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Taxa de desemprego 
recua para 9,8% no País

O número de desempregados recuou para 10,6 milhões no trimestre até maio, de acordo 
com o IBGE; o contingente estava em cerca de 12 milhões nos três meses anteriore

Izolda Cela: pesquisa fornece 
apenas o retrato do momento

POLÍTICA3

Pelo segundo ano seguido, o número de organizações formais vol-
tou a crescer no Ceará, atingindo 150,6 mil Unidades Locais em 2020 
(alta de 3,5%). A alta foi observada nas Entidades empresariais com 
até 9 pessoas ocupadas. De 2019 para 2020, o número de assalariados 
declinou 1,9%, assim como o valor total pago em salários. ÚLTIMAS8

SENADO FEDERAL APROVA AUXÍLIO BRASIL DE R$ 600
No caso do Auxílio Brasil, a intenção da PEC é zerar a fila do programa ainda em 2022

PEC KAMIKASE CEARÁ: 45% DA 
POPULAÇÃO VIVE COM 
MENOS DE R$ 500
Em 2021, cerca de 29,6% da população brasileira 
tinha renda domiciliar per capita de até R$ 497 
mensais; 62,9 milhões de pessoas. ECONOMIA9

NACIONAL5 ON-LINE www.oestadoce.com.br
ASSISTA AOS VÍDEOS
DA TV O ESTADO

PASTORES: STF 
IMPÕE SIGILO
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BOLSA TEM 
TRIMESTRE RUIM

INTERNACIONAL7
CHINA: VERSÃO 
DE HONG KONG
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MERCADO: ALTA 
VARIAÇÃO DE PREÇO
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SANEAMENTO 
EM PAUTA NO CE

TSE: R$ 88,3 milhões 
teto de gastos para 
candidaturas a presidente

NACIONAL5

Crato receberá serviços 
de esgotamento 
sanitário por 35 anos

GERAL12

Fortaleza investiga 
cinco suspeitas de 
varíola dos macacos

CIDADES6

O resultado veio abaixo das estimativas do mercado financeiro. Analistas consultados pela agência Bloomberg projetavam taxa de 10,2%. Nos 
três meses imediatamente anteriores (dezembro a fevereiro), o indicador estava em 11,2%.”Foi um crescimento expressivo, um processo de 

recuperação das perdas que ocorreram em 2020, com gradativa recuperação ao longo de 2021”, diz especialista. ECONOMIA10

O número de pessoas ocupadas com algum tipo de trabalho chegou a 97,5 milhões no trimestre até maio, é o maior da série histórica, iniciada em 2012

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

Twitter - @jornaloestadoce
Facebook - jornaloestado
Instagram - @jornaloestado
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POLÍTICA

SINCODIV- SINDICATO DOS DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DO CEARÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA ELEITORAL

Nos termos do Estatuto Social, convocamos os filiados para a Assembleia Geral Extraordinária a ser 
realizada no dia 11 de julho de 2022, às 16:30 horas, em primeira convocação, ou às 16:45 horas, em 
segunda convocação, através de reunião virtual, conforme link a ser disponibilizado em até 48 (quarenta 
e oito) horas antes da data da assembleia, para deliberar sobre:

    a) Votação para criação do Conselho de ex-presidentes do Sincodiv/Ceará;
    b) Eleição para o cargo de Diretor Presidente;
    c) Eleição dos demais Diretores e Conselheiros;
    d) Outros assuntos de interesse.

O registro das candidaturas deverá se dar em até 5 (cinco) dias antes da data designada para eleição, 
diretamente com o Sr. Henrique João através do e-mail (fenabravece@fenabravece.com.br).
Poderão participar da referida Assembleia, as associadas em pleno gozo de seus direitos e quites com 
suas obrigações para com a SINCODIV/CE.

Fortaleza, 29 de junho de 2022.

FERNANDO PONTES
Presidente SINCODIV/CE

LEWTON MONTEIRO
Vice-presidente SINCODIV/CE

2º OFÍCIO REGISTRO DE IMÓVEIS, TABELIONATO DE NOTAS, PROTESTOS DE TÍTULOS, OFÍCIO 
DE REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS CIVIS E DAS PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA 
DE HORIZONTE/CE. RUA MARIA CONRADO DE LMA, 135 – HORIZONTE/CE – CEP: 62.880-135 – FONE: 
(85) 3336-2728. CNPJ: 02.601.428/0001-15. EDITAL DE CITAÇÃO. Prazo de 15 (quinze) dias. 
PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL Nº: 0084-19.647/2022. TIPO: USUCAPIÃO 
EXTRAJUDICIAL RURAL. MODALIDADE: EXTRAORDINÁRIA. REQUERENTE: SOCIEDADE AVÍCOLA DO 
NORDESTE S/A - SOAVE, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 06.001.804/0001-
91, com sede na Rua Clarice Silvestre da Silva, nº 450, Cachoeira – Horizonte/CE. APARECIDA ILKA 
FREITAS RAMOS, Tabeliã Titular, por nomeação legal, na forma da lei, etc. FAZ SABER a todos quanto 
o presente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que se processa por este 2º Ofício de Registro de 
Imóveis da Comarca de Horizonte/CE, os termos do Procedimento de Reconhecimento de Usucapião em 
epígrafe, sendo mais de 28 (vinte e oito) anos o tempo de posse alegado sobre: O IMÓVEL urbano 
localizado na Rua Dodô Gomes de Almeida, s/n, Localidade de Cachoeira, Horizonte/CE. Com 
as seguintes medidas e confrontações: AO OESTE - (Frente) – com 22,95m, 58,76m e 406,63m, 
limitando-se com a Rua Dodô Gomes de Almeida. AO NORTE - (Lado Direito) – com 256,66m, 
limitando-se com o imóvel de propriedade de Antero José Soares Rola (Matrícula nº 5307, CRI de 
Horizonte/CE). AO LESTE - (Fundos) – com 477,15m, limitando-se com o imóvel de propriedade 
de TuboTécnico Indústria e Comércio de Embalagens LTDA-ME (Matrícula nº 759, CRI de 
Horizonte/CE). AO SUL - (Lado Esquerdo) – com 291,51m, limitando-se com a Rua Margarida 
Sabóia. Perfazendo uma área territorial de 12,6422ha. É o presente para CITAR desde já os possíveis 
interessados, ausentes, incertos e desconhecidos, bem como os cônjuges dos mesmos, se casados forem, 
para impugnarem o Procedimento, no prazo de 15 (quinze) dias, ficando desde logo, citados para todos 
os demais atos do procedimento, e advertidos de que não sendo ele impugnado, presumir-se-ão aceitos 
pelos mesmos como verdadeiros os fatos articulados pelos requerentes na inicial. E para que não alegue 
ignorância, mandou expedir este, que será publicado e afixado na forma do Provimento nº 08/2014-CGJ/
CE. Dado e passado nesta cidade de Horizonte, Estado do Ceará, aos trinta dias do mês de junho do ano 
de dois mil e vinte e dois (30/06/2022). Eu, José Abrahão Moreira de Lima Júnior, escrevente autorizado, 
digitei. Eu, Wilton Freitas, Tabelião Substituto, o subscrevi e dou fé.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE PALMÁCIA - ESTADO DO CEARÁ. CARTÓRIO ANDRADE. Oficio de 
Notas e Registros Públicos Rua Vaderi R Campos, 13, Palmácia-Ce. Fone (0XX85) 3339-1104. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE 
- Notário/Registrador. MARIA LAYANA VITOR DE SOUSA - Substituta. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO - USUCAPIÃO - EXTRAJUDICIAL. 
DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE , Oficial do Registro de Imóveis, deste Município e Comarca de Palmácia, Vinculada 
à Comarca de Maranguape do Estado do Ceará, na forma da lei etc. FAZ SABER, a todos os que o presente edital virem, ou 
dele conhecimento tiverem, que neste Cartório foi apresentado no dia 20/06/2022, por RIVERSON FERREIRA RODRIGUES, 
brasileiro, solteiro, maior, professor, portador da CNH. nº 04631301672 DETRAN/CE, Exp. 08/02/2019, CPF. n° 838.226.903-68, 
residente e domiciliado à Rua 13, n°535, Jereissati-I, Maracanaú-Ce. Requerem para o Reconhecimento de direito de Propriedade 
através da Usucapião Extrajudicial, nos termos do Art. 216-A, da Lei 6.015/73, e Provimento 65, de 14/12/2017, do CNJ., do imóvel 
urbano, desmembrado do Sítio Bom Lugar, constituído por um terreno (Lote 08, da Quadra 01), do “Loteamento Particular Daniele” 
situado à Rua SDO (Rua Projetada), vizinho ao Loteamento Particular Torre da Lua, no perímetro Urbano desta Cidade e Comarca 
de Palmácia-Ce, com uma área de 268,87m², um perímetro de 83,22m, georreferenciada ao Sistema Geodésico Brasileiro com 
coordenadas UTM (DATUM SIRGAS 2000) MC 39 WGr, 517023.00m E, e 9541917.00 S, ao SUL , Do P1 ao P2, início do perímetro 
em um seguimento de reta no sentido Oeste/Leste, medindo 8m00 com à Rua G, do Loteamento Particular Torre da Lua; Ao LESTE, 
Do P2 ao P3, em um seguimento de reta no sentido Sul/Norte, medindo 31m85, com terras de Daniele Oliveira Barbosa Cavalcante; 
ao NORTE , Do P3 ao P4, em um seguimento de reta no sentido Leste/Oeste, medindo 8m00, com terras de Daniele Oliveira 
Barbosa Cavalcante; ao OESTE , Do P4 ao P1, fechando o perímetro em um seguimento de reta no sentido Norte/Sul, medindo 
35m37, com terras de Daniele Oliveira Cavalcante; Conforme Memorial Descritivo e Planta Assinados por Riverson Ferreira 
Rodrigues - CREA/CE, no 062093438-7, RNP 0620934387 ART nº CE20220984791 de 01/05/2022. Assim sendo, ficam intimados 
terceiros eventualmente interessados e titulares de direitos reais e de outros direitos em relação ao requerimento, apresentando 
impugnação escrita perante o Cartório de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze), dias corridos a 
partir da publicação deste Edital, ciente de que, caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pelos Requerentes, sendo reconhecida a Usucapião Extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. E para que, 
interessados não possam no futuro alegar ignorância, expedi o presente edital na forma da Lei, dou fé. Palmácia-Ceará, aos vinte 
e quatro (24), dias do mês de junho (06) do ano dois mil e vinte e dois (2022). Eu, _____ Oficial, o digitei e subscrevo.
Em testemunho da verdade. DIRCEU FERREIRA DE ANDRADE - Notário Registrador



O Tribunal Superior Elei-
toral (TSE) decidiu nesta 
quinta-feira (30) que o teto 
de gastos na campanha pre-
sidencial deste ano será de 
R$ 88,3 milhões. Caso tenha 
segundo turno, os candida-
tos poderão gastar mais R$ 
44,1 milhões. Para deputado 
federal, o limite de gastos fi-
cou em R$ 3,1 milhões, en-
quanto para deputado esta-
dual o dado ficou em R$ 1,2 
milhões.

A decisão unânime da cor-
te foi no sentido de determi-
nar que seja usado o mesmo 
teto de gastos 
de 2018, mas 
corrigido pelo 
pela inflação, 
ou seja, o Ín-
dice Nacional 
de Preços ao 
C o n s u m i -
dor Amplo 
(IPCA). O 
dado acu-
mulado de 
2018 ficou em 
26,2%. Assim, 
todos os limites determina-
dos na última eleição nacio-
nal terão um acréscimo de 
quase um quarto.

Nas eleições para gover-
nador em entes da federação 
que tenham de 1 a 2 milhões 
de eleitores, o teto subiu de 
R$ 4,9 milhões para R$ 6,1 
milhões. Já nos estados que 
têm de 4 a 10 milhões de elei-
tores – incluindo nesse grupo 
o estado do Ceará – o teto 
cresceu de R$ 9,1 milhões 
para R$ 11,48 milhões.

Ministros
O ministro Edson Fachin 

afirmou que a definição do 
limite de gastos por parte do 
TSE não avança sobre a esfe-
ra do parlamento de decidir 
as regras eleitorais. “Não há 

exercício de atividade legis-
lativa, apenas e tão somen-
te o cumprimento de poder 
normativo a partir da esta-
bilidade que emerge de nor-
ma jurídica já chancelada no 
passado pelo Congresso Na-
cional. O que buscamos, por-
tanto, não é ir além nem ficar 
aquém”, afirmou.

Já o ministro Alexandre 
de Moraes, que é de São Pau-
lo, classificou a determina-
ção como “bem razoável”. 
“O IPCA acumulado será 
de 26,21%, ou seja, have-
rá acréscimo de quase um 

quarto do teto 
de limite para 
cada candida-
tura. Para dar 
exemplo do 
meu estado, 
para governa-
dor o limite foi 
de R$ 21 mi-
lhões e, agora, 
passará para 
R$ 26,5 mi-
lhões”, disse.

O magis-
trado acredita que a decisão 
pode ampliar o investimento 
dos partidos por cada parti-
do. “O IPCA aumentou 26% 
e o Fundo Eleitoral aumentou 
em 289%. Então, será pos-
sível que mais candidaturas 
tenham possibilidade de se 
mostrar ao eleitorado”, disse. 
Segundo o ministro, “haverá 
a possibilidade de democra-
tização maior na distribuição 
do fundo e quem ganha com 
isso é eleitorado”.

Federações
Também na sessão desta 

quinta, o TSE reafirmou que 
todas as siglas que integram 
uma federação partidária pre-
cisam respeitar o mínimo de 
30% de candidaturas femini-
nas nas disputas proporcio-

nais. Assim, os partidos não 
poderão indicar para compor 
uma chapa de postulantes a 
deputado menos do que três 
nomes a fim de que seja res-
peitado o mínimo de um ter-
ço de candidaturas femininas.

O ministro Edson Fachin 
votou para que, caso a legen-
da decidisse indicar apenas 
um candidato, deveria ser 
mulher. Os outros seis ma-
gistrados, porém, não abor-
daram essa hipótese e ape-
nas afirmaram que todos os 
partidos, e não a federação 
como um todo, devem atuar 
de modo a aplicar a determi-

nação legal de 30% de candi-
daturas femininas.

As federações partidárias, 
já em efeito na eleição deste 
ano, são junções entre par-
tidos no período de quatro 
anos – são mais duradouras 
do que as coligações, que 
existem apenas na duração 
do pleito em questão. Nas 
federações, os partidos têm 
que agir de modo unificado 
tanto nas disputas eleitorais 
(com um candidato único 
entre as legendas federadas) 
quanto nos anos seguintes, 
nos mandatos conquistados 
no Executivo e no Legislativo.
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Marina. Marina Silva (Rede) lançará neste sábado (2) sua pré-candidatura a deputada federal por 
São Paulo. Participarão também Fernando Haddad (PT), pré-candidato ao governo paulista a ser 
apoiado pela Rede, e os deputados Túlio Gadelha (Rede-PE) e Joenia Wapichana (Rede-RR).NACIONAL

Cabe ao Congresso reverter esse círculo 
vicioso da impunidade dos poderosos

Senador Eduardo Girão (Pode-CE) defende 
a prisão após condenação em 2ª instância

A redução nos preços do etanol em 
16 Estados verificada pela Agên-
cia Nacional do Petróleo (ANP) é 
referente a semana anterior à re-

dução de impostos articulada pelo governo 
Bolsonaro. Por isso, a tendência é de redução 
ainda maior no preço do etanol, enquanto a 
venda direta continua a produzir efeitos no 
mercado. No Mato Grosso, inclusive na capi-
tal Cuiabá, o etanol já é vendido por menos de 
R$4, queda também observada em Minas Ge-
rais, onde já é vendido por menos de R$4,50..

Diferença grande
Em São Paulo, o preço do etanol caiu 

mais de 8,4% no último mês, mas o me-
nor segundo a ANP foi registrado em Mato 
Grosso: R$ 4,493.

Queda nacional
A queda verificada no valor do etanol em 

16 Estados levou a uma diminuição de 0,75% 
no preço médio do litro em todo o país.

Regional
Ainda assim, dez Estados e o Distrito Fe-

deral registraram alta no preço do combus-
tível. No Centro-Oeste, a capital federal é 
ponto fora da curva.

Espera-se mais
A queda nos preços ainda é considerada tími-

da pelos defensores da venda direta. A estimati-
va é de redução de até 20% no preço na bomba.

Não sairá barato
Em nota, o conselho de administração da 

Caixa garantiu que “condutas ilícitas não são 
toleradas, em especial as de assédio sexual”.

Não param 
de chegar

Impressiona a multiplicação de acusações 
a Pedro Guimarães, após o vazamento dos ca-
sos levados ao Canal de Denúncias da Caixa.

Fora da Caixa
O assédio não se limitou a funcionárias da 

Caixa. Há relatos até de jornalistas sobre o com-
portamento do ex-presidente da instituição.

Entreguistas
Após o teólogo Leonardo Boff defen-

der a internacionalização da Amazônia e 
que tenha “gestão global”, o senador Pau-
lo Rocha (PA) correu para dizer que o PT 

Venda direta e redução de tributos barateiam etanol

O PODER SEM PUDOR

Quando foi secretário de Edu-
cação do ex-governador Ge-
raldo Alckmin, Gabriel 
Chalita teve uma excelente 
oportunidade de ficar cala-
do. Mas não ficou. Para dar 
uma mãozinha ao então mi-
nistro Paulo Renato (Educação), 
que bateu boca com a prefeita Marta 

Suplicy, Chalita a atacou por man-
ter cinquenta “escolas de lati-

nha”, em calorentas instala-
ções de metal. Um assessor 
o cutucou, na frente de jor-
nalistas: “O governo do Es-

tado tem 200 escolas como 
essa, secretário.” Chalita engoliu 

seco e mudou de assunto.

com ANDRÉ BRITO E TIAGO VASCONCELOS

CLÁUDIO HUMBERTO PODER,POLÍTICA&
BASTIDORES

Latinha na cabeça

Caixa sugere ‘mínimo 
materialidade’ nas denúncias
A corregedoria da Caixa tem 
recebido denúncias contra o 
ex-presidente Pedro Guima-
rães. Mas a expectativa é que as 
denunciantes apresentem um 
mínimo de materialidade, até 
para evitar a situação de uma 
palavra contra outra. Mas a Jus-
tiça considera a denúncia prova 
testemunhal do crime. A ava-
lanche de denúncias faz prever 
que Guimarães deve dedicar seu 
futuro a se defender na Justiça e 
a tentar recuperar a reputação.

seria contra. Humm...

Fundão vergonhoso
Com a decisão do TSE, um só candidato 

presidencial poderá gastar R$90 milhões no 
primeiro turno e R$45 milhões, no segundo. 
Que vergonha. Utilizam-se sem pudor do di-
nheiro do pagador de impostos.

Emergência é fundamental
O reconhecimento de estado de emergên-

cia na PEC que cria os auxílios caminhoneiro 
e taxista serve para que os pagamentos não 
violem a legislação eleitoral. A criação de be-
nefícios é proibida em ano eleitoral.

Quanto custam?
O senador Eduardo Girão (Podemos-CE) 

achou um “golaço” a aprovação do seu reque-
rimento que obriga o STF a informar gastos 
com dinheiro público nos inquéritos “ilegais” 
tocados pelo xerife Alexandre de Moraes.

