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pnncÂo nr,rrnÖxrco N" 2022.2007-00risn,t\{-{s
) tr{unicipio cle Lirrroei¡'o clo }ìorte. através clo seu Plegoeiru. torna público
ros inte¡'essados que lealizará PreEào Eletonico N' 2022.200?-00I¡SEM.A.S.
DE PREçOS VISANDO FLTTURAS E EVENTUAIS AQUI'aI9ß$GISTRO
iIç i DE \,IATERIAIS eERMAIvIENTES pE rscRmóRlo, REFRIGElAÇ .+O S INTORMATICA PARAATENDER ¡\S NECESSIDADES Då SE)RETARIA DB AssIsrENCtA soclAt, po l,lr.¡xtciplo DE LItvIoEIRc)
)O NORTEiCE, A ¡lartir da data 28 de julho cle 2022. üs 09:r)0mín, horùrio
le Brasíli¡- estri nberto o prazo para caclas$"arnenio de prcpoËtrl no site: n,rvr\'.
roltalcleconrpras¡rrrblicns.com,br. ¡rrnzr-r cle encd:'arnento para caclostlo dc plo¡osta: 10i03i2021, ás ù9it:O0rxin. Inicio clg Sessão tlc I)isputa: 10r08i2022. ás
l0l¡:00r¡irr. para maìores infornrações llroculsl.tra sala de rcuniðeg da Conrísrào, Rua Cel. Arrtôrrio.loaquírn n." 2t21. Cenl.ro -.Lirnocirt'¡ do Norte - Ceará.
rcs hor'ár:ior de 08hQ0¡nirr ús 13h0O¡nin, errr clias úteis. ou airsr,és do site: TC'B
- Tribtural cle Co¡rtas do Bstaclo clq Cesrá, Linroeiro do NortiCE, 26 de julho
le 2021 - PALTLO \¡ICTOR FARIA.S PIIiHEIRO * Pregoeir.o.

Avlso

DE

LIcrrA,ÇÀo

pnrcÀo ¡r,¡tRoNrco
) \,tunicípío

N" 2022.1 907.00tisrcsA

Lirnoeiro do Noftc. efral'És clo seu Pregoeiro. torna ¡rúblico aos
nteressaclos que realizalii Pregño Eletrôníco No 2022.1907.001,'SECSA. para
rEGrsTRO DE PREçOS VTSANDO FUTURAS E EVENTLTATS AQUISTcle

;örs oe

MEDTcAMENTos. i\,IATERle¡s vËoIco-HosprrALAREs.
\I4BULATORIAL. ÐE CONSUT4O E PERMANENTE PÁ.RAUSO GERAL
un¡vÉs DA sEcRETÁ,RIA DE sAUDE oo lrt¡NlcÍpro DE LIMoETlO¡q NORTE, A ¡:aÍir da data 28 de julho cle 2022. às 09:00rnin, horátio

Llia.

le
está atrer{o o prazo para caqlasfuamento de pr.oposta no site: n.w'w-.
l,crtalclecornpras¡rublicas.conr.br'. prazo de encerrame¡rto ¡rara cadastro de Pro¡osta: 09i08,'2012. ás 09h:00rnin. Inicio da Sessâo de Ðisputa: 09,¡08i2012^ ás
i0h:00nrin. ¡rarn rnaiotes infolmacõeg procurâr na sala de reuniðes da Co¡nis;ño. Rua Cel, .ir'ntônio Joa<¡uim n" 2121. Ccrrt¡'o - Limoei¡'o do Norte - Ceará,
tos horários de 08h00nrin ás l3h00nri¡r. enr diag úrteis. ou ntravés do sitc: TCE
- Tríbunal dc Contar do Estaclo do Ccará, Linioe.iro do l.ioftciicE. ?ó ctc julho
|e2022 - PAULO VICTOR FARIAS PIì\¡I{EIRO - Pregoeiro.
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N" 2022.0607.002,,s8spoRl
Mrnícípio cle Lh¡oeiro clo ìrorte, através do sen Pregoeírrc. torna pútrlico

ros interesssclos qrre realizur'* Pregào Eletr'ônico N'2023.0ó0?.0021SESPORT,.
rs¡'n REOISTRO DE PREçOS VISANDO FLITURAS E E\:ENTLï.A.IS ¡\QLII-

