
Formatura Acontece, hoje, a formatura dos novos oficiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros 
Militar do Ceará. A solenidade, que marca a incorporação dos novos tenentes ao quadro de oficiais, 
ocorrerá no Centro de Eventos, a partir das 9 horas e será presidida pelo governador Camilo Santana. 
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Caso não  tenha mudado de ideia, a 
presidente afastada, Dilma Rousseff, esta-
rá viajando, hoje, para Belém, às custas de 
donativos da direção do PT, para ressarcir 
a viagem aérea, possivelmente num avião 
da Força Aérea. Depois de muito meditar, 
Madame e sua turma desistiram de utili-
zar uma aeronave particular. Preferiram os 
meios oficiais, por questões de segurança, 
mas como só tinham autorização para voar 

de graça no trajeto Brasília-Porto Alegre-
-Brasília, optaram  por arcar com as despe-
sas. Organizaram uma célebre “vaquinha”, 
reunindo doações dos companheiros. Igno-
ra-se quanto custará o périplo, muito menos 
como os  recursos chegarão  à FAB. 

Mais uma trapalhada da presidente 
afastada. Primeiro, porque não deveria es-
tar viajando pelo país inteiro, prerrogativa 
incompatível com sua quarentena. Depois, 

porque o PT não existe para custear des-
pesas particulares. Acresce que se fosse im-
prescindível seu deslocamento à capital do 
Pará, deveria ter apelado para suas reser-
vas privadas.

De qualquer forma, lá se vai a presidente 
para mais uma de suas múltiplas incursões 
fora de hora, quando deveria  estar cui-
dado de sua  defesa, procurando anular o 
afastamento, quando se esgotarem os 180 

dias fora do poder. Pelo jeito, parece   perto 
da saída definitiva.

Enquanto isso, o País parou. Michel Te-
mer esforça-se, inutilmente, para governar. 
Teria essa condição caso estivesse no exer-
cício pleno de suas funções. Dois presiden-
tes da República são nenhum, mais ou  me-
nos como, no final de sua vida, Luiz Carlos 
Prestes definia o Partido Comunista: “não 
é partido e não  tem comunistas”.

Dois presidentes são nenhum

A expectativa, conforme Camilo, é fortalecer a atenção à saúde básica nos municípios do interior

O governador Camilo 
Santana assinou, ontem, a li-
beração de R$ 11.818.855,90 
para aquisição de 179 ambu-
lâncias e veículos de apoio às 
ações de prevenção e promo-
ção do Programa Saúde da 
Família para 77 municípios 
cearenses. As ordens foram 
assinadas durante cerimônia 
no Palácio da Abolição.

Do total, são 135 ambu-
lâncias e 44 veículos. Os re-
cursos foram repassados aos 
municípios através de convê-
nios e do Programa de Co-
operação Federativa (PCF). 
Segundo destacou Camilo, 
o Estado coloca a disposi-
ção dos deputados estaduais 
uma emenda anual no valor 
de R$ 1 milhão, e para a área 
de saúde um complemento 
de 20%, “dada a importância 
de investir na área da saúde 
para a população”, acrescen-
tou. A expectativa, conforme 
o Governador, é fortalecer a 
atenção à saúde básica nos 
municípios do interior.

Na ocasião, Camilo refor-
çou que pretende dar uma 
nova metodologia junto aos 
profissionais da saúde, assim 
como foi feito na educação. 
“Na educação se criou in-
centivo, premiação, metas e 
isso foi um resultado fantás-
tico na relação entre Estado e 
municípios. Estamos queren-
do criar a mesma metodolo-
gia para área da saúde, que 
também inclui metas, indica-
dores, ferramentas de moni-
toramento. Se você observar, 
tem município que a taxa de 
dengue é zero, e tem outros 
que é alto o índice de infes-
tação”, adiantou, salientando 
que a proposta está sendo 

estudada e será discutida 
com os prefeitos que forem 

eleitos. “Estamos querendo 
ver de que forma vamos uni-

formizar melhor a atenção na 
saúde e prevenção da saúde 
na atenção básica”, disse.

Outras ações
Camilo aproveitou a sole-

nidade para ressaltar outras 
ações do Estado na área da 
saúde. Entre elas, o recente 
investimento de R$ 1 milhão 
para compra de equipamen-
tos, móveis e computadores; a 
inauguração da UPA 24 horas 
em Camocim e a de Jericoa-
coara, que foi entregue em 
janeiro deste ano. Ao todo, já 
são 23 UPAS mantidas pelo 
Governo. O governador tam-
bém informou que até agosto, 
o Hospital Regional do Sertão 
Central, em Quixeramobim, 
deve começar a funcionar.

