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INTERNACIONAL
EUA. Seis semanas após anunciar que concorreria às primárias democratas para o governo de Nova 
York, a procuradora-geral do estado, Letitia James, suspendeu sua campanha. Primeira mulher negra 
a ocupar o cargo, ela também se tornaria a primeira governadora negra dos EUA caso fosse eleita.

Ao desfazer a 
Constituição, o 
presidente do 
país africano 

consolida cada 
vez mais o
seu poder

O ESTADO  Fortaleza, Ceará, Brasil  Sexta-feira, 10 de dezembro de 2021

As dificuldades enfren-
tadas pela democracia 
atualmente são o desafio 
definidor do nosso tempo, 
disse Joe Biden, presidente 
dos EUA, ao dar início nes-
ta quinta (9) a um evento 
organizado pelo governo 
americano para tentar 
buscar novas formas de ga-
rantir participação popular 
na política.

A primeira Cúpula da De-
mocracia, que se encerra na 
sexta (10), reúne líderes de 
cerca de 110 países, incluin-
do governantes acusados de 
agir diversas vezes de modo 
antidemocrático, como o 
premiê indiano, Narendra 
Modi, e os presidentes de 
Filipinas, Rodrigo Duterte, 

Polônia, Andrzej Duda, e 
Brasil, Jair Bolsonaro (PL).

Nos últimos anos, eles 
protagonizaram ações para 
cercear opositores, enfraque-
cer o Judiciário, questionar 
sistemas eleitorais e atacar a 
imprensa. Por outro lado, o 
governo americano vetou a 
participação de governan-
tes de países como Bolívia, 
China, Hungria e Rússia.

Em sua fala, Biden 
citou autocratas que tentam 
ampliar seu poder à força e 
apontou o aumento da po-
larização política. “Estamos 
muito preocupados com 
toda a crescente insatisfação 
das pessoas pelo mundo 
com governos democráti-
cos”, disse o democrata.

Insatisfação contra 
democracia é desafio do 
nosso tempo, diz Biden

A Presidência da Tunísia 
invalidou nesta quinta-feira 
(9) a Constituição do país, 
defendendo que o problema 
político atual decorre da Car-
ta de 2014. “O caminho para 
frente é se voltar às pessoas de 
uma manei-
ra completa-
mente nova e 
diferente”, diz 
o comunicado 
do presidente 
Kais Saied. “É 
preciso haver 
uma solução 
legal baseada 
na vontade e 
soberania do 
povo.”

Ao desfa-
zer a Consti-
tuição, o presidente do país 
africano consolida cada vez 
mais o seu poder. Em julho, 
ele suspendeu o Parlamento 
por um mês, medida que foi 
prorrogada até nova ordem 
em agosto.

Ao dissolver o Legislativo, 
ele ainda destituiu o primeiro-
-ministro Hichem Mechichi e 
assumiu plenos poderes pelo 
Executivo. A Tunísia funciona 
em um sistema parlamentar 
misto em que cabem ao pre-
sidente apenas as funções di-
plomáticas e militares, e o país 

é governado pelo primeiro-
-ministro. Desde a metade do 
ano, Saied vem governando 
por decreto.

A decisão foi denunciada 
como um golpe de Estado 
por juristas e opositores do 

p r e s i d e n t e , 
em particu-
lar pelo par-
tido islâmico 
E n n a h d a , 
que possuía a 
maior banca-
da do Parla-
mento antes 
da dissolução. 
Após as me-
didas, o pre-
sidente não 
nomeou um 
novo primei-

ro-ministro nem apresentou 
seus planos, exigidos por 
aliados ocidentais, partidos 
políticos e organizações da 
sociedade civil. Diante das 
reivindicações da oposição, 
Saied repetiu que agiu estrita-
mente “dentro do quadro da 
lei” e da Constituição de 2014, 
que agora não é mais válida.