Recorde de empregados
O Brasil chegou ao recorde de 97,5 milhões 

de pessoas empregadas ou com alguma ocu-
pação que lhes garante o sustento. Em apenas 

um ano, o desemprego desabou de 14,7% para 
9,8%, o menor desde 2015.

Reconhecimento
Candidato a governador, o ex-prefeito An-

derson Ferreira (PL) atribui à presença de 
Bolsonaro em Pernambuco o crescimento da 
sua campanha, agora em 2º lugar em pesqui-
sas como Potencial Inteligência.

Freud explica
O FMI foi às redes sociais dizer que “a in-

flação é o pior imposto para o pobre”. Mas o 
alerta não é sobre os EUA de Joe Biden, que já 
registra históricos 8,6% de inflação, mas para 
o Cazaquistão “e outros”.

Investimento histórico
O Plano Safra 2022/2023, lançado ontem, 

prevê R$340,9 bilhões de recursos públicos 
para financiar os pequenos, médios e grandes 
produtores agrícolas do País. Cresceu 36% em 
relação ao último plano.

Pergunta na consciência
Auxílio é para comprar votos ou matar a 

fome dos muito pobres?.

FOTO NELSON JR. / SCO / STF

O número diz 
respeito ao valor 
que era praticado 
nas eleições ge-
rais de 2018, cor-
rigido pela infla-
ção acumulada

Edson Fachin considera que a decisão do TSE não avança sobre 
a esfera do parlamento de decidir as regras eleitorais

STF põe em sigilo 
investigações sobre 
pastores do MEC

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) pôs em sigilo 
as investigações relaciona-
das ao ex-ministro Milton 
Ribeiro e aos pastores 
suspeitos de atuarem em 
um balcão de negócios no 
Ministério da Educação. Os 
autos, que estavam na Justi-
ça Federal do Distrito Fede-
ral, chegaram ao Supremo 
nesta quarta-feira (29). O 
caso está sob a relatoria da 
ministra Cármen Lúcia.

A decisão de enviar o 
caso ao STF foi tomada 
pelo juiz Renato Coelho 
Borelli após o Ministério 
Público Federal apontar 
“indício de vazamento da 
operação policial e possível 
interferência ilícita por par-
te do presidente da Repú-
blica Jair Messias Bolsonaro 
nas investigações”.

Em conversa em 9 de 
junho com sua filha, cap-
tada em uma interceptação 
telefônica, Ribeiro diz que 
falou com Bolsonaro na-
quele dia e que ele teria dito 
estar com “pressentimento” 
de que iriam atingi-lo por 
meio da investigação contra 
o ex-ministro. Além dessa 
conversa telefônica, outro 
motivo para a remessa foi 
a mensagem enviada a co-
legas pelo delegado federal 
responsável pelo pedido de 
prisão de Milton Ribeiro, 
de que houve “interferência 
na condução da investiga-
ção”.

Bruno Calandrini diz no 
texto que a investigação foi 
“prejudicada” em razão de 
tratamento diferenciado 
dado pela polícia ao ex-
-ministro do governo Jair 
Bolsonaro. “Registre-se 
também que há indícios 

de igual interferência na 
atividade investigatória da 
Polícia Federal quando do 
tratamento possivelmente 
privilegiado que recebeu o 
investigado Milton Ribeiro”, 
afirma a manifestação do 
Ministério Público.

No último dia 24, o juiz 
Borelli determinou a inter-
rupção de interceptações 
telefônicas dos investigados 
e a remessa do processo 
para o Supremo. Ele solici-
tou à época que a ministra 
Cármen Lúcia, que ficou 
responsável por decisões 
nas investigações sobre 
Milton Ribeiro quando ele 
era ministro, ficasse como 
a relatora do caso. Cármen 
Lúcia, agora, deve enca-
minhar o inquérito para a 
PGR (Procuradoria-Geral 
da República), que deverá 
se manifestar a respeito dos 
episódios que envolvem o 
ministro.

Além de Milton, são 
investigados os pastores 
Gilmar Santos e Arilton 
Moura, ambos ligados a 
Bolsonaro. Os dois são 
peças centrais no escândalo 
do balcão de negócios do 
ministério. Como mostrou 
a Folha, eles negociavam 
com prefeitos a liberação 
de recursos federais mesmo 
sem ter cargo no governo.

Os recursos são do 
FNDE, órgão ligado ao 
MEC e controlado por 
políticos do centrão, bloco 
político que dá sustenta-
ção a Bolsonaro desde que 
ele se viu ameaçado por 
uma série de pedidos de 
impeachment. O fundo 
concentra os recursos fe-
derais destinados a trans-
ferências para municípios.

Campanha presidencial terá 
teto de gastos de R$ 88,3 mi
O valor serve de limite para o que cada candidato poderá gastar no 1º 
turno da campanha. Já no 2º turno, poderão ser gastos mais R$ 44,1 mi
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Convocação. A Prefeitura de Fortaleza e a Secretaria Municipal da Saúde estão realizando a convocação 
dos profissionais de saúde aprovados na Seleção Pública realizada em 2021. Os editais estão disponíveis no 
site da gestão municipal e os documentos devem ser entregues na sede da SMS, nos horários especificados.CIDADES

A Assembleia Legislativa do Ceará, por iniciativa do 
deputado Carlos Matos (União Brasil), realizou na últi-
ma terça-feira (28), às 3 horas da tarde, no Plenário 13 
de Maio, solenidade para comemorar os 20 anos da im-
plantação dos Agropolos na Serra da Ibiapaba, quando 
se iniciou um novo ciclo de desenvolvimento na região. 
Na oportunidade, foi lançado um manifesto “A Ibiapaba 
é Nossa” assinado por entidades cearenses do mundo em-
presarial (Faec, Fiec, Sinduscon, FCDL, CDL Fortaleza, 
Acesu, Acad, Acomac, Associação Caatinga, Unichris-
tus, Agência Líder de Desenvolvimento), institucional 
(MPCE, OAB), social e religioso (Diocese de Tianguá), 
em defesa suprapartidária da região.

Agropolos da Ibiapaba

      Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 1º, 2 e 3 de julho de 2022  O ESTADO                     

Homenagens
O ex-governador Camilo Santana, que deixou o 

cargo para efeito de desimcompatibilização, já que vai 
disputar vaga ao Senado da República pelo PT, vem 
recebendo inúmeras homenagens de reconhecimento 
ao trabalho praticado em favor do Estado, dos Cea-
renses e dos que nos visitam.

Cidadania
Conforme informou ontem a assessoria do pré-can-

didato, Camilo Santana (Foto), recebeu nos últimos 
dias, o título de cidadão honorário de mais de vinte 
municípios, sendo as mais recentes as de Pindoretama 
e Itaitinga. Que o ex-Governador possa continuar seu 
trabalho em favor dessas populações.

Boa bancada
Quem tem acompanhado o noticiário político não 

vai se assustar com a informação: o PP deve eleger uma 
boa bancada de deputados federais e estaduais. É exata-
mente o que pensa setores da crônica política na capital 
e interior, pelo trabalho que vem realizando o presiden-
te do partido, o jovem deputado federal A.J.Albuquer-
que e o seu pai, o conhecido e querido ex-presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado 
Zezinho Albuquerque.

Últimas inaugurações
A governadora Izolda Cela está vivendo os últimos 

dias de inaugurações, pois, a partir deste sábado, 02 
de julho entram em vigor restrições estabelecidas pela 
legislação eleitoral. A partir de amanhã, quem pretende 
ser candidato, como é o caso de Izolda (que poderá 
disputar a reeleição), não poderá mais participar de 
inaugurações de obras públicas.

Tauá beneficiado
Na última terça-feira, 28 de junho, Izolda Cela foi 

a Tauá, na Região dos Inhamuns, onde inaugurou a 
Praça da Juventude, em solenidade ao lado da prefeita 
Patrícia Aguiar (PSD), do filho dela, deputado federal 
Domingos Neto, e do marido, Domingos Filho, líder do 
grupo político que mais cresceu da última eleição para 
cá, também presidente do PSD no Ceará.

Defensoria pública
Para facilitar o acesso à justiça, a Defensoria Pública 

do Estado acaba de inaugurar a sua primeira sede fora 
da capital Foi na cidade de Coreaú, na Zona Norte do 
Ceará, com festa bem prestigiada, no último dia 23/06. 
Conforme a assessoria de imprensa da Defensoria, o 
prédio foi cedido pela prefeitura coreauense.

Ontem, 30, o caso que estava em investigação em Cedro, no interior do estado, foi descartado após resultado de exames

Ação Civil Pública do MPCE solicita 
reestruturação do CRAS do Serviluz

O Ministério Público do 
Estado do Ceará (MPCE) 
está promovendo uma Ação 
Civil Pública (ACP) para que 
o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) 
do bairro Serviluz seja rees-
truturado. De acordo com o 
MPCE, irregularidades como 
ausência de sala administra-
tiva e outras questões como 
problemas de acessibilidade, 
iluminação inadequada, irre-
gularidades de segurança, fal-
ta de material de trabalho e de 
recursos humanos suficientes 
para a realização das ativida-
des previstas foram encontra-
das durante uma inspeção.

O CRAS é uma unidade 

pública estatal descentralizada 
da política de assistência social 
e oferta serviços da proteção 
social básica do Sistema Único 
de Assistência Social (SUAS). 
“A reestruturação do CRAS 
Serviluz tem o objetivo de me-
lhorar as condições de vida 
daquelas populações que mo-
ram nos bairros Serviluz, Cais 
do Porto e Bairro de Lourdes. 
Estima-se que o atendimento 
chegue a mais de 7 mil pessoas, 
sendo que uma equipe deve-
ria atender até mil pessoas. 
Lá a demanda é muito maior 
do que o que o equipamento 
consegue atingir”, denuncia 
o promotor de justiça e titu-
lar da 77º Promotoria de For-

taleza, Luciano Tonet.
Além das solicitações quan-

to a reforma para melhoria 
da estrutura do CRAS, a pe-
tição também pediu que fos-
sem tomadas providências 
quanto ao mobiliário, meios 
de conectividade, material de 
expediente, materiais para de-
senvolvimento de atividades 
pedagógicas, culturais e espor-
tivas, materiais favorecedores 
do atendimento destinado a 
pessoas com deficiência e tam-
bém o aumento das equipes 
de referência de acordo com o 
número de famílias referencia-
das e atendimentos realizados. 
“O serviço do CRAS é um ser-
viço de proteção social básica, 

então ele faz a identificação 
das famílias em estado de vul-
nerabilidade, faz alguns aten-
dimentos e encaminhamentos 
para questões de habitação e 
programas sociais, justamente 
para dar um amparo a essas fa-
mílias e tirá-las da situação de 
miséria ou, até mesmo, evitar, 
muitas vezes que se entre em 
uma situação de crime”, expli-
ca o promotor de justiça.

Tonet afirma ainda que o 
MPCE realiza inspeções seme-
lhantes em outros equipamen-
tos como os CREAS e já ingres-
sou com diversas ações tanto em 
relação a estes estabelecimentos 
quanto em outros CRAS.

Por Yasmim Rodrigues

Durante a manhã de on-
tem, 30, a Secretaria de Saúde 
do Estado (SESA) realizou 
uma coletiva de imprensa 
para falar sobre o quadro de 
saúde do Ceará quanto a co-
vid-19 e a “varíola dos ma-
cacos”. O primeiro caso de 
monkeypox do estado foi 
confirmado durante a noite 
de segunda-feira, 29, em um 
paciente de 35 anos de Forta-
leza, que se encontra em isola-
mento domiciliar. O paciente 
tem histórico de viagem a São 
Paulo e Rio de Janeiro, onde 
há casos confirmados.

A presidente da Sociedade 
Cearense de Infectologia, Dra. 
Lisandra Damasceno, expli-
ca que o fato da transmissão 
provavelmente ter ocorrido 
entre brasileiros representa 
uma preocupação a mais. “Já 
se trata de uma transmissão 
comunitária dentro do Bra-
sil, ainda não podemos dizer 
que temos uma transmissão 
comunitária dentro do Cea-
rá. Por outro lado, sabemos 
como vigiar a doença e iso-
lar os pacientes. Precisamos 
manter a vigilância para que 
não se espalhe ainda mais”.

Em todo o estado, já foram 
notificadas 14 suspeitas de 
monkeypox, porém, ontem, 
o caso que era investigado em 
Cedro foi descartado, assim, 
contabilizam-se três descartes 
no total. Atualmente, seguem 
em investigação outras 10 sus-
peitas, das quais 5 se encontram 
na capital e as outras 5 estão em 
Caucaia, Caridade, Russas, São 
Gonçalo do Amarante e Ocara.

A SESA informou que a “va-
ríola dos macacos” não é uma 
doença nova e é considerada 
endêmica em regiões da Áfri-

ca. A secretaria apontou tam-
bém que não se pensa na “va-
ríola dos macacos” como uma 
doença com potencial de sur-
to, pois para a contaminação 
é necessário contato próximo 
com pessoas infectadas. Nes-
se contexto, é recomendado o 
uso de máscaras uma vez que 
um paciente pode apresentar 
tosse e ter lesões na boca.

A Dra. Lisandra Damasce-
no detalha que o isolamento 
pode durar entre 3 e 4 sema-
nas. A doença costuma passar 
sozinha, nesse sentido o tra-
tamento é feito para ameni-
zar os sintomas. “Além disso, 
pessoas entre 40 e 50 anos de 
idade foram vacinadas contra 
a varíola humana e a vacina 
da varíola humana é eficaz 
para proteger as pessoas da 
monkeypox”, pontua.

Para evitar o contágio, 
recomenda-se que não haja 
contato com pacientes com 
suspeita ou com casos confir-

mados. Além disso, higienizar 
as mãos, utilizar álcool em 
gel e, se estiver doente, ficar 
em casa são estratégias váli-
das. A SESA informou que a 
monkeypox costuma ser mais 
preocupante em recém nasci-
dos e crianças com imunode-
ficiência.

Após a confirmação, há o ras-
treamento das pessoas que ti-
veram contato com o paciente 
e estas são monitoradas por 
21 dias. No Ceará, a referên-
cia de tratamento é o Hospital 
São José e, de acordo com a 
secretaria, todas as regiões no 
interior já estão orientadas so-
bre como proceder diante de 
um caso suspeito. “Os prin-
cipais sintomas são febre, dor 
no corpo, gânglios inchados e 
o aparecimento das lesões de 
pele, que podem chegar a ser 
bolhas. É importante lembrar 
que a ‘varíola dos macacos’ 
costuma ser um caso mais 
leve do que a varíola humana, 

que foi erradicada”, afirma o 
infectologista do Hospital São 
José, Dr. Lauro Perdigão.

O médico chama atenção 
ainda para as diferenças entre 
a monkeypox e a varicela, po-
pularmente conhecida como 
catapora. “As lesões são dife-
rentes, na varicela temos lesões 
em vários estágios de maturi-
dade, que estão virando bolhas 
ou crostas e, na ‘varíola dos 
macacos’, temos lesões muito 
semelhantes do começo ao fim 
do quadro. Mas, é importante 
que essas lesões sejam avalia-
das por um médico”, detalha.

De acordo com o Dr. Lau-
ro Perdigão, é válido ressaltar 
também que apesar do nome, 
os macacos não são fontes de 
transmissão. “Ela ganhou esse 
nome porque foi detectada 
primeiro em macacos de la-
boratórios. Mas, os principais 
reservatórios da doença na na-
tureza são roedores africanos”.

Por Yasmim Rodrigues

MONKEYPOX
Fortaleza investiga 5 suspeitas 

de “varíola dos macacos”
Em coletiva de imprensa, SESA orientou a população para evitar o contágio 

