
O Taleban 
comandou o 

país por meio 
de um regime 
brutal de 1996 
a 2001, quando 
foi desalojado 
do poder pela 

invasão liderada 
pelos Estados 

Unidos

INTERNACIONAL
Wuhan. Wuhan, cidade chinesa onde foi identificado o primeiro caso de coronavírus ainda em 2019, 
vai testar todos os seus 12 milhões de habitantes para tentar conter um surto ligado à variante delta. 
Desde maio do ano passado, nenhum caso de Covid-19 havia sido confirmado em Wuhan.
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Um ativista belarusso 
que ajudava exilados de seu 
país natal na Ucrânia foi 
encontrado enforcado em 
um parque de Kiev, onde ele 
costumava correr, na manhã 
desta terça (3). Vital Shyshou 
tinha 26 anos, dirigia a Casa 
Belarussa na capital ucra-
niana e estava desaparecido 
desde segunda (2). A polícia 
não descarta a hipótese 
de homicídio disfarçado 
como suicídio –segundo os 
investigadores, o jovem tinha 
escoriações no nariz e no 
joelho.

De acordo com a ONG 
que Shyshou dirigia, a enti-
dade recebeu alertas sobre 
possíveis agressões por parte 
da ditadura, como sequestros 
ou até homicídio. Amigos 
também disseram que ele 
se sentia vigiado desde que 
deixou seu país natal, em 
outubro do ano passado. “É 
uma mensagem para todos 
os belarussos que estão no 
exterior”, disse Volha Yer-
malayeva Franco, represen-
tante no Brasil da oposição 
à ditadura da Belarus. “É 
preocupante que aqueles que 

fogem da Belarus ainda não 
possam estar seguros”, disse 
em rede social a principal 
líder da oposição à ditadura, 
Svetlana Tikhanovskaia. Há 
pouco mais de dois meses, 
outro exilado da Belarus, o 
blogueiro Roman Protasse-
vich, foi sequestrado e preso 
pelo regime, após indícios de 
que era espionado. Um voo 
comercial em que o jornalista 
viajava da Grécia à Lituânia 
foi interceptado por um caça 
belarusso e forçado a pousar 
no aeroporto de Minsk, onde 
Protassevich foi detido. Te-
mendo destino semelhante, 
a velocista Kristina Tsima-
nouskaia, 24, que participava 
das Olimpíadas de Tóquio, se 
recusou a embarcar de volta 
para a Belarus.

São vários os casos de 
atletas que foram presos pelo 
regime do ditador Aleksandr 
Lukachenko desde a eleição 
presidencial de agosto do ano 
passado, considerada frauda-
da. O país tem ao menos 506 
presos políticos, de acordo 
com levantamento desta 
terça da entidade de direitos 
humanos Viasna.

O Exército do Afeganistão 
pediu que os 200 mil mora-
dores de Lashkar Gah, capi-
tal da província de Helmand 
(sudoeste do país), deixem 
suas casas. A cidade está sob 
ataque de forças do grupo 
fundamentalista Taleban, 
em combates que deixaram 
ao menos 40 mortos e 118 
feridos da segunda (2) para a 
terça (3), segundo estimativa 
das Nações 
Unidas.

Em men-
sagem para 
os morado-
res da cida-
de, o general 
Sami Sadat 
disse que 
“não deixará 
nenhum ta-
leban vivo”, 
“mas se você 
ficar deslo-
cado de sua 
casa por al-
guns dias, 
por favor nos 
perdoe”. Ao 
serviço afe-
gão da bri-
tânica BBC, 
Sadat afirmou que seus 
militares perderam espaço 
para as forças do Taleban 
desde a ofensiva do fim 
de semana, mas que ele 
duvida da capacidade dos 
insurgentes de manter sua 
posição por muito tempo.