Governo libera R$ 11 milhões 
para compra de ambulâncias
Recursos são oriundos de emendas dos deputados estaduais. 77 
municípios cearenses serão beneficiados com a compra de 179 veículos

Cagece adia a entrega do plano de 
contingência de Fortaleza e RMF

Diante da complexidade 
envolvida na elaboração do 
plano de contingência de 
Fortaleza e municípios aten-
didos pelo macrossistema, a 
Companhia de Água e Esgo-
to do Ceará (Cagece) adiou a 
entrega do plano às agências 
reguladoras - Arce e Acfor. A 
previsão era entregar o pla-
nejamento, hoje, porém, ele 
será disponibilizado na se-
gunda quinzena de julho.

Segundo a Cagece, a Agên-
cia Reguladora de Serviços 
Públicos Delegados do Estado 
do Ceará (Arce) e a Autarquia 
de Regulação, Fiscalização e 
controle dos Serviços Públi-

cos de Saneamento Ambien-
tal (Acfor) foram informadas, 
oficialmente, ontem.

O secretário dos recursos 
hídricos do Estado, Francis-
co José Coelho Teixeira havia 
adiantado, na semana pas-
sada, que o plano iria redu-
zir a pressão da distribuição 
de água na Capital e Região 
Metropolitana de Fortaleza 
(RMF). A expectativa do se-
cretário, porém, era a de que 
o racionamento começaria 
ainda em julho, após a apre-
sentação do plano de contin-
gência da Cagece, cuja meta 
é reduzir 20% da água ofer-
tada. Na ocasião, Francisco 

Teixeira afirmou que o plano 
era uma atitude emergencial, 
com o objetivo de garantir 
o fornecimento de água até 
março de 2017. “É preciso 
que a população entenda esse 
apelo que o Governo está fa-
zendo. Se essa economia não 
for feita, poderá haver um 
colapso no sistema de abaste-
cimento”, alertou.

O plano de contingência é 
um instrumento de planeja-
mento para o abastecimento 
de água tratada, diante da ne-
cessidade de redução de 20% 
da água ofertada. Após ser 
submetido às agências regu-
ladoras, se aprovado, o plano 

será implantado pelo Estado.
Conforme publicado pelo 

jornal O Estado, no dia 22 de 
junho, o plano geral consis-
te na redução da pressão da 
água em alguns bairros no 
período de 24 horas. A rede 
de abastecimento será dividi-
da em dois lados. Em um dia, 
o lado leste da cidade recebe-
rá água com uma vazão me-
nor por 24 horas. No outro 
dia, será a vez do lado oeste.

Em nota, a Cagece afir-
mou que a população deve 
continuar atenta às medidas 
de economia, usando água 
de acordo com a necessidade, 
sem desperdício.

FOTO BETH DREHER

Os taxistas realizaram, on-
tem, uma carreata nas ruas de 
Fortaleza. Eles protestaram 
contra os taxistas não regu-
lamentados que circulam na 
cidade. A carreata partiu dos 
bairros Parangaba, Serrinha, 
Castelão e Moura Brasil. A 
manifestação também passou 
pelas avenidas Monsenhor 
Tabosa, Desembargador Mo-
reira, Dom Luís, Santos Du-
mont e Rogaciano Leite. 

Na Avenida do Aeroporto, 
os veículos chegaram a tomar 
duas faixas da via. Dentro do 
Aeroporto Internacional Pin-
to Martins, dezenas de taxis-
tas fecharam as vias de entra-
da e a saída dos usuários por 
alguns minutos. Na ocasião, 
eles sustentaram cartazes 
pedindo respeito pela gestão 
municipal e o “direito de ter 
uma vida digna”. 

A parada final da carrea-
ta aconteceu na Rua Doutor 
Thompson Bulcão, onde fica 
localizada a Câmara dos Ve-
readores, no bairro Luciano 
Cavalcante. Na chegada, que 

aconteceu por volta das 11 
horas, os taxistas ocuparam 
um lado da via e fizeram um 
“apitaço” para chamar a aten-
ção dos vereadores das pes-
soas que passavam no local.

Na Câmara, eles foram 
recebidos pelo vereador Eu-
lógio Neto.  De acordo com 
o segundo secretário do 
Sindicato dos Taxistas (Sin-
ditaxi), Francisco Moura, a 
manifestação reuniu cerca 
de mil veículos. “A intenção 
foi a de cobrar a votação do 
projeto de lei, que tramita na 
Câmara, que aumenta o valor 
da multa de R$ 700 para R$ 
6 mil para quem for flagrado 
dirigindo táxi clandestino, de 
modo geral, na Capital”, ex-
plicou Moura, acrescentan-
do que a categoria também 
pediu mais fiscalização. “O 
vereador se comprometeu 
que, até semana que vem, o 
projeto entrará para votação”, 
finalizou. Segundo o taxista, 
o aumento da multa deverá 
inibir o trabalho dos moto-
ristas clandestinos.