Suspensão
A suspensão foi o pon-

to culminante de uma crise 
política que tem se estendi-
do ao longo deste ano, com 

Saied, o líder do Ennahda e 
presidente do Legislativo, 
Rashed Ghannouchi, e o 
primeiro-ministro Mechi-
chi em constante conflito, o 
que paralisou o governo em 
meio à alta de contágios de 
Covid-19 naquela época.

Nas semanas anteriores às 
medidas de Saeid, ainda no 
meio do ano, o país registra-
va uma série de atos contra o 
premiê e Ghannouchi, moti-
vados também pela má gestão 
da pandemia de coronavírus. 
Àquela altura, o presidente 
afirmou em nota, para justifi-
car suas decisões, que “muitos 
foram enganados pela hipo-
crisia, pela traição e pelo rou-
bo dos direitos do povo”.

Em protesto contra o man-
datário, tunisianos foram às 
ruas, o que levou o governo a 
acionar tropas militares para 
conter manifestações. Exas-
perados com a classe polí-
tica, muitos tunisianos, por 
outro lado, acolheram com 
entusiasmo as determina-
ções de Saied na esperança 
de que ele tomasse medidas 
firmes contra a corrupção e 
a impunidade.

O presidente foi eleito em 
2019 como um outsider do 
sistema político, com um 
discurso anticorrupção. Mas, 

embora goze de certa popu-
laridade, suas medidas pre-
ocuparam a comunidade in-
ternacional, sob o temor de 
uma volta ao autoritarismo 
de uma década atrás, quando 
estourou a Primavera Árabe, 
série de protestos que sacudiu 
o norte da África e o Oriente 
Médio a partir do fim de 2010.

O chamado “expurgo an-
ticorrupção” lançado pelo 
presidente após as medidas 
de julho aumentou a preocu-
pação e o medo de um declí-
nio das liberdades na Tunísia. 
Autoridades, empresários, 
juízes e deputados foram alvo 
de detenções, proibições de 
viagens e prisões domiciliares 
sem justificativa por decisão 
do Ministério do Interior, de-
nunciaram defensores dos di-
reitos humanos à época.

Partidos
Os partidos políticos esti-

veram entre os mais afetados, 
principalmente o Ennahda, 
que já estava enfraquecido. O 
líder Ghannouchi decidiu en-
cerrar as funções de todos os 
membros e formar uma nova 
diretoria “para responder às 
demandas do período atual 
com a eficiência necessária”, 
informou a legenda num co-
municado ainda em agosto.

Poder: presidente da Tunísia 
invalida Constituição
A Presidência da Tunísia invalidou nesta quinta-feira (9) a Constituição do 
país, defendendo que o problema político atual decorre da Carta de 2014

SIQUEIRA GURGEL S/A – COMERCIO E INDUSTRIA - CGC 07.204.381/0001-70 - ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO - Pelo presente ficam convocados os Srs. Acionistas 
da empresa, a comparecerem à sua sede social localizada na av. Edson da Mota Correia, s/n, bairro 
Centro, na cidade de Caucaia - Estado do Ceara., às 08:30 horas, do dia 27 de dezembro de 2021, onde 
deverão conhecer e deliberar sobre as seguintes matérias: a) Alteração do artigo 10 do Estatuto Social 
e consequente influência nos demais artigos do referido estatuto social; b) eleição da diretoria para o 
período de 01/01/2022 a 31/12/2022; c) outros assuntos de interesse da Sociedade. Caucaia-CE, 09 de 
dezembro de 2021 - Miguel Ângelo Miranda Albuquerque - Diretor Presidente

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ - COMARCA DE FORTALEZA
26ª VARA CÍVEL (SEJUD 1º GRAU)

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 40 DIAS) - Processo nº 0275754-84.2021.8.06.0001
Procedimento Comum Cível Usucapião Extraordinária Francisco

Cleber Rodrigues Nunes Réus ausentes, incertos, não sabidos e eventuais
interessados