O Taleban comandou o 
país por meio de um regi-
me brutal de 1996 a 2001, 
quando foi desalojado do 
poder pela invasão lidera-
da pelos Estados Unidos 
-a ação militar foi tomada 
porque o governo afegão 

abrigava no país a rede Al 
Qaeda, que promoveu os 
ataques de 11 de Setembro. 
Desde que os americanos 
começaram a bater em 
retirada, porém, o grupo 
radical passou a avançar e 
está ganhando terreno. A 
decisão do presidente Joe 
Biden ocorreu em abril, e 
o plano é evacuar todas as 
tropas até 31 de agosto. Os 

outros países 
que apoiam 
a missão 
a m e r i c a n a , 
a maioria da 
Otan (alian-
ça militar 
o c i d e n t a l ) 
fizeram o 
mesmo.

No maior 
ataque coor-
denado em 
anos, os ta-
lebans pas-
saram do 
controle de 
vilarejos e 
pontos de 
fronteira para 
o assalto a 
cidades. Es-

tão sob fogo Kandahar (sul), 
Herat (oeste) e Lashkar Gah. 
Ponto estratégico desde sua 
fundação no século 9º, como 
seu nome em persa indica 
(“quartel de exército”), a capi-
tal desta província de 1,5 mi-
lhão de habitantes é central 
para o controle dos extensos 
campos de papoulas, que for-
necem ópio para a produção 
de heroína.

Bases
Cerca de 40% da maté-

ria-prima mundial para a 

droga sai da região, o que 
garante fonte de financia-
mento importante para 
quem os controlar. Militar-
mente, é um corredor entre o 
Irã e Kandahar, antigo cora-
ção do movimento taleban. 
Durante os 20 anos da guerra 
dos EUA, havia duas enormes 
bases ocidentais lá, uma ame-
ricana (Camp Leatherneck) e 
outra britânica (Camp Bas-
tion), que apoiaram alguns 
dos mais sangrentos embates 
com os insurgentes. Ambos 
os locais foram repassados ao 
Afeganistão em 2014.

Durante seu governo pu-
rista islâmico, o Taleban proi-
biu a produção da papoula, 
mas o pragmatismo após ser 
chutado do poder afrouxou 
sua posição e hoje boa parte 
dos campos gera divisas para 
o grupo. O ataque taleban 
fez com que o governo cen-
tral em Cabul culpasse dire-
tamente os americanos pela 
“saída repentina”, como dis-
se na segunda o presidente 
Ashraf Ghani.

Pelo acordo de paz entre 
EUA e Taleban, firmado 
por Donald Trump e rati-
ficado por Biden, os tale-
bans sentariam à mesa com 
Ghani para dividir poder. 
Isso já os restringiu antes: 
em novembro, eles haviam 
tomado o leste de Lashkar 
Gah, mas recuaram quan-
do os EUA pararam de fa-
zer ataques aéreos na área. 
Só que o grupo alega que 
os americanos romperam o 
acordo ao não deixar o país 
em maio, como havia sido 
acertado inicialmente. Sob 
essa desculpa, avançam em 
diversas frentes.

Resistência
Ghani afirma que seu 

governo terá condições 
de resistir, amparado no 
amplo reequipamento 
das Forças Armadas 
sob orientação e ajuda 
americana, e que em 
seis meses a situação 
estará estabilizada. Falta 
combinar com o Taleban 
agora. Nesta terça, uma 
forte explosão seguida 
de tiros foi registrada em 
Cabul. De acordo com as 
primeiras informações 
das agências internacio-
nais de notícias, oficiais 
de segurança disseram 
que a explosão parecia 
ter sido causada por um 
carro-bomba na área 
conhecida como “zona 
verde”, região da capital 
afegã que abriga edifícios 
do governo e embaixa-
das estrangeiras.