e afirmou que a doença não tem potencial de causar grandes surtos 
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1º Ofício de Registro de Imóveis. Avenida Antonio Sales nº2187 – 10º andar - Fortaleza – Ceara CEP: 60135-203. Telefone: (085)3261.7101 www.primeirazona.com.br. OFICIAL 
REGISTRADOR. José Anderson Cisne. SUBSTITUTOS/ESCREVENTES. Ana Lucia Ferreira Pinto Rocha, Aparecida de Fatima Cerqueira Campos Andrade, Iliana Lima Santos Bianchi, 
Ingrid Clementino Rodrigues Fatori, João Evangelista Araújo Neto,. José Eliton Albuquerque, Karen de Queiroz Barros, Pedro Fabricio Pinheiro, Soraia Melo Torres Pinheiro.  Ofício 
n°44088. EDITAL DE NOTIFICAÇÃO. O 1º Ofício de Registro de Imóveis de Fortaleza, representado neste ato pela Oficiala Substituta, abaixo firmado, faz público, para ciência dos 
ocupantes/proprietários confinantes, Construtora e Imobiliária Guizardi Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 02.296.422/0001-81; e, Paulo Francisco Rocha, inscrito no CPF sob o nº 
001.971.903-59, bem como TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, em cumprimento ao disposto nos Arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, que por parte de ESPÓLIO DE EVALDO 
FERREIRA XIMENES, que, em vida, era brasileiro, filho de João Ferreira Sobrinho e Filomena Ximenes Ferreira, separado judicialmente, que não vivia em união estável, auditor, inscrito 
no CPF/MF nº 002.407.103-04, residente e domiciliado na cidade de Fortaleza/CE, falecido em 24/04/2007, representado por seu inventariante e herdeiro DIRLON ALVES XIMENES, 
brasileiro, filho de Evaldo Ferreira Ximenes e Maria Ailce Alves Ximenes, autônomo, inscrito no CPF/MF sob o nº 134.497.328-03, casado, sob o regime da comunhão universal de bens, 
com Nadya Isabel Viana Ximenes, brasileira, gerente administrativa, inscrita no CPF/MF sob o nº. 849.768.293-91, residentes e domiciliados na Rua Lourdes Vidal Alves, nº. 999, CA 21, 
Bairro Lagoa Redonda, Fortaleza/CE, CEP 60831- 160; com endereço eletrônico dirlonximenes_29@yahoo.com.br, nomeado nos autos do inventário judicial 0037428-30.2007.8.06.0001, 
que tramitou perante a 4ª Vara de Sucessões da Comarca de Fortaleza; que, neste ato, por sua vez, é representado por suas procuradoras MARIANA CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE, 
brasileira, casada, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº 071.933.654-60, com o seguinte endereço eletrônico mcalbuquerque@tenda.com, e LUANA DINIZ BARROSO, brasileira, sol-
teira, advogada, inscrita no CPF/MF sob o nº. 015.702.073-80, com endereço eletrônico ldbarroso@tenda.com, Telefone: 996108783, ambas com endereço comercial na Av. Santos 
Dumont, 3131, sala 1404, Torre Comercial do Shopping Del Paseo, Aldeota, Fortaleza/CE, CEP: 60.150-165, que tramita neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBI-
LIÁRIA ADMINISTRATIVA, PRENOTAÇÃO Nº. 336.642, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno objeto da Transcrição n° 65.998 do 1º Oficio de Registro de Imóveis, 
o qual passará a possuir a seguinte descrição: um terreno situado nesta capital, no lugar denominado Lagoa Redonda no distrito de Messejana, com frente para a Rua João Ferreira, com 
área total de 27.197,47m² (vinte e sete mil, cento e noventa e sete metros quadrados e quarenta e sete centímetros) e perímetro 692,38m (seiscentos e noventa e dois metros e trinta 
e oito centímetros), medindo e extremando: Inicia-se a descrição deste perímetro no vértice V1, de coordenadas N 9.578.106,08 m. e E 560.516,11 m., situado no limite com RUA SEM 
DENOMINAÇÃO OFICIAL (S.D.O.), deste, segue com azimute de 110°17’10” e distância de 17,58 m., confrontando neste trecho com RUA SEM DENOMINAÇÃO OFICIAL (S.D.O.) até o 
vértice V2, de coordenadas N 9.578.099,98 m. e E 560.532,60 m.; deste, segue com azimute de 110°14’15” e distância de 18,84 m., confrontando neste trecho com RUA SEM DENO-
MINAÇÃO OFICIAL (S.D.O.) até o vértice V3, de coordenadas N 9.578.093,47 m. e E 560.550,27 m.; deste, segue com azimute de 110°11’38” e distância de 25,57 m., confrontando 
neste trecho com RUA ADELINO SERRA até o vértice V4, de coordenadas N 9.578.084,64 m. e E 560.574,27 m.; deste, segue com azimute de 109°33’06” e distância de 9,75 m., 
confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 103.154 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 06, LOTE 30 até o vértice V5, de 
coordenadas N 9.578.081,38m. e E 560.583,46 m.; deste, segue com azimute de 110°43’36” e distância de 15,09 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 103.154 
DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 06, LOTE 30 até o vértice V6, de coordenadas N 9.578.076,04 m. e E 560.597,57m.; deste, segue 
com azimute de 110°12’00” e distância de 25,87 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 75.100 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL 
VILLE, QUADRA 06, LOTE 33 até o vértice V7, de coordenadas N 9.578.067,11 m. e E 560.621,85 m.; deste, segue com azimute de 110°20’01” e distância de 17,37 m., confrontando 
neste trecho com RUA FLÁVIO OLIVEIRA até o vértice V8, de coordenadas N 9.578.061,07 m. e E 560.638,13 m.; deste, segue com azimute de 110°22’57” e distância de 21,83 m., 
confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 75.100 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 07, LOTE 35 até o vértice V9, de 
coordenadas N 9.578.053,47 m. e E 560.658,60 m.; deste, segue com azimute de 110°09’32” e distância de 24,74 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 90.949 
DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 07, LOTE 34 até o vértice V10, de coordenadas N 9.578.044,94 m. e E 560.681,82 m.; deste, segue 
com azimute de 110°33’40” e distância de 18,73 m., confrontando neste trecho com RUA HENRIQUE DOS REIS até o vértice V11, de coordenadas N 9.578.038,37 m. e E 560.699,35 
m.; deste, segue com azimute de 110°15’23” e distância de 22,92 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 75.100 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE, DE 
LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 08, LOTE 34 até o vértice V12, de coordenadas N 9.578.030,43 m. e E 560.720,85 m.; deste, segue com azimute de 109°28’12” e distância de 
7,67 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 75.100 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE, DE LOTEAMENTO CRISTAL VILLE, QUADRA 08, LOTE 37 E RUA JOÃO 
FERREIRA, até o vértice V13, de coordenadas N 9.578.027,88 m. e E 560.728,08 m.; deste, segue com azimute de 183°28’24” e distância de 0,33 m., confrontando neste trecho com 
RUA JOÃO FERREIRA até o vértice V14, de coordenadas N 9.578.027,54 m. e E 560.728,06 m.; deste, segue com azimute de 197°00’33” e distância de 5,19 m., confrontando neste 
trecho com RUA JOÃO FERREIRA até o vértice V15, de coordenadas N 9.578.022,58 m. e E 560.726,55 m.; deste, segue com azimute de 200°39’13” e distância de 8,59 m., confron-
tando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 11.377 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V16, de coordenadas N 9.578.014,54 m. e E 560.723,52 m.; deste, segue 
com azimute de 198°09’20” e distância de 28,86 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 11.377 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V17, de 
coordenadas N 9.577.987,12 m. e E 560.714,52 m.; deste, segue com azimute de 198°51’37” e distância de 1,86 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 11.377 
DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V18, de coordenadas N 9.577.985,36 m. e E 560.713,92 m.; deste, segue com azimute de 198°51’37” e distância de 7,54 m., 
confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V19, de coordenadas N 9.577.978,22 m. e E 560.711,48 m.; 
deste, segue com azimute de 198°29’13” e distância de 12,36 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice 
V20, de coordenadas N 9.577.966,49 m. e E 560.707,56 m.; deste, segue com azimute de 198°31’19” e distância de 13,06 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 
10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V21, de coordenadas N 9.577.954,11 m. e E 560.703,41 m.; deste, segue com azimute de 198°25’08” e distância de 10,12 
m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V22, de coordenadas N 9.577.944,51 m. e E 560.700,22 m.; 
deste, segue com azimute de 198°46’35” e distância de 16,89 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice 
V23, de coordenadas N 9.577.928,52 m. e E 560.694,78 m.; deste, segue com azimute de 198°25’43” e distância de 12,21 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 
10.382 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V24, de coordenadas N 9.577.916,93 m. e E 560.690,92 m.; deste, segue com azimute de 288°28’32” e distância de 225,41 
m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 4.359 DA 1ª OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS - FORTALEZA/CE até o vértice V25, de coordenadas N 9.577.988,36 m. e 
E 560.477,13 m.; deste, segue com azimute de 18°29’46” e distância de 24,25 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALE-
ZA-CE até o vértice V26, de coordenadas N 9.578.011,36 m. e E 560.484,83 m.; deste, segue com azimute de 18°01’41” e distância de 36,96 m., confrontando neste trecho com 
IMÓVEL MATRÍCULA N.º 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V27, de coordenadas N 9.578.046,51 m. e E 560.496,27 m.; deste, segue com azimute de 
18°06’30” e distância de 33,46 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 74.962 DO CRI DA 1ª ZONA DE FORTALEZA CE até o vértice V28, de coordenadas N 
9.578.078,31 m. e E 560.506,67 m.; deste, segue com azimute de 18°47’16” e distância de 29,33 m., confrontando neste trecho com IMÓVEL MATRÍCULA N.º 74.962 DO CRI DA 1ª 
ZONA DE FORTALEZA-CE até o vértice V1, de coordenadas N 9.578.106,08 m. e E 560.516,11 m.; ponto inicial da descrição deste perímetro. As impugnações de quem se julgar preju-
dicado quanto à retificação administrativa, deverão ser apresentadas dentro de 15 (quinze) dias a contar da data da segunda e última publicação do presente edital. Findo o prazo 
deste e não havendo impugnação fundamentada será efetivada a averbação de retificação requerida, estando os documentos da retificação à disposição dos interessados neste 1º Ofício 
de Registro de Imóveis, durantes as horas regulamentares.  Fortaleza/CE, 22 de junho de 2022.  -------------Assinado Digitalmente--------------. Oficiala Substituta
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INTERNACIONAL
Rússia. O chanceler russo, Serguei Lavrov, disse ontem que uma nova cortina de ferro está 
descendo entre o seu país e o Ocidente. Cortina de ferro foi o termo cunhado pelo primeiro-
ministro Winston Churchill para definir o início da Guerra Fria na Europa, com a divisão de países.

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, sábado e domingo, 1º, 2 e 3 de julho de 2022

A China celebra nesta 
sexta (1º) os 25 anos da re-
tomada do controle sobre 
Hong Kong. Mais signifi-
cativamente, comemora os 
2 anos em que impôs sua 
versão sobre como deve ser 
o território que recebeu de 
volta dos britânicos após um 
século e meio de dominação 
colonial. O faz em grande es-
tilo, com a primeira viagem 
do líder Xi Jinping fora da 
área continental da ditadura 
comunista desde o início da 
pandemia de Covid-19, em 
2020. Logo depois de che-
gar à estação de trem de alta 
velocidade vindo da vizinha 
Shenzhen, Xi falou rapida-
mente e deu o tom.

“Depois das tormentas, 
Hong Kong renasceu das 
cinzas e emergiu com uma 
vigorosa vitalidade. Os fatos 
demonstram que o princípio 
de ‘um país, dois sistemas’ 
está cheio de vitalidade”, 
afirmou o líder.

É um resumo racional para 
uns, cínico para outros, do 
que aconteceu desde a última 
vez que Xi esteve por lá, em 
2017. As ditas “tormentas”, a 
convulsão política de 2019, 

quando milhares foram às 
ruas em protestos que termi-
naram em violência por ga-
rantias democráticas, muda-
ram para sempre Hong Kong.

“Eu sinto falta da minha 
terra, e espero voltar um dia. 
Mas não é possível negociar 
com Pequim porque este é 
um regime totalitário que não 
pode dar nenhuma liberdade 
para as pessoas”, afirmou por 
mensagem Stanley Ho, 37. 
“Mais importante, o regime 
ainda tem ódio pelo que ocor-
reu em 2019.”

Conselheiro
Ho era um conselheiro lo-

cal de um partido modera-
do, eleito no pivotal pleito de 
novembro de 2019 que selou 
a morte dos movimentos pró-
-democracia no território, que 
haviam tido uma vitória ex-
pressiva e sinalizado uma via 
de resistência dentro do siste-
ma. Ele, que havia sofrido um 
brutal ataque de nacionalistas 
chineses naquele ano, dizia à 
reportagem à época acreditar 
que aos poucos Hong Kong 
ganharia outra feição.

Ganhou, mas não a deseja-
da por ele. Em agosto de 2020, 

um mês depois que Pequim 
implementou a dura Lei de 
Segurança Nacional, todos 
os políticos de oposição à 
China renunciaram no terri-
tório. “Um ano depois, eu saí 
de Hong Kong. A mensagem 
que recebemos era de que te-
ríamos grandes problemas, 
seríamos presos ou mortos, se 
insistíssemos em fazer o que 
fazíamos no passado”, conta 
ele, que mora em Cardiff (Rei-
no Unido).

A repressão ao que era per-
cebido por Pequim e pela eli-
te econômica de Hong Kong 
como uma desestabilização 
impossível de aceitar acabou 
matando, na prática, o sistema 
enaltecido por Xi nesta quinta 
como havia sido concebido.

Protestos
Como os protestos se ra-

dicalizaram por pedidos de 
independência em vários 
momentos, o temor de isso 
ser visto como exemplo para 
outras regiões e mesmo para 
Taiwan, ilha que Xi busca 
absorver e que o Ocidente vê 
como uma Ucrânia em poten-
cial, ficou evidente.

Em 1984, o acerto entre 

britânicos e chineses previa 
que o território seria devolvi-
do em 1997. A partir daí, 50 
anos se passariam sob “um 
país” (a China) e “dois siste-
mas” (comunista no conti-
nente, capitalista liberal no 
território).

“Foi uma relação sempre 
tensa, desde o começo. É pre-
ciso lembrar que os ingleses 
eram os inimigos na cabeça 
de muitos honcongueses, em 
especial aqueles que se deram 
bem financeiramente. Para 
quem só queria liberdade, 
contudo, acabou sendo a tro-
ca do inglês pelo han [etnia 
majoritária no continente, 
enquanto Hong Kong é 92% 
cantonesa]”, diz John, um jor-
nalista ocidental que mora há 
30 anos na cidade e pede para 
usar um nome fictício.

A China foi favorecida. 
Hong Kong virou seu en-
treposto comercial com o 
mundo, com cerca de 65% 
do fluxo de investimentos 
estrangeiros para dentro e 
para fora do país passando 
por lá. O capitalismo alta-
mente desregulado também 
tornou a cidade um centro 
financeiro internacional.

Ketanji Brown Jackson se 
tornou, nesta quinta (30), a 
primeira juíza negra a inte-
grar a Suprema Corte dos 
Estados Unidos em 233 anos 
de história da instituição. 
Jackson, 51, fez o juramento 
e foi empossada no cargo 
por volta das 12h (13h em 
Brasília). Ela jurou defender 
a Constituição dos EUA 
e administrar a Justiça de 
modo impessoal e imparcial, 
e não discursou no evento, 
que durou poucos minutos 
e foi realizado dentro da Su-
prema Corte. A magistrada 
terá um mandato vitalício, 
assim como os outros oito 
integrantes do tribunal

Sua nomeação foi feita 
pelo presidente Joe Biden 
em fevereiro e ela foi aprova-
da pelo Senado em abril. 
Nas sabatinas, foi bastante 
pressionada e chegou a cho-
rar ao receber elogios por 
sua trajetória.

Sua entrada, no entanto, 
não altera a divisão atual da 
Corte, que tem maioria de 
seis juízes conservadores e 
três de posição mais libe-
ral. Ela entrou no lugar de 
Stephen Breyer, 83, que se 
aposentou. Breyer deixou 
o cargo ao final do período 
de trabalho de 2021-2022, 
em que a Suprema Corte 
tomou várias decisões que 
agradaram aos conservado-
res, como retirar restrições 
ao porte de armas e retirar 
o direito constitucional ao 
aborto, revertendo uma 
decisão da própria corte 
tomada há quase 50 anos.

Decisões
Entre as últimas decisões, 

o tribunal concluiu nesta 
quinta que a EPA (agência 
federal de proteção ambien-
tal) não tem poder para 
limitar as emissões de po-
luentes em usinas de produ-
ção de energia. O colegiado 
entendeu que apenas o Con-
gresso, ou as próprias usinas, 
podem impor esses limites. 
Com isso, o governo Biden 
terá menos ferramentas para 
combater o aumento da po-
luição e, consequentemente, 
as mudanças climáticas.

Em outra decisão deste 
último dia de trabalho, os 
juízes deram aval para que 
o governo Biden encerre 
o programa que fazia com 
que imigrantes em busca de 
asilo nos EUA tivessem de 
esperar a resposta no Méxi-

co, em abrigos geralmente 
superlotados. O programa 
foi criado pelo ex-presidente 
Donald Trump, em 2019. 
Biden tentou acabar com o 
programa, mas autoridades 
do Texas entraram na Justiça 
para manter a iniciativa em 
vigor. A Suprema Corte dá a 
última palavra sobre ques-
tões jurídicas nos EUA e tem 
poder para decidir quais 
casos deseja analisar. A lista 
de próximos temas deve ser 
divulgada até outubro, quan-
do começa um novo período 
de trabalho.

Nesta quinta, o tribunal 
antecipou que analisará um 
caso sobre a realização das 
eleições no país. Dependen-
do da decisão, autoridades 
estaduais poderão ter mais 
poder para mudar as regras 
do sistema de votação. Isso 
abriria espaço para mano-
bras como dificultar o acesso 
ao voto ou redistribuir os 
distritos eleitorais para 
favorecer um partido. As 
mudanças podem afetar a 
eleição presidencial de 2024.

Família
A nova integrante da 

Suprema Corte nasceu em 
Washington, em 1970, filha 
de um advogado e de uma 
diretora de escola. Seus 
pais estudaram em escolas 
segregadas, no sul dos EUA, 
nas quais alunos brancos e 
negros deveriam ir a insti-
tuições diferentes. Depois, 
eles cursaram universida-
des voltadas para negros e 
começaram a carreira como 
professores na rede pública 
de Miami.

Jackson cresceu em Mia-
mi, destacando-se em tor-
neios de debate e oratória, e 
estudou direito em Harvard. 
Após se formar, foi assistente 
de alguns juízes, incluindo 
Breyer, que agora se aposen-
ta. Nos anos 2000, alternou 
períodos como advogada 
e defensora pública, em que 
atendia pessoas sem dinheiro. 
Em 2009, foi indicada por 
Obama para a vice-presidên-
cia do órgão responsável por 
definir as bases para sen-
tenças federais. Durante seu 
mandato, o departamento 
recomendou a redução nas 
penas para crimes ligados ao 
porte de drogas. Depois, pas-
sou pela Corte de Apelações 
do Distrito de Columbia, 
onde analisou casos envol-
vendo atos da Presidência.

STF dos EUA: Jackson 
toma posse como 
primeira juíza negra

25 anos: China celebra
sua versão de Hong Kong
China celebra hoje os 25 anos da retomada do controle sobre Hong Kong, 
e os 2 anos em que impôs sua versão sobre como deve ser o território