FAZ SABER
EDITAL DE CITAÇÃO Francisco

Cleber Rodrigues Nunes SILVIA
LUCIA CRUZ NUNES

MEMORIAL DESCRITIVO

ao Norte (fundos)

ao Sul (Frente)
ao Leste (lado esquerdo)

ao Oeste (lado direito)

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 40 (quarenta) 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)

CUMPRA-SE.
Maria de Fatima Bezerra Facundo - Juíza de Direito

Classe: - Assunto: - Requerente:
- Terceiro:

- Valor da Causa: R$ 222.115,00
ADra. Maria de Fatima Bezerra Facundo, Juíza de Direito em respondência pela 26ª Vara

Cível (SEJUD 1º Grau) da Comarca de Fortaleza/CE, por nomeação legal, aos que o
presente virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de

, RG nº 8904002034496 SSPDC-CE, CPF nº 241.485.203-87 e
, RG nº 8904002034461 SSP-CE, CPF nº 213.449.203-04, brasileiros, casados,

comerciantes, residentes e domiciliados à Rua Francisco Xerez, nº 100, Apto. 1602, Guararapes,
Fortaleza - CE, foi proposta uma Ação de Usucapião Extraordinária. Por isso foi expedido o presente
EDITAL, com o objetivo de que lhes seja declarado o domínio do seguinte imóvel, para posterior
transcrição em seus nomes no registro de imóvel competente: " Uma casa
duplex com 4141,20m² de área construída, encravada em um terreno irregular com uma área total de
473,31m², situado à Rua Sousa Carvalho, 68, Bonsucesso, CEP 60.541-646, Fortaleza/CE, cuja
poligonal constitui-se de 06 (seis) segmentos lineares em 07 (sete) pontos: sendo as coordenadas,
E(m) e N(m), dos pontos, P01 (546176,572 e 9581684,880), P02 (546182,065 e 9581683,358), P03
(546179,281e 9581672,950), P04 (546188,143 e 9581670,467), P05(546180,812 e 9581644,014),
P06 (546166,357 e 9581648,019), P07 (546173,688 e 9581674,473); orientando, extremando e
medindo: , extremando em 02 segmentos de reta, no sentido Oeste/Leste, o
primeiro com o imóvel situado à Rua Araçá, 733, pertencente a Raimundo Nonato de Lira, por onde
mede 5,70m, e o segundo com o imóvel situado à Rua Primeiro de Maio, 115, pertencente a Celionildo
Martins Pinheiro, por onde mede 9,30m, perfazendo um total de 15,00m; , extremando
com a Rua Sousa Carvalho, por onde mede 15,00m; , extremando em 02
segmentos de reta, no sentido Sul Norte, o primeiro com o imóvel situado à Rua Sousa Carvalho, 66,
pertencente a Moacir Gonzaga da Silva por onde mede 27,45m, e o segundo com o imóvel situado à
Rua Primeiro de Maio, 115, pertencente a Celionildo Martins Pinheiro, por onde mede 10,80m,
perfazendo um total de 38,25m; e , extremando em 02 segmentos de reta, no
sentido Sul/Norte, o primeiro com o imóvel situado à Rua Sousa Carvalho, 74, pertencente aAntonio da
Costa Martins, por onde mede 27,45m, e o segundo com o imóvel situado à Rua Araçá, 735,
pertencente a Joaquim Libório Leite, por onde mede10,80m, perfazendo um total de 38,25m;
pertencente a Francisco Cléber Rodrigues Nunes, CPF 241.485.203-87, com todas as suas
benfeitorias e servidões porventura existentes."