;tçÖrs

DE EeL'tpAi\fENTos rARA lNsrelaçÄo DE AcADEMTAs Ao
JLTNTO A SEC:R,ETARIADE DESPORTOS Ë JIÍVËNTLIDE DO
vtUNICiPlo DE LIMOEIRO DO NORTEiCE. A partir da clata 2E clc julho <.le
t022. àç;09:00rnin, horário cle Brasília, estri abelto o ptazo puro
cada*tramerrto
le proposln rro síte: rvvrrv.poflaldecorn¡rrnspublicag.coru.br. ¡rrazo dc cncerl?nenio para caclastro dc pro¡:osta: I t/0812021, ás 09h:00mhr. Inicio da Se¡são
lc Dísput.1: I t¡08,'2022, ág l0h:00nrin. para rrrriores infor:nações plÕcur'ür nâ
,ala cle lcr¡¡ri,5es d¡ Conrisgão. Rr¡¡ Cel. Antônio Joaquim rro 2I21, Centro
-.inroeìr"o do Nolte - Ccará, nos ho¡'ár:iers de 08h0rlnrirr ás 1jhOOlnin. enr dias
¡teis. ou alravés clo sìte: TCE - Tlibr¡nal cle Contas clo Esiado do Cear¿i. Linro-
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Ne 141, quarta-fe¡ra, 27 de Julho de 2022

rssN 1677-7069

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIfVJOEIRO DO NORTE
Avrso DE ucllAçÄo
pREGÃo EtEtRÖNtco Nr zo2z,t9o7¡01/sEcsA

09/08/7-02.2 às 08h00mln, Aberturâ das Propostasr 09108/2A22 09:00mln. lnlclo da
t)lsputa de Lances às 09h00mln dla 09/08/2022 (horárlo de Brâsllla), Sollcltåções de
esclareclmento accrca do edlt¿l devcråo ser onvladas ao ender€ço eletrônlco:
llcltacao.mpe@gmail,com.

O MunlEfplo dc Llmoe¡ro do Norte, ôtravés do seu PreSoelro, torna públlco aos
lntêressados que realhará pregão Eletrônlco Nc 2022.1907.001./SECS^, para Re8lstro de
Preços v¡s¡ndo futuras e eventuals aqulslções de medlcamentos, m¡tertals médlcohospltalares, âmbulâtorlal, de consumo e petmânente para uso gerâl através da Secretarla
de S¡úde do Munlcfplo de L¡moeiro do Norte, A partlr dð dat¡ 28 de lulho de 2022, às
09;00mln, horárlo de BÌasflla, €stá aberto o Þrå2o Þata cadastramento de proposta no sltei
ww.portaldecomprâgpubllcas,conr.br, prazo de encerfðmento para cadastro de propostal
09108/2022, às 09hr00mln. lnlcio da Sessão dc olsputa: 09108/2022, às 1oh:Oomtn, parã
malores lnformações procurar ha sala de reunlões da comlssão, Rua Cel. Antônlo Joaqulm
nc 2121, Contro. Umoelro do Norte - Ceará, nos horár¡os dc 08h00mln às 13h00nln, cm
dlas útels, ou atrevés do slte: lCE - T¡lbunal de Contas do Estado do Ceará.

Maranguape/CE,25 de lulho de
JOsÉ ESTELITA DE AQUINO
PreEoelro

PREFEITURA MUNICIPAL DE
AVTSO

MARCO

I
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DE r.rcrTAçAo

PREGÃO ETEÍRONICO N1 2SI2O22

C PL,

Limoelro do Norte/cE, 26 de fulho de 2022
PAUTO VICTOR FARIAS PINHEIRO

AVTSO DE LtCtTAçÄo

PRECÄO ETETRôNtCO

N¡ 2022.2007.00r/SEMAs

O Munlcfplo cle Llmoelro do Norte, através do seu Pregoeiro, torna públlco aos
lnteressados quc reallzorá Pregão Elctrönlco N0 2022.2007.001/SEMAS, pôra Reglstro de

