
WIMBLEDON
Lesionado, Rafael Nadal anuncia que não
disputará a semifinal, que estava progra-

mada para hoje, contra Nick Kyrgios.Recife, sexta-feira, 8 de julho de 2022
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Em meio às tratativas com Esteghlal, do Irã, Jean Carlos viajou com delegação e vai para o jogo

Meia Souza foi recepcionado pela torcida alvirrubra no aeroporto

ESPORTESESPORTES
Embalado por recuperação e contratações,
Náutico encara Grêmio ciente de que vitória
pode ter simbolismo além dos três pontos

COM OTIMISMO EM
DIAS MELHORES

(81) 3425-5858

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS

DE RODAGENS-DER-PE

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 022/2022 - PL Nº 063/2022/CPL II

Objeto/natureza: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para restauração da rodovia 
PE-062, TRECHO: ENTR. BR-101 (GOIANA) – ENTR. BR-408 (P/TIMBAÚBA), com uma extensão de 33,41 
km, a ser processada de acordo com a legislação vigente e as condições estabelecidas no instrumento 
convocatório. Valor máximo aceitável: R$ 68.194.293,33  (sessenta e oito milhões, cento e noventa e 
quatro mil, duzentos e noventa e três reais e trinta e três centavos). ABERTURA: 11 de agosto de 2022, às 
09h30min. LOCAL: Edifico Sede, na Av. Cruz Cabugá, 1033, Santo Amaro, Recife-PE. Fone: (081) 3181-4302. 
Edital, respectivos anexos e comunicados disponíveis no site www.peintegrado.pe.gov.br. Os envelopes dos 
interessados podem ser entregues via postal até a abertura da sessão inicial. Info: no endereço já mencionado, 
em dias úteis, no horário de 08:00 às 12:00 horas, e-mail: cpl.2@der.pe.gov.br. 

Recife. 07.07.2022
Douglas Otoniel

Presidente da CPL II.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIROS/PE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – CPL

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2022

O MUNICIPIO DE BARREIROS-PE, comunica aos interessados a abertura do procedimento licitatório 
acima citado, tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS NESCESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE BARREIROS/PE. Valor Máximo Aceitável de: R$ 1.712.282 79.  
Edital e Anexo: Podem ser obtidos a partir das 08h00 do dia 11 de julho de 2022 no site www.bnc.org.br, 
ou no endereço: Rua Ayres Belo, n° 136, Centro – Barreiros – PE (Prédio Sede da CPL) ou pelo e-mail: 
cpl.barreiros2021@gmail.com. Data da sessão pública: 25 de julho de 2022 às 09h00 (horário de 
Brasília - DF). Demais informações podem ser obtidas presencialmente na CPL no endereço supracitado 
ou pelo e-mail: cpl.barreiros2021@gmail.com, no horário de 08h00 as 13h00, de segunda a sexta-feira. 

Barreiros, 07 de Julho de 2022

Severino Araújo
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO - 

Após semana de namoro, o San-
ta Cruz apresentou ontem o meia
Chiquinho. Vindo do árabe Dibba
Al Fujairah, o atleta só poderá ficar
à disposição do treinador Marcelo
Martelotte, porém, depois do dia
18, com a abertura da janela de
transferências. Destaque das cam-
panhas de 2020 e 2021, o meia re-
torna ao Arruda com o objetivo de
firmar seu nome na história do
clube e conquistar títulos. “Volto
para o Santa Cruz para conseguir o
acesso. Colocar o time onde não de-
veria ter saído, na Série A. Vai ser
uma caminhada longa, mas não
impossível”, prometeu. “Deixei

Deu Leão no Clássico dos Clássi-
cos do Campeonato Brasileiro de
Aspirantes. Pela segunda rodada do
Grupo C, o Sport venceu o Náutico
por 1x0, ontem, na Arena de Per-
nambuco. O gol da equipe rubro-
negra foi marcado por Cristiano, no
primeiro tempo. Com o resultado,
o Rubro-negro soma três pontos
em dois jogos e aparece em tercei-
ro na chave. Já o Náutico ainda não
somou pontos na competição. O
próximo compromisso do Leão no
torneio será o Fluminense, no es-
tádio das Laranjeiras, dia 14, mes-
ma data em que o Náutico visitará
o Botafogo.

BREVES

Chiquinho quer 
fazer história

Aspirantes: Leão
vence Náutico

escapar por um ponto o acesso
para a B (2020). Sabemos do nosso
objetivo já no próximo jogo, que é
a classificação para o mata-mata.
Mas um passo de cada vez”, disse.

Atleta foi apresentado ontem
como reforço do Santa Cruz

U ma vitória pode ter muitos
significados. Por exemplo:
ao vencer o Novorizontino,

na rodada passada da Série B, o
Náutico saiu do status de “time
que não vence há cinco jogos” para
“time que não perde há quatro jo-
gos”. Fora de campo, ainda come-
morou contratações. As vindas do
meia Jobson, do atacante Jonathas
Jesus e, especialmente, o regresso
do volante Souza. É com esse oti-
mismo em dias melhores que o
Timbu visita, hoje, o Grêmio (4º co-
locado, com 26 pontos), no Rio
Grande do Sul.

Novamente, uma vitória pode
ter um simbolismo que supera os
três pontos na tabela. Primeiro, por
se tratar de um adversário que o
Timbu, atualmente em 16º lugar
com 18 pontos, não vence há 10
anos. Segundo, pelo fato de os
pernambucanos nunca terem ven-
cido os gaúchos fora do Recife. E,
por fim, pelo desafio de superar a
equipe que, até então, tem a me-
lhor defesa do campeonato, com

apenas cinco gols tomados.
Para enfrentar o Grêmio, o Náu-

tico não terá o volante Rhaldney,
que negocia a saída do clube para o
Atlético/GO, além do zagueiro Wel-
lington e dos marcadores Ralph e
Djavan, vetados por problemas
musculares. Na defesa, Carlão deve
ser escalado como titular, enquan-
to Nascimento pode ganhar a vaga
no meio. Na armação, mesmo em
meio à tratativas com o Esteghlal, do
Irã, Jean Carlos viajou com a dele-
gação e vai para o jogo.

Recepção 
no aeroporto

Recepcionado pela torcida no
aeroporto, o meia Souza destacou a
importância em voltar a vestir a
camisa alvirrubra. “A gente vinha
conversando há algum tempo, des-
de a época dos Emirados. Muito
bom, depois de 10 anos, reencontrar
o Náutico. Estou feliz e motivado,
além de mais experiente para fazer
o meu melhor”, afirmou. 

Gabriel Grando; Rodrigo Ferreira, Geromel, Bruno

Alves e Nicolas; Thiago Santos, Bitello, Janderson,

Campaz e Elias; Diego Souza. Técnico: Roger

Machado

Lucas Perri; Carlão, Bruno Bispo e João Lucas;

Thassio, Nascimento, Victor Ferraz, Richard Franco e

Pedro Vítor; Jean Carlos e Geuvânio. Técnico:
Roberto Fernandes

XX
Grêmio Náutico

Local: Arena do Grêmio (Porto Alegre/RS)

Horário: 21h30

Árbitro: Braulio da Silva Machado (FIFA-SC).