Taxistas protestam contra 
transporte clandestino

Recuperação
de presídios
cearenses

Camilo Santana voltou a 
comentar sobre a situação 
das unidades prisionais do 
Ceará. Com uma unidade 
já recuperada e outra em 
andamento, hoje mais 
duas serão reativadas. De 
acordo com o Governador, 
a previsão é de que daqui 
a 30 dias, seja entregue 
outra unidade com mais 
de mil vagas.

Ainda segundo o gestor, 
também está sendo feito 

esforço junto ao Poder 
Judiciário para acelerar 
o julgamento de presos 
temporários e solucionar 
casos de presos que já 
terminaram de cumprir as 
penas em regime fechado. 
“Estamos aumentando o 
controle de monitoramento 
de tornozeleira eletrônica. 
Ultrapassamos o número 
de 1.000 monitoramentos. 
Estamos com contingente 
acima do ideal nas 
delegacias, por conta dos 
problemas nos presídios, 
mas estamos monitorando 
essas ações para não termos 
prejuízos nem a população 
cearense”, concluiu.

Torna público que requereu à SEUMA a Licença de Operação 
para Estação de Tratamento de Esgotos-ETE, do Mirage 
Condominium Localizado na Rua Nenem Gonçalves Barreira, 
70, Bairro Cambeba, CEP: 60.822-145, Município de Fortaleza, 
Estado do Ceará.

FAMAS FORTALEZA AUTO MAQUINAS LTDA
CNPJ: 06.926.588/0002-76

RUA: BARÃO DO RIO BRANCO 2469 BAIRRO: CENTRO
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente SEMACE a
Renovação da Licença de operação - LO para posto de combustível localizado no município de Fortaleza 
CE na Rua. Barão do Rio Branco,2469 Centro.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da SEMACE

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: 62.765 – 
Gladson Lopes de Souza Lima e Francisca Adriana Monteiro de Sousa. 62.766 
– Sebastião Pimentel Gomes e Aline Carmo de Sousa. 62.767 – Tiago Masca-
renhas Aguiar e Débora Alves Soeiro. 62.768 – Luiz Carlos Lima Fernandes e 
Lidia Alves Rodrigues.

Fortaleza, 29 de junho de 2016
Bel. Jaime de Alencar Araripe Júnior

Oficial Titular

MPP INDÚSTRIA E MINERAÇÃO EIRELI - ME
Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) a Licença de 
Operação Nº 203/2015 - DICOP - GECON, para Pesquisa Mineral, referente à extração de quartzito 
para rocha ornamental, em uma área total de 999,98ha, na fazenda Conceição, s/n, Zona Rural, 
município de Canindé/Ceará (DNPM No 800.594/2012). Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

MPP INDÚSTRIA E MINERAÇÃO EIRELI - ME
Torna público que requereu à Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE) a renovação 
da Licença de Operação No 203/2015 - DICOP - GECON, para Pesquisa Mineral, referente à extração 
de quartzito para rocha ornamental, em uma área total de 999,98ha, na fazenda Conceição, s/n, 
Zona Rural, município de Canindé/Ceará (DNPM No 800.594/2012). Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas normas e instruções de licenciamento da SEMACE.

MARIA LUCIANA ARAÚJO DA SILVA ME
Torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Controle Urbano de Maracanaú-SMU 
a regularização da licença única para transporte rodoviário de cargas,exceto produtos perigosos e 
mudanças municipal localizada na rua São Turibio n 314 quadra 08 lote 37, Esplanada do Mondubim, 
no município de Maracanaú-CE. A presente publicação é parte integrante do procedimentos de licen-
ciamento ambiental junto a SMU e seus efeitos só serão validados com a devida emissão da licença.

L V SERVIÇOS DE LAVAJATO LTDA - Torna público que requereu a SEU-
MA, a Licença de Operação, para serviços de lavagem, lubrificação e po-
limentos de veículos automotores, localizado na Av. Antônio Justa, 2380, 
bairro Varjota, Fortaleza-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
do Manual de Informações para o Licenciamento Ambiental na SEUMA.

