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Outros
produtos
também
recuaram

O milho (espiga) apre-
senta queda de 2,31% na 
expectativa de produção 
no ano de 2016, compa-
rando se ao mês anterior 
(34.354 mil espigas), pois, 
em virtude da escassez 
de água para a irrigação 
no município de Qui-
xeré a área plantada foi 
menor. Em consequência, 
espera-se uma produção 
estimada em 33.561 mil 
espigas, representando re-
dução de 46,64%, com-
parando-se ao primeiro 
prognóstico (62.896 mil 
espigas) mas, crescendo 
11,54%, frente à safra 
2015 (30.088 mil espigas).

Por sua vez, o tomate 
apresenta crescimento na 
expectativa de produção 
no ano de 2016, compa-
rando se ao mês anterior 
(148.637 t), pois, a área 
plantada foi menor nos 

municípios de Antonina 
do Norte, Campo Sales 
e Barro. Além disto, no 
município de Juazeiro 
do Norte, o rendimen-
to vem sendo menor 
devido ao ataque da 
traça do tomateiro e, 
em Abaiara, da mosca 
branca. Com isso, a 
produção foi estimada 
em 149.724 t, repre-
sentando aumento de 
0,73%, em relação ao 
primeiro prognósti-
co (147.067 t), e de 
57,39%, comparando-se 
à safra 2015 (95.128 t).

Por � m, a mandioca 
irrigada apresentou redu-
ção de 20,36%, compa-
rando-se ao mês anterior 
e primeiro prognóstico 
(4420 t), pois, deixou de 
ser plantada no municí-
pio de Mauriti devido à 
escassez de água. Conse-
quentemente, espera-se 
uma produção estimada 
em 3.520 t, representan-
do redução de 18,99%, 
comparando-se à safra 
obtida em 2015 (4.345 t).

Infl ação elevada
A in� ação de Fortaleza no mês de maio alcançou o ín-

dice de 11% no acumulado de 12 meses, superior à in� a-
ção do Nordeste, que acumulou índice de 9,7%, e do Brasil, 
com 9,3%, no mesmo período. A avaliação é do Etene - Es-
critório Técnico de Estudos Econômicos do Nordeste, ór-
gão de estudos regionais do Banco do Nordeste. De acordo 
com o estudo, na sequência aparece Salvador, que registrou 
in� ação de 9,5%, e Recife, que assinalou índice de 9,2%, 
ligeiramente inferior à base nacional. Na avaliação mensal 
de maio, as três principais capitais do Nordeste registraram 
variações positivas em comparação a abril. Fortaleza alcan-
çou 1,0%; Salvador, 0,9%, e Recife, 0,8%, todas com taxas 
superiores à média nacional para maio, de 0,8%. O índice 
regional de in� ação é composto por nove grupos de preços. 
“Alimentos e bebidas”, que tem o maior peso no cálculo, 
foi o mais signi� cativo para o resultado de maio, no com-
parativo de doze meses. No Nordeste, esse grupo alcançou 
14,6% de in� ação, ante 12,7% em nível nacional.

Juro
A taxa de juros no 

cartão de crédito para 
pessoa física voltou a 
atingir o maior nível desde 
1995, segundo dados 
divulgados pela Anefac. 
Já os juros do cheque 
especial têm o maior nível 
desde 1999. Em maio, os 
juros subiram 0,73%, para 
15,12% ao mês e 441,76% 
ao ano (em 1995, as taxas 
eram de 15,43% ao mês e 
459,53% ao ano). Os juros 
das operações de crédito 
tiveram a 20ª alta seguida 
em maio.

Juro II
No cheque especial, as 

taxas tiveram aumento 
de 0,7% e atingiram o 
patamar de 11,54% ao 
mês e 270,82% ao ano. É o 
maior patamar desde julho 
de 1999, quando as taxas 
eram de 11,73% ao mês e 
de 278,48% ao ano.

Quando atrasa
O último estudo 

realizado pelo SPC Brasil 
e pela Confederação 
Nacional de Dirigentes 
Lojistas apontou que 
54,7% dos usuários 
de cartão de crédito 
desconhecem o juro 
cobrado quando há atraso 
no pagamento da fatura.

