, pessoas que têm a 
partir de 60 anos já são consi-
deradas como idosas, mas esse 
tipo de preconceito nem sem-
pre é relacionado a quem tem 
mais de 60 anos. Segundo um 
relatório realizado pela Or-
ganização Mundial da Saúde 
com mais de 80 mil pessoas de 
57 países, cerca de 16,8% das 
pessoas com mais de 50 anos 
já se sentiram vítima de algum 
tipo de discriminação por es-
tarem envelhecendo. O ato de 
envelhecer, por si próprio, é 
algo que pode ser assustador 
para algumas pessoas. Em 

uma sociedade com um forte 
viés machista e com padrões 
estéticos tão enraizados, en-
frentar esse envelhecimento 
chega a não ser um proces-
so tão natural para muitos. 
O idoso pode ter depressão 
também ao ser discriminado.
Tendo depressão, o sentimen-
to de exclusão da sociedade 
aumenta e os  comportamen-
tos de risco favorecem o sur-
gimento de doenças.

Para enfrentar essa reali-
dade de descriminação de-
vido a idade, idosos devem 
encarar e ser firmes em seus 
posicionamentos e continuar 
a realizar suas atividades 
sem se incomodarem com a 
opinião de terceiros.  Atual-
mente, a Sociedade Brasileira 
de Geriatria e Gerontologia 
(SBGG), possui campanhas 
de conscientização, alerta, 
esclarecimento, orientação e 
valorização do idoso.

Em Fortaleza, existe um 
projeto chamado Chá Tecno-
lógico e Social que tem como 
objetivo incluir os idosos no 
mundo digital, melhorando a 
sua qualidade de vida. O pro-
jeto é totalmente gratuito e já 
incluiu digitalmente 687 ido-
sos cearenses. Durante as ati-
vidades, os alunos aprendem 
a utilizar o celular e todas 
suas funções como utilizar as 
redes sociais, as pesquisas na 
internet, aplicativos de ban-
co, de transportes, compra 

e venda na internet além do 
envio de fotos e vídeos, entre 
outros. Fora a inclusão digi-
tal, são realizadas também 
atividades complementares 
com minicursos e oficinas 
de desenvolvimento cogniti-
vo, culinária, crochê, música, 
saúde, artesanato e diversos 
outros temas de interesse da 
geração 60+, de forma on-line. 

Pessoas com mais de 60 
anos navegam cada vez mais 
na rede mundial de compu-
tadores. De acordo com os 
dados, esses números cres-
ceram de 68%, em 2018, para 
97%, em 2021. É o que mos-
tra pesquisa realizada pela 
Confederação Nacional de 
Dirigentes Lojistas (CNDL) 
e pelo Serviço de Proteção ao 
Crédito (SPC Brasil), em par-
ceria com a Offer Wise Pes-

quisas. Os aplicativos que os 
idosos mais usam no celular 
são as redes sociais (72%); de 
transporte urbano (47%); e 
bancários (45%). O Whatsa-
pp é a rede social mais utili-
zada (92%), seguida do Face-
book (85%) e Youtube (77%).

De acordo com a coorde-
nadora do projeto Chá Tecno-
lógico, Cristina Luz comenta 
um pouco mais sobre como é 
o acesso dos idosos ao mundo 
digital. “Para facilitar a parti-
cipação deles nas atividades, 
o projeto dispõe de um tablet 
com internet, que após o tér-
mino dos cursos é doado para 
os alunos. A novidade deste 
ano é que os ex-alunos pode-
rão participar do projeto nas 
novas atividades complemen-
tares, como fotografia, tu-
rismo digital, horta em casa, 
desenho e pintura, educação 
financeira e outros.”, afirma. 

O projeto conta também 
com a parceria do conselho 
Estadual e Municipal e tam-
bém com recursos doados por 
diversas empresas privadas 
ao Fundo Nacional do Idoso. 
Em 2022 o projeto formará 
400 pessoas no município de 
Maracanaú, em parceria com 
o Conselho Municipal, e 500 
pessoas em outros municípios 
do Ceará, em parceria com o 
Conselho Estadual do Idoso.

Para a aposentada Célia Via-
na, 74, o projeto foi um divisor 
de águas. “Quando estava no 

telefone ficava procurando fa-
lar com meus amigos e amigas 
e nem sempre conseguia. Fala-
va com um filho, um sobrinho, 
um neto para me ensinar, eu 
prestava atenção e quando ia 
fazer, não sabia mais de nada. 
Sabemos que as pessoas hoje 
têm uma vida muito corrida. 
Estuda, trabalha, toma conta 
de filho, casa e fica muito di-
fícil ensinar o idoso. Costumo 
dizer que o idoso é como se 
fosse uma criança. Nós temos 
um aprendizado bem difícil, 
uma dificuldade enorme e de 
fato, precisa ter paciência. Os 
professores do projeto são bem 
compreensíveis e possuem a 
maior paciência do mundo. 
Eles ensinam mil vezes  e quan-
do a gente não faz corretamen-
te, eles não nos abandonam e 
ensinam novamente. São exce-
lentes. Sempre tem algo novo 
para a gente aprender. Não é a 
idade que não permite apren-
demos e sim a falta de vontade 
de muitos em querer conhecer 
algo novo.”, afirma. 