As autoridades 
suspeitaram que o alvo 
seria a casa de Bismillah 
Khan, ministro da 
Defesa afegão. Em uma 
rede social, ele disse estar 
bem e pediu que seus 
seguidores não se preo-
cupem. Nenhum grupo 
reinvindicou a autoria 
do suposto ataque, e não 
houve relatos imediados 
de mortos ou feridos. 
Minutos após a explosão, 
centenas de civis saíram 
às ruas da capital, aos 
gritos de “Allahu Akbar 
(Deus é o maior), para 
expressar seu apoio às 
forças do governo afegão 
e oposição ao Taleban.

Ativista antiditadura da 
Belarus é encontrado 
enforcado na Ucrânia

Afeganistão: Exército ordena 
evacuação de cidade atacada
Exército afegão pediu que os 200 mil moradores de Lashkar Gah,
capital da província de Helmand (sudoeste do país), deixem suas casas; 

A REEFERBRAS NORDESTE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, torna público que 
requereu ao INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE CAUCAIA – IMAC, 
a LICENÇA DE OPERAÇÃO - LO para Comércio atacadista de outras máquinas e 
equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças, no Município de 
Caucaia no endereço ESTRADA DO  PECEM, KM 19, S/N, MATÕES. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas  Normas e Instruções de Licen-
ciamento do IMAC.

PAULO ROBERTO DE ARAÚJO 
Torna público que requereu à Secretaria de Turismo e Meio Ambiente de Trairi, a Licença 
Prévia e Licença de Instalação, para terraplanagem de terreno destinado a desmem-
bramento, contemplando uma área de 20.000 m², localizado na Rodovia CE-346, s/n, 
Flecheiras, no município de Trairi-CE. Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da Secretaria de Turismo e Meio 
Ambiente de Trairi.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO- SINDICATO DOS ADMINISTRADORES DO 
ESTADO DO CEARÁ- SINDAECE- ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA. O 
Presidente do SINDAECE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, 
convoca a todos os associados em pleno gozo de seus direitos sociais, para 
reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 10 de 
setembro de 2021, na sede social do SINDAECE à Rua J da Penha, 189, 
Centro, Fortaleza-CE em primeira convocação às 16:00h (dezesseis horas), 
com quorum mínimo de 50%(cinquenta por cento) dos associados quites 
e, em segunda convocação às 16:30h (dezesseis horas e trinta minutos) 
do mesmo dia e local, com qualquer número de associados presentes para 
deliberarem sobre os seguintes assuntos da ORDEM DO DIA: Apreciação e 
Aprovação do Balanço social e Contas da Diretoria Executiva referente ao 
exercício de 2020. Fortaleza, 04 de agosto de 2021. Adm. Clóvis Matoso 
Vilela Lima CRA-CE: 2553 - Presidente do SINDAECE.

NOTA DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL ARQUIVE-CE 002/2021. ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO PARA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL 
- MANDATO 2021-2023NOTA DE DIVULGAÇÃO DO EDITAL ARQUIVE-CE 
002/2021. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA ELEIÇÃO PARA DIRETORIA 
E CONSELHO FISCAL - MANDATO 2021-2023. A Comissão Eleitoral da Associação 
de Arquivistas do Estado do Ceará (Arquive-CE) instituída em Assembleia Geral 
Ordinária realizada em 27 de julho de 2021, no uso de suas atribuições estatutárias, 
RESOLVE tornar público o Processo Eleitoral por meio do Edital Eleitoral e do 
Regimento Eleitoral disponibilizados no site da entidade no link: http://arquivece.com/
index.php/2021/07/29/chamada-publica-para-processo-eleitoral/ , nas redes sociais 
da entidade e enviados aos associados por e-mail. Em conformidade com o Art. 12 do 
seu Estatuto, a Arquive-CE CONVOCA para Assembleia Geral Ordinária para fins de 
eleição e posse, que será realizada dia 26/08/2021 às 19h em primeira convocação 
e 19h30m em segunda convocação, de forma online em plataforma digital, cujo link 
será divulgado por e-mail aos associados, em concordância com as normas sanitárias 
vigentes no Estado do Ceará e Município de Fortaleza (sede do pleito) dado o momento 
de distanciamento social em função da pandemia de corona vírus (COVID-19).