. E em observância aos artigos 246, § 3º e 259, I, do
CPC, foi expedido o presente, que vai devidamente assinado. Fortaleza/CE, em 29 de
novembro de 2021. -

Eu Jairo Batista Campos, inscrito no CPF nº 559.322.663-68, requeri à 
Autarquia Municipal do Meio Ambiente – AMMA a Licença Ambiental (LP, LI LU) 
para o Alvará de Construção localizado no Loteamento Residencial e Comercial 
VERT Eusébio, Constituído pelo o Lote 23, da Quadra J. Foi determinado o cum-
primento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da 
AMMA no qual esta publicação é parte integrante.

EDITAL DE CONSULTA EXTRAORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS 
DO BANCO DO ESTADO DO  CEARÁ – AFABEC. Os signatários, todos filiados à ASSOCIAÇÃO DOS 
FUNCIONÁRIOS APOSENTADOS  DO BANCO DO ESTADO DO CEARÁ - AFABEC, na forma permitida 
no Art. 60 da Lei  nº 10.406 de 10/01/2002 (Código Civil) e no Estatuto Social da referida Associação, 
convocam todos os membros do seu Corpo Social a participarem de Assembleia  Geral Extraordinária a 
ser realizada na Fábrica de Negócios, localizada na Av.  Monsenhor Tabosa, 740, Centro - Fortaleza (CE), 
CEP 60165-010, no dia 18/12/2021,  em primeira convocação às 09h00 e, em segunda e última 
convocação, às  09h30min, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:  1. Rerratificar o Acordo de 
08/03/2019, firmado entre a CABEC – Caixa de  Previdência Privada BEC, a AFBEC – Associação dos 
Funcionários do BEC, a  AFABEC – Associação dos Funcionários Aposentados do Banco do Estado do  
Ceará, o Banco Bradesco BERJ S.A. (por incorporação do Alvorada Cartões,  Crédito, Financiamento e 
Investimentos S.A.) e o Banco Bradesco S.A., com  suas alterações formais a serem apresentadas na 
assembleia ora convocada, visando pôr fim à Ação Monitória, Proc. nº 0034216-69.2005.8.06.0001; 
2. Determinar que os representantes legais da AFABEC assinem o Acordo  rerratificado e que tal 
formalidade seja cumprida até o dia 21/12/2021; 3. Determinar que os representantes legais da AFABEC 
outorguem poderes nos  autos da Ação Monitória, Processo nº 0034216-69.2005.8.06.0001, ao(s)  
advogado(s) indicado(s) na Assembleia ora convocada, exclusivamente  para acompanhar o Acordo 
rerratificado, até sua homologação judicial. Fortaleza (CE), 20 de novembro de 2021.