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Ipueiras – Resultado de Julgamento de 
Recurso Administrativo – Tomada de Preços Nº 006/22-TP-SDA. A Comissão Permanente 
de Licitação do Município de Ipueiras, localizada no Parque da Cidade José Costa Matos, 01, 
Centro – Ipueiras/CE, faz-se saber aos interessados do certame em epígrafe cujo o objeto é a 
construção de um matadouro público – tipo B2 – 50 bovinos / 50 suínos, junto a Secretaria de 
Desenvolvimento Agrário do Município de Ipueiras – CE, o resultado de Julgamento do 
Recurso interposto pela licitante  Fortalece Construtora EIRELI contra decisão desta CPL 
quanto à fase de habilitação. Feita a análise dos Recurso, a Comissão decidiu pelo 
Deferimento do recurso apresentado pela licitante, conforme resposta ao Recurso 
Administrativo. O inteiro teor das Resposta ao Recurso Administrativo encontra-se disponível 
na  sa la  da  Comissão  Pe rmanen te  de  L i c i t ação  e  no  Po r ta l  do  TCE-CE 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 30 de Junho de 2022. Lucas Matos de 
Abreu Oliveira – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaiçaba – Chamamento Público Nº SS-
CH001/22. A Secretaria de Saúde do Município de Itaiçaba/CE torna público, para 
conhecimento dos interessados, que no período de 01.07.2022 a 04.07.2022, no horário de 
07:30 às 11:30 horas, estará realizando Chamamento Público, para credenciamento de pessoa 
jurídica para os serviços de ultrassonografias, conforme especificação constante no Anexo I, 
para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Itaiçaba/CE, o qual se 
encontra, na íntegra, à disposição de todos os interessados, na sala da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Coronel João Correia, 298 - Centro, em Itaiçaba/CE ou pelo portal do 
TCE-CE: https://licitacoes.tce.ce.gov.br/e ainda site municipal www.itaicaba.ce.gov.br. 
Itaiçaba/CE, 30.06.2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Itaitinga - Extrato da Ata de Registro de Preços 
- Ata de Registro de Preços Nº 1301.22.04. Partes: Prefeitura Municipal de Itaitinga, através 
da Secretaria de Saúde as empresas: Distrimedica Com de Prod Med e Odontológicos LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 16.902.612/0001-00. Valor global: R$ 36.331,20 (trinta e seis mil e 
trezentos e trinta e um reais e vinte centavos) - Londrihosp Importação e Exportação de 
Produtos Médicos Hospitalares EIRELI, inscrita no CNPJ nº 42.650.279/0001-07. Valor global: 
R$ 1.017.909,78 (hum milhão e dezessete mil e novecentos e nove reais e setenta e oito 
centavos). Prohospital Comercio Holanda LTDA, inscrita no CNPJ nº 09.485.574/0001-71. 
Valor global: R$ 120.560,45 (cento e vinte mil e quinhentos e sessenta reais e quarenta e cinco 
centavos). Andréia Lorenzi ME, inscrita no CNPJ nº 17.189.700/0001-79. Valor global: R$ 
52.000,00 (cinquenta e dois mil reais). Objeto: Registro de Preços para futura e eventual 
aquisição de material e equipamento para o centro cirúrgico e obstétrico do Hospital e 
Maternidade Ester Cavalcante Assunção no Município de Itaitinga/CE. Fundamentação legal: 
processo de l ic i tação, na modal idade Pregão Eletrônico tombado sob o nº 
1301.22.04.23.001PERP, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei nº 8.666/93 de 
21.06.93 e suas alterações, e da Lei 10.520, de 17/07/2002. Vigência: 12 (doze) meses. Data: 
15 de junho de 2022. Signatários: Dulce Viana Machado, Frederico Ernesto Nobre de Melo, 
Gustavo Henrique Carrega, Jose Rufino da Silva Neto e Andréia Lorenzi.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana. A Prefeitura Municipal de 
Jaguaruana, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público que o Processo de Pregão 
Eletrônico nº 2022.05.27.01-PERP, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa para implantação e licenciamento de sistema computacional 
customizável, baseado em plataforma web de gestão de pessoas para o controle de frequência, 
documentos e comunicação do funcionário de interesse de diversas Unidades Administrativas 
do Município de Jaguaruana/CE, foi Revogado por motivos de interesse público, conforme art. 
49 da Lei n° 8.666/93. Jaguaruana - Ce, 30 de junho de 2022.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Jaguaruana – Aviso de Licitação. O Pregoeiro 
da Prefeitura de Jaguaruana – CE, torna público, a Abertura do Processo de Pregão Presencial 
Nº 2022.06.23.01-PPRP, tendo como objeto o Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de empresa especializada em fornecimento de refeições do tipo coffee-break e 
buffet, destinadas a diversas Secretarias do Município de Jaguaruana/CE. Tipo Menor Preço, 
com data de abertura marcada para o dia 14 de julho de 2022 às 09:00horas, na sala da 
Comissão de Licitação, na Sede da Prefeitura Municipal. Jaguaruana, 30 de junho de 2022. 
Joeferson Moreira da Silva - Pregoeiro.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Tejuçuoca - Resultado Habilitação. O Município 
de Tejuçuoca por meio da Comissão Permanente de Licitações torna público aos interessados o 
resultado do julgamento da Fase de Habilitação, da licitação na modalidade Tomada de Preços 
n° 2022.04.17.01 - TP - INFRA, do tipo menor preço global, cujo objeto é a contratação de 
empresa especializada em serviços de engenharia para construção de passagem molhada na 
localidade de (Açude e Caiçara I) do Município de Tejuçuoca-CE. Foram Habilitadas, para fase 
subsequente do procedimento licitatório as empresas: foram Habilitadas para fase subsequente 
do procedimento licitatório as empresas: 01 - Tomaz Construções EIRELI – CNPJ: 
32.236.949/0001-81; 02 - CMGCON Construtora e Serviços EIRELI - CNPJ:  19.726.451/0001-
39; 03 – Altiz Construções E Serviços LTDA – CNPJ: 27.960.497/0001-46; 04  – Itapaje 
Construções e Serviços EIRELI – CNPJ:  10.933.035/0001-37; 05 – M L Entreterimentos, 
Assessoria e Serviços EIRELI – CNPJ:  29.326.036/0001-41; 06 – Barbora Construções – 
CNPJ:  23.038.015/0001-44; 07 – E2 Construções e Serviços LTDA – CNPJ:  41.313.966/0001-
66; 08 – Abrav Construções Serviços Eventos e Locações EIRELI – CNPJ:  12.044.788/0001-
17; 09 – Clezinaldo Saraiva de Almeida – CNPJ:  22.575.652/0001-97; 10 – Tecta Construções e 
Serviços – CNPJ:  20.160.697/0001-75; 11 – Dinami Construções e Incorporações – CNPJ: 
10.822.181/0001-95; 12 – Apla Comercio, Serviços, Projetos e Construções EIRELI – CNPJ: 
24.614.233/0001-42; 13 – WU Construções e Serviços EIRELI - CNPJ:  10.932.123/0001-14; 
14 – Construtora Moraes LTDA – CNPJ: 33.278.617/0001-22; Empresas Inabilitadas: 01 - Prime 
Empreendimentos, Incorporadora e Serviços LTDA – CNPJ:  13.997.118/0001-88, empresa não 
apresentou garantia da proposta item 5.4.4.5 do edital, não cumpriram o item 5.4.7.1 do Edital, o 
acervo técnico apresentado pelas empresas são relativos a obras de edificação, divergente do 
objeto do edita; 02 - Sertão Construções e Serviços e Locações LTDA – CNPJ:  
21.181.254/0001-23, empresa apresentou certidão de Regularidade junto ao FGTS fora do 
prazo de validade, item 5.4.3.6 do edital; 03 - LS Serviços de Construções EIRELI – CNPJ:  
21.541.555/0001-10, empresa apresentou Certidão de Regularidade junto a Receita Federal 
fora do prazo de validade item 5.4.3.3 do edital, 04 - Construtora Vipon EIRELI - CNPJ: 
34.631.462/0001-29, não cumpriram o item 5.4.7.1 do Edital, o acervo técnico apresentado 
pelas empresas são relativos a obras de edificação, divergente do objeto do edita, 05 – Real 
Serviços EIRELI – CNPJ: 37.452.665/0001-46, não cumpriram o item 5.4.7.1 do Edital, o acervo 
técnico apresentado pelas empresas são relativos a obras de edificação, divergente do objeto 
do edital. A comissão divulgou o resultado da Habilitação e com amparo no art. 109, inciso I, 
alínea "a" e abriu o prazo recursal.  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, 22 de junho de 2022. 
José Marcos Pinho Brito - Presidente CPL.

Torna público que requereu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente - SEMACE, a 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, Referente a coleta e transportes de classe 
II – não perigosos em todo Estado do Ceará”, localizado na Rua Tomás Aciole, 705, Joaquim 
Távora - Fortaleza – Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

RPC LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES - EIRELI  
CNPJ: 05.610.532/0001 - 64 

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretarias Diversas - Aviso de 

Licitação - Modalidade: Pregão Eletrônico Nº. PE-06.30.1/2022-DIVERSAS. Objeto: 

aquisição de materiais esportivos diversos para atender as necessidades dos diversos órgãos 

administrativos (secretarias) da Prefeitura Municipal de Brejo Santo-CE, conforme 

especificações técnicas e quantidades constantes no Termo de Referência. Tipo: Menor Preço 

(Por Lote). Modo de Disputa: Aberto. O Pregoeiro Oficial deste Município comunica aos 

interessados que o início da disputa será a partir das 09h:00m (horário de brasília) do dia 14 de 

julho de 2022, em sessão pública eletrônica, que ocorrerá através do endereço eletrônico: 

(www.bll.org.br). Maiores informações ou aquisição do edital no endereço eletrônico acima, na 

Sala da Comissão, situada na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, 

através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m e, ainda, através do endereço 

eletrônico: (www.tce.ce.gov.br). Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, Obras 
e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Tomada de Preços Nº. TP-06.30.2/2022-
SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de serviços de reforma 
e manutenção do parque de eventos e agronegócios e serviço de manutenção da iluminação 
pública do Parque de Eventos e Agronegócios, localizado na BR-116, Vila Cavaco, Sede do 
Município de Brejo Santo-CE, conforme projeto básico, planilha orçamentária e cronograma 
físico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global. Regime de Execução: Indireta. A Comissão 
Permanente de Licitação deste Município comunica aos interessados que no dia 19 de julho de 
2022, a partir das 08h:00m. (horário local), na Rua José Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo 
Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de "Habilitação" e "Propostas de Preços". maiores 
informações ou aquisição do edital no endereço acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 
08h:00m às 12h:00m. e/ou ainda pelo endereço eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George 
Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará – Prefeitura Municipal de Brejo Santo – Secretaria de Infraestrutura, 
Obras e Urbanismo - Aviso de Licitação - Modalidade: Concorrência Pública Nº. CP-
06.30.3/2022-SEINFRA. Objeto: contratação de empresa de engenharia para prestação de 
serviços de duplicação da Avenida José Amaro Neto, de acesso ao Renê Lucena, Sede do 
Município de Brejo Santo-CE, referente ao (MAPP–1356-SOP), celebrado entre a Prefeitura 
Municipal de Brejo Santo-CE e o Governo do Estado do Ceará, conforme Projeto Básico, 
planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro. Tipo: Menor Preço Global. Regime de 
Execução: Indireta. A Comissão Permanente de Licitação deste Município comunica aos 
interessados que no dia 03 de agosto de 2022, a partir das 08h:00m (horário local), na Rua José 
Matias Sampaio, nº. 234, Centro, Brejo Santo, Ceará, estará recebendo os envelopes de 
"Habilitação" e "Propostas de Preços". Maiores informações ou aquisição do edital no endereço 
acima e/ou através do fone (88) 3531-1042, das 08h:00m às 12h:00m. e/ou ainda pelo endereço 
eletrônico: www.tce.ce.gov.br. Ériton George Sales Bernardo – Presidente da CPL/PMBS.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio – Aviso de Licitação – Pregão 
Eletrônico Nº 03.003/2022. A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Eusébio/CE, localizada na 
Rua Edmilson Pinheiro, 150, Autódromo, torna público para conhecimento dos licitantes e 
demais interessados que dia 04 de julho de 2022, estará recebendo as Propostas de Preços e 
Documentos de Habilitação, referentes ao Pregão Eletrônico Nº 03.003/2022, tipo menor preço 
global por item, tendo como objeto a aquisição de ar condicionado para atender as 
necessidades da Secretaria de Finanças e Planejamento do Município de Eusébio/CE, no 
Endereço Eletrônico www.bll.org.br. A abertura das propostas acontecerá no dia 14 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 14 de julho de 2022 (Horário de Brasília). O edital poderá ser obtido no endereço 
eletrônico acima mencionado ou pelo Portal do TCE-CE: www.tce.ce.gov.br/licitações. 
Quaisquer informações serão prestadas pela Pregoeira, durante o expediente normal. Raylse 
Rafaelle Jerônimo Lima - Pregoeira. 

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Concorrência Pública Nº 05.003/2022 
- Extrato do Instrumento do Contrato Nº 05003221. Partes: Contratante: Município de 
Eusébio/Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Contratada: Concórdia Construções EIRELI 
- CNPJ: 00.578.619/0001-88. Objeto: execução das obras de pavimentação em pedra tosca 
em diversas ruas, no Município de Eusébio/CE. Vigência: 27/06/2022 a 24/03/2023. Valor 
Global: R$ 5.158.205,66 (cinco milhões cento e cinquenta e oito mil duzentos e cinco reais e 
sessenta e seis centavos). Assinam pelas Partes: José Valber Barros Mota, CPF Nº. 
620.368.583-68 pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e pela empresa Contratada, Sr. 
Alexandre de Oliveira Serpa, CREA/CE 13619-D. Eusébio - CE, 30 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Eusébio - Concorrência Pública Nº 05.004/2022 - 
Extrato do Instrumento do Contrato Nº 05004221. Partes: Contratante: Município de 
Eusébio/Secretaria de Obras e Serviços Públicos. Contratada: Copa Engenharia LTDA - CNPJ/MF 
sob o nº 02.200.917/0001-65. Objeto: execução das obras de pavimentação em concreto asfáltico 
usinado à quente em diversas ruas, no Município de Eusébio/CE. Vigência: 27/06/2022 a 24/03/2023. 
Valor Global: R$ 11.524.540,34 (onze milhões quinhentos e vinte e quatro mil quinhentos e quarenta 
reais e trinta e quatro centavos). Assinam pelas Partes: José Valber Barros Mota, CPF Nº. 
620.368.583-68 pela Secretaria de Obras e Serviços Públicos e pela empresa Contratada, Sr. 
Eduardo Aguiar Benevides, CREA/CE 39795/D. Eusébio - CE, 30 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Ipueiras - Aviso de Licitação. O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação vem informar que será realizado no dia 18 de Julho de 2022 às 
09h00min, no auditório da Prefeitura Municipal de Ipueiras – CE, situado no Parque da Cidade 
José Costa Matos, 01, Centro, licitação na modalidade Tomada de Preços nº 007/22-TP-OBRAS, 
tipo menor preço, cujo objeto versa sobre a construção de 135 bueiros na sede, Distritos e 
comunidades do Município de Ipueiras, junto a Secretaria de Obras, Infraestrutura e Recursos 
Hídricos. O referido Edital poderá ser adquirido a partir da data desta publicação, no horário de 
07:00hs às 11:00hs, 13:00hs às 17:00hs expediente ao público ou pelo portal do TCE-CE: 
http://www.tce.ce.gov.br/licitacoes. Ipueiras/CE, 30 de Junho de 2022. Lucas Matos de Abreu 
Oliveira - Presidente da Comissão Permanente de Licitação.

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.

AMANDA DE QUEIROZ DE ARAÚJO - CPF: 999.010.563-49
Torna público que requereu a Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença de 
Instalação – LP/LI, para Construção uma Residência Unifamiliar, Rua Paulo Baptista Sadovik, S/N, 
Terreno 21, Autódromo, Eusébio-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências do manual de 
informações para o licenciamento ambiental na AMMA.

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
29ª VARA CÍVEL - (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS) - Processo nº 0185992-62.2018.8.06.0001
Procedimento Comum Usucapião Extraordinária FH Corretagem

de Imóveis e outro Cornélio Nogueira Diógenes

FAZ SABER
FH CORRETAGEM DE IMÓVEIS LTDA

AO NORTE

AO SUL

AO LESTE

AO OESTE

Aos eventuais interessados e
seus cônjuges, os que casados forem, para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, a contar
do decurso do prazo da circulação deste edital, que é de 20 (vinte) dias, contestarem a presente
ação, sob pena de não o fazendo, serem presumidos aceitos pelos réus, como verdadeiros, os
fatos articulados pela parte autora (art.344, do CPC). E em observância aos artigos 246, § 3º e
259, I, do CPC, foi expedido o presente, que vai devidamente assinado. CUMPRA-SE

Roberto Ferreira Facundo - Juiz

Classe: -Assunto: - Requerente:
- Requerido: - Valor da Causa: R$ 154.782,80

O Dr. Roberto Ferreira Facundo, Juiz de Direito da 29ª Vara Cível (SEJUD1º Grau) da
Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o presente EDITALDE CITAÇÃO
virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de , inscrita
no CNPJ nº 19.331.454|0001-73, com endereço na Rua Vladimir Diógenes, Bairro de Lourdes,
Fortaleza/CE, foi proposta uma ação de Usucapião Extraordinário, com o objetivo de que lhes seja
declarado o domínio do seguinte imóvel, para posterior transcrição em seus nomes no registro de
imóvel competente: "Um terreno de formato regular, localizado à Rua Euclides César, com uma área
total de 495,50m², e um perímetro de 109,88m, que assim se descreve: , fundos, limitando-
se em um único segmento, partindo-se do vértice 04 de coordenadas UTM X=559.530,514 Y=
9.587.294,305 ao vértice 05 no sentido leste - oeste com um ângulo interno de 89º46'2" e uma distância
de 11,34m, limita-se com lote 31 de Francisco Jaime Nogueira Pinheiro Filho, casa frente para a Rua
Vladimir Diógenes: com uma extensão total de 11,34m; , frente, limitando-se em 02
segmentos: 1º segmento, partindo-se do vértice 01 de coordenadas UTM X=559.517,339
Y=9.587.250,882 ao vértice 02 no sentido oeste-leste comum ângulo interno de 89º15'33" e uma
distância de 4,84m, limita-se com a Rua Euclides César; 2º segmento, do vértice 02 de coordenadas
UTM X= 559.522,175 Y= 9.587.250,741 ao vértice 03 no sentido oeste-leste com ângulo interno de
175º27'1" e uma distância de 6,54m,limita-se com a Rua Euclides César, com uma extensão total de
11,38; , lado esquerdo, limitando-se em um único segmento, partindo-se do vértice 03 de
coordenadas UTM X=559.528,702 y=9.587.251,069 ao vértice 04 no sentido sul-norte com um ângulo
interno de 95º16'46" e uma distância de 43,27m, limita-se com parte do lote 34 de Bernardo deAlmeida
Jurema, casa frente para Rua Euclides César, com uma extensão total de 43,27m; , lado
direito, limitando-se em um único segmento: partindo-se do vértice 05 de coordenadas UTM
X=559.591,186 Y=9.587.294,734 ao vértice 01 no sentido norte-sul comum ângulo interno de
90º14'39" e uma distância de 43,89m, limita-se com Lote 33 de FH Corretagem de Imóveis Ltda, casa
frente para a Rua Euclides César, com uma extensão total de 43,89m; "

.
Fortaleza/CE, em 23 de abril de 2020.

  Poder Judiciário do Estado do Ceará - Comarca de Fortaleza - 5ª Vara Cível (SEJUD 
1º Grau). Rua Desembargador Floriano Benevides Magalhães, nº 220, Água Fria - CEP 
60811-690, fone: (85) 3492.8272, Fortaleza-CE - e-mail: for.5civel@tjce.jus.brFortaleza. 
Edital de Citação (Prazo de 20 dias). Processo nº: 0474563-06.2010.8.06.0001; Classe: 
Procedimento Comum Cível; Assunto: Pagamento; Requerente: Hospital São Carlos 
Ltda; Requerido: Rebecca Mary Paes e outros; Valor da Causa: R$ 17.899,07. O Dr. 
José Cavalcante Junior, Juiz de Direito da 5ª Vara Cível (SEJUD 1º 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 Hospital São Carlos 
Ltda, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 11.794.674/0001-21, com sede 
à Av. Pontes Vieira, nº 2531, Dionísio Torres, Fortaleza, CE, por seu re pre sentante legal, 
foi proposta uma Ação de Cobrança, em face de REBECCA MARY PAES e EDUARDO 
ALCÂNTARA SOARES, os quais se encontram em lugar incerto e não sabido. Por isso 
foi expedido o presente EDITAL, através do qual fica CITADA a Sra. REBECCA MARY 
PAES, brasileira, casada, estudante, RG nº 2773721-SSP-CE, CPF nº 059.869.354-89, 
com último endereço conhecido como sendo Rua Vereador Marcelo Lins de Mendonça, 
nº 175, Apto. 104, Aeroclube, João Pessoa-PB, acerca da pre sente ação, para, querendo, 
oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias, por força do despacho a seguir transcrito: 
“Do exposto, determino: Afirmando o autor as circunstâncias previstas nos arts. 256, s/s, 
Código de Processo Civil, defiro a citação do réu por edital com prazo de 20 dias, para, 
querendo, oferecer resposta no prazo de 15 dias (art. 335, CPC), ficando os autores 
advertidos da sanção prevista no art. 258, caput, CPC.”, com a advertência de que, não 
havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela parte autora na 
petição inicial, assim como será nomeado curador especial. CUMPRA-SE. Fortaleza/CE., 
em 14 de março de 2022. José Cavalcante Junior - Juiz de Direito.