Assistentes: Kleber Lucio Gil (FIFA-SC) e Alex

dos Santos (SC)

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

Transmissão: Premiere FC
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POUPANÇA
Poupança tem retirada recorde de R$ 50,49

bilhões no primeiro semestre. É o maior
valor desde 1995, início da série histórica. Recife, sexta-feira, 8 de julho de 2022
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Margem do consignado para quem ganha o Auxílio Brasil é de 40%, segundo a MP aprovada pelo Senado

Prévia do 
PIB do País
recua 0,44%

CONJUNTURA

Pessoas que recebem o benefício podem fazer o empréstimo com desconto
direto no auxílio. Medida vale também para quem tem direito ao BPC

Aprovado consignado
para o Auxílio Brasil

(81) 3425-5837/3425-5838

O Senado aprovou ontem a
medida provisória que au-
toriza a concessão de em-

préstimo consignado para benefi-
ciários do Auxílio Brasil até o limite
de 40% do valor e também libera
esse tipo de crédito para quem re-
cebe o Benefício de Prestação Con-
tinuada (BPC). A MP foi assina da
pelo presidente Jair Bolsonaro
(PL) em março deste ano para es-
timular a economia no ano eleito-
ral.

O projeto foi aprovado pela Casa
em votação simbólica. O projeto
agora vai à sanção. O BPC é um be-
nefício pago a idosos carentes e
pessoas com deficiência que com-
provem estar em situação de vul-
nerabilidade.

O texto também aumenta a mar-
gem do empréstimo consignado
para 45% para pensionistas e apo-
sentados do Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS).

Margem de
crédito 

O projeto autoriza ainda que a
União desconte as parcelas do em-
préstimo direto do benefício. A re-
dação completa ainda que a res-
ponsabilidade sobre a dívida não
poderá recair sobre a União.

Para beneficiários do Auxílio
Brasil, a margem de crédito é de
40%. Já para aposentados e pen-
sionistas que recebem o BPC, equi-
valente a um salário mínimo pago
a idosos e pessoas com deficiência
de baixa renda, a margem do em-
préstimo consignado aumenta
para 45% do valor do auxílio.

Para todos os casos, 5% dessa
taxa ficará reservada exclusiva-
mente para operações com cartões

de crédito consignado, como sa-
que e despesas.

Desconto
em folha

As parcelas do empréstimo con-
signado são descontadas automa-

ticamente da folha de pagamento
ou do benefício de quem contrata
esse tipo de serviço. A margem é
estipulada para que a pessoa evi-
te o superendividamento e tenha
capacidade para quitar a dívida.

Já o cartão de crédito consigna-
do funciona da mesma forma que
um cartão de crédito normal, mas

a fatura também é cobrada do sa-
lário ou do benefício. As taxas de
juros das duas modalidades são di-
ferentes e variam de acordo com o
banco.

A medida, ainda assim, foi con-
siderada polêmica pelo potencial
de endividamento das famílias de
baixa renda.

ALFEU TAVARES/ARQUIVO FOLHA

AGÊNCIA O GLOBO

AGÊNCIA BRASIL

Indicador considerado como
prévia do Produto Interno Bru-
to (PIB, soma dos bens e servi-
ços produzidos no país), o Índi-
ce de Atividade Econômica do
Banco Central (IBC-Br) recuou
0,44% em abril na comparação
com o mês anterior. Em março,
o indicador teve alta de 1,09%.

A comparação entre março e
abril é dessazonalizada. Esse
critério desconsidera diferenças
de feriados e de oscilações da
atividade econômica, típicas de
determinadas épocas do ano.

Apesar da queda, o IBC-Br
subiu 2,23% em relação a abril
de 2021. Em 12 meses, o IBC-Br
acumula alta de 3,46%. Na mé-
dia trimestral, usada para cap-
tar tendências, o IBC-Br subiu
0,45% de fevereiro a abril, em
relação ao trimestre anterior.

Volta da 
pesquisa

Por causa da greve dos servi-
dores do Banco Central (BC), o
IBC-Br ficou dois meses sem
ser publicado. Com o fim do
movimento, na última terça-
feira, a estatística foi normali-
zada. O IBC-Br é divulgado com
defasagem de pouco mais de
dois meses. Dessa forma, o in-
dicador mais atualizado é o de
abril.

INPC:
MOEDAS
BOLSAS

MERCADO FINANCEIRO

SOCIEDADE PERNAMBUCANA DE PLANEJAMENTO EMPRESARIAL (SPPE)

OUTROS ÍNDICES

0,45%
DÓLAR > Compra:                          >> Venda:                          >>  Variação:                          EURO: YUAN (China): PESO (Argentina):

IBOVESPA   > Variação:                       >>  Pontos: DOW JONES (NOVA YORK): NASDAQ (NOVA YORK): S&P 500 (NOVA YORK):

SELIC: IPCA: IGP-M FGV:
OURO BM&F:

R$5,34 R$ 5,34 0,80 0,04

2,12%0,84%100.766,572,07%

13,25% 0,47% 0,59%
1,30% 298,00

-1,43% 5,45
(JUNHO)
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C
om a devida modéstia no meu olhar crítico sobre a
economia e a sociedade brasileiras, tenho usado esta
coluna para expor meu tímido saldo de motivação

estratégica. Pensar sobre a complexidade que envolve este
país, seja qual for a área objeto de análise, é sempre um ofício
hercúleo. Tem-se mesmo que ir fundo nas reservas que
possam motivar algumas mudanças estruturais ainda
arraigadas à historia cotidiana dos brasileiros e brasileiras.

Dado o que resta dessa motivação estratégica, tenho
mostrado ser um fervoroso defensor da evolução das relações
humanas, como uma espécie de vetor do desenvolvimento
socioeconômico sustentável.  Não há como desconsiderar a
relevância do capital humano para a dinâmica desse processo,
levando-se em conta a contribuição de setores como a
educação, cultura, ciência & tecnologia e preservação
ambiental. 

O resultante disso é o exercício de uma amplitude
econômica com objeto na qualidade de vida, no bem-estar de
todos os agentes envolvidos com a engrenagem da economia.
Enfim, uma mudanca de conceito, na qual se exige não
apenas revisões em muitas posturas individuais. Pois, o que
precisa valer mesmo é o compromisso com uma consciência
coletiva, capaz de dar sentido a dadas situações em que o
papel individual é minúsculo, diante da grandeza de
problemas humanitários ainda resilientes.

Um aspecto que me chama a atenção, quando miro para o
atual contexto social do país, representa algo inadmissível,
em plena realidade ditada pelos valores de um século que
assiste à revolução do acesso às informações. Refiro-me, sem
qualquer dificuldade de reconhecimento, à indecorosa oferta
de preconceitos estruturais vigentes. Dentre todos, pela
expressão quantitativa e pelo histórico sentido econômico,
atenho-me aos inúmeros casos diários de ódio racial,
sobretudo, aos que compõem o estrato afrodescendente.
Manifestações duras e insistentes, feitas  de modo
sistemático, indiferente de serem abertas ou contidas. Uma
mácula impregnada na nossa sociedade.

Nem preciso ir muito longe para buscar algum
entendimento, tanto para as agressões odiosas, como para as
atitudes inadequadas (disfarçadas de velhas piadinhas, que já
não fazem mais sentido). A tragédia humanitária dos pretos
no Brasil se mantém viva desde os tempos de colônia, uma
vez que a abolição em si, como predizia o notável conterrâneo
Joaquim Nabuco, representou um dos principais exemplos de
incompletude e improviso da nossa história. 