Preços vlsando futuras e eventuals aqglslções de materlals petmanentes de escrltórlo,
rcfrlgcr¿ção e lnformótlca para atender as treccssldadcs da Sccrct¡rla de Asslstêncla Soclôl
do Munlcfplo de Limoelro do None/CE. A partlr da data 28 de Julho de 2022, às 09r0omtn,

horárlo de 8r¡slllô, está aberto

o

Marco-CE,26 de Julho de 2022.
ANÀ GLAISY FROTA OSTERNO TEORNE
Secretárla de Asslstência Soclãl

prazo pô.a cðd¡stramento de propost¡ no s¡te:

www,porteldecornpraspUbllcas.cotn,br, prazo de encerramento þârâ cadastro de propostaì
L010812022, às 09h:00m1il. lnfclo da Sessão de Drsputa: 7010812022, à5 loh:Oomtn, para
môlores lnformações procurar nã salâ dc reunlöe5 da Comlssão, Rua Cel, Antônlo lo¿qulm
ne 2121, Centro - Llmoelro do Norte. Ceará, nos horários de 08h00min às 13ho0mln, em
dlas útels, ou otravés do sltc: TCE - Trlbunôl de Contas do Est¡do do Ceôrá.
Llrnoelro do Norte/CE, 26 dc Jqlho de 2022
PAULO VICÌOR FARIAS PINHEINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA
AVTSO DE LtCtfAçÃO
TOMADA DE PREçOS N' 2607.0U2022 . SECUtl

A Comlssão Permanerte de Llcltaçäo da Prcfcltur¡ do Munlcfplo de MADATENA- torna Þlibllco, para conheclmento dos lnteressados que no próxlmo dia 15 de Agosto
de 2022 às 09h00mln, na Sede da Prefeltura locallzada na Rua Augusto Máximo Vlelr¡,80,
Centro, estará reallzando llcltação, na modalidâde TOMADA DE PREçOS¡ crltérlo de
JulS¿nonto MENOR PREçO GLOBAI, tombado Eob o no 2607.01/2022 - SECU['f, com o
scSulnte objero: coNTRATAçÃo DE EMPRESA ESPECTALTZADA pARA CONSTRtiçÄO DE UMA
qUADRA POLIESPORIIVA COSERÍA NO DISTRIIO DE UNIAO, NO [¡UNICIPIO DE
MADAIÊNA/CE, o qual encontra-se ¡â integra na Sede da Comlssão de Llcltaçåo, locallzada
no endereço aclm¿ descr¡to,
Malores lnfoflnaçðes através do sltc www.tce.cc,gov.br
c.nrall:
llcltàmadalena2021@gmall.com ou na sala da Comlssåo de Llcltação, ño horár¡o de
07h30min às 11h30mln e de 13h30mln às 16h00min.

PREFEITIJRA MIJNICIPAL DE MILHÃ
Àvtso DE ucrTAçÃo
TOMADA DE pREçO5 N¡ 22O7.Or122-tP
O ¡,1unlÊlp¡o de Mllhã, através da Comlssão Permanente de Llcltaçåo - CPL,
torna público que se encontra à disposlção dos lnteressôdos, o Êdltal de licitação na
modalldade fomada de Preços, nq 2207.O1/?2-IP, do tlpo menor preço, vlsando à
Contrataçãg de sery¡ço5 de engenharla para Construçgo dÊ Cobertura de Quâd¡a
PolleSportlva, padrão FNDE, locallradô no Dlstrlto de Balxa Vercle no Mqnlclplo de
Mllhã/ce, conforme projcto básico, A reallzar dia 16 de Àgosto de 2022 às 09:00 horas,
malores informações nð sala da Comlssão de l"icitaçåo, sltuada na Rua Pedro José de
Ol¡volra 406, Centro - Mllhã - Ccará, das 08r00h às 17:00h pclo tclofonc (85) 99684,6419
e no $lte: www.tcc,ce.gov.br,

CE

e o

Madalena /CE, 26 de Julho de 2022.
LEII.A ATINK DOS SANTOS VIÍIRA

Presldente da
lnterina

CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
AVTSO DE UCTTAçÄO

coNcoRRÊNctA pÚBucA Ne 7o,o2t 12022-cp

A Comlssão Permanente de llcltação da Prefe¡tura Munlclp¡l de Maracanaú
torna públlco que às 09:00 (novel horas do dla 31 de agosto de 2022, na salâ da Comlssão
Permanente de Ucltaçåo, locallzada na Avenida Durual Tomaz de Souza, N¡ 150, ConJunto
Jcrclssatl l, nesta cidade, rccebcrá documcnto dc habllltação c Þropostas dc prcços, þara
a reall¡açåo de llcltação na modalldôde Concorrêncla Públlca, tlpo menor preço global,
tombðda sob o n' !0,02712022.CP, que vers¡ acerca dr contratação de empresa parô
pavlmentaçåo da Rua Àntônlo Cosmo Bras¡1, Balrro
drenôBem, terraplânagem
Mucunã/açanaú, em M¿rac¿naú/CE, tudo conforme cspcclflcaçôes contldas no edltal e
seus ônexos, podendo ser o òresmo adqulrldo Junto à Comlssão Permanente de Ucltaçåo
no endereço já cltado, ¿ p¿rt¡r da publlcação deste Avlso, no horíirlo de 08:00 às 14:00

e

hores.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PACUJÁ
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÄO ELETRôNICO NE