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE BARROQUINHA/CE – AVISO -  
A Comissão Permanente de Licitação vem divulgar o julgamento da Fase de 
Habilitação da licitação TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.07.07.01TP, que tem 
como objetivo a seleção da proposta mais vantajosa para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSES-
SORIA E CAPACITAÇÃO JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIS-
TÊNCIA SOCIAL, NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO DO SISTEMA 
ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS, PARA A MANUTENÇÃO E DE-
SENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS, PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍ-
CIOS SOCIOASSISTENCIAIS, NO ÂMBITO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁ-
SICA E ESPECIAL E SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS, CONFORME 
TERMO DE REFERENCIA. A Comissão Permanente de Licitação vem divul-
gar o resultado de habilitação da supracitada licitação e declarar o seguinte 
resultado: Licitantes Habilitados: FABIO MOREIRA DANTAS-MEI, CNPJ 
de no 34.420.368/0001-20; ISABELA DA SILVA DIAS –MEI, CPNJ de 
no 37.935.776/0001-03;Licitante inabilitado: M. DA S. DE CARVALHO 
GESTÃO EMPRESARIAL inscrita no CNPJ de no 08.457.578/0001-83. Nos 
termos do Art. 109, inciso I, alínea (a) da Lei Federal 8.666/93 e suas demais al-
terações, ficam franqueadas vistas aos licitantes interessados a toda a documen-
tação do procedimento licitatório, durante o período legal de 05 cinco dias úteis a 
contar desta publicação. Prefeitura Municipal de Barroquinha/CE, situada na Rua 
Lívio Rocha Veras, 549, Bairro: Centro - CEP: 62.410-000 - Barroquinha/CE. Ale-
xandre Verick Maia Colares – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. 

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

EDITAL DE PROCLAMAS
Faço saber que pretendem casar-se neste Cartório os Nubentes:
337787- Jeronimo Santiago de Oliveira e Jandes Teofilo Ferreira;
337788- Jorge Manuel Grade Pinho dos Santos e Adeliana Bezerra de Mesquita;
337789- Paulo Costa Sousa Gurgel Filho e Florice de Matos Themotheo;
337790- Horacio Rocha Dias Neto e Daniele Aparecida Cápia; 
337791- Veranildo Brito dos Santos e Francisca Guiomar Albuquerque Moreira
337792- Carlos André Nascimento de Souza e Juliana Pereira de Souza;
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, 02 de Agosto de 2021
Maria de Salete Jereissati de Araujo - A Oficiala

Prefeitura Municipal de Pindoretama - Aviso de Revogação de Licitação – O Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que o Secretário da Saúde 
do Município, no exercício de novo juízo de conveniência, fundado em fatos supervenientes à 
abertura do certame, qual seja a necessidade de modificação do instrumento convocatório, e 
em prol do interesse público, julgou por bem REVOGAR, com fundamento no caput, do artigo 
49 da Lei Federal 8.666/93, o Edital da Tomada de Preços nº 07.15.01/2021 cujo objeto: Con-
tratação de empresa para execução dos serviços de coleta, transporte e destinação final de 
resíduos produzidos nas unidades de saúde do Município, demais informações os interessados 
deverão dirigir-se à Prefeitura, sito a Rua: Juvenal Gondim, nº 221. Bairro: Centro, Pindoreta-
ma/CE, no horário de 08h às 14h. Josimar Gomes Sousa.