Como bem diz, nos seus recentes trabalhos o escritor
Laurentino Gomes, o Brasil poderia ser hoje outro, caso seus
dirigentes (do imperialismo à República) tratassem a tragédia
da escravização com o respeito humano, ético e moral que o
problema sempre exigiu. Séculos de dores distintas e milhares
de mortes servem como um débito social que a nação
brasileira precisa quitar. Por isso mesmo, não cabem mais
pretextos e violências diante de um sofrimento secular, que
foi responsável pelos principais exemplos de exclusão social.

Diante disso, por conta da mesmice e superficialidade das
políticas, por que não encarar agora esse desafio, com
iniciativas capazes de providenciar a quitação dessa
vergonhosa dívida social? Neste momento de revisão dos
conceitos, na intenção de um modelo de desenvolvimento
pautado pela humanização, é preciso começar esse resgate
em favor da inclusão social e do respeito coletivo, em favor da
luta e da resistência de quem contribuiu - e muitoc- para a
identidade nacional.

Como priorizar a humanização se a
herança da escravizacão persiste?

@alfredobertini2017@gmail.com@alfredobertini87 
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Alfredo Bertini
A Economia em Foco

NEM 8,
Nem 80

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE PERNAMBUCO - PRODEPE

EDITAL DE NÃO CONCORRÊNCIA
A empresa WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA, unidade-filial, localizada na R 
República Eslovaca, nº 1623, bairro Muribeca, município de Jaboatão Dos Guararapes, Estado 
de Pernambuco, CEP: 54.350-195, inscrita no CNPJ (MF) sob nº 93.209.765/0314-20, IE nº 
0369078-47, atendendo a exigência contida no artigo 13, da Lei nº 11.675, de 11 de outubro de 
1999, e no artigo 17, do Decreto nº 21.959 de 27 de dezembro de 1999, faz saber aos interessados 
que comercializa ou se propõe a comercializar os produtos a seguir indicados, pleiteando para 
tanto a concessão dos benefícios fiscais e financeiros estabelecidos pelo PRODEPE na 
modalidade de Central de Distribuição/Comércio Importador Atacadista, e convoca a quem 
produza bem similar a apresentar comprovação da fabricação à Diretoria de Incentivos Fiscais da 
Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – ADEPE no prazo máximo de 15 
(quinze) dias partir da data de publicação deste edital que está disponível no seguinte link: 

www.addiper.pe.gov.br/index.php/30-2022-wms-supermercados-do-brasil-ltda/ 
Endereço para correspondência: Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco – 
ADEPE, Av. Conselheiro Rosa e Silva, nº 347 – Espinheiro – Recife – PE. CEP: 52020-220. 

Edital de Leilão Público nº 3063/0222 - 
1° Leilão e nº 3064/0222 - 2° Leilão

A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CAIXA, por meio da CN Manutenção de Bens, torna público aos 
interessados que venderá, pela maior oferta, respeitado o preço mínimo de venda, constante do 
anexo II, deste Edital, no estado físico e de ocupação em que se encontra(m), imóvel (is) recebido (s) 
em garantia, nos contratos inadimplentes de Alienação Fiduciária, de propriedade da CAIXA. O Edital 
de Leilão Público - Condições Básicas, do qual é parte integrante o presente aviso de Venda, estará 
à disposição dos interessados de 15/07/2022 até 25/07/2022, no primeiro leilão, e de 29/07/2022 até 
09/08/2022, no segundo leilão, em horário bancário, nas Agências da CAIXA nos estados AL, AM, 
BA, CE, DF, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, PR, RJ, RN, RS, SC, SE e SP e no escritório 
do leiloeiro, Sr. VALÉRIO CÉSAR DE AZEVEDO DÉDA, no endereço Avenida Engenheiro Gentil 
Tavares, nº 785, bairro Getúlio Vargas, Aracaju/SE, CEP: 49.055-260, telefones (79) 3211-6418 
e (79) 9.9836-5206. Atendimento no horário de segunda a sexta das 07:30 às 13:00hs e 14:00 às 
17:00hs (Site: www.lancese.com.br). (O Edital estará disponível também no site: www.caixa.gov.br/
imoveiscaixa). O 1° Leilão realizar-se-á no dia 26/07/2022, às 13h (horário de Brasília), e os lotes 
remanescentes, serão ofertados no 2° Leilão no dia 10/08/2022, às 13h (horário de Brasília), ambos 
exclusivamente no site do leiloeiro, no endereço: www.lancese.com.br).

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CN MANUTENÇÃO DE BENS

AVISO DE VENDA

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA

GOVERNO 
FEDERAL

Técnicos do Senar/PE acompanham o processo junto com o produtor

O projeto presta serviço de assistência técnica e
gerencial gratuita para as propriedades rurais
dos estados nordestinos durante 24 meses

AgroNordeste
deve atender
2.010 famílias
O Programa AgroNordeste

vem mudando a vida de
milhares de produtores

rurais no Nordeste por meio da As-
sistência Técnica e Gerencial (ATeG)
gratuita para mais de 2.000 agricul -
tores das áreas de bovinocultura de
leite (Agreste Meridional), o vi no -

caprinocultura de corte (Sertão) e
fru ticultura perene (Vale do São
Francisco). Entre 2022 e 2024, o Pro-
grama pretende atender gratuita-
mente mais 2.010 propriedades das
regiões Agreste e Sertão do estado,
incluindo o Vale do São Francisco. 

Para os pequenos e médios pro-
dutores que comercializam em sua

região, mas querem e pretendem
expandir, profissionalizar seu ne-
gócio e gerar mais renda, o Agro-
Nordeste pode ajudar. Os técnicos
de campo do Serviço Nacional de
Aprendizagem Rural de Pernam-
buco (Senar/PE) planejam e acom-
panham todo o processo produtivo,
com visitas técnicas e gerenciais
mensais. O serviço é feito junto
com os produtores para criar e im-
plantar ações de gestão, inclusão
produtiva, e aumentar a produti-
vidade e lucratividade. 

Visitas
presenciais

O coordenador estadual da ATeG,
Jailton Bezerra, disse que a edição
2022-2024 começa este mês. “Cada
propriedade receberá 24 meses de
visitas presenciais”, afirma.

O Programa AgroNordeste foi
criado em 2019 e é uma iniciativa do
Ministério da Agricultura (Mapa)
junto com o Sistema CNA/Senar,
que tem como objetivo impulsionar
o desenvolvimento econômico, so-
cial e cultural do meio rural da re-
gião Nordeste.

O interessado nos serviços do
AgroNordeste precisa produzir e
comercializar o produto; estar apto
para adaptação gerencial do seu
negócio e ter comprometimento e
disponibilidade durante todo o pro-
cesso de ATeG.

Coudelaria vai
encerrar serviço

O espaço de festas Coudelaria
Eventos, localizado no bairro da
Várzea, na Zona Oeste do Recife,
anunciou ontem, o encerramento
das atividades. O local tem 12 anos
de atuação e informou que o fe-
chamento será de forma gradativa
para cumprir os contratos ainda vi-
gentes. Segundo o Grupo Souza
Leão, responsável pelo empreen-
dimento, os contratos que já estão
assinados aconteceram de forma
normal, mas a empresa receberá
ainda eventos desde que ocorram
até dezembro deste ano. 

O grupo conta ainda que os even-
tos já acordados para os anos de
2023 e 2024 serão realizados nas
datas previstas, considerando os in-
teresses de todos os envolvidos. O
diretor do Grupo, Joaquim Souza
Leão, conta que um dos motivos
pelo encerramento das atividades,
se deu pelo impacto da pandemia
da Covid-19 no setor de eventos. 