Pode sair caro
Mais de um quarto 

(26,5%) desses 
consumidores não 
analisaram as taxas 
que são cobradas nas 
operações ao adquirem o 

cartão de crédito. A maior 
parte dos desinformados 
tem idade entre 18 e 34 
anos (61,6%). A pesquisa 
também mostrou que 
o parcelamento é um 
recurso bastante comum 
entre os que usam o cartão 
de crédito – 69% deles 
parcelam suas compras 
pelo menos uma vez 
ao mês. Em média, os 
entrevistados a� rmam 
possuir quatro parcelas de 
cartão não quitadas.

Dia dos Namorados
O número de 

consumidores que 
pretende comprar 
presente para o Dia dos 
Namorados caiu este 
ano. Segundo a pesquisa 
nacional da SCPC, 
56% dos entrevistados 
planejam presentear na 
data, queda acentuada em 
comparação aos 92% do 
ano passado. Para 45%, o 
endividamento e a falta 
de condições � nanceiras 
são os principais motivos 
para não comemorar a 
data. Para outros 12%, 
a principal razão é estar 
desempregado.

Fajece
A Federação das 

Associações dos Jovens 
Empresários do Ceará 
(Fajece) empossou, 
ontem, sua Gestão 
2016-2017, no Auditório 
Waldyr Diogo, da Fiec. 
O empresário Demétrius 
Jorge Vieira assumiu o 
cargo como coordenador 
geral da entidade.

Mais informações de Rubens Frota:  
e-mail: frotarubens@gmail.com
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Ferrovia inaugura
loja em shopping
de Maranguape
nesta sexta-feira

Em oposição ao negativis-
mo do mercado econômico, 
a Ferrovia Eyewear inaugura, 
hoje (10), uma loja no Maran-
guape Shopping Mall. Será a 
46ª unidade da empresa no 
Brasil. No lançamento, quem 
for ao local, hoje e amanhã, 
participará das ações que es-
tão sendo preparadas para re-
ceber clientes. Coquetel e DJ 
estão na programação. É mais 
uma ação da empresa que 
vem com a ideia de expandir 
ainda mais o mercado ótico. 

Arce vai
debater
redução
de tarifa

Coordenador de transpor-
tes da Agência Reguladora de 
Serviços Públicos Delegados 
do Estado do Ceará – Arce, 
Filipe Rangel, participa, na 
próxima segunda-feira (13), a 
partir das 14 horas, de audi-
ência pública que tem o pro-
pósito de discutir a redução da 
passagem de ônibus no trecho 
entre Maranguape e Fortale-
za. O evento, que acontecerá 
no Complexo das Comissões 
Técnicas da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Ceará, 
é uma iniciativa do deputado 
George Valentim.

A Arce realizou, em feverei-
ro deste ano, audiência públi-
ca, na modalidade intercâm-
bio documental, tendo como 
principal objetivo divulgar e 
obter subsídios e informações 
adicionais para o aperfeiço-
amento da Minuta de Reso-
lução que altera o texto da 
Resolução Arce nº 169/2013. 
O referido documento “dis-
ciplina os procedimentos e 
a metodologia aplicáveis na 
formulação e apresentação de 
propostas de revisão ordinária 
das tarifas de transporte rodo-
viário intermunicipal de pas-
sageiros do Estado do Ceará 
- serviço regular interurbano”.

Em janeiro do corrente ano, 
o presidente da Agência Cea-
rense, Adriano Costa, partici-
pou de audiência pública sobre 
a “gratuidade de transporte 
público metropolitano para 
pessoas com de� ciência”. A 
ação foi uma iniciativa do Mi-
nistério Público do Estado do 
Ceará, por intermédio da 18ª e 
da 21ª Promotorias de Justiça 
de Defesa do Idoso e da Pessoa 
com De� ciência.

A Arce, na posição de ente 
regulador, é responsável pela 
� scalização indireta relaciona-
da à prestação dos serviços de 
transportes, além de atender, 
dar provimento às reclama-
ções dos usuários e expedir 
normas regulamentares, con-
forme previsto na lei estadual.