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA
AVALIAÇÃO DA CAMPANHA SALARIAL 2022/2023

O Coordenador Geral Interino, José Veridiano Matos Dias, do Sindicato dos Tra-
balhadores em Correios e Similares do Estado do Ceará - SINTECT-CE, CNPJ 
23.563.307/0001-04,  no uso de suas atribuições legais e estatutárias, Art. 12, pará-
grafo único e Art. 26, II do Estatuto da entidade,  convoca todos os trabalhadores e tra-
balhadoras ecetistas do Estado do Ceará a se fazerem presentes à Assembleia Geral 
Extraordinária a ser realizada no dia 07 de julho de 2022, na sede da entidade, à Rua 
Assunção, nº 477 – Centro, Fortaleza-CE, CEP 60.050-010, com primeira chamada 
às 18hs30min e segunda chamada às 19hs30min com a seguinte pauta: Informes: 
Avaliação da Campanha Salarial, conforme calendário de luta do 27º CONSIN; Outros. 
A Assembleia se dará dentro dos tramites de seguranças resguardados nas Orienta-
ções da OMS, do Ministério da Saúde, Decretos: Estadual e Municipal, com uso de 
álcool em gel, obrigatoriedade do uso de máscaras, aferição de temperatura corporal 
e de distanciamento entre os participantes. Fortaleza, 30 de junho de 2022. – José 
Veridiano Matos Dias, Coordenador Geral Interino do SINTECT-CE.



ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ A Prefeitura Mu-
nicipal de Santana do Acaraú, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados, o resultado da fase de julgamento dos documentos de HABILITA-
ÇÃO referente a TOMADA DE PREÇOS Nº 3005.02/2022 , cujo o OBJETO é a CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM PIÇARRA 
LIGANDO A SEDE DO MUNICÍPIO AO DISTRITO DE SANTA RITA NO MUNICIPIO DE SANTANA 
DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO BÁSICO. EMPRESA(S) HABILITADA(S): CM SERVIÇOS 
E CONSTRUÇÕES LTDA; LB CONSTRUÇÕES; ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS EVENTOS 
E LOCAÇÕES EIRELI-EPP; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA-ME; CONSTRU-
TORA AG EIRELI; RVP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; SEG-NORT CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS EIRELI e MANDACARU CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA por atender 
todas as exigências do edital. EMPRESA (S) INABILITADA (S): SARALISS CONSTRUÇÕES LT-
DA-ME; LEXON SERVIÇOS & CONSTRUTORA; F.J DE MATOS NETO-ME e DEC ENGENHARIA 
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA por não preencher os requisitos do edital, conforme 
motivos constantes em ata. 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 dis-
posição dos interessados, para consulta, na Av. São João,75, Centro – Santana do Acaraú/CE, bem 
como no sítio do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Fica, portanto, aberto o prazo recursal 
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 11 
de julho de 2022, às 09:00 horas. Santana do Acaraú – CE, 01 de julho de 2022.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ EXTRATO DO AVI-
SO DE LICITAÇÃO Pregão Presencial Nº 0107.01/2022. O(A) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal 
de Santana do Acaraú-Ce - torna público, para conhecimento dos interessados que no próximo dia 
14 de Julho de 2022, às 08:30hs, na Sede da Prefeitura, localizada à Av. São João, 75 - Bairro 
Centro, Santana do Acaraú - CE, estará realizando licitação, na modalidade Pregão Presencial, 
tombado sob o nº 0107.01/2022, com o seguinte objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-
CIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMAS OPERACIONAIS JUNTO A SE-
CRETARIA DE GESTÃO DO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME TERMO DE 
REFERENCIA, o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão de Licitação, localizada à Av. 
São João, 75 - Bairro Centro, Santana do Acaraú – CE. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU – AVISO DE EXTRATO DE PU-
BLICAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL - A Ordenadora de Despesas da Secretária Muni-
cipal de Saúde do Município de Caririaçu torna público o extrato do Sexto Aditivo N.º 2022.04.29.02 
ao Contrato N.º 2017.04.24.01 decorrente de PREGÃO PRESENCIAL Nº 2017.03.16.01, cujo ob-
jeto é a CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO, TRANSPORTE, 
REFEIÇÃO E ENCAMINHAMENTO DE PESSOAS CARENTES DE RECURSOS DO MUNICÍPIO 
DE CARIRIAÇU, PARA ATENDIMENTO NOS HOSPITAIS EM FORTALEZA/CE, ATRAVÉS DA 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARIRIAÇU-CE, deste município. CONTRATAN-
TE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: CASA DE APOIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO NOSSO LAR LTDA – ME. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL: O presente aditivo tem por 
finalidade a prorrogação do prazo do contrato resultante do procedimento licitatório acima referido. 
O prazo contratual anteriormente pactuado será prorrogado pelo período de 04 quatro meses refe-
rente ao exercício financeiro de 2022. Portanto, terá vigência a partir do dia 01 de Maio de 2022 até 
31 de Agosto de 2022. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente Contrato tem como fundamento 
o art. 57, inciso II e § 4º, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. ASSINA PELA 
CONTRATADA: WILZA MARIA HOLANDO CAMPOS. ASSINA PELA CONTRATANTE: MAYSA 
KELLY LEITE DE LAVOR. Caririaçu - Ceará, Em 30 de Junho de 2022. Maysa Kelly Leite de 
Lavor-Secretária Municipal de Saúde.

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA EXTRATO DE JULGAMEN-
TO FASE DE HABILITAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.31.01 JULGAMENTO 
DA FASE DE HABILITAÇÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 2022.01.31.01, cujo objeto é 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA 
ADUTORA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICIPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME 
PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL. EMPRESAS HABILI-
TADAS: (1) ARN CONSTRUÇÕE LTDA, (2) MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, (3) 
A.I.L. CONSTRUTORA LTDA – ME –, (4) CONJASF- CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM LTDA, (5) 
ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, (6) WU CONSTRUÇÕES EIRELI EPP, (7) 
CSB CONSTRUTORA SANTA BEATRIZ LTDA, (8) SEG-NORTE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI, (9) VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOSLTDA-ME (sob condição), (10) EMÍLIO 
MARCOS FRANCO ALVES-ME, (11) AGUIA CONSTRUÇÕES E INCORPARAÇÕES LTDA EPP, 
(12) CONSTRUTORA UCRANIA LTDA e (13) LC – PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA. Por 
terem cumpridos as normas editalícias. EMPRESAS INABILITADAS: (01) MOMENTUM CONS-
TRUTORA LIMITADA, por ter descumprido com os subitens: 5.4.5.1, 5.4.6.2, 5.4.6.4, e 5.4.7.2, 
(2) MARFHYS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EDIFICAÇÕES EIRELI, por ter descumprido com 
os subitens: 5.4.2.3, 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6, 5.4.3.1, e 5.4.3.5, (3) VAP CONSTRUÇÕES LTDA, 
por ter descumprido com os subitem: 5.4.3.2, (4) CONSTRUTORA IMPACTO COMÉRCIO E SER-
VIÇOS EIRELI, por ter descumprido com os subitens: 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6, 5.4.3.5, e 5.4.4.1, 
(5) PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA- ME, por ter descumprido com o subiten: 
5.4.3.1 e 5.4.5.1, (6) FENIX LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, por ter descumprido 
com os subitens: 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6 , 5.4.3.1, 5.4.3.5 , e 5.4.4.1, (7) ARCANJO CONSTRU-
TORA, por ter descumprido com o subitem: 5.4.3.1, (8) J DE FONTE RANGEL EIELI por ter 
descumprido com os subitens: 5.4.3.2, 5.4.5.1, 5.4.6.1, 5.4.6.2, 5.4.6.4,e 5.4.7.2, (9) TEOTONIO 
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO INDÚSTRIA E SERVIÇOS LTDA, por ter descumprido com o subi-
tens: 5.4.2.4, 5.4.2.5, 5.4.2.6, 5.4.3.1, 5.4.3.5 e 5.4.4.1, (10) CONTECNICA CARIRI ORGANIZA-
ÇÃO EMPRESAARIAL EIRELI-ME, por ter descumprido com o subitens: 5.4.2.4 , 5.4.2.5 , 5.4.2.6, 
5.4.3.1, 5.4.3.2, 5.4.3.5, e 5.4.4.1, (11) FTS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA 
–ME, por ter descumprido com os subitens: 5.4.2.3, e 5.4.5.1, (12) JMR CONSTRUÇÕES EIRELI 
por ter descumprido com o subitem: 5.4.3.1. Obs: A comissão informa que a Ata interna com 
as razões do julgamento da fase de habilitação, estará disponível no site: https://www.tce.
ce.gov.br/licitacoes. Portanto fica aberto o prazo recursal, conforme preceitua o artigo 109, inciso 
I, letra a, da Lei Federal Nº 8.666/93. Caso não haja interposição de recurso, fica desde já, marcada 
a data de abertura das propostas de preços para o dia 11 (onze) de Julho de 2022, às 09:00h, e 
caso haja Recurso, a data ficará suspensa até finalizar o julgamento do recurso dentro de todos 
os prazos legais. Maiores informações na sede da CPL ou pelo fone (88) 3565.0116. A Comissão. 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR SÁ EXTRATO DE REGISTRO 
DE PREÇOS ESPECIE: Ata de Registro de Preços n° 2504.001/2022- PE-SRP, firmado entre a 
Prefeitura Municipal de Senador Sá, através da Secretaria de Saúde e as empresas EXCLUSIVA 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ: 24.175.423/0001-00 com sede 
na AV NACOES UNIDAS,1605, Bairro NOSSA SENHORA DAS GRACAS, Teresina-PI , a empresa 
MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ: 97.528.178/0001-
41com sede na AV PRESIDENTE MÉDICI,2484- BAIRRO FORMOSA-CEP 65.636-045- TIMON- 
MA, a empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS, 
inscrita no CNPJ: 16.902.612/0001-00 com sede na RUA GALDINO OLANDA DE ARAUJO, 387, 
ALTO DO CRISTO SOBRAL-CE, ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EI-
RELI, inscrita no CNPJ:42.017.679/0001-71 com sede na Rua Galdino de Araújo, 387, Alto do 
Cristo, Sobral-CE.MODALIDADE: Pregão ELETRÔNICO n° 2504.001/2022- PE-SRP. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MA-
TERIAL HOSPITALAR DESTINADO A ATENDER AS DEMANDAS DOS PSF´S DE RESPONSA-
BILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SENADOR SÁ/CE, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. VALOR TOTAL REGISTRADO E EMPRESAS: MUNDIAL DISTRIBUI-
DORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o n.º 97.528.178/0001-40, vencedora 
no lote 03 com o valor global de R$306.811,00 ( Trezentos e seis mil reais) no lote 05 com o valor 
global de R$ 10.856,00 (Dez mil oitocentos e cinquenta e seis reais) no lote 06 com o valor global 
de R$ 95.067,00( Noventa e cinco mil e sessenta e sete reais) no lote 07 com o valor global de 
R$337.941,00( Trezentos r trinta e sete mil, novecentos e quarenta e um reais) no lote 08 com 
o valor global de R$32.075,40( Trinta e dois mil, setenta e cinco reais e quarenta centavos) no 
lote 10 com o valor global de R$20.087,44( Vinte mil. Oitenta e sete reais e quarenta centavos) 
no lote 13 com o valor global de R$ 37.000,00 ( Trinta e sete mil reais) no lote 15 com o valor 
global de R$ 149.900,00( Cento e quarenta e nove mil e novecentos reais) no lote 16 com o valor 
global de R$123.394,10( cento e vinte e três mil, trezentos e noventa e quatro reais e noventa e 
quatro centavos) no lote 21 com o valor global de R$895,00 (Oitocentos e noventa e cinco reais 
) e no lote 22 com o valor global de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) Perfazendo o valor global total 
no valor de R$ 1.124.026,94 (Um Milhão cento e vinte e quatro mil, vinte e seis reais e noventa e 
quatro centavos). EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ 
24.175.423/0001-00 vencedora no lote 09 com o valor global de R$5.800,00 (Cinco Mil e oitocentos 
reais) no lote 11 com o valor global de R$ 86.000,00(Oitenta e seis mil reais) no lote 12 com o 
valor global de R$ 15.000,00(Quinze mil reais) no lote 14 com o valor global de R$20.000,00 (Vinte 
mil reais) no lote 17 com o valor global de R$500.000,00(Quinhentos mil reais) no lote 18 com o 
valor global de R$19.000,00 (Dezenove Mil reais) no lote 19 com o valor global de R$ 60.000,00 
(Sessenta mil reais) no lote 20 com o valor global de R$ 17.000,00(Dezessete mil reais). Perfa-
zendo o valor global total no valor de R$ 722.800,00 (Setecentos e vinte e dois mil e oitocentos 
reais). DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTOLOGICOS, inscrita no 
CNPJ 16.902.612/0001-00 vencedora no lote 02 com o valor global de R$355.101,00 (Trezentos 
e cinquenta e cinco mil, cento e um reais). ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICA-
MENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ 42.017.679/0001-71 vencedora no lote 01 com o valor global de 
R$220.927,00(Duzentos e vinte mil, novecentos e vinte e sete reais) no lote 07 com o valor global 
de R$23.091,00 (vinte e três mil, noventa e um reais). no lote 23 com o valor global de R$4.335,00(-
Quatro mil trezentos e trinta e cinco reais). Perfazendo o valor global total no valor de R$ 248.353,00 
(Trezentos e quarenta e oito mil, trezentos e cinquenta e três reais).FUNDAMENTO LEGAL: Re-
gido pela lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, no decreto n° 10.024/2019 – que regulamenta o 
“pregão na forma eletrônica”, com aplicação subsidiária da Lei Federal n°. 8.666/93 no seu inciso 
II do Art. 15 e suas alterações posteriores e Decreto Federal n0 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, 
bem como nas Leis complementares nsº 123/06 e 147/14, além das demais disposições legais apli-
cáveis e do disposto no presente Edital e seus anexos. VIGÊNCIA DA ATA: De 12 (doze) meses. 
SIGNATARIOS: Secretaria de Saúde (ÓRGÃO GERENCIADOR), Sr(a). Gabriela Lopes de Sousa 
e pelas Empresas: MUNDIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, representada neste 
ato por Sr: Douglas Henrique da Silva Macedo, CPF:008.657.863-48, empresa EXCLUSIVA DIS-
TRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, representada neste ato por Sr Raimundo José da Silva , 
CPF:011.811.863-31, empresa DISTRIMEDICA COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODON-
TOLOGICOS, representada neste ato por Sr Frederico Ernesto Nobre De Melo , CPF:656.129.653-
20, empresa ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO EIRELI, , representada 
neste ato por Sra LETICIA VASCONCELOS FROTA VINAS , CPF:076.518.913-50. Senador Sá-CE, 
30 de Junho de 2022. Erivando Oliveira de Morais Filho Pregoeiro oficial. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA DE CHORÓ – DIVULGAÇÃO DO RESULTADO DA FASE 
DE HABILITAÇÃO – TOMADA DE PREÇO Nº 010/2022 - TP. A Comissão Permanente de Li-
citação da Prefeitura de Choró, torna público para conhecimento dos interessados, que após 
análise dos documentos de habilitação da TOMADA DE PREÇO Nº 009/2022 - TP, com fins à 
a REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA MUNICIPAL A RUA CEL. JOÃO PARACAMPOS, 
DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVEN-
TUDE DO MUNICÍPIO DE CHORÓ-CE TUDO CONFORME ESPECIFICAÇÕES E CONDIÇÕES 
CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E DEMAIS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.., Foi Considerada 
INABILITADA a seguinte empresa (P – 04) F C LOCAÇÕES & SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 
27.949.806/0001-87), por não apresentar comprovação da capacidade TÉCNICO-OPERACIO-
NAL da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em caracterís-
ticas, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, em desacordo com subitem 4.2.5.2 do 
edital. E a empresa (P-05) LENOX SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTO EIRELI-
-ME CNPJ Nº 07.191.777/0001-20), por não apresentar comprovação da capacidade TÉCNICO-
-OPERACIONAL da empresa licitante para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos, com o objeto desta licitação, em desacordo com subitem 
4.2.5.2 do edital. E a empresa (P-02) CLEZINALDO S DE ALMEIDA CONSTRUÇÕES – ME 
(CNPJ Nº 22.575.652/0001-97), Por inconsistência no Balanço Patrimonial, pois foi observado 
que o Lucro ou prejuízo acumulado não condiz com a DLPA de 2021, Esse demonstrativo tem 
como principal objetivo evidenciar a distribuição do resultado do exercício e apresenta a destina-
ção do lucro, em desacordo com item 4.2.6 do edital. Ato continuo a Comissão Permanente de 
Licitação, em análise dos documentos de habilitação apresentados pelas demais empresas, por 
unanimidade a comissão considerou HABILITADAS as seguintes empresas: P-01) WU CONS-
TRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP (CNPJ Nº 10.932.123/0001-14, (P-03) ABRAV CONS-
TRUÇÕES SERVIÇOS EVETOS E LOCAÇÕES EIRELI –EPP CNPJ Nº 12.044.788/0001-17), 
por apresentarem documentação exigida de acordo com os ditames do Edital. Assim, fica aberto 
o prazo recursal conforme Art. 109, I, “a” da Lei 8.666/93. Maiores informações na sede da Co-
missão, localizada no situada na Av. Cel. João Paracampos, Nº 1410, Alto do Cruzeiro, Choró/CE, 
no horário de 8h às 12h. Choró, 30 de junho de 2022. A Comissão.

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DO ACARAÚ – AVISO DE RE-
SULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO ADMINISTRATIVO E ABERTURA DOS ENVELO-
PES DE PROPOSTA DE PREÇOS – TOMADA DE PREÇO Nº 2604.01/2022. OBJETO: PRES-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A SEDE AO 
DISTRITO DE PISTOLA NO MUNICIPIO DE SANTANA DO ACARAÚ, CONFORME PROJETO 
BÁSICO DE ENGENHARIA/PT 107.6808-13/ MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIO-
NAL - MDR. Após avaliação do recurso interposto pelas empresas D.A.L. MACIEL LOCAÇÃO DE 
VEICULOS EIRELI contra a fase de habilitação da empresa LEXON SERVIÇOS & CONSTRU-
TORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, a CPL decidiu pela INABILITAÇÃO da empresa LEXON 
SERVIÇOS & CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS EIRELI, por apresentar documentação em 
desconformidade com o edital, posição acompanhada por ato do Ordenador de Despesas da Se-
cretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Urbanos. Dossiês franqueados para vistas no endereço 
Av. São João, 75 - centro, Santana do Acaraú. Abertura das propostas de Preço será dia 5 de julho 
de 2022, às 15:30h, no endereço retromencionado. Santana do Acaraú – CE, 30 de junho de 2022. 
Daniel Márcio Camilo do Nascimento Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ACOPIARA AVISO DE LICITAÇÃO PRE-
GÃO ELETRÔNICO Nº 2022.06.23.01- PE A PREGOEIRA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ACOPIARA – CEARÁ, torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará a licita-
ção na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, tombado sob o nº 2022.06.23.01-PE, do tipo ME-
NOR PREÇO, tendo como OBJETO: LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A SECRETARIA 
DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE ACOPIARA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL, o edital está disponível no endereço eletrônico: www.
bll.org.br e www.tce.ce.gov.br, com o prazo de cadastramento das propostas até o dia 14 de 
Julho de 2022 as 09h00min, abertura das propostas as 09:15min e a fase da disputa de lances 
as 10:00min (HORÁRIO DE BRASÍLIA), o qual encontra-se na íntegra na Sede da Comissão, 
CENTRO ADMINISTRATIVO, situada a Avenida José Marques Filho, nº 600, Aroeiras– Acopiara 
- Ceará. Maiores informações no endereço citado, no horário de 08:00h às 12:00h e através do 
e-mail:licitaacopiara@hotmail.com. Antônia Elza Almeida da Silva- Pregoeira. 