Convocação Assembleia Geral Extraordinária – Modalidade virtual - Prezados Senhores, Convo-
camos os associados deste Sindicato dos Centros de Formação de Condutores do Estado do Ceará - 
SINDCFCS - CNPJ: 05.703.978/0001-33 , ou seus procuradores legais para participarem da Assembleia 
Geral Extraordinária a ser realizada em formato virtual, conforme previsto no artigo 5º da Lei 14.010/2020 
publicada em 10 de Junho de 2020. Data: 05/08/2021. Início: 18:00hs em primeira convocação caso 
tenha atingido o quórum legal ou em segunda chamada às 18:15min com qualquer dos presentes. Tér-
mino: 19h00min com tolerância de 30 minutos. Transmissão:  Via Plataforma Zoom.us - PAUTA EX-
CLUSIVA: 1.CNH POPULAR - Procedimentos para habilitação dos associados e procuradores. 1.O 
link para acesso à sala de reunião será devidamente encaminhado ao contato de whatsapp ou e-mail dos 
associados bem como será disponibilizado em grupos das regionais de whatsapp. A sala de esperas será 
liberada a partir das 17h50min. 2.Os associados aptos a participar poderão nomear um procurador legal 
para representá-lo desde que seja encaminhada procuração com 48 horas úteis antes da realização da as-
sembleia. Este envio poderá ser feito através de email: contato@sindcfcs.com.br. Caberá à administração 
da entidade validar a participação conforme critérios legais. 3.O Edital de Convocação será disponibilizado 
nos canais oficiais de comunicação, site da entidade, e-mail dos associados e whatsapp, estes devidamen-
te cadastrados para tal. O associado deverá manifestar sua intenção de comparecer ou não, mesmo no 
formato virtual, visando facilitar a organização da assembleia e limites de acesso simultâneos. 4.As pesso-
as habilitadas a participar e votar deverão estar aptas e com acesso à Internet. 5.Todas as votações, bem 
como lista de presença, serão feitas através da seção de Enquetes da referida plataforma disponibilizada 
às pessoas devidamente habilitadas. 6.Recomendamos o acesso aos associados e/ou procuradores legais 
habilitados a acessarem a ferramenta de transmissão simultânea da assembleia com no mínimo 30 mi-
nutos de antecedência para ajustes na conexão. 7.É pré-requisito do participante garantir uma estrutura 
adequada de internet e equipamentos que suportem transmissão de áudio e vídeo. Não é recomendado o 
acesso em trânsito e/ou uso de telefonia móvel 3G/4G em razão de eventuais instabilidades. Recomenda-
-se o uso de internet banda larga ou similar. Colocamo-nos à  disposição. Fortaleza, 03 de Agosto de 2021 
- Atenciosamente, José Eliardo Martins - Presidente do SINDCFCS.

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° 26701 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ISAAC FALCÃO DA SILVA e ANA MARIA ARAUJO SALOMÃO;
Edital n° 26702 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
CARLOS HENRIQUE LIRA DE ARAUJO e ALANE KAREN SILVA DO NASCIMENTO;
Edital n° 26703 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
EMERSON XAVIER AGUIAR e LILIANE LEITÃO BARBOSA;
Edital n° 26704 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
MAURICIO CAMPOS LEÃO DE CARVALHO e ANDREA DE OLIVEIRA FARIAS;
Edital n° 26705 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JOSÉ OTÁVIO SANTOS DE ALMEIDA BRAGA e LARISSA FERNANDES MUNIZ;
Edital n° 26706 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YURI PESSÔA FURTADO e LARISSA BERNARDINO REIS;
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, 03/08/2021
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° 29604 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FRANCISCO MARCOS XAVIER VITORIANO e ROMANA MARIA RODRIGUES PONTE;
Edital n° 29597 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
VÍCTOR COUTINHO DA SILVA e GEOVANNA DE OLIVEIRA SANTOS;
Edital n° 29596 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
ANDRÉ HENRIQUE DE ARAUJO GAYA e EMANUELLA NUNES LOPES;
Edital n° 29598 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
FILIPE DE ARAÚJO MELO DA SILVA e KILVIA KAROLINE DE SOUZA VIVEIROS;
Edital n° 29599 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
LUIZ HENRIQUE ALMEIDA NOGUEIRA e ADRIANA LUZ LOPES;
Edital n° 29600 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
PEDRO VICTOR DE SOUZA GIRÃO e RAIANI FORTE NEVES SIMÕES;
Edital n° 29601 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
JORGE ADRIANO BATISTA DE LIMA FILHO e LAILA PEREIRA DO NASCIMENTO;
Edital n° 29602 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
RENAN DE FREITAS CUNHA e LUANA GONÇALVES NOCRATO ALENCAR;
Edital n° 29603 - Faço saber que pretendem casar-se os justificantes:
YAGO ALEXANDRO MACIEL DE ALMEIDA e DANIELA VERAS MOREIRA;
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, 03/08/2021
ANA CAROLINA PEREIRA CABRAL - OFICIALA