BREVE

DIVULGAÇÃO

serviço
O produtor deve entrar em contato

com o sindicato rural de sua região ou

com o setor de  ATeG do Senar 

Pernambuco, através do número 

(81) 3312-8966
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Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.



CAMPO GRANDE             

IMPERDIVEL OPORTUNI DA -
DE VENDO APT 1AND 2Q
SALA, COZ VARANDA, AREA
SERV PERTO DE TUDO R$
150MIL F 9.8777.1153

CASA AMARELA             

OPRTUNIDADE IMPERDI-
VEL APTO ANDAR ALTO
DECORADO COM 80M, 3
QTS, SUITE, VAR, SLP/02 AMB,
WC SOC, COZ, DCE, AR-
MARIOS, 2VG, LAZER COM-
PLETO, R$ 559 MIL, ACEITAM.
FI NAC, FONE 986967550/
30375200/991919003 CRECI
9355J

DIVERSOS LOCAIS          

OPORTUNIDADE UNICA

PARA MORAR E INVESTIR

FLAT COM QUARTO, WC

SOCIAL, COZ, SALA TODO

MO BILIADO, SERVICO DE

CAMAREIRA, 1 VAGA, ELEV,

LAZER COMPLETO, R$ 200

MIL, AC.FINAC, TELEFONES:

999184740/986967550/30375

200 CRECI 9355J

RIO DOCE                 

VENDE-SE APTO EM RIO
DOCE, TODO REFORMA DO
OU TROCO POR PON TO
COMERCIAL DE PRE FEREN-
CIA QUE JA ESTEJA ALU-
GADO. NA 4 ETAPA, 2
QUARTOS, OTIMA LOCAL-
IZACAO, PROXIMO A PARA
DE ONIBUS, MERCADIN-
HOS, PADARIA E OUTROS.
CONTATO COM O PROPRI-
ETARIO F 9.8553.2515

TAMARINEIRA              

LP395 OTIMO APTO C/65M,
3QTS, SLP/02AMB, WC SOC,
VAR, COZ, 1VG, R$ 220MIL,
AC.FINAN, LIGAR FONES:
991919003/986967550/30375
200 CRECI 9355J

ROSARINHO                
LP329-IMPERDIVEL OPOR-
TUNIDADE EXCLUS. EDF,
PEDRA SITIO DA ROSEIRA
APTOC/82M 3QTS, SUITE
COM ARMARIOS, SALA P/
02 AMB, COZINHA C/AR-
MARIOS, WC SOCIAL C/
BOX, DCE, VARANDA, TO-
TALMENTE NASCENTE, EL-
EVADOR, SALAO DE FESTA,
PISCINA COM RAIA, PLAY,
QUADRA, 2VGS COBERTAS,
AC. FINANC. R$ 490 MIL F
98696.7550

TORRE                    
LP 238 OPORTUNIDADE
APTO TODO REFORMADO
E DECORADO COM 62 M
,1 QTS, SLP/02 AMB, COZ,
WC SOC, WC DE SERV, 1VG,
ARMARIOS, ELEV, SL FESTA,
PLAY, QUADRA, R$ 285MIL,
AC.FINAC, LIGAR FONES:
991861864/999184740/98696
7550/30375200 CRECI 9355J

LP315 APTO 86M,3 QTS,
1STE, WC SOC, SLP/02 AMB,
COZ, VAR, DCE, 2VG, TODO
COM ARMARIOS, PISC, SL
DE FESTA, PLAY, R$ 500MIL,
AC FINACIAMENTO, LIGAR
F:991919003/986967550/
30375200 CRECI 9355J

CASA FORTE               

OPORTUNIDADE APTO DE

ALTO PADRAO C/225M 4

QTS, 3SUITE, VAR, SLP/03

AMB, COZ, DCE, AREA DE

SERV, WC SOC, TODO COM

ARMARIOS, 2VGS, R$ 1.250

MIL, AC FINAC. MARQUE

SUA VISITA COM OS NOS-

SOS CORRETORES FONE

991919003/986967550/30375

200 CRECI 9355J

DIVERSOS LOCAIS          

LP379 IMPERDIVEL OPOR-

TUNIDADE APTO TOTAL-

MENTE NASCENTE C/ 133

M, 1STE, SLP/02 AMB, VAR,

COZ, DCE, TODO COM AR-

MARIOS, WC SOCIAL, 1VG,

ELEV, R$ 350MIL, AC.FINAC.

MARQUE SUA VISITA COM

OS NOSSOS CORRETORES

LIGAR FONES: 991919003/

30375200/986967550 CRECI

9355J

CANDEIAS                 

02 PAVIMENTOS, 04 QUAR-
TOS, TERRENO 15X34. EX-
CELENTE LOCALIZACAO.
NEG. URG. (81)99704-5593.

OLINDA                   
LP 673 LINDA CASA EM
OURO PRETO PROX DE
TUDO COM 200M, 5QTS, 2
STES, SL P/ 02AMB, COZ,
AREA DE SERV, DCE, TER-
RACO, WC SOC, DCE, 1VG
DE GARAGEM, LAJEADA,
MARQUE SUA VISITA COM
OS NOSSOS CORRETORES,
AC.FINAC, R$ 430MIL, FO -
NES:999184740/986967550/
30375200CRECI 9355J

PIEDADE                  
03 QTS, SENDO 01 SUITE
100 AV: COM. R$ 550 MIL-
(81) 99704-5593

CANDEIAS                 
12X30. RUA ABDO CABUS.
MURADO E ATERRADO. R$
270 MIL.(81)99704-5593.

2014M2 ESQUINA BOAS
RES. 350 M DA AV: COM.
R$1.500,000 (UM MILHAO E
QUINHENTOS MIL)- (81)
99704-5593

54X30. 1,5KM DA AV. COM-
ERCIAL. RUA RIO BONITO.
R$400 MIL. (81) 99704-5593

ALUGO TERRENO 15X30,
RUA PROX A IGREJA DOS
MORMONS, A 60M DAS 03
FAIXAS. R$ 2 MIL (81)99704-
5593.

ALUGO TERRENO 15X30,
RUA PROX A IGREJA DOS
MORMONS, A 60M DAS 03
FAIXAS. R$ 2 MIL (81)99704-
5593.

BARRA DE
JANGADA         

(CURCURANA) 25X20, 500
M2, MURADO, ATERRADO
NEG. URG. R$ 200 MIL- (81)
99704-5593.