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ – PUBLICAÇÃO DA ABERTU-
RA DA PROPOSTA DE PREÇO – A Comissão Permanente de Licitação de Choró/Ce., comunica 
aos interessados que no próximo dia 05 de julho de 2022, às 10:00hs , estará abrindo a pro-
posta de preço da empresa declara habilitada, da licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 
Nº 009/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ROÇADA MANUAL DAS LA-
TERAIS DAS ESTRADAS MUNICIPAIS VICINAIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA 
DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE CHORÓ/CE., conforme observação nas disposições 
contidas na Lei Federal nº 8.666/93 de 21.06.93, e suas alterações posteriores. Choró - CE, 30 de 
junho de 2022. ANA PAULA ESTEVÃO SILVA - Presidente da CPL.

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - AVISO DE EDITAL DE 
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 29.06.01/2022 - SETAS OBJETO: CREDENCIAMENTO DE IN-
TERESSADOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECADASTRAMENTO COM ENTRE-
VISTAS AOS BENEFICIÁRIOS ATENDIDOS PELO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL, DE RES-
PONSÁBILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 
DE JAGUARIBE, MEDIANTE AS CONDIÇÕES ESTIPULADAS NO TERMO DE CREDENCIA-
MENTO E SEUS ANEXOS, nas condições estabelecidas no EDITAL DE CHAMAMENTO PÚ-
BLICO N.º 29.06.01/2022 – SETAS. CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DA DOCUMENTA-
ÇÃO: até o dia 08 de Julho de 2022 das 08h00min às 12h00min (HORÁRIO LOCAL). LOCAL 
DA AUDIÊNCIA PÚBLICA: na sala de reunião da Comissão de recebimento, na Avenida 08 
de Novembro, Nº 780 - Centro - CEP: 63.475-000, Jaguaribe, Ceará (Secretaria do Trabalho e 
Assistência Social – SETAS). INFORMAÇÕES: Telefone: (088) - 3522 1373, Jaguaribe, 30 de 
Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação. Jaguaribe – CE, 30 de Junho de 2022. Michelle Maria Martins de Barros Presidente 
da Comissão Permanente 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 04 de julho de 2022, às 08:00 horas, na sala de reuniões da Comissão de Licitação, 
localizada na Avenida Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota, estará abrindo os envelopes de PRO-
POSTAS DE PREÇOS referentes a TOMADA DE PREÇOS Nº 09.05.02/2022, cujo objeto é a CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA FRANCISCO 
GUIMARÃES PEIXOTO, NO DISTRITO DE FEITICEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAES-
TRUTURA, TRANSPORTES E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE JAGUARIBE/CE. Maiores infor-
mações 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, 30 de Junho de 2022. 
Michelle Maria Martins de Barros – Presidente da CPL

ESTADO DO CEARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE ICAPUI - COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO PROCESSO Nº 035/2022 PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.06.27.01 AVISO DE LICI-
TAÇÃO O Município de Icapuí comunica aos interessados que fará realizar licitação na modalidade 
Pregão Presencial nº 2022.06.27.01 , do tipo Menor Preço por Lote, para o Registro de Preços 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para a prestação de serviços de locação de 
máquinas impressoras/copiadoras, a serem instaladas nas diversas secretarias deste município, 
com reposição de todas as peças e material de consumo (suprimentos) que se fizerem necessários 
exceto papel, com data de abertura para o dia 13 de julho de 2022, às 09h:00min., na Avenida 22 
de Janeiro, 5183, Centro, Icapuí-CE – CEP: 62.810-000 – na sala da Comissão Permanente de 
Licitação. Mais Informações pelo e-mail: licitação_licita@hotmail.com. Icapuí-CE, 30 de junho de 
2022. Ana Queli de Castro Silva Costa Pregoeira 
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ECONOMIA

Em tempos de preocupação com cenário eleitoral e 
continuidade no trono, o Banco Central admitiu o óbvio, 
ontem, ao afirmar que a probabilidade de a inflação ficar 
acima do teto da meta neste ano está próxima de 100%, 
de acordo com o relatório trimestral. No documento an-
terior, em março, o risco era de 88% no cenário tido como 
mais provável pela autoridade monetária, com base na tra-
jetória descendente para o preço do barril de petróleo. No 
segundo cenário considerado, por sua vez, a chance era de 
97%. Para 2023, a estimativa também aumentou, passando 
de cerca de 12% para em torno de 29%. Destaque-se que a 
preocupação do Governo é tapar goteiras com remendos 
– dinheiro para isso e para aquilo, talvez por ‘não saber’ 
como solucionar o problema.

Segundo informou o IBGE, em 9 de junho, a inflação 
atingiu 11,73% no acumulado de 12 meses até maio. Com 
a entrada dos dados de junho, o IPCA-15 passou a acu-
mular alta de 12,04% em 12 meses ao subir 0,69%. Con-
forme divulgado na apresentação preliminar do relatório, 
no último dia 23, nas projeções de curto prazo, o BC con-
sidera altas de 0,81% em junho, de 0,84% em julho e de 
0,33% em agosto. O BC projeta, ainda, o pico de inflação 
de 12% no segundo trimestre e queda para 8,8% no fim 
deste ano. Para o cálculo, foi usado o conjunto de infor-
mações disponíveis até a última reunião do Copom, em 
14 e 15 de junho. Quem segura a inflação?

Inflação: Ninguém segura o Brasil

Apesar da queda do desemprego, a renda média dos brasileiros continuou fragilizada

RUBENS FROTA

ECONOMIA

PIB cearense
O produto interno bruto 

(PIB) do Ceará cresceu 
1,96% no primeiro tri-
mestre de 2022 sobre igual 
período de 2021, e superou 
a média nacional, de 1,7%. 
Comparando o desem-
penho do PIB cearense 
do primeiro trimestre ao 
quarto trimestre de 2021, o 
resultado foi de 0,16%, en-
quanto o nacional fechou 
em 1%. Já o acumulado nos 
últimos quatro trimestres 
totalizou 6,16% no Ceará, 
contra 4,7% do brasileiro, 
segundo o Ipece. Destaque 
para o setor de Serviços, 
com 4,45% de crescimento.

PIB cearense II
Embora o resultado seja 

positivo, alguns desempe-
nhos negativos seguraram 
um maior avanço, como 
o setor agropecuária, que 
fechou em declínio de 
-0,95%, enquanto a in-
dústria caiu -8,64%. O PIB 
brasileiro para a agropecu-
ária apresentou involução 
de -8% e a Indústria em 
-1,5%. Já na comparação 
do primeiro trimestre deste 
ano com o quarto trimestre 
do ano passado, os resulta-
dos do PIB estadual foram: 
1,27% para serviços; -3,99% 
para a indústria e -4,25% 
para a agropecuária. 

Pronampe liberado a MEIs e pequenas empresas
Micro e pequenas em-
presas já podem obter a 
linha de crédito do Pro-
nampe. Para obter o em-
préstimo, os empresários 
precisam compartilhar 
com a instituição finan-
ceira de sua preferência 

os dados de faturamento de suas empresas. Assim que rea-
lizado o compartilhamento das informações, o empresário 
estará apto a negociar o empréstimo junto ao banco.

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

FOTO DIVULGAÇÃO
O resultado veio abaixo 

das estimativas do mercado 
financeiro. Analistas consul-
tados pela agência Bloom-
berg projetavam taxa de 
10,2%. Nos três meses ime-
diatamente anteriores (de-
zembro a fevereiro), o indi-
cador estava em 11,2%.

O número de desemprega-
dos, por sua vez, recuou para 
10,6 milhões no trimestre até 
maio, de acordo com o IBGE. 
O contingente estava em cer-
ca de 12 milhões nos três me-
ses anteriores.

Pelas estatísticas oficiais, a 
população desempregada re-
úne quem está sem trabalho e 
segue à procura de novas va-
gas. Quem não tem emprego 
e não está buscando oportu-
nidades não entra no cálculo.

O IBGE também infor-
mou que o número de pes-
soas ocupadas com algum 
tipo de trabalho chegou a 
97,5 milhões no trimestre 
até maio. É o maior da série 
histórica, iniciada em 2012. 
A população ocupada era de 
95,2 milhões até fevereiro.

“Foi um crescimento ex-
pressivo e não isolado da po-
pulação ocupada. Trata-se de 

um processo de recuperação 
das perdas que ocorreram em 
2020, com gradativa recupe-
ração ao longo de 2021”, disse 
Adriana Beringuy, coordena-
dora de pesquisas por amos-
tra de domicílios do IBGE.

“No início de 2022, houve 
uma certa estabilidade da po-
pulação ocupada, que retoma 
agora sua expansão em diver-
sas atividades econômicas”, 
completou.

Renda
Renda cai 7,2% em um 

ano. Apesar da queda do 
desemprego, a renda média 
dos brasileiros continuou 
fragilizada. Até maio, o ren-
dimento real habitual do 
trabalho foi estimado em 
R$ 2.613, o que indica rela-
tiva estabilidade frente aos 
três meses anteriores (R$ 
2.596).

Porém, na compara-
ção com igual trimestre de 
2021, a renda caiu 7,2%. 
De março a maio do ano 
passado, o indicador estava 
em R$ 2.817. Os dados inte-

gram a Pnad Contínua (Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Contínua). O 
levantamento retrata tanto o 
mercado de trabalho formal 
quanto o informal. Ou seja, 
são avaliados desde empre-
gos com carteira assinada e 
CNPJ até os populares bicos.

Após o baque gerado pela 
pandemia, o mercado de 
trabalho tenta se recuperar 
no Brasil. Segundo a Pnad, 
o número de desocupados 
chegou a romper a faixa dos 
15 milhões no trimestre até 
maio de 2021, sob efeito da 
crise sanitária. Com a der-
rubada de restrições e a rea-
bertura da economia, houve 
um processo de retorno ao 
trabalho, e o desemprego 
passou a ceder ao longo do 
ano passado.

A reabertura de vagas, 
contudo, vem sendo mar-
cada por uma sequência de 
quedas na renda média dos 
trabalhadores. O rendimen-
to ficou mais enxuto em um 
contexto de volta dos infor-
mais ao mercado, disparada 
da inflação e abertura de 
empregos com salários mais 
baixos, dizem economistas.

Supermercados: Carestia, disparidade e descontrole
Não bastasse o peso da inflação descon-

trolada, os preços diferentes entre os super-
mercados de Fortaleza são outro vilão, que 
chega a 308,17%, como é o caso do quilo do 
mamão, que pode ser encontrado de R$ 1,59 
a R$ 6,49. Os preços foram coletados presen-
cialmente, de 13 a 23 de junho, em 24 super-
mercados das 12 Regionais de Fortaleza pelo 
Procon municipal. Cenoura, tomate, pimentão 
e cebola também puxam as maiores variações 
de preços, conferindo diferença de preços 
acima de 180%. Um dado à parte da pesquisa 
é que mês a mês os preços só avançam e o 
tamanho dos produtos só diminui. 

Emprego avança
A taxa de desempre-

go no Brasil recuou para 
9,8% no trimestre de 
março a maio, segundo 
o IBGE. É o menor nível 
para esse período desde 
2015, quando o indicador 
estava em 8,3%. O número 
de desempregados, por 
sua vez, recuou para 10,6 
milhões no trimestre até 
maio. O contingente estava 
em cerca de 12 milhões 
nos três meses anteriores. 
O número de pessoas 
ocupadas com algum tipo 
de trabalho chegou a 97,5 
milhões no trimestre até 
maio. É o maior da série 
histórica, iniciada em 2012. 

Radar ligado
A expectativa de que 

o Governo eleve gastos 
sociais fora do teto, com a 
aprovação da PEC Kami-
kaze, está fazendo os in-
vestidores – que de bestas 
nada têm – cobrarem mais 
caro nas negociações com 
títulos públicos. O texto, 
que abriria as torneiras 
dos cofres públicos para 
programas sociais a 100 
dias das eleições, tem 
custo estimado em R$ 
38,75 bilhões. Com isso, os 
contratos de juros futuros, 
que embutem a expectativa 
acerca da condução da 
política fiscal, têm forte 
alta em junho.

Tik Tok. Brendan Carr, comissário da FCC, que fiscaliza o setor de telecomunicações, enviou uma 
carta à Google e à Apple, pedindo para banirem o TikTok das lojas de aplicativos. Carr afirma que a 
rede social coleta dados dos usuários, desde históricos de busca e navegação até biometria facial.

IBGE: taxa de desemprego
recua para 9,8% no país
A taxa de desemprego no Brasil recuou para 9,8% no trimestre de março 
a maio, informou o órgão. É o menor nível para esse período desde 2015

Prefeitura Municipal de Icó - Termo de Homologação e Adjudicação - O Ordenador de Despesas da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Icó, Sr. Carlos Alberto Julião 
da Cunha, no uso de suas  atribuições  legais  e, considerando  a contratação de serviços de en-
genharia para construção de Anfiteatro no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas 
em anexo, conforme anexos do edital integrante deste  Processo vem homologar e adjudicar o 
presente processo administrativo de licitação Concorrência Pública N° 22.01/2022-CP, para que 
produza os  efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da legislação vigente, fica o presente proces-
so HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da: M Silva Construções & Transportes Ltda, CNPJ 
n° 09.273.017/0001-97, no valor total de R$ 9.264.411,34 (nove milhões duzentos e sessenta e 
quatro mil, quatrocentos e onze reais e trinta e quatro centavos).

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARIPE – PUBLICAÇÃO DO RE-
SULTADO DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS – TOMADA DE PREÇOS Nº 08.02/2022-
TP. A Comissão de Licitação de Araripe/CE comunica aos interessados o resultado da fase 
de julgamento de Propostas referente tomada de preços Nº 08.02/2022-TP, cujo objeto é 
a contratação dos serviços de recuperação do centro de referência social Maria de Morais 
Veloso Rodovalho e centro de referência social padre Raimundo de Araújo no município de 
Araripe/CE,declarando: Propostas desclassificadas: TELA SERVIÇOS E EVENTOS LTDA.
ME; AMPARO SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS; S. L. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS 
EIRELI; CONSEL CONSTRUÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA; IPN – CONSTRU-
ÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – ME; MOMENTUM CONSTRUTORA LIMITADA; REAL 
SERVIÇOS EIRELI; J2 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA; ELO CONSTRUÇOES E 
EMPREENDIMENTOS EIRELE-ME; EVOLUÇÃO CONSTRUTORA EIRELI; FENIX – LO-
CAÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI; CONSTRUTORA REIS E SERVIÇOS EIRELI-
-ME; LEXON SERVIÇO E CONSTRUTORA;ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS EIRELI; 
C.E.C- CALDAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; CONTRUTORA NOVA 
LIDERANÇA EVENTOS E SERVIÇOS LTDA-ME; PEREIRA E OLIVEIRA FILHO. Propos-
tas classificadas: CONSTRUTORA VIPON EIRELI; AR EMPREENDIMENTOS SERVIÇOS 
E LOCAÇÕES EIRELI; G7 CONSTRUÇOES E SERVIÇOS EIRELI-EPP; H B SERVIÇOS 
DE CONSTRUÇÃO EIRELI-ME; VENUS SERVIÇOS E ENTRETENIMENTOS LTDA; 
LOCAMIX EIRELI; S&T CONSTRUÇOES E LOCAÇÕES DE MÃO DE OBRA LTDA-ME; 
CONTECNICA CARIRI – ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL EIRELI; ELETROPORT SER-
VIÇOS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI-EPP; A.I.L CONSTRUTORA LTDA-ME; N3 
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES; RAMALHO SERVIÇOS E OBRAS LTDA, 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 
LOCAMIX EIRELI, no valor total de R$ 561.950,04(quinhentos e sessenta e um mil, nove-
centos e cinquenta reais e quatro centavos). A Comissão de licitação declara aberto o prazo 
recursal conforme prevê o Art. 109, inciso I, alínea “b”. Araripe - CE, 30 de junho de 2022.
Claudio Ferreira dos Santos. Presidente da CPL.

Prefeitura Municipal de Icó - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urba-
no e Infraestrutura, Carlos Alberto Julião da Cunha, ordenador de despesas da secretaria. Extrato de 
Contrato decorrente da Concorrência Pública nº 22.01/2022-CP, cujo objeto: Contratação de empresa 
para construção de galpões industriais no município, conforme planilhas, projetos e cronogramas em 
anexo. Contratada e signatário: M Silva Construções & Transportes Ltda, Marcelo Pereira da Silva. 
Valor: R$ 9.264.411,34 (nove milhões duzentos e sessenta e quatro mil, quatrocentos e onze reais e 
trinta e quatro centavos). Prazo de execução: 10 (dez) meses. Prazo de Duração: 10 (dez) meses.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Errata ao Aviso de Tomada de Preços nº 22.11/2022 - TP, publi-
cado no dia 25/06/2022 - ONDE SE LÊ: Tomada de Preços Nº 22.10/2022 - TP, LEIA-SE: Tomada de 
Preços Nº 22.11/2022 - TP. Maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua 
Francisca Alves de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 11:30h pelo telefone (88) 
88637224, no site:www.tce.ce.gov.br ou no site da prefeitura Municipal do Icó. Michelle Roque Guedes.

Prefeitura Municipal de Icó - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Infraestrutura, Carlos Alberto Julião da Cunha,  Ordenador de Despesas da secretaria, 
comunica aos interessados, o Extrato de Contrato decorrente da Tomada de Preços nº 22.03/2022-
TP, cujo objeto: Contratação de pessoa jurídica para executar obra de recuperação de estradas 
vicinais nos trechos do Distrito Sede Rural -  1  e Sede Rural -  2,  no município, conforme Convênio 
Nº 82/2022 - Governo do Estado, conforme  projeto em anexo. Contratada e signatário: Prestige 
Empreendimentos Eireli ME, Kleber Medeiros Monte Filho. Valor: R$ 2.252.927,42 (dois milhões 
duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte sete reais e quarenta e dois centavos). Prazo 
de execução: 04 (quatro) meses. Prazo de Duração: 04 (quatro) meses.

Prefeitura Municipal de Icó - Termo de Homologação e Adjudicação - O Ordenador de Despesas da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Icó, Sr. Carlos Alberto Julião 
da Cunha, no uso de  suas  atribuições  legais  e, considerando  a  Comissão de Licitação cumprido 
todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
executar obra de recuperação de estradas vicinais nos trechos do Distrito Sede Rural - 1 e Sede 
Rural - 2, no município, conforme Convênio Nº 82/2022 - Governo do Estado, conforme projeto 
em anexo, vem Homologar e Adjudicar o presente processo administrativo de licitação Tomada 
de Preços N° 22.03/2022-TP, para que produza os  efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da 
legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da: Prestige 
Empreendimentos Eireli ME, CNPJ n° 29.310.795/0001-16, no valor total de R$ 2.252.927,42 (dois 
milhões duzentos e cinquenta e dois mil, novecentos e vinte sete reais e quarenta e dois centavos), 
representante legal: Kleber Medeiros Monte Filho, inscrito no CPF n° 043.294.393-52.