505.02/2022

Contratanter Sccretarla de Educação. Contratârla: DIGITAIPAR INtORMAfICA LTDA, com o
valor de RS 7.385,94 (Sete mll, trezentos e oftenta e clnco reals e noventa e quarto
centavos), SYSMA SOLIçöES LfoA, com o valor de RS 41.519,88 (Quarenta c urn nìll,
quinhentos e derenove reals e oltenta e oito centavos) MPN EQUIPAN4ENTOS E SERVIçO5
[TDA, com o valor de RS 53.732,00 (Clnqucnt¡ e trôs mll, setcccntos e trlnt¿ c dols reals),
INFORSISTËI\4 CoN4ÉRCIO Ë SERVIçoS ['fDÀ, com o valor de R$ 19,499,95 (derenove mtl,
quatrocentos e novcnta c novc rcals e novcnta e clnco cent¿vosl. Obleto: Aqulslção de
Materlal Permanente destlnados â Secretarla de Fducação do Munlclplo de f,acujá - CË.
Prozo de VIBênclat 3f/72/2022. orl8em dos Recursos: Dotação Orçanrentirl¡:
L8,O7.L2.!22.0052.2.0132 - elemento de despesa:4.4.90.51.00 3.3.90.39.00. Ass¡na pela
Contratada: Marclo Lufs Flnk, Alexandro Dlego Delal, Marlane Peres Nobre, Marla,lose Dlas
de Almelda, Asslna pelo Contratante: Breno de Abreu Lopes - Secretário de Educação.
PacuJd-CE, 16 de junho de 2022.
AV|SO DE AD¡UDTCAçÄO E HOMOT.OGAçÃO
pREcÃo Er.EfRÔNlco Ne 060s.02/2022

ObJeto: Aqulslção de lvlaterlal Permanente dostln¿dos a Secretarla dc Educação do
Munlcfplo de Pacujá - CE. Vencedorr SYSMA SOl.lçÕES l.TD , com o valor de RS 41:519,88
(Quarenta e um nìll, qulnhentos e dezenove reals e olterìta e olto centavos) N¡PN
EOI.JIPAMENTOS E SERVIçOS LTDA, com o vâlor .le Â5 53.732,00 (Clnquenta e três rnil,
setecentos e trlnta e dols reals), lNFoRslsTEM coMÉRclo E sERvlços LTDA, com o valof
de RS 19.499,95 (dezenove mll, quatrocentos c ñoventa e novc rcals e noventa e clnco
centavos).

Maracanaú.CE, 26 de julho de 2022,
ANDERSON GAZETTA DE SOUSA
Presldente dã cPL
AVISO DE CHAMADA PrJEuCA Ne 14.009/2o22.CHp

A Comlssão Perm¿nente de tlcltação da Ptefeltura Munlclpal de Maracðnðú

tornâ públlco que às 09:00 (nove) horas do dla 30 de
de 2022, nâ sala da Com¡ssão
Permanente de licltação, locallzada nð Aven¡da Duryal
Tomor de Souza, ne 150, Conjunto
^Bosto
Jcre¡slatl l, nesta Cldade, receberá os drrcumeñtos de habllltação pâra a realì¡ação da
Chamada Públlca, tombada sob o n' 14.009/2022-CHP, que versa scerèa do
crcdenclemento dc cmprosa esÞoclallrada para teallzação dc acrulçoi de asslstência à
saúde, na área de radlologla, compreendendo exames de mamografia, densltometrla óssea
e tomo8rofla computadorl¡ada, paro complement¿r ¿ Rede Asslstenclal de S¡úde do
Munlcfplo de Marðcånaú, tudo conforme especlflcações contldas no Anexo ao Edltal,
podendo ser o mesnro adqulrldo junto à Comlssão Permanentc de Ucttação no endcreço
Já cltado. a partlr da publlcação deste Avlso. no horárlo de 08;OO às 14:OO horas.
Maracanaú-CE, 26 de Julho de 2022.
ANDERSON GAZETTA DE SOUSÀ
Presldente da Comlssão