Estado do Ceará - Prefeitura Municipal de Itapipoca - Autarquia Municipal de Trânsito de 
Itapipoca - RESULTADO DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS da Tomada 
de Preços Nº 21.15.01/TP, que tem por objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de Consultoria e Assessoria Técnica de Apoio Administrativo na 
Área de Recursos Humanos para dar suporte aos ordenadores de serviços, visando otimi-
zar os trabalhos administrativos relacionados com a gestão administrativa de Recursos 
Humanos, bem como apoio técnico a criação das melhores rotinas de trabalho que se 
enquadrem nos parâmetros de legalidades e obedeçam a todos os princípios diretos e 
indiretos relacionados a Administração Pública. EMPRESA VENCEDORA: RH PARENTE 
ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PROCESSAMENTO DE DADOS EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o nº 10.468.125/0001-02, apresentou proposta com Valor Global de R$ 42.000,00 (quarenta 
e dois mil reais). Informamos que, conforme relatado em ata, a licitante que participou da sessão 
de Abertura das Propostas de Preços, renunciou, expressamente, por meio de termo de renúncia 
assinado e juntado aos autos do processo, ao prazo recursal previsto no art. 109, inciso I, alínea 
“b”, Lei 8.666/93. Itapipoca/CE, 09 de Dezembro de 2021. José Heleno de Sousa Martins - Or-
denador de Despesas da Autarquia Municipal de Trânsito de Itapipoca-AMTI.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 26/2021 - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS SERVIDORES 
DA SAÚDE DE PROVIMENTO EFETIVO DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO 
DE JUAZEIRO DO NORTE – CE. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Juazeiro do 
Norte – CE, organização sindical legalmente constituída, com registro junto ao Ministério do Trabalho 
e Emprego, conforme processo nº 24000.004161/90-15, por meio de seu Presidente, no uso de suas 
atribuições estatutárias, em especial, o que disciplina a alínea ‘e’ do parágrafo 1º do art. 26 do Estatuto 
Social do SISEMJUN, CONVOCA todos os Servidores da Saúde de Provimento Efetivo do Quadro de 
Pessoal do Poder Executivo do Município de Juazeiro do Norte – CE, para ASSEMBLEIA GERAL EX-
TRAORDINÁRIA, a ser realizada terça-feira, dia 14 de Dezembro de 2021, às 15h, em primeira 
convocação, com a maioria absoluta dos sindicalizados da categoria acima qualificada e, às 15:30h, em 
segunda convocação, com qualquer número de sindicalizados da categoria supracitada, no Auditório 
do CEREST, situado à Rua Tabelião João Machado, nº 195, Bairro Santa Tereza, nesta Cidade, 
para deliberar acerca da seguinte pauta: 1) Informes Gerais; 2) Possível Proposta do Governo acerca da 
Pauta Emergencial 2021 dos Servidores da Saúde; 3) Deflagração de Greve com Paralisação Parcial das 
Atividades por Prazo Indeterminado, no âmbito da Saúde Pública, com a respectiva Deliberação sobre 
a Manutenção de Equipes de Servidores em Atividade com o Propósito de Assegurar a Manutenção da 
Prestação dos Serviços Indispensáveis ao Atendimento das Necessidades Inadiáveis da Comunidade, 
nos termos do art. 11 da Lei Federal nº 7783/89, no caso de Deliberação pela Paralisação Coletiva; 4) 
Encaminhamentos. Sala da Presidência do SISEMJUN, Juazeiro do Norte – CE, 07 de Dezembro de 2021. 
Marcelo Alves de Oliveira - Presidente do SISEMJUN

ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO 
DE CRATO -  Extrato do Quinto Termo de Adit ivo do Contrato 03/2021 – 
Pregão Eletrônico 01.06.01.2021.  ERRATA. Onde se lê: Valor do Li t ro à 
R$ 4,75 (Quatro reais e setenta centavos).  Leia-se: Valor do Li t ro à R$ 5,75 
(Cinco reais e setenta centavos).

ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO 
- Extrato do Segundo Termo de Aditivo do Contrato 19/2021 – Pregão Eletrônico 05.16.02.2021. 
Partes: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE CRATO – CPSMC e a 
empresa PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 01.722.296/0001-17. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto alteração 
da Cláusula Segunda, referente ao valor do contrato, em relação ao item 4 do Lote 2 – Correlatos 
Policlínica Tipo I, tendo em vista a necessidade de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro do 
mesmo. Valor Global: R$ 54,00 (Cinquenta e Quatro Reais). Fundamento Legal: Art. 65, alínea “d” 
ambos da Lei Federal 8.666/1993 e Cláusula décima primeira, item 11.1 do contrato nº 19/2021 do 
pregão eletrônico nº 05.16.02.2021. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato. Signatários: 
Paulo de Tarso Cardoso Varela e José d Almeida. Crato/CE, 09/12/2021.

ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE 
CRATO - Extrato do Primeiro Termo de Aditivo do Contrato 23/2021 – Pregão Eletrônico 
07.05.03.2021. Partes: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO 
DE CRATO – CPSMC e a empresa FRANCIE DE CARVALHO MENDES ME, inscrita 
no CNPJ n° 29.048.310/0001-68. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto 
alteração da Cláusula Segunda do Contrato 23/2021, referente aos valores dos itens 
10,13,15,24,28,46,47 do Lote 3 – Material de Limpeza – Policlínica Bárbara Pereira de 
Alencar, tendo em vista a necessidade de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro 
do mesmo. Valor Global: R$ 6.116,65 (Seis mil, cento e dezesseis reais e sessenta e 
cinco centavos). Fundamento Legal: Art. 65, alínea “d” ambos da Lei Federal 8.666/1993 
e Cláusula décima primeira, item 11.1 do contrato nº 23/2021 do pregão eletrônico nº 
07.05.03.2021. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato. Signatários: Paulo de 
Tarso Cardoso Varela e Francie de Carvalho Mendes. Crato/CE, 09/12/2021.

ESTADO DO CEARÁ – CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE 
CRATO - Extrato do Segundo Termo de Aditivo do Contrato 20/2021 – Pregão Eletrônico 
05.16.02.2021. Partes: CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE 
CRATO – CPSMC e a empresa PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 
E FARMACEUTICOS LTDA, inscrita no CNPJ n° 01.722.296/0001-17. Objeto: O 
presente termo aditivo tem por objeto a alteração da Cláusula Segunda, referente ao 
valor do contrato, em relação ao item 6 do Lote 15 –Apósitos e outros Policlínica Tipo 
II, tendo em vista a necessidade de se realizar o reequilíbrio econômico-financeiro 
do mesmo. Valor Global: R$ 508,95 (Quinhentos e Oito Reais e Noventa e Cinco 
Centavos). Fundamento Legal: Art. 65, alínea “d” ambos da Lei Federal 8.666/1993 
e Cláusula décima primeira, item 11.1 do contrato nº 20/2021 do pregão eletrônico nº 
05.16.02.2021. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato. Signatários: Paulo 
de Tarso Cardoso Varela e José d Almeida. Crato/CE, 09/12/2021.

SINDICATO DOS ARRUMADORES DE FORTALEZA. EDITAL DE CONVOCAÇÃO.  Ficam con-
vocados os associados deste Sindicato, no pleno gozo de seus direitos sociais para participarem 
da Assembléia Geral Ordinária que se realizará em sua sede social, na Rua Frei Mansueto, 151, 
Meireles, nesta cidade, em primeira convocação, às 17:00 horas do dia 16 de dezembro de 2021, 
para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1) Previsão Orçamentária para o Exercício de 
2022 e 2) Assuntos diversos de interesse da categoria. Em caso de não haver “quorum” para 
instalação dos trabalhos em primeira convocação, a Assembleia será realizada 30 (trinta) minutos 
após, em segunda convocação, com qualquer número de associados presentes. Fortaleza, 10 de 
dezembro de 2021. Raimundo Nonato da Silva. Presidente.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL DA UNIVIDA CO-
OPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 

E SAUDE LTDA. CNPJ 21.420.175/0001-28.
O Presidente da UNIVIDA COOPERATIVA DE TRABALHO E SERVIÇOS DE ATEN-
DIMENTO PRÉ-HOSPITALAR E SAUDE LTDA, no uso das atribuições conferidas 
pelo Estatuto Social, em seu Art. 53, CONVOCA todos os cooperados em condições 
de votar para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ESPECIAL, a realizar-se em 
21 de dezembro de 2021, na Rua Coronel Antônio Botelho de Sousa, 115, Centro, 
Maranguape – Ceará, CEP: 61940-005. Para efeito de cálculo de quórum o número de 
cooperados aptos a votar é de 3.317,  em 1° CONVOCAÇÃO às 09:00 com no mínimo 
2/3 dos cooperados presentes conforme Art. 27, alínea a; em 2° CONVOCAÇÃO às 
10:00 horas, com metade mais um dos cooperados, conforme Art. 27, alínea b; e em 
3° CONVOCAÇÃO, com 50 (cinquenta) sócios ou, no mínimo 20% (vinte por cento) dos 
total de sócios cooperados presentes, conforme Art. 27, alínea c,  para analisarem e 
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA, nos moldes do Art. 42: a) Gestão da 
Cooperativa; b) Disciplina, direitos e deveres dos sócios; c) Planejamento e resultado 
econômico dos projetos e contratos firmados; d) Organização do trabalho. Ederson de 
Amorim Carneiro, Presidente. Maranguape-CE, 09 de dezembro de 2021. 