Prefeitura Municipal de Icó - Termo de Homologação e Adjudicação - O Ordenador de Despesas da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura de Icó, Sr. Carlos Alberto Julião 
da Cunha, no uso de  suas  atribuições  legais  e, considerando  a  Comissão de Licitação cumprido 
todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto: Contratação de pessoa jurídica para 
executar obra de recuperação de estradas vicinais nos trechos do Distrito Sede Rural -  1  e Sede 
Rural -  2,  no município, conforme Convênio Nº 72/2022 - Estado do Ceara, conforme  projeto 
em anexo, vem Homologar e Adjudicar o presente processo administrativo de licitação Tomada 
de Preços N° 22.02/2022-TP, para que produza os  efeitos legais e jurídicos. Assim, no termo da 
legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO e ADJUDICADO em favor da: Prestige 
Empreendimentos Eireli ME, CNPJ n° 29.310.795/0001-16, no valor total de R$ 982.730,32 (nove-
centos e oitenta e dois mil, setecentos e trinta reais e trinta e dois centavos), representante legal: 
Kleber Medeiros Monte Filho, inscrito no CPF n° 043.294.393-52.

Prefeitura Municipal de Icó - Aviso de Licitação - O Pregoeiro da Comissão de Licitações torna públi-
co que se encontra à disposição dos interessados, a licitação de Pregão Eletrônico nº 15.008/2022 
- PERP, do tipo menor preço por lote, cujo objeto: Registro de preço para aquisição de automóvel, 
destinado ao setor de vigilância sanitária (VIGSAN) do município, junto a Secretaria Municipal de 
Saúde.  Datas e Horários: 1. Início de recebimento das propostas: das 11:30h do dia 01/07/2022; 2. 
Fim do recebimento de propostas: às 08h do dia 19/07/2022; 3. Abertura e Julgamento das propos-
tas: das 08:01h às 08:59h do dia 19/07/2022; 4. Início da sessão de disputa de preços: às 09h do dia 
19/07/2022, maiores informações na sala da Comissão de Licitação, situada à Rua Francisca Alves 
de Moraes, s/n, 1º andar, Gerência, Icó/CE, das 07:30h às 11:30h ou pelo telefone (88) 3561-1508 
e no site:www.tce.ce.gov.br. Petrus Barbosa de Lima.

Prefeitura Municipal de Icó - Contratante e signatário: Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Infraestrutura, Carlos Alberto Julião da Cunha, ordenador de despesas da secretaria. 
Extrato de Contrato decorrente da Tomada de Preços nº 22.02/2022-TP, cujo objeto: Contratação de 
pessoa jurídica para executar obra de recuperação de estradas vicinais nos trechos do Distrito Sede 
Rural - 1 e Sede Rural - 2, no município, conforme Convênio Nº 72/2022 - Estado do Ceara, confor-
me projeto em anexo. Contratada e signatário: Prestige Empreendimentos Eireli ME, Kleber Medei-
ros Monte Filho. Valor: 982.730,32 (novecentos e oitenta e dois mil, setecentos e trinta reais e trinta 
e dois centavos). Prazo de execução: 04 (quatro) meses. Prazo de Duração: 04 (quatro) meses.

Prefeitura Municipal de Quixadá. Contratante e signatário: Secretaria de Desenvolvimento Ur-
bano, Meio Ambiente e Serviços Públicos, Pedro Teixeira Pequeno Neto, Secretário. Extrato 
das Atas de Registro de Preços resultantes do Pregão Eletrônico nº 2022.05.19.01-PERP: nº 
2022.05.19.01-B-SRP - Valor Global: R$ 50.099,99 - Contratada: Luiz Mauro Ferreira - ME, através 
de seu representante legal, o Sr. Luiz Mauro Ferreira; nº 2022.05.19.01-A-SRP - Valor global: R$ 
309.500,00 - Contratada: S da Silva Silveira, através de seu representante legal, o Sr. Savio da Silva 
Silveira. Objeto: Registro de preços para futuras e eventuais aquisições de material hidráulico, tipo 
bomba d’água para uso nos sistemas de águas da Sede, Distritos e Prédios Públicos do município. 
Prazo de vigência: 12 meses contados a partir de sua assinatura. Data das assinaturas da Ata de 
Registro de Preço: 23 e 28 de junho de 2022.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim/CE - Aviso de Licitação Pregão Eletrônico Nº 13.06.23.01.22 
- PE. O Pregoeiro da torna público, para conhecimento dos interessados, que no próximo dia 
14/07/2022, às 09h, horário de Brasília/DF, estará realizando licitação de Pregão, cujo objeto: Aqui-
sição de ambulâncias para as equipes de saúde, conforme Convênio N° 050/2022 celebrado entre 
o Estado do Ceará e o município, de interesse da Secretaria Municipal da Saúde, tudo conforme 
especificações contidas no termo de referência constante nos Anexos do Edital o qual encontra-se 
na íntegra na sede da comissão de licitação, situada a Rua Monsenhor Salviano Pinto, 707, Centro, 
Quixeramobim/CE; no endereço eletrônico www.bll.org.br -“Acesso Identificado no link - acesso 
público” e no portal de licitações https://licitacoes.tce.ce.gov.br/.  Maiores Informações, no endereço 
citado, no horário das 08h às 18h. Jose Mac Dowel Teixeira Azevedo Neto.

Prefeitura Municipal de Quixeramobim - CNPJ/MF 07.744.333/0001-68 - Torna Público que recebeu 
da 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 
15.000m², localizado na Fazenda Betânia, Quixeramobim/CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAQUI.

Sindicato dos Médicos do Ceará - Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. O 
Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, por meio de sua presidência, convoca todos (as) os (as) 
médicos (as) empregados da Unimed Fortaleza, para comparecerem virtualmente à Assembleia Geral 
Extraordinária que ocorrerá no dia 05 de julho de 2022 (terça-feira), a ser realizada de forma virtual, 
conforme autoriza a lei federal nº. 14.010/2020, por meio da plataforma digital Microsoft TEAMS, com link 
de acesso a ser disponibilizado nas redes sociais da entidade ou por solicitação expressa a ser feita pelo 
médico através do número de contato (85) 98221-9518, com início às 12 horas, em primeira convocação 
e às 12h:30min em segunda convocação, com qualquer número de presentes para deliberar sobre o 
Acordo Coletivo de Trabalho 2022 e assuntos correlatos. Fortaleza, 30 de junho de 2022.

Sindicato dos Médicos do Ceará - Convocação para a Assembleia Geral Extraordinária. O 
Sindicato dos Médicos do Estado do Ceará, por meio de sua presidência, convoca todos (as) os 
médicos empregados dos Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado do Ceará, para 
comparecerem virtualmente à Assembleia Geral Extraordinária que ocorrerá no dia 06 de julho de 
2022 (quarta-feira), a ser realizada de forma virtual, conforme autoriza a lei federal nº. 14.010/2020, 
por meio da plataforma digital Microsoft TEAMS, com link de acesso a ser disponibilizado nas redes 
sociais da entidade ou por solicitação expressa a ser feita pelo médico através do número de contato 
(85) 98221-9518, com início às 12 horas, em primeira convocação e às 12h:30min em segunda 
convocação, com qualquer número de presentes para deliberar sobre a Convenção Coletiva de 
Trabalho 2022 e assuntos correlatos. Fortaleza, 30 de junho de 2022.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Edital - Pregão Presencial Nº 
025/2022-PP/SRP. O Município de Aratuba, através da Secretaria de Turismo e Cultura, por meio da 
Pregoeira Oficial desta Municipalidade, torna público que se encontra à disposição dos interessados 
o EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 025/2022-PP/SRP, que tem como objeto REGISTRO 
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE 
EVENTOS NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, conforme Projeto Básico/Termo de Referência anexo 
ao edital, com data de abertura marcada para o dia 14 de Julho de 2022 às 09:00hs na sala da 
Comissão de Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, nº 304, Centro, CEP 62.672.000, Aratuba, 
Ceará.  Informações neste endereço eletrônico do Setor de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com. 
Prefeitura Municipal de Aratuba - CE, em 30 de Junho de 2022. Raquel Ferreira Paiva – Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Licitação - Edital de Tomada 
de Preços Nº 005/2022 - TP. A Prefeitura Municipal de Aratuba, por meio da Presidente da 
Comissão de Licitação, torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL 
DE TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2022 - TP, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO 
DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE 04 UNIDADES DE APOIO AO PROGRAMA 
ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, com data de abertura 
marcada para o dia 19 de Julho de 2022 às 9hs, na sala da Comissão de Licitação, situada 
na Rua Júlio Pereira, N° 304, Centro, Aratuba/CE.  Informações neste endereço eletrônico do 
Setor de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com. Aratuba - CE, em 30 de Junho de 2022. Raquel 
Ferreira de Paiva - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Edital - Pregão Eletrônico 
N° 026/2022-PE/SRP. O Município de Aratuba, por meio da Pregoeira Oficial, torna público 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2022–PE/SRP, que tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES: FOGÕES 
INDUSTRIAIS E BEBEDOUROS, DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS 
DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE ARATUBA/CE, a partir do dia 04 
de Julho de 2022 às 14:00hs através do endereço eletrônico www.bllcompras.org.br, iniciara os 
procedimentos de recebimento das propostas de preços, encerrando no dia 14 de Julho de 2022 
às 14:00hs. a partir das 14:00hs do dia 14 de Julho de 2022 dará início a abertura das propostas 
em seguida às 14:30 a formalização dos lances e documentos de habilitação. Informações na 
sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, nº 304, Centro, CEP 62.672.000, 
Aratuba/CE, endereço eletrônico: aratubalicitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de Aratuba 
- CE, em 30 de Junho de 2022. Raquel Ferreira Paiva - Pregoeira.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de 
Preços Nº 006/2022 - TP. A Prefeitura Municipal de Aratuba, por meio da Presidente da Comissão 
de Licitação, tornam público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE TOMADA 
DE PREÇOS Nº 006/2022 - TP, que tem como objeto: CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE GFIP/FGTS (GUIA DE RECOLHIMENTO E INFORMAÇÃO 
À PREVIDÊNCIA SOCIAL), INDIVIDUALIZAÇÃO DE FGTS, INFORMAÇÃO VIA CONECTIVIDADE 
SOCIAL, PROCESSAMENTO DE DCTF, ACOMPANHAMENTO DE CERTIDÕES JUNTO AOS 
ÓRGÃOS: CAIXA ECONÔMICA, RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PGFN, ESTADUAL, INSS E 
MPS, ACOMPANHAMENTO DE FISCALIZAÇÕES JUNTO À RECEITA FEDERAL DO BRASIL 
E CONTROLE NO CAUC JUNTO A ESTE MUNICÍPIO, com data de abertura marcada para o 
dia 20 de Julho de 2022 às 10hs, na sala da Comissão de Licitação, situada na Rua Júlio Pereira, 
N° 304, Centro, Aratuba - Ceará.  Informações neste endereço eletrônico do Setor de Licitação: 
aratubalicitacao@gmail.com. Prefeitura Municipal de Aratuba - CE., em 30 de Junho de 2022. 
Raquel Ferreira de Paiva - Presidente.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Aratuba - Aviso de Licitação - Edital de Tomada de 
Preços Nº 007/2022-TP. A Prefeitura Municipal de Aratuba, por meio da Presidente da Comissão de 
Licitação, torna público que se encontra à disposição dos interessados o EDITAL DE TOMADA DE 
PREÇOS Nº 007/2022-TP, cujo objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA 
CONSTRUÇÃO DE UM CORREDOR CULTURAL NO MUNICÍPIO DE ARATUBA, com data de 
abertura marcada para o dia 21 de Julho de 2022 às 9hs, na sala da Comissão de Licitação, situada 
na Rua Júlio Pereira, N° 304, Centro, Aratuba/CE. Informações neste endereço eletrônico do Setor 
de Licitação: aratubalicitacao@gmail.com. Aratuba/CE, em 30 de Junho de 2022. Raquel Ferreira 
de Paiva – Presidente.
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Pentacampeã. A baiana Ana Marcela Cunha fez história nesta quinta-feira (30), no Lago Lupa, 
em Budapeste (Hungria). A brasileira de 30 anos conquistou, pela quinta vez seguida, a medalha 
de ouro da prova de 25 quilômetros da maratona aquática do Mundial de Esportes Aquáticos.ESPORTES

FOTO  AFP/DANIEL MUNOZ

Sorte     
Sorte tem quem acredita nela. Loteria dos Sonhos e 

Totolec pra vocês também.

Discriminação
As emissoras do nosso rádio discriminam não sei se de 

propósito as músicas do rei Roberto Carlos. Pouco se ouve 
as canções do rei. Uma pena porque elas irradiam amor, 
romance e verdades. A propósito, as lembranças que che-
gam sempre em noites tão vazias e que mexem tanto com 
minha cabeça que quando o sono vem, o dia já nasceu.

Passado
Dei uma volta no passado e revendo meus guardados, 

uma certa encontrei. Cartas amareladas, com as letras 
quase apagadas, quando li quase chorei.

Insista
Final de semana muito bom para todos e que a Loteria 

dos Sonhos esteja com vocês.

Sérgio Ponte
Este jovem radialista pertencente a uma família de gran-

des nomes de nossa imprensa de mais uma demonstração 
de sua ampla visão. Sobre o nosso futebol ao levar para o 
seru programas na rádio O Povo, o executivo Geraldo Lu-
ciano, que abusou poir mais uma hora o tema mais quente 
do momento que é a transformação dos clubes de futebol 
em sociedade anônima. E quando o repórter e bom e o 
entrevistado também, a reportagem fica excelente.

Fagner
A fundação Raimundo Fagner e o grupo 3 Corações 

promovem neste dia 1º de julho mais uma edição do 17º 
arraiá do cumpadi Fagner com 95 crianças, em Fortaleza 
e em Orós. Este ano o homenageado é Luiz Gonzaga, o rei 
do baião. O repertório conta com os maiores sucesso de 
Gonzaga e de Fagner.

Arraiá
O Arraiá do HB foi uma super festa para comemorar 

mais um ano de vida do empresário Humberto Brasil, 
que ao lado da mulher Andrea Remião, recebia a todos 
com muita alegria e satisfação. Com animação do músi-
co Chico do Nordeste, a festiva tarde de sábado, 25, teve 
como palco a Barraca Vira Verão. Com o traje matuto ou 
tropical os convivas se divertiram pra vaclick @terezajun-
queira2 deu seu toque da organização.

General Paulo Sérgio

ESPORTE
AMADOR

SILVIO CARLOS

Ele é cearense de Iguatu e chegou a general de 4 
estrelas por mérito e competência. É o atual ministro da 
Defesa do Brasil e teve uma passagem rápida por For-
taleza na semana passada. Merecia uma cobertura da 
imprensa maior, o que não aconteceu. Ele é um cearense 
que orgulha a sua terra.

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

Os dias do Flamengo an-
tes da Libertadores pareciam 
tranquilos, no entanto, um 
surto de Covid-19 agitou o 
ambiente na viagem para 
Colômbia, onde enfrentou o 
Tolima, pelas oitavas. Nesta 
quarta-feira (29),  o Flamen-
go superou as adversidades 
e venceu por 1 a 0, com um 
chute no ângulo de Andreas 
Pereira.

O personagem da partida 
já era Andreas, que fazia o 
seu último jogo pelo clube, e 
ganhou ainda mais protago-
nismo com uma despedida 
memorável. O meia marcou 
um golaço ainda no primei-
ro tempo e garantiu a vitória 
- o seu primeiro na Liberta-
dores. Mais uma boa atuação 
do belga-brasileiro que se 
consolidou como titular há 
nove jogos. 

O gol de Andreas deu 
continuidade a invencibi-
lidade rubro-negra fora de 
casa na Libertadores. São 12 
partidas sem perder: nove 
vitórias e três empates. Além 
disso, o Flamengo está in-
victo nesta temporada: seis 
vitórias e um empate. Com 
o resultado, o Flamengo se 
assegura na leve vantagem 
para decidir no Maracanã. 
O jogo de volta está marca-
do para quarta-feira (06), às 
21h30.

O Flamengo começou o 
primeiro tempo no controle 
da partida, apesar de ceder 
algumas chances ao Tolima 
e da dificuldade de acelerar 
o jogo com três volantes. O 
lado direito com Éverton Ri-

beiro e Rodinei foi um dos 
destaques, enquanto Filipe 
Luís sofreu para lidar com o 
lado esquerdo. Após o gol, o 
clube carioca mudou a pos-
tura, chamou o adversário 
e, por sorte, foi para o inter-
valo com superioridade no 
placar.

Logo no início do segun-
do tempo, o Flamengo sa-
cou Diego Ribas e colocou 
Ayrton Lucas, mudando um 
pouco a formação da equi-
pe. As entradas de Lázaro 

e Marinho aconteceram na 
tentativa de acelerar mais o 
jogo e ter domínio na saída 
de bola. Tentando acertar o 
contra-ataque, o Flamengo 
foi consistente na defesa, que 
teve destaque na parte final.

O primeiro tempo foi 
marcado com um Tolima co-
nectando muitas bolas dire-
tas para Caicedo, referência 
no ataque, dando trabalho 
ao David Luiz que tentava 
antecipar. O lado direito dos 
colombianos entrou em ação 

para se aproveitar de Filipe 
Luís. A dupla entre Garcia 
e Caicedo deu trabalho ao 
goleiro Santos, que precisou 
trabalhar.

As alterações para o se-
gundo tempo, inclusive, tro-
cando todos os homens de 
ataque, não surtiram efeito. 
O Tolima apresentou dificul-
dade de criação e se aprovei-
tou dos erros individuais do 
Flamengo para apresentar 
algum susto, no entanto, pa-
rou na defesa rubro-negra.

SÓ GENTE DE BEM Em pé, Marcos Furlandy, Oriel Mota 
, Alfredo Bacha e Fernando Benevides!

LOTERIA Sempre em paz com a vida e sempre apoiando 
quem merece Renan Vieira hoje na coluna ao lado de Ortiz e 
Leonel, estrelas do nosso futsal.

PASSADO Ele foi um dos pioneiros do comércio varejista de 
material esportivo na cidade. Mas também sempre incentivou o 
esporte e chegou a indicar seu irmão, Moacir para um cargo na 
FCB. Líder por natureza comandou a sua BD Sports com muitos 
anos. Um preito de saudade a Eládio Bedê. Muita saudade.

 Com o resultado, o Fla leva a vantagem de um gol de diferença para o jogo de volta na próxima quarta-feira

Flamengo derrota Tolima com 
gol solitário pela Libertadores 
Jogando fora de casa pela  partida de ida das oitavas de final da competição 
sul-americana, o rubro negro venceu com o gol de Andreas Pereira 

DIRCEU RABELO PINHEIRO
Dirceu Rabelo Pinheiro, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob o n.° 044.265.633-56, 
torna público que requereu à Autarquia Municipal do Meio Ambiente - AMMA de Quixada 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC referente a projetos agrícolas de 
sequeiro, sem uso de agrotóxicos, contemplando uma área de 144 hectares, situada na 
Fazenda Juá, Distrito Juá, no município de Quixadá/CE. Foi determinado o cumprimento 
da legislação ambiental em vigor.

ROBERTO HUGO TAVARES ROCHA 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Li-
cença Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada 
no Loteamento Alphaville Ceará 3, Quadra BA5, Lotes 06/07, Alameda Indonésia, 
Bairro Cidade Alpha, Eusébio Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de  Licenciamento da AMMA das quais esta publi-
cação é parte integrante.

