
AESCOLADEGESTÃO
PúblicadoEstadodoCeará
(EGPCE)estácominscrições
abertasparaocursoIntrodução
aGestãoparaResultados.
Servidorespúblicosedemais
interessadospodemse
inscrevernositedaentidade
atéamanhã(10).Ocursoé
gratuitoeficarádisponívelde
13dejulhoa22deagosto.

EMTEMPOSDEPANDEMIA,
ainovaçãofazdiferença.No
próximodia17dejulho,
ColossoFortaleza irá inaugurar
umcomplexocomcinema
drive-incomfilmesparao
públicoadultoe infantil,
apresentaçõesdemúsicaao
vivo,showsdestand-up
comedy,áreaadaptadapara
eventosdebem-estareações
gastronômicas.Tudoseguindo
osprotocolosdesaúde.

PÍLULAS

METROCOMUNICADO
comunicado@svm.com.br
#Pandemia

E
mumperíododepandemia comooque vivemos, é
importantea autonomiadoPoderPúblicopara
ações rápidasde combate àdisseminaçãodovírus,
mas tambéménecessário oolhar atentodosórgãos
fiscalizadorespara impedir qualquerutilização inde-
vidados recursospúblicos.OMinistérioPúblicodo
EstadodoCeará (MPCE) já instaurou aomenos469
procedimentos em 163municípiospara acompanhar
atosdoPoderPúbliconoenfrentamento àpandemia
docoronavírus.Dentre os assuntos investigados, es-

tão contrataçõesou aquisições justificadaspordispensade
licitação,direitodoconsumidor eprestaçãode serviços es-
senciais, educação, fakenews, prevençãoecontrole de infec-
çãoemInstituições deLongaPermanênciapara Idosos (IL-
PIs),medidasdoPoderPúblicoparao isolamento social rígi-
do,prevençãodepossíveis condutasvedadas aoPoderPúbli-
codurante apandemia, sobrepreço em licitaçãoe transpa-
rênciade gastospúblicos.Denúncias relacionadas ao comba-
te àpandemiapodemser enviadasparaoe-mail covid19.de-
nuncia@mpce.mp.br.As açõesdoMPCEpodemserencon-
tradasno sitedoórgão.

CLANDESTINIDADE

OpresidentedaAgênciaReguladoradoEstadodoCeará (Ar-
ce),HélioWinstonLeitão, esteve reunido, ontem(8), como
ComandoGeral daPolíciaMilitar doEstado.Oobjetivodo
encontro foi discutir pontos relacionados aumaparceriapa-
ra fiscalizaçãoda clandestinidadeno serviçode transporte
intermunicipal depassageirosdoEstado.Vale salientar que
apartir dopróximodia 10, emvirtudedoDecretoEstadual
nº33.645, estará autorizadoo retornodo serviçode trans-
porte intermunicipal depassageiros noEstado,de acordo
comasorientações das autoridadesda saúde.

ATENDIMENTO

Umnovocanal virtual foi lançadopela SecretariadaProte-
çãoSocial, Justiça,Cidadania,Mulheres eDireitosHumanos
parapossibilitar àpopulaçãobuscar informações e tirardúvi-
das sobreprojetos eprogramasdesenvolvidospelaPasta e
instituiçõesparceiras.Umbate-papovirtual está disponível
no site daSecretaria, com45 técnicos treinadospara respon-
derde acordocomos20 temasdeaçõeseprogramasde
maior capilaridadee commaioresdemandasdosusuários.

SAÚDE

Emcronogramaque segueatéodia 17de julho, 11 centros
socioeducativos cearenses receberãoas equipesdaCruzVer-
melhaBrasileiraque realizamdesinfecção.Entre eles, oCen-
troEducacional CardealAloísio Lorscheider (Cecal), Centro
Educacional PatativadoAssaré eCentroEducacional Aldaci
BarbosaMota.Uma importante iniciativa,principalmente
nesteperíododepandemiadeCovid-19.