Patrocínio A Heineken e a Formula One Management (FOM) anunciaram, ontem, um acordo para a 
cerveja tornar-se parceira global do maior evento automobilístico do mundo. A parceria inicia no próximo 
Grande Prêmio Heineken de Fórmula 1 2016 da Itália, em Monza, e terá vigência de vários anos.

A falta de chuvas, junto 
com a perda do que já foi 
plantado e o receio de produ-
tores – que reduzem a área de 
plantio –, vêm contribuindo 
para a queda da projeção da 
safra de grãos no Ceará este 
ano. Segundo o quinto Le-
vantamento Sistemático da 
Produção Agrícola (LSPA), 
realizado no período de 16 
de abril a 15 de maio deste 
ano, mostra que, dos 56 pro-
dutos pesquisados, em rela-
ção ao mês anterior, apenas 
oito apresentam crescimento 
na expectativa da estimati-
va da produção para 2016, 
comparando-se com estima-
tiva de abril, e 30 apresentam 
decréscimo. Entre as redu-
ções, a safra de grãos deve 
recuar 33,25% no Estado em 
relação à previsão de janeiro, 
conforme o estudo elabora-
do pelo Instituto Brasileiro 
de Geogra� a e Estatística 
(IBGE) – através do Grupo 
de Coordenação de Estatísti-
cas Agropecuárias do Ceará 
(GCEA-CE).

Os produtos que apre-
sentam crescimento da esti-
mativa de produção de 2016 
são: arroz irrigado, tomate, 
melão, melancia de sequei-
ro, abacaxi irrigado, banana 
irrigada, castanha de caju 
(anão) e palma forrageira. 
Já os produtos que apre-
sentam redução na expec-
tativa da produção de 2016 
são: algodão herbáceo de 
sequeiro, macaxeira de se-
queiro, amendoim, arroz de 
sequeiro, batata doce, fava, 
feijão de arranca de 1ª safra 
(Phaseolus), feijão de corda 
de 1ª safra (Vigna), feijão de 
corda de 2ª safra (Vigna), 
milho (grão) de sequeiro, 
milho (espiga), melancia ir-
rigada, abacaxi de sequeiro, 
cana-de-açúcar de sequeiro, 
mamona, mandioca de se-
queiro, mandioca irrigada, 
acerola, banana de sequeiro, 
castanha de caju (gigante), 
goiaba irrigada, coco-da-
-baía (seco), coco-da-baía 
(água), laranja, limão, man-
ga de sequeiro, maracujá, se-
riguela, sisal e mamão.

Destaques
No grupo de cereais le-

guminosas e oleaginosas, 
observa-se que, dos 15 pro-
dutos, apenas o arroz irri-
gado apresentou crescimen-
to – graças à utilização da 
água de poços, que permitiu 
o aumento da área cultivada 
em Tabuleiro do Norte. En-
quanto isso, nove produtos 

recuaram, como algodão 
herbáceo de sequeiro, amen-
doim, arroz de sequeiro, 
fava, feijão de arranca de 1ª 
safra (Phaseolus), feijão de 
corda de 1ª safra (Vigna), 
feijão de corda de 2ª safra 
(Vigna), milho (grão) de se-
queiro e mamona.

A produção estimada (to-
tal) de grãos é de 709.068 
toneladas (t) em 2016, de-
crescendo 24,37%, compa-
rando-se ao mês anterior 
(937.577 t) e 33,25% em 
relação à primeira expec-
tativa do ano, em janeiro 
(1.062.216 t). O IBGE apon-
ta que se a safra fosse nor-
mal, comparando-se a 2015, 
que foi de seca, haveria um 
crescimento de 213,07% 
(226.487 t). “Contudo, como 
a maior probabilidade é de 
um ano em que as chuvas 
serão abaixo da média, esta 
projeção deverá ser atualiza-
da até o � nal de julho”, des-
tacou o instituto, em nota.

Quanto a frutas frescas, 
composto de 21 produtos, 
três apresentam crescimen-
to na expectativa de produ-
ção – melão, melancia de 
sequeiro e banana irrigada 
–, enquanto o 11 apresen-

taram redução. A produção 
esperada é de 937.374 t, de-
crescendo 1,96% em relação 
a janeiro (938.635 t), e uma 
discreta redução de 0,08% 
em relação ao mês anterior 
(938.082 t). Mesmo assim, 
comparando-se ao ano pas-
sado, esta safra apresenta a 
expectativa de ser 14,68% 
maior que a safra passada 
(817.400 t).