 CARTÓRIO DO REGISTRO
CIVIL DE MONDUBIM 

Fazer saber que pretendem se casar civilmente neste Cartório os nubentes abaixo:
Nº9043 - CARLOS AUGUSTO ALBUQUERQUE DE SOUZA MOURA E GEGELANDIA MORAIS FERREIRA
Nº9044 - FRANCISCO LISOMAR SOUZA DA SILVA E VANUSA MAIA PEREIRA
Nº9045 - DIEGO DA SILVA LIMA E GABRIELLA PAIVA DOS SANTOS
Nº9046 - JOSÉ LAUDENIR GOMES BEZERRA E FRANCISCA HELENA CANDÉA RIPARDO
Nº9047 - DAVI BEZERRA DE ALMEIDA E WANE CRISTINE DE CASTRO SANTOS
Nº9048 - ISRAEL RODRIGUES DE SOUZA E MAELE CRISTINA SILVA DOS SANTOS

Edital de Proclamas publicado no Jornal O ESTADO
Fortaleza-Ce, 03 de Agosto de 2021

Fernanda Maria Alves Gomes
Oficiala

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 Ximenes, Pedro Fabricio Pinheiro, 
Soraia Melo Torres Pinheiro. Ofício n° 40425. 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, 
Sr(a). FRANCISCO GOMES DA SILVA, CPF nº 058.478.505-49, Sr(a). MARIA MIRTES DA SILVA, CPF nº 111.198.703-30, JOSE 
JAIRO MARTINS, CPF nº 289.083.257-00, JANGO SILVA YERSIN, CPF nº 017.636.553-26, bem como TERCEIROS EVENTUAIS 
INTERESSADOS, em cumprimento ao disposto nos Arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, que por parte de IEDA MARIA CARVALHO 
PEREIRA, brasileira, desquitada, funcionária pública federal aposentada, inscrita no CPF n° 338.414.117-20, residente e domiciliada 
na Rua Paula Barros, n° 345, Apto n° 102, Meireles, em Fortaleza/CE, filha de Francisco Carvalho Pereira e Francisca da Costa 
Pereira, representada por sua curadora Silvia Maria Pereira Leite, CPF nº 098.275.953-34 com endereço eletrônico leitesilvia@
hotmail.com, que tramita neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, PRENOTAÇÃO 
Nº. 315.610, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno constituído pelo lote n° 08 da quadra n° 34, do loteamento 
Parque Manibura, objeto da Transcrição n° 26.054, do 1º Oficio de Registro de Imóveis, o qual passará a possuir a seguinte 
descrição: Um terreno de formato regular, situado nesta Capital, Bairro Parque Manibura, na Rua Kasel (Lei n° 5827/1984), 
constituído pelo lote n° 08 da quadra n° 34 do loteamento Parque Manibura, distando 33,00m no sentido oeste-leste para a 
Rua General Caiado de Castro (SDO), medindo 14,00m nas linhas de frente e fundos, por 50,00m de extensão nas laterais 
direita e esquerdo, perfazendo uma área territorial de 700,00m², limitando-se: Ao SUL(frente/lado ímpar), com a dita Rua Kasel; 
Ao NORTE(fundos), com imóvel nº 178, encravado no lote 09 da quadra 34, com frente para a Rua Ieda Carvalho (SDO); ao 
LESTE(lado esquerdo), uma cota de 8,50m com o imóvel de nº 139, encravado em parte do lote 01 da mesma quadra que faz 
frente para a Rua, uma cota de 8,50m com o imóvel de nº 276, encravado em parte do lote 01 da mesma quadra, que faz frente 
para a Rua General Caiado de Castro (SDO), uma cota de 5,50m com o imóvel de nº 268, encravado em parte do lote 02 da mesma 
quadra, que faz frente para a Rua General Caiado de Castro (SDO), uma cota de 7,70m com o imóvel n° 260, encravado em parte 
do lote 02 da mesma quadra, que faz frente para a Rua General Caiado de Castro (SDO), uma cota de 6,60m com o imóvel de 
nº 254, encravado em parte do lote 03 da mesma quadra, que faz frente para a Rua General Caiado de Castro (SDO), uma cota 
de 6,60m com o imóvel de nº 250, encravado em parte do lote 03 da mesma quadra, que faz frente para a Rua General Caiado 
de Castro (SDO), uma cota de 4,40m, com o imóvel de nº 244, encravado em parte do lote 04 da mesma quadra, que faz frente 