FERNANDA DOS SANTOS FALÇÃO 
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental (LP,LI) para Construção de uma Residência Unifamiliar, localizada no Lo-
teamento Terras Alphaville Ceará 3, Quadra FA3, Lote 08, Alameda Da Costa, Bairro 
Cidade Alpha, Eusébio Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de  Licenciamento da AMMA das quais esta publicação é 
parte integrante. 

A empresa CONSTRUTORA MAGALHÃES E ROCHA LTDA - CNPJ: 44.441.561/0001-00, sedeada 
na Av. Visconde do Rio Branco, nº 1712, SALA 02, Centro, Fortaleza-Ceará, torna público que 
requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença Previa (LP) e Licença de Insta-
lação (LI) para a construção de oito unidades residenciais unifamiliares planas, do tipo geminadas, 
a  serem implantadas Na Avenida da Seresta, sn, Nos Terrenos  E, F, G e H, Lotes 12,13,14 e 15  
da Quadra nº 04, do Loteamento Alto Coaçu - Bairro Encantada - EUSÉBIO-CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMMA no qual 
esta publicação é parte integrante.

ALEXSANDRO DA SILVA LIMA
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente – AMMA a Licença 
Ambiental para CONSTRUÇÃO DE UMA RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR, localizada no Lote 
30, Quadra 05, Loteamento Jardins do Lago, Bairro Urucunema, Eusébio – CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

A Eletra Indústria e Comércio de Medidores Elétricos Ltda - Eletra 
Energy Solutions, torna público que recebeu, da Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente de Itaitinga e Controle Urbano – SEMAM, a Regularização 
de Licença de Operação n° 835.2022, com validade até 25/04/2024, para 
Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição de energia elé-
trica, situada na Rodovia BR 116, 7698, Pedras, Itaitinga - CE.

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

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

CEP: 60720-080 - Telefone: 85.3245-1908
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes: 

Edital n° 41866 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FABIO SILVA DOS SANTOS JUNIOR e FRANCISCA MISLANIA MOREL FERNANDES;
Edital n° 41867 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
BENEDITO ALVES DOS REIS e DIVANICE BEZERRA CARTAXO;
Edital n° 41868 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARLYSSON FERREIRA DA SILVA e ANA TALYTA DOS SANTOS PEREIRA;
Edital n° 41869 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUCAS FERNANDES SOUZA e EMILE MICAELE DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA;
Edital n° 41870 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANTONIO KLEBER DE SOUZA e TATIANA ABREU DE SOUSA;

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

Fortaleza,CE, 30/06/2022
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Oficial Titular

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 76284 - JOSÉ ARNALDO FURTADO MOREIRA e CAMILA COSTA 
CARNEIRO VIEIRA; Edital n° 76285 - MARCUS VINICIUS PEREIRA PESSOA e 
MÔNICA DE SOUZA PAULA; Edital n° 76286 - FRANCISCO WAGNER DOS SANTOS 
VIEIRA e CELIANE CAVALCANTE DOS SANTOS; Edital n° 76287 - JOÃO PHILLIPE 
SALES GUIMARÃES e MARIA SILVIANE VITAL DIAS; Edital n° 76288 - CARLOS 
EDUARDO FLORENCIO DA SILVA e LIDIANA MENEZES DA SILVA;
Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins. Lavrado 
para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza – CE, 30/06/2022
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 
Jornal O ESTADO 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
339743- Rafael Iago Veras Alves e Mariana Kessia Martins Barros;
339744- Francisco Flávio Saraiva e Rejane de Morais Santos;
339745- José Lucas Bezerra Marques e Nadia Silva Ferreira;
339746- Natanael Freitas da Silva e Tamires Martins da Silva;
339747- Luis Carlos Nascimento de Sena e Maria Lourenço da Silva;
 Se alguém souber de algum impedimento acuse-o para os devidos fins.
 Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30 de Junho de 2022
Maria de Salete Jereissati de Araujo- A Oficiala

PUBLICAÇÃO NO JORNAL O ESTADO EM 01/07/2022 
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°30806 MARCOS ANTONIO ROCHA DE PAULA FILHO E LAÍS ALVES DE ARAÚJO.

30 DE JUNHO DE 2022 
Maria Vasicleide de Moura 

Escrevente Autorizada 

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° 27749 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
GEORGE DE CASTRO JUNIOR e IARA HORANA BONIFACIO ALMEIDA;
Edital n° 27750 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ PONTES TEIXEIRA e VANESSA LIVIA ALVES CARVALHO;
Edital n° 27751 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO SOUSA BATISTA e JULIANA MARTINS NOGUEIRA;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 30/06/2022
Clarice Helena Botelho Costa Silva

SERVIÇO REGISTRAL DISTRITO MUCURIPE
COMARCA DE FORTALEZA - ESTADO DO CEARÁ

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Edital n° 31184 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ALESON DE OLIVEIRA LOPES e ADRIANE IBIAPINA DE ANDRADE;
Edital n° 31185 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ MAURICIO CAVALCANTE DE LIMA FILHO e CINTHIA EDWIRGES GARCÊS DA SILVA;
Edital n° 31186 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JÚLIO CÉSAR TAVARES FERREIRA e ROQUELINE MARIA MARANGUAPE BEZERRA;
Edital n° 31187 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA e NARA RAQUEL QUARESMA DINIZ;
Se alguém souber de algum impedimento, acuse-o para os devidos fins.
Lavrado para ser afixado em Cartório e publicado no Jornal O Estado.

Fortaleza, 
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

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

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

EDITAL DE CASAMENTOS
Faço saber que pretendem casar-se os contraentes:
Edital n° 18472 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EVEN ANDRIEL LOPES LAVOR e KELLY SUENNY MARTINS CORREIA;
Edital n° 18473 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ FERNANDO DALCICO e EDLIANY DA SILVA OLIVEIRA;
Edital n° 18474 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO WESLEY NOGUEIRA PEREIRA e VANESSA RODRIGUES PEREIRA;
Edital n° 18475 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
NIVAL SOARES NOBRE e MYLLENE LIMA FABRICIO;
Edital n° 18476 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FILIPE RODRIGUES FERREIRA e EMANUELLA REGIANNY RODRIGUES ARAUJO;
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, 30/06/2022
Francisca Andreza de Souza Gomes

Escrevente
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Planetário. O Planetário Rubens de Azevedo, no Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura, segue durante todo o mês de julho com sessões gratuitas, 
de quinta a domingo, e traz duas novas sessões. A partir de julho a sessão “ABC do Sistema Solar – Novas Aventuras”. As sessões “A Quinca, o Pititi 
e o Albireu”  e “Até as Fronteiras do Universo” seguem em cartaz. Na nova na grade de exibições tem “A Procura pela Vida. Estamos Sozinhos?”

A comissão de Tributos Federais do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará realizará curso gratuito para os profissionais de contabilidade e estudantes sobre 
“PIS e COFINS - Apuração cumulativa e não cumulativa” a partir de 1 de agosto e na modalidade EAD. A facilitadora será Patrícia Alves, contadora, Membra da Câmara Técnica 
e Presidente da Comissão de Tributos Federais do CRCCE. A inscrição é gratuita e as vagas limitadas. Mestre em Economia de Empresas pela Universidade Federal do Ceará 
- CAEN/UFC (2021). Graduada em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Ceará (2009). Atualmente é sócia-proprietária - OPA Segura; Professora de Graduação e 
Pós-Graduação; Coautora dos livros Contabilidade, Auditoria e Gestão Tributária e Livro Contabilidade 20 por 20 - tendências do mercado contábil para a década de 20. Possui 
experiência na área de Administração, com ênfase em Ciências Contábeis, atuando principalmente nos seguintes temas: PIS/COFINS, Contabilidade Societária, Prática Contábil, 
Regimes tributários e Auditorias Digitais. Conselheira do CRC/CE gestão 2022-2025. Membra da Câmara Técnica e Presidente da Comissão de Tributos Federais do CRC/CE.

No final de maio de 2022, 
o município do Crato 
assinou um contrato 

de concessão de serviços de 
esgotamento sanitário para a 
zona urbana da cidade. Com 
um investimento de R$ 250 
milhões, nos próximos 35 anos 
serão implantados 252 km de 
redes coletoras e interceptores, 
substituídos 36 km da rede 
existente, implementados 1.320 
m de emissários, construídas 
22 estações elevatórias e 6 esta-
ções de tratamento de esgoto. 
Além disso, também será atua-
lizado o parque de hidrômetros 
da cidade a cada sete anos. De 
acordo com a Ambiental Crato, 
empresa responsável pelas 
modernizações, nos primeiros 
5 anos já serão utilizados R$ 
100 milhões do investimento 
total. Atualmente, no muni-
cípio, cerca de somente 33% 
do esgoto é coletado e, destes, 
apenas 3% é tratado, repre-
sentando um risco para tanto 
para a saúde pública quanto 
para o meio ambiente. A 
meta é que em menos de dois 
anos, 50% do esgoto da cidade 
passe a ser coletado, tratado e 
devolvido adequadamente ao 
meio ambiente. A empresa faz 
parte da Aegea, que atua em 
154 cidades em 13 diferentes 
estados ao redor do Brasil. As 
mudanças na rede de sanea-
mento do Crato visam adequar 
a cidade ao Novo Marco Legal 
do Saneamento, que prevê 90% 
da população atendida com co-
leta, afastamento e tratamento 
de esgoto até 2033. O jornal O 
Estado conversou com a dire-
tora-presidente da Ambiental 
Crato, Carolina Serafim, sobre 
as expectativas para o trabalho 
que já está em suas primeiras 
fases de realização.

OE | Qual a importância 

da implementação de um 
saneamento básico de quali-
dade nas cidades?

C. S. | O saneamento básico 
é de extrema importância para 
promoção da saúde preventiva 
das famílias, pois há diminuição 
de internações por doenças de 
veiculação hídrica, reduzindo os 
afastamentos da escola e do tra-
balho. A cada R$ 1 investido em 
saneamento básico, economiza-
-se R$ 4 em custos com saúde. O 
Crato é o primeiro município do 
Ceará a iniciar esse trabalho de 
universalização do esgotamento 
sanitário após o Novo Marco 
Legal do Saneamento. Serão 
investidos aproximadamente R$ 
250 milhões para garantir a uni-
versalização do saneamento no 
município, promovendo saúde 
preventiva, dignidade, geração 
de emprego, renda e a preserva-
ção do meio ambiente. 

O Estado | Além do trabalho 
no saneamento, quais ações da 
empresa visam a aproximação 
com a população?

Carolina Serafim | A Aegea, 
em todas suas concessões, 
mantém um bom relaciona-
mento com a população, o que 
será perpetuado pela Ambiental 
Crato, buscando observar as 
características de cada cidade, 
o que garante maior qualidade 
no atendimento aos nossos 
clientes, além de promover 
mudanças que vão além dos 
serviços essenciais em sanea-
mento, gerando impactos que 
resultem na melhoria da saúde, 
qualidade de vida, valoriza-
ção imobiliária e preservação 
ambiental. 

O E. | Como a população 
poderá entrar em contato com 
a empresa durante os anos de 
serviço?

C. S. | A Ambiental Crato 

vai estar disponível 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, 
gratuitamente, via o número 
0800 195 0300, que funciona 
para ligações e mensagens de 
WhatsApp, além do aplicativo 
Águas APP. Contaremos ainda 
com uma nova loja de aten-
dimento presencial, na Rua 
André Cartaxo. Em breve, será 
lançado um canal de relaciona-
mento direto e personalizado 
com as lideranças comunitárias, 
o “Afluentes”, para a construção 
de soluções para o saneamento 
“a quatro mãos”. Reforçando 
nossa postura de aproximação 
com a população.

O E. | Em qual fase o trabalho 
no Crato se encontra atualmente?

C. S. | Com a assinatura do 
documento, iniciou-se o período 
de operação assistida do siste-
ma, que consiste no repasse de 
informações técnicas entre a 
Ambiental Crato e a Sociedade 
Anônima de Água e Esgoto do 
Crato (SAAEC), anteriormen-

te responsável pelo serviço 
de esgotamento sanitário. A 
operação assistida deve ser 
realizada em menor período, 
pois estamos trabalhando para 
antecipar o prazo, com o objeti-
vo de acelerar a implantação de 
soluções de saneamento.

O E. | Como foi feito o pla-
nejamento das ações que serão 
realizadas no Crato?

C. S. | O modelo de gestão 
Aegea está baseado em eficiên-
cia operacional, cumprimento 
de metas e investimentos res-
ponsáveis, e o alinhamento aos 
princípios ESG (Ambiental, So-
cial e Governança Corporativa), 
aliados à atuação extremamente 
próxima aos seus usuários.

O E. | Existe expectativa 
de expansão do trabalho da 
Aegea no nordeste?

C. S. | Sabemos que as regiões 
Norte e Nordeste do país ainda 
sofrem com baixos índices de 
saneamento. Entendemos que, 
com base nos seus últimos in-
vestimentos e aquisições, e com 
nossa metodologia de trabalho, 
podemos contribuir fortemente 
para a evolução dos serviços 
prestados na região.

O E. | Qual é o principal 
diferencial da Aegea nos 
trabalhos desenvolvidos no 
saneamento das cidades?

C. S. | Em pouco mais de 
dez anos de existência, a Aegea 
saltou de seis municípios 
atendidos em 2010 para 154. 
O pioneirismo do Crato com a 
universalização do esgotamen-
to sanitário, de acordo com o 
Novo Marco Legal do Sanea-
mento, somado ao modelo de 
negócio da empresa, garante 
um diferencial.

Por Yasmim Rodrigues

Um pouco de muita gente

Rapidíssimas

O Cinema do Dragão segue com sua programação até o 
dia 6 de julho, com as exibições do Festival Varilux de Cine-
ma Francês 2022. Estão sendo apresentados filmes de gêneros 
variados, entre clássicos, dramas, comédias e épicos.

A programação também retoma sessões diárias do 
documentário ‘Amigo Secreto’ (Maria Augusta Ramos). 
Os ingressos, que custam R$ 8 (meia) e R$ 16 (inteira), 
podem ser adquiridos no site Ingresso.Com e na 
bilheteria física do Cinema.

No aniversário de Roberto Pinheiro Filho, Carlota e Ro-
berto Pinheiro receberam a família para um jantar em casa.

O Presidente da Federação das Indústrias do Estado 
do Ceará (Fiec) e da Associação NE Forte, Ricardo Caval-
cante, discutiu a amplificação do comércio entre o Ceará 
e Portugal, com o Presidente da Confederação Empresa-
rial de Portugal (CIP), António Saraiva, na quarta-feira 
(29/06), em Portugal. A CIP reúne as Federações portu-
guesas da Indústria, Comércio, Serviço e Agropecuária, 
sendo a maior entidade de classe do país visitado.

Novidades na programação da TV Verdes Mares- Um 
dos destaques é a estreia do repórter Halisson Ferreira na 
apresentação do Bom Dia Ceará ao lado da veterana Raíssa 
Câmara. Ele assume o lugar de Leal Mota Filho, que passa a 
comandar o CE1 ao lado de Taís Lopes.

Ainda no Bom Dia, outra novidade é a chegada de Caio 
Ricard para apresentar o bloco do Esporte no matutino, 
antes comandado por Juscelino Filho, que agora se dedica 
ao Globo Esporte CE e ao site GE.com. Bárbara Sena, por 
sua vez, segue trazendo informações do público, clima e do 
trânsito no Ceará. Nádia Barros muda de horário e será a 
âncora e editora chefe do CE2. O inesperado falecimento 

da modelo Suzana Crispim 
me deixou muito abalado. 
Ela brilhou nas passarelas e 
na TV Ceará contracenou 
com Sérgio Gentil no Dimen-
são Total. Foi ao encontro 
do Pai, cedo demais. - nnn 
- Voou para Santos em 
temporada de férias,  Lilia-
na Brígido. - nnn - A loja 
de Kaia Catunda tornou-se 
ponto de encontro das amigas 
Moema Guilhon, Miriam 
Dantas e Elza Moreira. Kaia  
recebe com extrema fidalguia. 
- nnn - As férias escolares 
de estão chegando! E o Clube 
dos Chefs resolveu aproveitar 

o tempo livre das crianças em 
casa com uma programação 
Especial de Férias, que traz 
receitas para serem feitas com 
os pequenos e que vão agra-
dar toda a família! - nnn 
- O projeto conta com chefs 
nordestinos para ensinar 
o passo a passo de receitas 
deliciosas, preparadas com 
a linha de produtos lácteos 
de Betânia e ingredientes da 
nossa culinária. Para julho, 
os profissionais da cozinha 
trouxeram receitas fáceis e 
gostosas, pensadas para levar 
as crianças para a cozinha 
para momentos de “mão na 
massa”, unindo o aprendiza-

do culinário ao fortalecimen-
to de laços afetivos entre fa-
miliares. - nnn - Além disso, 
o Dia dos Avós é comemora-
do no final do mês e, portan-
to, não poderia passar em 
branco no Clube dos Chefs, 
especialmente porque receitas 
de voinha guardam um lugar 
especial no coração! As avós, 
verdadeiras cozinheiras de 
mão cheia, costumam ser 
as responsáveis por manter 
na região o legado cultural 
de cada família vivo com 
sabores, aromas e texturas 
que ficam na memória, mar-
cando momentos de união e 
boas conversas.

NUMERADAS
1Autêntico colecionador 

do Troféu Jornalista Flá-
vio Ponte o ex-juiz Almeida 
Filho guarda com carinho o 
que tão bem fez jus.

2Um homem íntegro, de 
grande caráter, presta 

relevantes e essenciais 
serviços no quadro de 
juízes e assistentes do 
futebol cearense.

3Existe coisa melhor do 
que ser atendido  com 

carinho e prestimosidade? 
Nesses dois importantes 
segmentos você encontra 
em Cícera Costa, que há 
seis anos presta relevantes 
serviços na operadora Claro.

4A bonequinha Alice 
Bugarin Dantas come-

mora hoje seu primeiro 
mês de vida. Filha do 
alinhado casal brasilien-
ses, advogados Natália e 
Leonardo Dantas.

5A elegante empresária 
Danielle Barreira é 

a manchete de capa, 
aniversariante de hoje. 0s 
nossos parabéns.

Crato receberá serviços de esgotamento sanitário por 35 anos
Empresa responsável pelos trabalhos no município do interior atua em 154 cidades de 13 estados no Brasil e já atendeu mais de 21 milhões de pessoas

FOTO ARQUIVO PESSOAL

Brunna Maia mostra 
porque vale a pena viver

Arrraiá da 
Associação de 
Cabeleireiros 
do Ceará foi só 
alegria, com 
muito forró e 
comidas tipicas. 
Com direito a uma 
demonstração 
de carinho do 
presidente Gurgel 
do Amaral pela 
amiga de longas 
datas, Gorete 
Pereira

Empresárias 
integrantes 

da BPW Bra-
sil - Seção 

Ceará se 
reuniram, 
ontem, no 

salão Hum-
berto Caval-
cante, para 

um animado 
São João, 

com direito a 
muitas comi-

das típicas

Abre amanhã a partir das 10 horas na Casa José de 
Alencar a exposição AD-Genomas da artista visual 
Andréa Dall’Olio. Ceramista Jacinta Cavalcante faz 
parte da mostra que fica em cartaz até dia 26 de julho

mrtorres.oestado@gmail.comflavio.torres.545

Carolina Serafim, diretora-pre-
sidente da Ambiental Crato