AUMENTODEPREÇOS

AnovapesquisadoDepartamentoMunicipal deProteçãoe
DefesadosDireitos doConsumidor, ProconFortaleza, nos
supermercadosdaCapital indicaqueospreçosde alimentos
eprodutos subiram1,37%.O levantamento foi realizadonos
dias 2e 3de julho.Amédiada somade todosos60 itenspes-
quisados ficouemR$483,54, enquanto, nomês anterior, os
mesmosprodutos somavamR$477,00. Por isso, atençãona
horadas compras! Busque semprepesquisar os valores.
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IMPORTÂNCIA
DAFISCALIZAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS
COM PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS

O MM. JUIZ FEDERAL SUBSTITUTO DA 15ª VARA DA SEÇÃO JUDICIÁRIA DO
CEARÁ, DR. MÁRIO SÉRGIO DACOSTACARLOS, na forma da Lei, etc.
FAZ SABER aos que o presente edital com o prazo de 10 (dez) dias virem ou
dele notícia tiverem, que tramita neste juízo a ação de constituição de servidão
administrativa (Processo nº 0800046-91.2018.4.05.8101), promovida porCOMPANHIA
HIDRO ELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO e UNIÃO FEDERAL em face de ACERT
- INDÚSTRIA DE ACABAMENTOS CERÂMICOS E TELHAS EIRELI - ME, por
meio da qual pretende o autor pagar ao(s) promovido(s), a título de indenização
pela constituição da servidão, o saldo da conta nº 3135.005.86400407-2, com
acréscimos acaso existentes, relativa à gleba nº 464 cuja área a ser atingida é a de
0,92810 ha no Perímetro Irrigado Tabuleiro de Russas, com as seguintes medidas
e confrontações: “ A poligonal inicia no ponto 01 da Gleba 464, situada no Km
110+866,92 de coordenadas UTME = 610.504,86 e N = 9.452.479,38 referidas aoMC
39° WMeridiano WGr. Datum SIRGAS; Deste segue confrontando com AURELIANO
GOMES DE FREITAS, ao azimute plano de 354°28’51” e distância de 23,51 m até
o 02 de coordenadas UTM 610.502,59 metros Este e 9.452.502,78 metros Norte.
Deste segue confrontando com ACERT IND. DE ACABAMENTOS CERÂMICOS
E TELHAS EIRELI-ME, ao azimute plano de 52°46’21” e distância de 232,04 m até
o 03 de coordenadas UTM 610.687,35 metros Este e 9.452.643,16 metros Norte.
Deste segue confrontando com IGOR BRENO MAIA BARBOSA, ao azimute plano
de 174°28’51” e distância de 23,51 m até o 04 de coordenadas UTM 610.689,61
metros Este e 9.452.619,76 metros Norte. Deste segue confrontando com IGOR
BRENO MAIA BARBOSA, ao azimute plano de 174°28’51” e distância de 23,51 m
até o 05 de coordenadas UTM 610.691,87 metros Este e 9.452.596,36 metros Norte.
Deste segue confrontando com ACERT IND. DE ACABAMENTOS CERÂMICOS E
TELHAS EIRELI-ME, ao azimute plano de 232°46’21” e distância de 232,04 m até o
06 de coordenadas UTM 610.507,12 metros Este e 9.452.455,98 metros Norte. Deste
segue confrontando com AURELIANO GOMES DE FREITAS, ao azimute plano de
354°28’51” e distância de 23,51 m até o 01 de coordenadas UTM 610.504,86 metros
Este e 9.452.479,38 metros Norte, onde teve início a descrição deste perímetro.” E, �z
expedir o presente edital para CIÊNCIA DE TERCEIROS INTERESSADOS que tem
o prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação deste no Diário da Justiça Federal no
Ceará, para oferecerem qualquer impugnação ou habilitarem direitos ou créditos, na
forma do art. 34, do Decreto-Lei nº 3.365/41 e de que a Sede deste Juízo funciona na
RuaCândido José deSousa, 541 - Socorro - Limoeiro doNorte/CE -CEP62.9300-000.
E, para que chegue ao conhecimento de todos, vai este Edital publicado na forma da
lei. Dado e passado nesta cidade de Limoeiro do Norte, aos 24 de março de 2020. Eu,
Aubenis Ivanilde de Moisés, Técnico Judiciário, o digitei e conferi.

MÁRIO SÉRGIO DA COSTA CARLOS
Juiz Federal Substituto da 15ª Vara/SJCE
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