para a Rua General Caiado de Castro (SDO) e uma cota de 2,20m, com parte do lote 04 da mesma quadra, que faz frente para a 
Rua General Caiado de Castro (SDO), perfazendo uma extensão de 50,00m; e, ao OESTE(lado direito), uma cota de 17,00m com 
parte do lote 10 da mesma quadra, casa de nº 135 que faz frente para a Rua Kasel, uma cota de 13,20m com parte do lote 11 da 
mesma quadra, com acesso pela casa de n° 135 da Rua Kasel, em uma cota de 13,20m com o imóvel de nº 229, encravado no lote 
12 da mesma quadra, com frente para a Rua Salvador Mendonça (SDO) e em uma cota de 6,60m com parte do imóvel de nº 219, 
encravado no lote 13 da mesma quadra, com frente para a Rua Salvador Mendonça (SDO), perfazendo uma extensão de 50,00m. 
Inscrito na PMF sob o nº 318.129-4. As impugnações de quem se julgar prejudicado 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, 
26 de julho de 2021. Soraia Melo Torres Pinheiro -- Oficiala Substituta

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 Ximenes, Pedro Fabricio Pinheiro, 
Soraia Melo Torres Pinheiro. Ofício n° 40426. 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, 
Sr(a). RITA SALES DIOGENES, residente e domiciliado(a) na Rua Evaristo de Castro, nº 180, Parque Manibura, Fortaleza/CE, 
bem como TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, em cumprimento ao disposto nos Arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, que 
por parte de IEDA MARIA CARVALHO PEREIRA, brasileira, desquitada, funcionária pública federal aposentada, inscrita no CPF n° 
338.414.117-20, residente e domiciliada na Rua Paula Barros, n° 345, Apto n° 102, Meireles, em Fortaleza/CE, filha de Francisco 
Carvalho Pereira e Francisca da Costa Pereira, representada por sua curadora Silvia Maria Pereira Leite, CPF nº 098.275.953-34, 
com endereço eletrônico leitesilvia@hotmail.com, que tramita neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA 
ADMINISTRATIVA, PRENOTAÇÃO Nº. 315.610, na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno constituído pelo lote 
n° 09 da quadra n° 35, do loteamento Parque Manibura, objeto da Transcrição n° 26.054, do 1º Oficio de Registro de Imóveis, o 
qual passará a possuir a seguinte descrição: Um terreno situado nesta Capital, na Rua Evaristo de Castro(SDO), distando 33,00m 
no sentido leste-oeste para a Rua Salvador Mendonça(SDO), Bairro Parque Manibura, de formato regular, constituído pelo lote nº 
09 da quadra nº 35 do Loteamento Parque Manibura, medindo 14,00m nas linhas de frente e fundos, por 50,00m de extensão 
nas laterais direita e esquerda, perfazendo uma área territorial de 700,00m², limitando-se: Ao NORTE(frente/lado par), com a 
Rua Evaristo de Castro(SDO); ao SUL(fundos), com o lote 08 da mesma quadra, que faz frente para a Rua Ieda Carvalho(SDO); 
ao LESTE(lado direito), medindo 6,60m, com parte do lote 04 da mesma quadra; 13,20m, com o lote 05 da mesma quadra; 
13,20 com o lote 06 da mesma quadra e 17,00m, com o lote 07 da mesma quadra, todos com frente para a Rua General Caiado 
de Castro(SDO), totalizando uma extensão de 50,00m; e, ao OESTE(lado esquerdo), medindo 6,60m com parte do lote 13 da 
mesma quadra; 13,20m com o lote 14 da mesma quadra; 13,20m com o lote 15 da mesma quadra e 17,00m com o lote 16 da 
mesma quadra, todos com frente para a Rua Salvador Mendonça (SDO), totalizando a extensão de 50,00m. Inscrito na PMF sob 
o nº 318.139-1. As impugnações de quem se julgar prejudicado 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, 26 de julho de 2021. 
Soraia Melo Torres Pinheiro -- Oficiala Substituta