BARRA DE
SIRIN HAEM       

24 X  35, POS BEIRA MAR.
NEG. URG. LOTEAMENTO
MARTINANDA SOL. TEL: (81)
99704-5593.

A N U N C I E  C O N O S C O
( 8 1 )  3 4 2 5  5 8 3 1  /  5 8 8 2

1 imóveis apartamentos � casas com-
erciais � outros 2 Veículos automóveis � motos e bicicletas

caminhões � outros

Recife, sexta-feira, 8 de julho de 2022
Fo l h a d e P e r n a m b u c o

15 Classificados
3 Oportunidades � empregos � negócios 

� locadoras � outros 4 Diversos � comunicados � serviços
profissionais � outros

Apartamentos
IMÓVEIS
Vendem-se

1

EDITAL DE PROCLAMAS
07.07.2022

O Bel. LOURIVAL BRITO PEREIRA, Oficial do Serviço Registro Civil das 
Pessoas Naturais e Casamentos, do VIII Distrito Judiciário, com sede à rua 
S ã o  M i g u e l  n º  11 6 ,  b a i r r o  A f o g a d o s ,  R e c i f e - P E .  
www.cartoriodeafogados.com.br. Faz saber que estão se habililitando a 
casar-se por este cartório os seguintes contraentes. BRUNO FELIPE 
CARDIAL DA ROCHA CARVALHO E BRENDA CAMILA RIBEIRO 
BEZERRA DE OLIVEIRA; BRUNO FELIPE NOVAES DE SOUZA E 
FERNANDA VÍVIAN DALTRO ALENCAR; JOÃO CABRAL 
CAVALCANTI E SÔNIA MARIA DA SILVA; LUCAS MATEUS ALVES DA 
SILVA E DARIANNE BERNARDO SACRAMENTO; LUIZ JOSÉ DA SILVA 
E LINDINALVA SEVERINA DA SILVA; MAX HENRIQUE GONÇALVES 
DE LIMA E KARINA XIMENES LIRA; MAURILIO DA SILVA CASTRO E 
ASHLEI CAYMMI DE ALBUQUERQUE LAURINDO; PEDRO AUGUSTO 
REIS CORREIA BUENO E REBECA OLIVEIRA SALES LIMA; RONOEL 
PEREIRA DE LUCENA E ADRIANA SONIA DA SILVA; SAULO NETO 
BEZERRA DA SILVA E POLLYANA SILVA LEMOS; ; Se alguém souber de 
algum impedimento, acuse-o para fins de direito no prazo da Lei. Dado e 
passado Nesta Capital. Recife, 07 de julho de 2022.

DIRETORIA ESTADUAL DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL DO 1º GRAU
EDITAL DE INTERDIÇÃO

A Doutora Wilka Pinto Vilela, Juíza de Direito da 5ª Vara de Família e Registro Civil da Capital, em virtude da lei, 
FAZ SABER a todos, quanto o presente edital virem, ou dele notícias tiverem e a quem interessar possa que por 
este Juízo e Diretoria situados à Av. Desembargador Rodolfo Aureliano, s/n, Ilha Joana Bezerra, tramitam os 
autos da AÇÃO DE INTERDIÇÃO do processo judicial eletrônico sob o nº 0046263-97.2016.8.17.2001, proposta 
por EDUARDO BELTRAME e ROGÉRIO BELTRAME, em favor de JANE GALVÃO BELTRAME, cuja Interdição 
foi decretada por sentença nos seguintes termos de seu dispositivo: "SENTENÇA (...) Ante o exposto, 
considerando tudo mais que dos autos consta, bem como o parecer da representante do Ministério Público, julgo 
parcialmente procedente, o pedido, e, em consequência, decreto a incapacidade relativa de JANE GALVÃO 
BELTRAME, anteriormente qualificada, declarando-a incapaz, em caráter relativo, de reger os seus bens e sua 
vida financeira e econômica, razão pela qual nomeio como Curador, EDUARDO BELTRAME, também 
qualificado, que terá poderes limitados aos atos de mera administração dos bens da Curatelada, nos termos dos 
artigos 1.767, I do Código Civil c/c art. 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, mantendo em seu poder 
dinheiro da curatelada no limite necessário para as despesas ordinárias, com expressa proibição de o Curador 
contrair empréstimos ou quaisquer outras obrigações em nome da Curatelada, sem prévia autorização judicial, 
observando-se no mais os estritos limites previstos nos art. 1.740 a 1.754 do Código Civil. Com o trânsito em 
julgado, conforme artigos 755, § 3º e 759 do CPC, c/c artigos 29, V; 92 e 93 “caput” e parágrafo único, da LRP, Lei 
nº 6.015/1973, cumpra o oficial de Ofício de Registro Civil de Pessoas Naturais competente seu ofício, na forma 
que alude os artigos 106 e 107, § 1.º, da Lei de Registros Públicos, fazendo o registro competente. Publique-se o 
edital da curatela no órgão oficial, bem como cumpra-se as demais disposições do Art. 755, § 3o. do CPC. Após 
publicação do edital e registro da sentença de curatela, tome-se o compromisso do Curador, observando-se o 
disposto no art. 759 do CPC, obrigando se o Curador, perante esta autoridade, ao bom e fiel desempenho do 
encargo, nos limites ora impostos, conforme o que preceitua a Lei Civil. Deve-se observar o disposto no 
Provimento 03/2020 do Conselho da Magistratura. Considerando o disposto nos Arts. 88, § 1o. e 99, III do CPC e 
Art. 10, § 1o., I da Lei 17.116/2020, deve a parte Autora comprovar o pagamento das despesas dos atos descritos 
no Art. 755, § 3o. do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias e, após, a Diretoria de Família cumprir o que for necessário. 
Custas satisfeitas. Sem honorários sucumbenciais. Intimem-se. Após as providências de estilo, arquivem se os 
autos. Ciência ao MP. Recife, 21 de fevereiro de 2022. WILKA PINTO VILELA Juíza de Direito" E, para que chegue 
ao conhecimento de todos, partes e terceiros, passa o presente edital. RECIFE, 5 de abril de 2022, Eu, MARINA 
FERREIRA MARINHEIRO, DIRETORIA ESTADUAL DE FAMÍLIA E REGISTRO CIVIL DO 1º GRAU, o assino.

2º RTDPJ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO RECIFE

Rua do Imperador D. Pedro II, 289 - Bairro Santo Antônio – Recife - PE.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS

Conforme Provimento nº 20/2009 do TJPE notifico as Pessoas Físicas e/ou Jurídicas abaixo 

elencadas - para que compareçam a esta Serventia, no endereço e prazo supracitado, para 

receberem Carta Notificatória sobre o assunto abaixo especificado.

Notificante – NOTIFICADO: NOME - CPF/CNPJ - Nº CONTR – VENCTO/REF

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A – Notifica-se em relação ao não pagamento das 

parcelas vencidas e vincendas no prazo de 24 horas: MANOELA SILVA ALBUQUERQUE MELO, 

01043629440, CCB 27420201131070, OP C000002301, 06/04/2020, RM FASHION COMERCIO 

VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA; RM FASHION COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E 

ACESSORIOS LTDA, 35301508000104, CCB 27420201131070, OP C000002301, 06/04/2020. 

Recife - PE, aos 08/07/2022

Zuleide Coelho Farias de Oliveira - Oficiala de Registro Interina

2º RTDPJ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO RECIFE

Rua Imperador Dom Pedro II, 289 - Bairro Santo Antônio – Recife - PE.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

Faz saber aos interessados que foi requerida pelo Banco do Nordeste S/A a Notificação por EDITAL das pessoas a 
seguir descritas, residentes no município de ARARIPINA – PE, em virtude de o procedimento de notificação 
anteriormente realizado por este Cartório de Títulos e Documentos ter restado frustrado, uma vez que os 
destinatários não foram encontrados nos seus respectivos endereços, informados pelo próprio requerente. O 
presente Edital tem por finalidade dar ciência aos notificados de que o(s) instrumento(s) contratual (ais) abaixo 
identificado(s), de sua responsabilidade, encontra(m)-se inadimplido(s). Tal situação, de acordo com a cláusula 
“VENCIMENTO ANTECIPADO” do(s) instrumento(s) contratual (ais)  ou das Disposições Gerais aplicáveis ao(s) 
instrumento(s) contratual (ais) celebrado(s) com V.Sa., permite que o Banco, de pleno direito, antecipe o vencimento 
de todos os instrumentos de crédito de responsabilidade do Emitente/Creditado, exigindo o imediato pagamento de 
todas as dívidas vencidas e vincendas, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial. Por 
oportuno, informamos que, em razão do inadimplemento do(s) instrumento(s) contratual (ais) sobredito(s), estão 
sendo considerados vencidos antecipadamente todos os financiamentos concedidos a V.Sa. por este Banco. 
Nestas condições, solicitamos de V.Sa. a gentileza de comparecer à agência do Banco credor - Agência Araripina – 
Rua Joaquim Rodrigues Nogueira, 116 – Centro - Araripina/PE, com o fim de regularizar a pendência no prazo de 24 
(vinte e quatro) horas, contado do recebimento desta, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais cabíveis. 
Por este edital ficam notificados, para possíveis impugnações, as seguintes pessoas: 