A tecnologia e os idosos 
estão cada vez mais conecta-
dos. Isso porque a prática tem 
melhorado a qualidade de vida 
da terceira idade, fazendo com 
que eles se sintam mais infor-
mados, jovens e enriquecidos.

Por Ismael Azevedo
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A Escola Pública de Teatro da Vila das Artes abre inscrições para seis oficinas de Teatro a serem realizadas neste mês de 
julho, nos jardins do Centro Cultural Casa do Barão de Camocim. As atividades são destinadas ao público jovem e infantil, podem 
participar crianças e adolescentes com idade entre 8 e 16 anos. Confira o detalhamento da programação mais abaixo. Coor-
denadora da Escola Pública de Teatro da Vila das Artes, Graça Freitas enaltece o contato que a ação promoverá entre o público 
mais jovem e um dos importantes patrimônios históricos da capital cearense. “É uma programação de férias que desenvolvemos 
desde 2017, que será agora realizada especialmente nos espaços de jardim da Casa do Barão de Camocim, esse monumento 
histórico muitos dos participantes das oficinas terão a oportunidade de conhecer pela primeira vez”, destaca a coordenadora.

Rapidíssimas
As obras transmitem uma 

dupla leitura que transcende 
as preocupações prementes do 
mundo moderno, convidando 
à fruição e à superação das 
expectativas cotidianas, 
incluídas as noções de vida 
e morte, da identidade, da 
origem e do questionamen-
to da nossa capacidade de 
sobrevivência num planeta 
ameaçado pela superexplo-
ração dos recursos naturais, 
questões que hoje parecem 
muito urgentes.

Começa hoje  no Centro de 
Eventos do Ceará, a 25ª edi-
ção do Seminário Nordestino 
de Pecuária - PecNordeste, 
maior evento do agronegócio 
da Região Nordeste.

Com foco na geração de 
oportunidades de negócio, na 
sustentabilidade ambien-
tal e inovação científica, o  
PecNordeste traz 90 palestras 
em formato de mesa-redonda, 
programação técnico-científica 
que abrange 12 segmentos do 

Agronegócio, a ExpoPEC e o 
Encontro Estadual de Dirigen-
tes do Agronegócio do Ceará. 
O evento segue até dia 01 de 
julho. A programação pode ser 
conferida no site www.pecnor-
deste.com.br/2022/.

BRAÉ, marca que valoriza 
a beleza em todas as formas, 
preparou evento para nomear 
Antônio Felipe como seu pri-
meiro embaixador em Forta-
leza. O Beauty Day aconteceu 
nesta segunda-feira, 27 de 
junho, no salão Two Design e 
trouxe uma experiência Braé 
com o cabeleireiro.

O Deputado Federal  
Heitor Freire homenageia 
profissionais de Coaching em 
Sessão Solene, logo mais às 
11 horas,  no Plenário Ulysses 
Guimarães, na Câmara dos 
Deputados, em Brasília. Na 
ocasião, o coach Paulo Vieira, 
que ajudou a trazer a prática 
para o Brasil e é considerado 
um dos maiores destaques da 
profissão, será homenageado.

No dia 1º de julho, às 17h 
no Porto Iracema das Artes, 
reunirá músicos, produtores, 
empresários e agentes culturais 
que movimentam o reggae no 
Ceará para juntos instituírem 
o Fórum do Reggae Cearense 
onde serão debatidos assuntos 
em torno do tema a fim de ge-
rar melhores oportunidades aos 
artistas e apreciadores do ritmo 
jamaicano. O objetivo é propor 
uma organização das ações 
realizadas de reggae no estado e 
construir um calendário anual, 
cobrar ações dos entes públicos e 
privados que venham beneficiar 
à cadeia produtiva local da cul-
tura reggae, defendendo nossos 
direitos, com fomento aos even-
tos de reggae nos municípios 
cearenses, editais específicos e 
credenciamentos públicos da 
categoria, bem como ampliar a 
participação da música reggae 
em casas de shows, eventos, 
festivais e meios de comuni-
cação locais e nacionais. A 
participação é gratuita.

FOTO DIVULGAÇÃO

Um pouco de muita gente
No próximo sábado dia 02 de julho, a artista Andréa 

Dall’Olio abre a exposição AD-Genomas no Espaço Cul-
tural Casa José de Alencar, que reúne obras ecléticas de 
mais oito artistas, a mostra, que tem curadoria de Nathalie 
Nicolas, fica em cartaz até o dia 26 de julho.