No grupo composto por 
frutos secos, a castanha-
-de-caju gigante apresentou 
nova queda, de 0,34% – ten-
do como fator o corte de ca-
jueiros, envelhecimento e, 
ainda, a morte dos mais an-
tigos – enquanto a estimativa 
para a castanha-de-caju anão 
permanece com leve redução 
de 0,02%. No cômputo geral, 
nos 173 municípios onde o 
fruto é cultivado, a castanha-
-de-caju tem sua produção 
estimada em 148.605 tone-
ladas, sendo 0,45% menor 
que a previsão realizada em 
janeiro (149.275 t) e 0,19% 
sobre o mês anterior (148.883 
t). Comparando-se à safra 
2015 (52.118 t), a estimativa 
da produção total esperada 
acena com um incremento 
de 185,13% este ano.

Área de cultivo reduzida e perdas já registradas na safra, 
por conta da estiagem, contribuem para essa projeção

Queda estimada na
safra de grãos no
Ceará atinge 33,25%

CARTÓRIO CAVALCANTI FILHO
Rua 07 de Setembro, no 209 - Parangaba

Fone: 3225-0541/3245-1908
EDITAL DE CASAMENTO

Faço saber que pretendem casar-se os nubentes:
35124 – Tomás Antonio Albuquerque de Paula Filho e Leanne Aráujo 
Holanda. 09.06.2016. 35125 - Francisco Ferreira Barros e Alrineide Ja-
nuário da Silva.  09.06.2016. 35126 - Ricardo Vieira e Sinara Marques 
de Souza. 09.06.2016. 35127 - Geraldo Militão da Silva e Lindomira 
Fragoso de Almeida. 09.06.2016.

Fortaleza, 09 de junho de 2016
Jorge Ribeiro Cavalcanti

Ofi cial Titular

JEREISSATI SERVIÇO REGISTRAL
RUA MAJOR FACUNDO, 209 - CENTRO - FONE: 3231.2353

EDITAL DE CASAMENTO
Faço saber que pretendem casar-se nesta Capital:
67772 - Carlos André dos Santos Pereira e Tatiana Maria Barros da Silva;  
67773 - Danilo Freitas Batista e Barbara Kelly Torres Coelho; 67774 - 
Nunzio Fabio Torino e Paula Natassa Sales de Almeida; 67775 - Leonardo 
dos Santos Ribeiro e Olga Esteves Teixeira Farias; 67776 - Jonatas da 
Silva Pastor e Ana Kelly Moura da Silva; 

Fortaleza, 09 de junho de 2016
Maria de Salete Jereissati de Araújo

JAIME ARARIPE SERVIÇO REGISTRAL
Av. Mister Hull, no 4965, Fone: 3235.3301

e-mail: cartorio@secrel.com.br
EDITAL DE CASAMENTOS

Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes: 
62.622 – Flavio Marcos Vieira de Azevedo e Rosa Maria de Oliveira 
Liandro. 62.623 – José Newton Azevedo Maia e Maria Lelilane Costa de 
Mendonça. 62.624 – Carlos Gardel Gonçalves Oliveira e Graziane Kelly 
Costa dos Santos. 62.625 – Raimundo Nonato Chagas Alencar e Maria 
Marilene de Souza da Silva. 62.626 – Antonio Gonçalves Oliveira e An-
tonia Glaucia Oliveira de Melo. 62.627 – João Ricardo de Barros Moreira 
Junior e Raielly Kerlyn Lima de Sousa. 62.628 – Rafael Bruno Gomes 
da Silva e Alexandrina Paulino dos Santos. 62.629 – Carlos Wellington 
Oliveira de Queiros e Maria do Carmo de Sousa Lima. 62.630 – Jonh 
Lenon de Deus Pereira e Rebeca Viana de Souza. 62.631 – Carlos José 
Soares de Sousa e Sonia Ferreira Lima. 62.632 – Francisco Rondinelli 
Alves de Oliveira e Francisca Marcela Marques. 62.633 – Eudenio Frei-
tas Lavor e Thays Paulino Cavalcante. 62.634 – Luis Carlos Araújo da 
Silva e Luana Silva. 62.635 – Alexandre Celedonio da Silva Neto e 
Adriana de Lima Lourenço. 62.636 – Diego Sales de Maria e Eronilsa 
Santos Silva. 62.637 – Antonio Carlos Silva Nogueira e Andressa Maria 
Lima Serafi m. 62.638 – Francisco Eliomar Ricarte Junior e Erika Sandra 
Mendonça Barbosa. 62.639 – Francisco Vander Xavier dos Santos Jú-
nior e Alanna Souza Queiroz.