Recife 
PE, aos 08/07/2022 – Zuleide Coelho Farias de Oliveira – Oficiala de Registro Interina

NOME DO MUTUÁRIO    -   
CNPJ/CPF   - INSTRUMENTO DE CREDITO -  NÚMERO DA OPERAÇAO – DATA DO INST. DE CREDITO: 
MARIA DELMONDES SILVA – 78332645472 – CCB – OP B900371901/001 – 23/10/2019 – CLELIO MARCOS 
CORDEIRO HOLANDA - CLELIO MARCOS CORDEIRO HOLANDA – 88408175491 – CCB – OP B900371901/001 
– 23/10/2019; JOSE DIAS LACERDA – 19465475491 – CED. RURAL HIPOTEC – OP 10150A800018601003 – 
06/03/2008 - C. PAR. CMP/AS/CNF.DIV – OP 10150B400361301002 – 30/09/2014; GERSON CORDEIRO 
JAQUES – 78019402415 – NOTA CRED RURAL – OP 10150B200398601002 – 21/11/2012 - CCB – OP 
10150C100393701001 – 24/08/2021; JOSE EDNALDO DE MORAIS ALVES – 08909977485 – CED RURAL 
HIPOTEC – OP 10150A800133201004 – 03/10/2008  - C. PAR.CMP/AS/CNF.DIV – OP 10150B400342401002 – 
30/09/2014; FRANCISCA JOSEFA COELHO – 98553311420 – CED RURAL HIPOTEC – OP 
10150A800073301004 – 25/05/2017 - C. PAR.CMP/AS/CNF.DIV – OP 10150B400420501002 – 25/05/2017. 

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias 

Urbanas no Estado de Pernambuco

 EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA DOS TRABALHADORES DA 
OPERAÇÃO DA COMPANHIA HIDROELÉTRICA DO SÃO FRANCISCO – CHESF

O SINDURB-PE, por seu Presidente, o Sr. José Hollanda Cavalcanti Júnior, convoca todos trabalhadores da 
operação da Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF no estado de Pernambuco a participarem da 
Assembleia Extraordinária virtual (pelo aplicativo Zoom), conforme quadro abaixo, para se reunirem em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 dos interessados, e em segunda convocação, 30 minutos após, com 
qualquer número de presentes, com a seguinte ordem do dia: 1. Apresentação da proposta de implantação de 
jornada de Turno com 8h de trabalho, conforme Cláusula Décima Segunda - Regime de Turno do ACT Específico 
Chesf 2022/2023, para deliberação e implantação; 2. O que ocorrer?. 

Recife, 07 de julho de 2022. José Hollanda Cavalcanti Júnior - Presidente do SINDURB-PE 

REGIONAL

RECIFE

RECIFE
RECIFE

PAULO AFONSO

DEPARTAMENTO

DOOS

DONR

DOTS
DOSP

INSTALAÇÃO
SE T. VILELA / SE MACEIÓ /

SE ANGELIN / SE BONGI / SE
SUAPE II / SE MIRUEIRA / SE
RECIFE II / SE JOAIRAM / SE

PAU FERRO
SEDE DA CHESF
SEDE DA CHESF

USINA LUIZ GONZAGA

CALENDÁRIO DAS ASSEMBLEIAS

13/07/2022 ÀS 10:00h
(pelo aplicativo Zoom)

13/07/2022 ÀS 10:00h (pelo aplicativo Zoom)
13/07/2022 ÀS 10:00h (pelo aplicativo Zoom)
12/07/2022 ÀS 16:00h (pelo aplicativo Zoom)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO 
NO ESTADO DE PERNAMBUCO – SITRAMICO/PE, por seu presidente infra-assinado, convoca, com base 
nos arts. 84, 85 e 87 do Estatuto Social do SITRAMICO/PE, todos os associados e não associados deste 
Órgão de Classe que se encontram em pleno gozo de seus direitos sindicais, em especial os empregados da 
empresa VIBRA ENERGIA S/A, antiga PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A., lotados em Pernambuco, para 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE),  que será realizada no dia 10/07/2022, na sede do 
Sindicato, situado na Avenida Recife, nº 2751, no Bairro do Ipsep, na Cidade do Recife, Pernambuco, em 1ª 
convocação às 07:30 horas e em 2ª convocação às 08:00 horas, onde será discutida a seguinte ordem do 
dia: 01) Discussão acerca do andamento da ação civil proposta contra a Fundação Petrobrás de Seguridade 
Social – Petros (Processo nº: 0009002-30.2018.8.17.2001); renúncia de poderes da advogada 

 ou requerimento de 
desistência da referida ação. Outrossim, fica ressaltado que na hipótese de ausência de trabalhadores e/ou 
manifestação/votos na AGE, o Presidente do Sindicato ficará autorizado a deliberar junto com os demais 
diretores do Sindicato acerca da desistência da demanda em epígrafe. Recife, 04 de julho de 2022.

VALMIR JOSÉ MARINHO FALCÃO
Presidente

Trícia Farias 
Almeida (OAB/PE - 33.524) e deliberação acerca da contratação de novo advogado

2º RTDPJ - REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO RECIFE

Rua Imperador Dom Pedro II, 289 - Bairro Santo Antônio – Recife - PE.
 EDITAL DE NOTIFICAÇÃO  

Faz saber aos interessados que foi requerida pelo Banco do Nordeste S/A a Notificação por EDITAL da(s) 
pessoa(s) a seguir descrita(s), residentes no município de OLINDA – PE, em virtude de o procedimento de 
notificação anteriormente realizado por este Cartório de Títulos e Documentos ter restado frustrado, uma vez que 
os destinatários não foram encontrados nos seus respectivos endereços, informados pelo próprio requerente. O 
presente Edital tem por finalidade dar ciência aos notificados de que o(s) instrumento(s) contratual (ais) abaixo 
identificado(s), de sua responsabilidade, encontra(m)-se inadimplido(s). Tal situação, de acordo com a cláusula 
“VENCIMENTO ANTECIPADO” do(s) instrumento(s) contratual (ais)  ou das Disposições Gerais aplicáveis ao(s) 
instrumento(s) contratual (ais) celebrado(s) com V.Sa., permite que o Banco, de pleno direito, antecipe o 
vencimento de todos os instrumentos de crédito de responsabilidade do Emitente/Creditado, exigindo o imediato 
pagamento de todas as dívidas vencidas e vincendas, independentemente de aviso ou interpelação judicial ou 
extrajudicial. Por oportuno, informamos que, em razão do inadimplemento do(s) instrumento(s) contratual (ais) 
sobredito(s), estão sendo considerados vencidos antecipadamente todos os financiamentos concedidos a V.Sa. 
por este Banco. Nestas condições, solicitamos de V.Sa. a gentileza de comparecer à agência do Banco credor - 
Agência Abreu e Lima – Av. Duque de Caxias, 952-956 – Abreu e Lima/PE, com o fim de regularizar a pendência 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contado do recebimento desta, sob pena de serem adotadas as medidas 
judiciais cabíveis. Por este edital ficam notificados, para possíveis impugnações, as seguintes pessoas:

J B S GESTAO EM RECURSOS HUMANOS EIRELI – 03116601000152 – CCB 3202018231314 – OP 
B800003401/006 – 11/09/2018 - CCB 320201935384 – OP B900001501/005 – 26/02/2019

 Recife PE, aos 08/07/2022 – Zuleide Coelho Farias de Oliveira – Oficiala de Registro Interina

NOME DO MUTUÁRIO    -   CNPJ/CPF   - INSTRUMENTO DE CREDITO -  NÚMERO DA OPERAÇÃO – 
DATA DO INST. DE CREDITO

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS DE RAÇÕES BALANCEADAS 
PARA ANIMAIS, NAS INDÚSTRIAS DE ABATE DE AVES E DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE 
CARNE DE AVES E AVÍCOLAS, NAS INDÚSTRIAS DE PREPARAÇÃO E 
CONSERVAÇÃO DO PESCADO E FABRICAÇÃO DE CONSERVAS DE PEIXES, 
CRUSTÁCEOS E MOLUSCOS, NAS EMPRESAS DE CRIAÇÃO DE CRUSTÁCEOS, 
PEIXES E MOLUSCOS, E NAS INDÚSTRIAS DE FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE 
CARNE NO ESTADO DE PERNAMBUCO - SINTIRACAMPE.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
O Presidente da Entidade supra, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os 
associados quites e em gozo dos seus direitos sociais para participarem da Assembleia Geral 
Ordinária, a ser realizada no dia 23 de julho de 2022, às 08:00 horas, em primeira convocação com 
a presença de 50% dos associados com direito a voto e em segunda convocação, às 09:00 horas, 
com qualquer número de associados presentes, na subsede social, situada na Rua Viscondessa 
do Livramento, nº 54, Sala 01, Derby, Recife – PE, a fim de deliberar, na forma estatutária, sobre a 
seguinte ORDEM DO DIA: a) Leitura e aprovação da Ata da Assembleia anterior; b) Apresentação 
e Deliberação das peças que compõem os Balanços Financeiros e Patrimonial do Exercício de 
2021, instruídas com o parecer do Conselho Fiscal; c) Relatório da Diretoria, do período de 
novembro de 2021 à junho de 2022; d) Prestação de Contas do período de novembro de 2021 à 
junho de 2022; e) Assuntos diversos do interesse da categoria. Recife, 08 de julho de 2022. 
ANTONIO RICARDO MOURA DE MATOS, Presidente do SINTIRACAMPE. 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO COMÉRCIO DE MINÉRIOS E DERIVADOS DE PETRÓLEO NO 
ESTADO DE PERNAMBUCO – SITRAMICO/PE, por seu presidente infra-assinado, convoca, com base nos 
arts. 84, 85 e 87 do Estatuto Social do SITRAMICO/PE, todos os associados e não associados deste Órgão de 
Classe que se encontram em pleno gozo de seus direitos sindicais, em especial os Empregados em 
Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, lotados em Pernambuco, para Assembleia Geral 
Extraordinária que será realizada no dia 10/07/2022, na sede do Sindicato, situado na Avenida Recife,  2751, no 
Bairro da Ipsep, Recife/PE, em 1º convocação às 08:30 horas e em 2ª convocação às 09:00 horas, onde serão 
discutidas respectivamente as seguintes ordens do dia : 01) Discursão e aprovação ou não da Pauta de 
reivindicação para renovação da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) ou Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) 
2022/2023; 02) Deliberação para aprovação ou não da unificação de pauta de reivindicação com outros 
sindicatos ou federação da mesma categoria; 03) Discussão e aprovação ou não de aumento da mensalidade 
sindical; 04) Discursão e aprovação ou não da taxa assistencial, bem como autorização para desconto em folha, 
além do repasse de 10% (dez por cento) da contribuição arrecadada para a Federação Nacional, ficando desde já 
assegurado aos interessados o direito de oposição ao desconto da eventual contribuição assistencial aprovada, 
que deverá ser protocolizada no prazo de 10 (dez) dias após a assembleia, cuja carta de oposição deverá ser 
entregue individualmente em duas vias junto à Secretaria da Entidade, no horário das 08:00h às 11:00h, de 
segunda-feira a sexta-feira, ou mediante carta registrada (com AR), com postagem individual e 05) Deliberação 
acerca de outorga de poderes para o Presidente do Sindicato assinar ou negociar CCT ou ACT, em conjunto ou 
separadamente. Recife, 06 de julho de 2022.- VALMIR JOSÉ MARINHO FALCÃO - Presidente

Cooperativa do Agronegócio da Cana de Açúcar - AGROCAN

Edital de Convocação
COOPERATIVA DO AGRONEGÓCIO DA CANA DE AÇÚCAR – AGROCAN, NIRE – 264.0001842-
1, CNPJ 10.258.246/0001-11, CONVOCA os senhores cooperados para ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA a ser realizada  aos 18 (Dezoito) dias do mês de Julho do ano de 2022 (dois 
mil e vinte e dois), no auditório  do Sindicato dos  Cultivadores de Cana-de-Açúcar, no Estado 
de Pernambuco – SINDICAPE,  à Rua Grasiela nº 50, bairro da Imbiribeira, Recife/PE, CEP 
51.170-480,  em primeira convocação às 08:00 (oito horas), com a presença de 2/3 (dois 
terços) do número de cooperados; em segunda convocação às 09:00 ( nove horas) com a 
presença da metade mais um dos cooperados, ou ainda, em terceira e última convocação, às 
10:00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: Eleição do presidente e vice presidente; Outros assuntos de 
interesse da sociedade.
NOTA – Para efeito de quorum, declara-se que o número de associados nesta data é de 
24 (vinte e quatro) cooperados. Recife, 08/07/2022. Bernardino José Soares Brandão-
Presidente.

ROMILDO PACHECO DA SILVEIRA, Oficial de Registro Civil e 
Casamentos do 10º Distrito Judiciário Tejipió, Recife-PE 
CALÍOPE JOSÉ MONTEIRO DA SILVEIRA, 1º Substituto, 
Fazem saber que estão habilitados para casar-se por este 
Cartório os seguintes contraentes: 1-MARCELO MACÊDO 
ALVES E CÁSSIA REGINA DINIZ RÓ, 2-THIAGO HENRIQUE 
XAVIER E VITOR HENRIQUE SILVEIRA MOTA, 3-SANDRO 
SOUZA DE MELO JUNIOR E STEFFANY DAYANE MACÊDO 
CORDEIRO, 4-THAYSA MARIA BRAIDE DE MORAES 
CAVALCANTE E POLLYANA SILVA DO MONTE ACIOLY, 5-
DIOGO RAFAEL DE PAIVA LOURENÇO E TATHYANA DANTAS 
DA SILVA, 6-PEDRO ORLANDO ARGEMIRO DE MELO SILVA E 
CECILIA RAQUEL RIBEIRO FERREIRA, 7-ANDERSON FELIX 
VIRGINIO E VIRGINIA ELISABETE DA SILVA CALAZANS, 8-
JOSUÉ UMBELINO DOS SANTOS E ECILEIDE PEREIRA DE 
OLIVEIRA, 9-JEFFERSON VENTURA DA SILVA E SHEYLA 
AUGUSTA DA SILVA, 10-ALEX GOMES DE FRANÇA JÚNIOR E 
ADRIANA MARIA DA SILVA. Se alguém souber de algum 
impedimento, acuse-o para fins de direito, no prazo da lei. Dado 
e passado nesta cidade do Recife -PE, em  07/07/2022.