CILCA - Companhia Industrial 
de Laticínios do Cariri

CNPJ 07.584.279/0001-47
NIRE 23.3.0000.198.2

Edital de Oferta Pública unificada para aquisi-
ção de ações no mercado – para cancelamento de 
registro da companhia aberta. Por ordem e conta 
de seus acionistas controladores José Apolônio de 
Castro Figueira e COCENTRAL-Cooperativa Central 
dos Produtores de Algodão e Alimentos Ltda. DA 
OFERTA - Observadas as condições constantes des-
te Edital e da legislação e regulamentação em vigor, 
JOSÉ APOLÔNIO DE CASTRO FIGUEIRA, brasilei-
ro, casado, economista, inscrito no CPF/MF sob nº 
000.315.343-68, portador da carteira de identidade 
nº 647.793 SSP-CE, residente e domiciliado na rua 
Dr. José Lourenço, 781, apartamento 1102, bairro da 
Aldeota, Fortaleza, Ceará e COCENTRAL-Cooperativa 
Central dos Produtores de Algodão e Alimentos Ltda., 
sociedade cooperativa, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
07.039.472/0001-05, sediada na avenida Presiden-
te Costa e Silva, 978, bairro Mondubim, Fortaleza, 
Ceará. CEP.: 60.752-694, na qualidade de “ofer-
tantes”, dirigem por meio do presente “Edital”, a 
todos os acionistas detentores de ações ordinárias 
ou preferenciais de emissão da CILCA-Cia Indus-
trial de Laticínios do Cariri, sociedade anônima de 
capital aberto, sediada na rua João Cândido Fontes, 
220, bairro do Triângulo, Juazeiro do Norte, Ceará, 
inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.584.279/0001-47, 
doravante denominada “Companhia”, oferta pública 
para a aquisição das ações ordinárias e preferenciais 
de emissão da Companhia em circulação, nos ter-
mos e condições a seguir estabelecidos. DO PREÇO 
DA OFERTA - O preço de aquisição das Ações é de 
R$ 80,00 (oitenta reais) por um lote de 1.000 (mil) 
ações, independentemente de sua espécie ou classe, 
com pagamento em 30 (trinta) dias. DO PROCE-
DIMENTO DOS ACIONISTAS PARA ACEITAR A 
OFERTA - O acionista que aceitar a oferta pública e 
quiser efetivar a transferência das suas ações deverá 
preencher o Formulário de Manifestação em anexo, e 
enviá-lo junto com documentação pessoal e compro-
batória da posse das ações para o endereço listado 

no próprio Formulário de Manifestação. PRAZO DE 
VALIDADE DA OFERTA - A OFERTA permanecerá 
válida pelo período de 100 (cem) dias, contados da 
data da publicação deste Edital VALOR MÉDIO DE 
COTAÇÕES DAS AÇÕES - Nos últimos 60 (sessen-
ta) meses não houve qualquer cotação das ações da 
COMPANHIA em bolsa de valores ou em mercado de 
balcão organizado, todavia, no leilão do FINOR em 
que foram arrematadas as últimas ações em poder 
daquela entidade, em 05/09/2002, o valor da ação 
foi de R$ 0,08. INDICADORES ECONÔMICOS-
-FINANCEIROS DA SOCIEDADE
  2015  2014
ATIVO  572.600,34  1.246.230,77
Não Circulante  572.600,34  1.246.230,77
Devedores diversos  -  309.399,63
Imobilizado  572.600,34  936.930,84
PASSIVO  572.600,34  1.246.230,77
Circulante -  2.672,79
Obrigações fiscais  -  2.672,79
Patrimônio Líquido  572.600,34  1.243.557,98
Capital Social  1.853.697,01  1.853.697,01
Prejuízos acumulados  -1.281.096,67  -610.139,03
Número de ações (doze milhões, oitenta mil e oiten-
ta e seis ações) 12.080.086 12.080.086
  2015  2014
Receitas Operacionais  -  -
Despesas Operacionais  -670.957,64  -
Despesas 
Administrativas  -670.957,64  -
Resultado do Exercício  -670.957,64  -
A Companhia está inativa, e em 2016, não houve 
movimento financeiro-econômico.
DECLARAÇÃO DOS ACIONISTAS CONTROLADO-
RES - Os acionistas controladores, já qualificados 
neste Edital, declaram que desconhecem a existên-
cia de qualquer fato ou circunstância, não revelados 
ao público, que possam influenciar de modo relevan-
te a situação econômico-financeira da sociedade. 
ENDEREÇO, TELEFONE E FAX DA SOCIEDADE 
EMISSORA - CILCA-Cia Industrial de Laticínios do 
Cariri - Rua João Cândido Fontes, 220, bairro do 
Triângulo, Juazeiro do Norte, Ceará - Telefone para 
contato: (85) 3296.2100 - Fax: (85) 3296.1889