Edital de Convocação
Sobre o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto 
Ambiental - EIA/RIMA do empreendimento Parque Solar Cerrado, de 
responsabilidade da ENEL Green Power, a SEMACE comunica que 
realizará de forma híbrida a Audiência Pública no dia 14/12/2021 às 
10hs. Para informações sobre o auditório presencial entre em contato nos 
telefones indicados abaixo. Ou assista de forma virtual acessando o site 
www.audienciapublicacerrado.com.br, onde constará as informações sobre 
a inscrição e canais de suporte e consulta ao EIA/RIMA . A transmissão da 
Audiência será feita simultaneamente no canal Youtube. Também é possível 
apontar a câmera do seu celular para o QR-CODE abaixo e ser direcionado 
imediatamente para o site com todas as informações. Outros canais 
de atendimento: 0800 777 0733 e pelo WhatsApp (11) 99191-0668. 
Sua participação é muito importante.
 Assista e Participe!

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
338742 - Valdir Bevilaqua Junior e Ana Karine Silva do Nascimento. 
338743 - Renan de Sousa Freitas e Francisca Tainá Inácio Freitas;
338744 - Francisco Elton dos Santos Melo e Maria Luciene da Silva Santiago; 
338745 - Mateus de Sousa Oliveira e Victória Araujo Sousa;
338746 - Jefferson Calisto Amorim e Anátila Freitas da Silva;
338747 - Dirceu Vaz Soares Cunha e Rogéria Gomes Moreira;
338748 - Anderson Benjamim Amancio e Vitoria Rodrigues Barreto;
338749 - Jucian Mesquita Moreira e Jacklinne Castro Conde Rocha;
338750 - Lair Alencar Cavalcante Neto e Leticia Maria da Silva Araujo;
338751 - Mateus Ferreira da Silva e Maria Everane Silva Lira;   
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, 09 de dezembro de 2021
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

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

www.jaimeararipe.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
Edital n° 75150 - TIAGO VIANA AGUIAR e FRANCISCA BIANCA SILVA PENHA; 
Edital n° 75151 - MANOEL DE SOUSA MOURA e MARIA NERILENE ALVES RI-
BEIRO; Edital n° 75152 - MARCOS WINYSON BEZERRA LIMA e MARIA LEONEI-
DE ANDRADE OLIVEIRA; Edital n° 75153 - PEDRO DAVI OLIVEIRA DA SILVA e 
LUANA KARULINE RODRIGUES DOS SANTOS; Edital n° 75154 - DANIEL GOMES 
DA SILVA e MARIA DARLENE COSMO PEREIRA; Edital n° 75155 - NARDI DA 
COSTA e TELMIRA DE JESUS RIBEIRO; Edital n° 75156 - JOSÉ RONIEL DA SIL-
VA RIBEIRO e FRANCISCA IRACEMA SOUSA ABREU;
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, 09/12/2021
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular 

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

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

TELEFONES: 3264.1159 / 3224.5119
EDITAL DE CASAMENTOS

Edital n° 27214 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ GONÇALVES CARACAS JÚNIOR e FLÁVIA CRISTINA DANTAS FREITAS;
Edital n° 27215 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
IGOR SILVEIRA VASCONCELOS e BIANCA MEDEIROS PIMENTEL;
Edital n° 27216 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDERSON ASSUNÇÃO LIMA e EMANUELLE HOLANDA FONTELES;
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, 09/12/2021
Clarice Helena Botelho Costa Silva