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 Ximenes, Pedro Fabricio Pinheiro, 
Soraia Melo Torres Pinheiro. Ofício n° 40427. 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, 
Sr(a). ANA FATIMA PORTO DE MIRANDA TEIXEIRA, CPF nº 113.562.003-20, bem como TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, 
em cumprimento ao disposto nos Arts. 212 e 213, da Lei nº 6.015/73, que por parte de IEDA MARIA CARVALHO PEREIRA, 
brasileira, desquitada, funcionária pública federal aposentada, inscrita no CPF n° 338.414.117-20, residente e domiciliada na Rua 
Paula Barros, n° 345, Apto n° 102, Meireles, em Fortaleza/CE, filha de Francisco Carvalho Pereira e Francisca da Costa Pereira, 
representada por sua curadora Silvia Maria Pereira Leite, CPF nº 098.275.953-34 com endereço eletrônico leitesilvia@hotmail.com, 
que tramita neste Registro de Imóveis um pedido de RETIFICAÇÃO IMOBILIÁRIA ADMINISTRATIVA, PRENOTAÇÃO Nº. 315.610, 
na qual se pretende retificar/alterar a descrição do terreno constituído pelo lote n° 02 da quadra n° 04, do loteamento Parque 
Manibura, objeto da Transcrição n° 26.054, do 1º Oficio de Registro de Imóveis, o qual passará a possuir a seguinte descrição: 
Um terreno situado nesta Capital, na Rua Doutor Onofre Sampaio Cavalcante (Lei n° 5.850/1984), fazendo esquina no rumo norte 
com a Rua Vereador Pedro Paulo (Lei n° 5.125/1979), Bairro Parque Manibura, de formato regular, constituído pelo lote nº 02 
da quadra nº 04, do loteamento Parque Manibura, medindo 83,00m nas linhas de frente e fundos, por 33,00m de extensão nas 
laterais direita e esquerda, perfazendo uma área territorial de 2.739,00m², limitando-se: Ao NORTE(lado esquerdo), com a Rua 
Vereador Pedro Paulo; ao SUL(lado direito), com o lote 01 da mesma quadra, que faz frente para a Rua Doutor Onofre Sampaio 
Cavalcante; ao LESTE(frente/lado par), com a Rua Doutor Onofre Sampaio Cavalcante; e, ao OESTE(fundos), com parte do 
lote 08 da mesma quadra, que faz frente para a Rua Matias Barbosa (SDO), e com o lote 09 da mesma quadra, que faz frente 
para a Rua Vereador Pedro Paulo. Inscrito na PMF sob o nº 318.271-1. As impugnações de quem se julgar prejudicado 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, 26 de julho de 2021. Soraia Melo Torres Pinheiro -- Oficiala Substituta