Andréa Dall’Olio junta-se aos ceramistas J. Siebra e Jacinta 
Cavalcante, ao designer Erico Gondim, à fotógrafa Ingrid 
Barreira, ao escultor Neil Preece, à pintora Ana Martins, ao 
pintor e ceramista Túlio Paracampos e à pintora e escritora 
Lia Sanders, dando origem a exposição Ad -Genomas, que 
apresenta um diálogo que perpassa linguagens e formas na 
busca de uma dialética, uma semântica em que a natureza 
e a ancestralidade, seus signos, símbolos e apelos aparecem 
como fundamento e finalidade.

Inicialmente, a AD-Genomas (adição dos genomas), 
surgiu com o intuito de dar foco ao têxtil, como expressão 
de arte contemporânea, que sai dos espaços familiares, ga-
nha um palco, e é valorizado como arte, é o resgate de toda 
energia ancestral.

A. Dall’Olio, através do seu processo criativo, aborda a 
questão da ancestralidade feminina em relação ao desloca-
mento das técnicas manuais praticadas pelas mulheres que, 
historicamente, estavam condicionadas ao espaço privado 
e que, hoje, existem na arte contemporânea. Sua produção 
artística funciona também como um meio de transmitir a 
própria biografia, tendo em vista que o têxtil está presente em 
sua família há muitas décadas.

Todos os artistas convidados por Andréa têm uma ligação 
e um elo entre seus trabalhos, transformando a AD-Geno-
mas em um grande laboratório de experimentações artísti-
cas. Do encontro dos elementos, emergem sinergias poéticas 
que ganham movimento e vão além de objetos a serem 
percebidos, passando a objetos que também percebem.

Andréa Dall’Olio junto com mais 8 artistas, comandará a 
abertura da exposição AD-Genomas que acontece no próximo 
sábado, dia 2, no Espaço Cultural da Casa José de Alencar

GERAL
Marca número 1 no segmento premium de perfumaria no Norte e Nordeste, o Grupo AmericaNews Beauty (ANbeauty) recebeu, com exclusividade em Fortale-
za, o beauty expert da Lancôme, Wendell Santos. O especialista da grife francesa ministrou, na última sexta-feira (24), na loja AmericaNews do Shopping RioMar 
Fortaleza, um masterclass exclusivo sobre skin care. Marcaram presença no master class as influenciadoras Leticia Gurgel, Rafaela Aragão e Thaynã Ginepri.

Etarismo: Saiba mais sobre esse tipo
de preconceito e porque ele acontece
Sociedade Brasileira de Geriatria, possui campanhas de conscientização, alerta, esclarecimento, orientação e valorização do idoso

Na celebração do seu aniversário na 
Casa Portuguesa Heloísa Helena Dantas 
recebe o carinho da amiga Simone Bellin

Maria Isabel Cabral foi a perfeita anfitriã 
na inauguração da sua  MIST, pocket 
shop dentro do Donna Sallon

0nde anda Daniel Róseo 
o rei do som? - nnn - 
Capitalizando muitos elogios 
a bonita Wânia Negromon-
te. - nnn - Felipe Freitas, 
bom caráter a vida toda, 
adicionando parabéns pelo 
seu aniversário ocorrido do-
mingo. - nnn - Jamais em 
tempo algum Gramado será 
a mesma depois que Orlando 
Felipe desembarcar de férias 
em agosto. - nnn - Sentida 
a ausência do padre Neto. As 
missas na São Vicente não 
são as mesmas sem ele. - 
nnn - Chegou de Brasília 
para férias o culto Miguel da 
Ponte Montenegro. - nnn 
- Não tem quem diga. A lady 
Helena Sampaio Rebouças 
chega hoje aos seus im-
perceptíveis 96 anos. A fila 
é grande pra saber a razão 
da sua sadia longevidade. - 
nnn - A Escola Pública de 
Circo da Vila das Artes abre 
inscrições para mais três 
oficinas do programa Viva o 
Circo Hoje 2022 – Programa 
Especial de Fomento à 
Cadeia do Circo. - nnn 
- As oficinas “Iniciação em 
contorção e flexibilidade”, 
com Kaye Djamiliá, “Cons-
trução e introdução a prática 
de malabares”, com Yago 
Silva, e “Nas Entranhas do 
Riso: o sagrado e o profano 
na palhaçaria feminina”, com 
Luana Vieira têm inscrições 
até dia 11/07. - nnn - A 
Vila das Artes é um complexo 
cultural da Prefeitura de 
Fortaleza, administrado pela 
Secretaria Municipal da Cul-
tura de Fortaleza (Secultfor), 
em parceria com o Instituto 
Cultural Iracema (ICI).

E mais...

Etarismo: Idosa aumenta seus 
conhecimentos no mundo da 
tecnologia através de aulas 
realizadas no projeto