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
AV|SO DE UCTTAçÃO
PREGAO EtEIRôNICO Ne s.005/2022-pE

A Prefclturð Munlclpal de Mâronguapc por melo do Prcgoelro Oftclal desta
munlclpalld¡de, torn¿ públlco quc se encontra à dlsposlçðo dos lntõressados o EDITAI
DE PREGAO ELETRONICO N0 05.005/2022P8, que tem como objero ¡ prestação de
s€rvlços rJe castração com procedltìentos pré-operätórlos (exames laboratorlals
hemograrna comÞleto, Jejum, trlcotomla e lnternaçåo), trânsoperâtúrlo lctrurgla de
esl6rlllzação para fêmeas ovarlossalplngg hlsterectomla e para machos orqulectomla) e
Þós.operatórlo (asslstêncla ao ahÍnal até a retlrâda dos pontoe), enì cáei e gatos (de
ruô ou domlclllados) no nìunlclplo, nccessárla para atendcr a dÊmânda de controle
populacloôal e ldentlflcação de cães e Batos atrðvés de servlço de castração de
lnteresse da Secrctarla Munlclpal da Saúde de Merenßuape/CE.
O Edltal poderá ser obtldo no slte do BgM através do endereço elctrônlco

http://www.bbnìnetlÌcltacoes,com.br/ou llcltacoes.tce.ce,gov,bt. O receb¡rneilto das
propostas através do slte do BBM dar-se-á do dla 27107/2022 àE 08h00mtn até o dla

w

!îo tu¿un.¡lo

pod. 3oi vodflcndo ño

h(p://w.ln.sov.b/ùur.ntl.ldxdn,htnl, polo.¿dl¡o

051020¡20727002U

Adjudlco e tlomolo8o o Prescntc Proccsso de Llcltação na Forma d¡ Lc¡. Breno
de Abreu [opes - Ordenador de Despesas da Secretaria de Educação. Data: 16 de Junho de
2022.Pâculá . CE, 26 de julho dc 2022.
BRENO DE ASREU TOPES
Ordenador de Dcspesas d¿ Sccrct¡rla de Educação

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTEIRAS
AV|SO OE HOMOTOGAçÄO

tËt!Ão Ne 1/2022
Obleto: allenaçào dê bens móvc¡s conslderados lnservfve¡s, pcrtcn.cntes ao patr¡mônlo da
Prefeltura MuniclÞal de Porteiras/CÊ, conforme esÞeclflcações arrresentadas no Édltâl
Convocatór¡o, Arrematantes: Alesandro de Ol¡veira B¡rbosa, braslleiro, solteiro,
comerclante, portador do CPÊ n0 105,550,023-57, corn endereço resldenclal na CE 040, KIV
35, ftatacas, s/n, no Munlclplo de Aqulraz . Ceará, vencedor lunto ao(s) lot€{s} lote 01 pelo
valor llquldo de RS 920,00 (novecentos c vlnte rcals)j lote 02, pelo valor liquldo de RS
998,50 (novecehtos noventa e olto reâls Ê clnquenta centavos); lote 03, pelo valor llqulclo
de RS 3.221,50 (três mll, duzentos vinte e um reals e clnquenta centavos); lote 04, pelo
vôlor lfquldo de RS 1,000,00 {hum mll rcals); lotc 05, pelo v¿lor lfqu¡do de RS 900,00
(novecentos reals); lote 06, pelo valor líqu¡do de RS 101.,00 lcento e om reals); lote 07,
pelo valor llquldo de RS 432,00 (quâtrocentos trlnta e dols reals) e lote 09, pelo valor
llquldo dc RS 185,00 (cento oltcDta c clnco rc¿ls)i Antonlo Glldevan da Sllva, brasllelro,
casãdo, autônomo, portador do CPF n0 144,221.233-00, resldente nâ Rua Fränclsco
Fllguelra Sailpå1o,009, Balrro Entre Rlos, nesta Cldade de Portelras - C€ara vencedor junto
aos lote 08, pela quantla llqulda de RS 853,00 loltocontos sessenta e três re¿ls); Edllanlo
Alves Cãmpos, bras¡leiro, casado, autônomo, portador do CPt n0 632.602,203.72,
resldente na Rua Fronclsco Fllguelra Sampalo, 0015, Balrro €ntre Rlos, nesta cldade dc
Portelrðs . Ceará, vencedor junto ao lote 10, pcla quantla llqulda de RS 4,100,00 (quatro
mll e cem reals);sér8lo Pedro Alves dos Santos, brasllelro, casado, !utônomo, portador do
CPf n! 083.210.563-13, resldente na Praça 25 de rnarço, s/n, Balrro Centro, nest¡ Cldode
de Porte¡ras - Cèará, vehcedor Junto aos lote 11 pela quantla llqulda ¿e RS 6.500,00 (sels
mll e qu¡nhentos reals)i lote 1,1, pela quôntlã lfquldã de RS 10.000,00 (dez mll reaisl e lote
15, pela quant¡o llquida de RS 12.000,00 (dore mll reois); José Eernardo dos s¡ntos,
brasllelro, cesado, åutónorno, portâdor do ClrF îs 214.25\.243.72, rerldente na rua
Gullherme Couto,78, ba¡rro Nossa Senhora da Concelção, nesta cldade cle Portelras Ceará, vencedor lunto ao lote 12, pela quantla llquidð e cen¡ de RS 6.500,00 (sels mjl e
qullìhcntos reaìs); c Àdemar Tôvarcs Llrnelra, br¿sllelro, casado, portador do CPF n0
Oochotr¡o !¡rl¡ldo dhl!ilDonro.onlorña MP ñe 2,200 2 d¡24/08/7001,
quc ¡nrlfo] D ùiln'olÍu¡rtr d. Chîvc¡ Púhlh¡s !r¡dlî[. ' ICP-8r¡rSl.
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Vrce-procu radora-geral da Repúbtica;
Lindôra Araújo. pediu arquirramento das
cpnctusõeé da CPI da Cov¡d alegando
sinceridade:de Botsonaro na defesa
da ctoroquína
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Roberto Cláudio'(PDT) tem,
por enquâ¡¡to, apoio de FDI
PSD e PSB, ¡iras pode soúrar
ainda PSDB e Cidadàr¡ia,
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Edentrevista ao O pOVO,
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que está em diálogo aberto
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com R€gobre o quadro elei-