Apartamentos
IMÓVEIS
Alugam-se

1
Casas
IMÓVEIS
Vendem-se

1

Terrenos
IMÓVEIS
Vendem-se

1
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PARLAMENTO 
Parlamento europeu aprovou nesta semana
uma resolução que condena os assassinatos

de Dom Philips e Bruno Pereira.6 Radar
INCLUI BRASIL, MUNDO E ÚLTIMAS

O
prefeito de Afogados da Ingazeira, Sandrinho Palmeira, ainda
comanda a comemoração dos 113 anos de emancipação
política do seu município, no Sertão do Pajeú. A cidade

colocou em sua programação a 16ª edição da Expoagro, evento
muito aguardado após dois anos de paralisação pela pandemia.

O pré-candidato a deputado federal Pedro Campos (PSB)
aproveitou para visitar a cidade e foi ciceroneado, além do prefeito,
pelo pré-candidato a deputado estadual e ex-prefeito José Patriota
(PSB). Outros pré-candidatos também marcaram presença.

Entre a política e a administração, Sandrinho vive a expectativa
para que a Expoagro bata recorde de público neste ano. 

O evento, que vai até o dia 11 de julho, terá atrações como João
Gomes, Naiara Azevedo e Dorgival Dantas, entre outros artistas e
bandas.

Uma festa do agro e 
da política

CARLOS

contato@carlosbritto.comBlog do Carlos Britto
@blogcarlosbritto

Britto
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O acidente da deputada
A deputada estadual Dulci Amorim (PT) sofreu um acidente de

carro na manhã desta quinta-feira (7), na BR-407, próximo à
comunidade do Mandacaru, zona rural de Petrolina. Com ela,
estavam duas assessoras de imprensa e um amigo. Apesar do susto,
todos estão fora de perigo, segundo relatório médico. Tudo leva a
crer que o veículo que levava a parlamentar teve uma pane
elétrica. Com isso, a caminhonete em que estavam mais quatro
integrantes da equipe de marketing da deputada, e vinha logo
atrás, não conseguiu evitar o choque traseiro. O veículo é locado
pela Alepe. Usando a rede social, Dulci agradeceu a manifestação
de carinho de todos. 

COM O LÍDER > Em Arcoverde (PE), no Sertão do Moxotó, o
prefeito Wellington Maciel, o ‘Wellington da LP’ (MDB), anunciou
oficialmente a pré-candidatura a deputado estadual do seu líder do
governo, vereador Luciano Pacheco (MDB). Será a terceira vez que
Luciano participa da corrida eleitoral. Em 2020, no pleito
municipal, obteve mais de 9 mil votos.

ALINHADOS > Em Araripina, sertão do Araripe, o prefeito
Raimundo Pimentel UB) e o seu vice Evilásio Mateus (UB) vivem
uma relação cada vez mais amistosa. A dupla comemorou que,
após concluir a pavimentação em intertravado de toda a Vila
Cagepe, em Lagoa do Barro, zona rural, a prefeitura está iniciando
a pavimentação no distrito de Nascente. A ação é fruto de uma
parceria entre prefeitura e Codevasf, através de emendas do
senador Fernando Bezerra Coelho (MDB) e deputado federal
Fernando Filho.

PARCERIA > O deputado federal Eduardo da Fonte (PP)
anunciou a liberação de meio milhão de reais para o início da
construção do Hospital do Câncer do Araripe. O projeto é uma
iniciativa do deputado, em parceria com a deputada estadual
Roberta Arraes (PP). O espaço será construído em Araripina e vai
atender milhares de pacientes da região.

JUNTAS > Hoje o coletivo Juntas Codeputadas (PSOL) cumpre
agenda no Recife e vai dar a largada na pré-campanha de reeleição
2022. A programação conta com a participação no lançamento do
livro ‘Sem Medo do Futuro’, de Guilherme Boulos, que confirmou
presença, e apresenta a candidatura à reeleição das codeputadas
estaduais Jô Cavalcanti, Joelma Carla e Kátia Cunha. No próximo
pleito, as também codeputadas Carol Vergolino e Robeyoncé Lima
lançam-se candidatas a deputada federal.

Após sucessivos escândalos, o primeiro-ministro
anunciou sua renúncia. Ele permanece no cargo
até que seja escolhido o seu substituto

Boris Johnson
renuncia no
Reino Unido

Recife, sexta-feira, 8 de julho de 2022

Folha de Pernambuco
politica@folhape.com.br - (81) 3425-5870

Premier sofreu com esvaziamento
do seu governo e crises constantes

DANIEL LEAL/AFP

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANATINGA

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO: 009/2022. COMISSÃO: CPL. MODALIDADE: Concorrência 003/2022. 
NATUREZA DO OBJETO: serviço. OBJETO: Contratação de empresa de engenharia 
para construção de sistema de abastecimento de água da zuna rural do município de 
Tupanatinga - PE, conforme projeto. VALOR MAXIMO ACEITAVEL R$ 5.081.286,02 
(cinco milhões oitenta e um mil duzentos e oitenta e seis reais e dois centavos), 
ABERTURA DAS PROPOSTAS: 08/08/2022 às 10:01. O edital está disponível: site ou 
https://www.tupanatinga.pe.gov.br ou através do e-mail licitacaotupanatinga@outlook.com. 
Fone 87 3856-1156.

Tupanatinga, 08 de julho de 2022

Saulo do Nascimento Freitas
PRESIDENTE DA CPL.

P ressionado por escânda-
los consecutivos, Boris
Johnson anunciou ontem

sua "dolorosa" renúncia à lide-
rança do Partido Conservador.
Contrariando seus críticos, con-
tudo, disse que continuará como
primeiro-ministro interino até
que o processo de escolha do seu
substituto, que pode levar meses,
chegue ao fim. 

O golpe derradeiro contra o pre-
mier conservador, que concluiu
no ano passado o divórcio britâ-
nico da União Europeia (UE), foi
a renúncia de quase 60 integran-
tes do seu Gabinete em menos de
48 horas, movimento que o pre-
mier tachou de "excêntrico". Nun-
ca antes um governante britânico
viu um esvaziamento tão grande
em tão pouco tempo, sinal da di-
mensão da perda de confiança
em Boris.

Fuga de 
controvérsias

O premier dos cabelos bagun-
çados é notório por seu perfil
performático e atrapalhado, mas
também por uma habilidade fora
do comum de se esquivar de con-
trovérsias para permanecer no
poder. Desta vez, contudo, suas
aptidões políticas não foram su-
ficientes para mantê-lo no cargo
que ocupava desde 2019, quando
foi eleito líder do Partido Con-
servador prometendo concluir o
Brexit a qualquer custo.

Ainda assim, conseguiu uma
vitória derradeira: sua sobrevida
enquanto o sucessor é escolhido.
Vários aliados defendiam que Bo-
ris saísse de imediato e que um
outro nome fosse designado para
comandar o Reino Unido interi-
namente. O premier, contudo, in-
dicou nomes para substituir as
baixas em seu Gabinete e conse-
guiu sobreviver por mais tempo.
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