Fortaleza, 09 de junho de 2016
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Ofi cial Titular

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

Rua Castro e Silva, no 38 - Centro
Fone: 3226.4172 - Fax: 3253.2448

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os nubentes:
56586 - Edson Vagner da Rocha e Isaela dos Santos Nascimento
56587 - Elielson Valerio da Silva e Maria do Socorro Nascimento Lima
56588 - Antonio Carlos Lopes Pimenta e Regina de Arruda Camara
56589 - Jackson Fernando de Oliveira Silva e Lara Rodrigues do Nascimento
56590 - Roberto Rivelino Bezerra de Almeida e Lucimeire Nascimento da Costa
56591 - Fco. Roberto Giffone Nobre e Gabriela Martins Gomes
56592 - Adriano Lopes da Silva e Joserlanne Lopes de Carvalho
56593 - Carlos Eduardo do Nascimento Azevedo e Ana Paula Ribeiro Melo
56594 - Lldjancer Clemente da Silva e Nivea Mariá Nascimento dos Santos

Fortaleza, 09 de junho de 2016
ANTÔNIO TOMÁS DE NORÕES MILFONT

OFICIAL DO REGISTRO CIVIL

CARTÓRIO MAIA OFÍCIO DE NOTAS E REGISTRO CIVIL - 1º OFÍCIO. RECONHECIMENTO DE FIRMA, ESCRITURAS, PROCURAÇÕES, PROTES-
TOS E REGISTROS DE TÍTULOS E DOCUMENTOS. Titular Interina: Antonia Ferreira Carneiro. Substituta: Francisca Gilnar Beserra Guerra. 
EDITAL DE PROTESTO. TORNO PÚBLICO que se encontra(m) apontado(a) neste Cartório para protesto, o(s) seguinte(s) título(s) abaixo 
relacionado(s), que poderá(ão) ser pago(s) até o dia 14 de junho de 2016.

E, como não tendo sido encontrado(s) o(s) devedore(s) acima relacionado(s) no(s) endereço(s) indicado(s) no(s) título(s), o(s) 
notifico pelo presente Edital, na forma da Lei e por falta de pagamento à pagar(em) o(s) título(s) em apreço ou apresentar(em) o(s) 
motivo(s) de sua(s) recusa(s). Horizonte/CE, 09 de junho de 2016. Francisca Gilnar Beserra Guerra - Esc. Substituta - Horizonte-CE.

Título  Valor Devedor Apresentante Apresentação
CDA 30111010291 R$ 19.846,82 JOSE VALDO ALVES RODRIGUES FILHO PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 09/06/2016
CDA 30215002423 R$ 185.659,89 J A COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIO PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 09/06/2016
CDA 30415000938 R$ 14.129,24 CONAUTE CONSTRUCAO E AUTOMACAO DE SISTEMAS E PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 09/06/2016
CDA 30614005903 R$ 21.598,80 TEXTIL HORIZONTE ETIQUETAS LTDA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  09/06/2016
CDA 30615013127 R$ 3.877,84 ALIANCA TELECOM COMUNICACOES E SERVICOS EIREL PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  09/06/2016
CDA 30615013141 R$ 78.382,82 J A COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIO PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL  09/06/2016
CDA 30615013153 R$ 227.604,04 TEXTIL HORIZONTE ETIQUETAS LTDA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 09/06/2016
CDA 30715001814 R$ 4.089,24 CONAUTE CONSTRUCAO E AUTOMACAO DE SISTEMAS E PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 09/06/2016
CDA 30715001826 R$ 43.528,16 TEXTIL HORIZONTE ETIQUETAS LTDA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL 09/06/2016