toral- O vereador tem rei¡nião coÌ. o ex-prefeito na

prórima quinta-feira,

,
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En-quanto esteve.na moda, a cloroquina pouco teve a ver com
.A. partib d?s evidênqas científicas "
de sua ¡nuUlidatig foi um instrunleìrto político (e comerciai em
alguns hæpitais e planos de saúde).
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Ex-p.rrefeito ile Fortaleza;

IGNORANCIA

a çþeeridaCe d¿eonyrcçS.o.
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Pr€g6io

maioi da corridâ etèatoraf, à ftÊnt€ do gn¡po c0ú.denado petd ex-griverùaaöf:
C¿nilo Sânte¡¡a (pI), que
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A diterença ênEe

Exiõti:m dois tþ:os deignorância- A pleaae aquela qug mesmo
podenlo ser siDcera, é instnrmentalizada. Og cardeais que
mandaram Giordano Bnrno ¡nra a fogueira podian ac¡rditar
que a'Ilerra era ñxa, mes estavam interessados també¡D êm
pr€sen¡er seu poder. Quando a IrnquisiEão chegeea à Bahi4
seu6 defensores queriam também tomar 3s propricdadrb
es!a. mesur¡. in;stnrpentalizqÉo
dös þdeus- No século
"t, eüropeualiireutou o a¡tissemitismo

2û2¿¡ft.rl.l.
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Em øoeo, Soisonam demitiu dois ministos da Saúde poqug
não qcreditavam nas virtudes da doroquina; Bn¡no metiase com oo¡ltismos. Luiz Henrigue Maodetta e Nelson ÎÞich
ntrnca se Eeteram so6 mágca.s e não foram qireimados. Um
terraplanista convicto pode ter acreditado sinceramente que a
'
cloroquina cootrolaria a Covid-lg.
ele e Bolsonaro está. ua persistência da
conviçção do capiËo e, soùretudo, Do fato de ter se baseado
nessa crença,sin¿eDa para demitir dois ministps, irradiando
a superstição enquanto pessoas morri¡m- Regrste"se que
óinguém morFeu porque o vi2itrho achava que a Tqrra grrava
eñ iorno- do So[ e, desde o ñm da Inquisiçãq,ninguém foi
queimado porissb.
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beça- de chapa (Roberto
Cláudio) e e vic€ (Domingos
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Gonçalves,
preJeito do EusébioAinda resta sef preenchida, no entanto, a vege qera o
Senado,.que não t'em indica-
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