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ELEIÇÕES EM JUAZEIRO 

Reta final das convenções é  
marcada por reviravolta política

A disputa pré-eleitoral em Juazeiro do Norte está sendo marcada por 
muitas reviravoltas. O maior exemplo dessa verdadeira gangorra é o pré-
candidato do PDT, Gilmar Bender, que nos últimos dias oscila entre ser 
líder da oposição e a possibilidade de perder a própria legenda. Beneficiado 
com as idas e vindas, o pré-candidato do Podemos, Glêdson Bezerra, acabou 
emplacando uma aliança com o PSD de Giovanni Sampaio e Normando 

Sóracles. Podemos e PSD esperam uma adesão de Bender. Na situação, 
o prefeito Arnon Bezerra (PTB) conseguiu o apoio do PT. A decisão do 
Diretório Nacional gerou uma crise com a maioria dos petistas que 
defendem candidatura própria. Seguem indefinidas as pré-candidaturas de 
Ana Paula Cruz (PSB), Aurélio Matias (PCdoB) e Nelinho Freitas (PSDB), 
todos com convenção marcada para esta terça-feira (15). POLÍTICA | PÁG. 3   

De 15 a 21 De setembro De 2020  ano 22  número 2970  Preço: r$1,50     

A PANDEMIA NÃO ACABOU

População desrespeita 
o uso de máscaras e 

promove aglomerações 

METROPOLITANA | PÁG. 5   

As recomendações de distanciamento social e do uso de 

máscara como prevenção ao novo coronavírus são feitas 

desde meados de março, antes dos primeiros registros da 

covid-19 no Cariri. Contudo, se antes muitas pessoas não 

respeitaram a orientação, as aglomerações se tornaram 

ainda mais frequentes e fáceis de serem observadas a 

cada avanço da reabertura econômica. Nesta segunda-

feira (14), o Cariri entrou na fase 4 do plano de retomada, 

ficando autorizada a realização de eventos com até 100 

pessoas, mas seguindo todos os protocolos sanitários.
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A PREOCUPAÇÃO em relação à covid-19 deve 
ser uma preocupação constante para qualquer 
gestor, para qualquer autoridade sanitária. 
GLAUCIANE TORRES - SECRETÁRIA DA SAÚDE DE JUAZEIRO 
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Opinião

CARTA

A quarta fase no plano de retomada econômica 
tem início nesta semana. Como sempre, 
devemos lembrar que a pandemia ainda não 
acabou e que o perigo ainda existe.              
A prevenção deve ser levada em consideração 
e não podemos relaxar para que a situação         
não saia do controle. Devemos ficar atentos. 
A saúde é primordial e cada vida importa.

RAFAEL SANTOS, JUAZEIRO DO NORTE
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

EDITORIAL

Até os anos 1950, o Brasil não co-
nhecia muito bem o sentido da pala-
vra “inflação”, que passou a ser utili-
zada graças à linguagem tecnocrática 
dos anos 1960, após o golpe militar e 
a chegada ao poder de uma geração 
de jovens economistas, como Delfim 
Netto. O brasileiro referia-se ao au-
mento do custo de vida causado pela 
depreciação da moeda e do valor de 
compra dos salários como “carestia”.

O feijão, o arroz, a farinha ou o 
transporte coletivo aumentavam de 
preço? Era a carestia que aumenta-
va! A palavra inflação ganhou po-
pularidade ainda maior com a crise 
do petróleo nos anos 1970 e, com 
os sucessivos e fracassados planos 
econômicos dos governos Sarney e 
Collor, nos anos 1980, ela passou a 
frequentar as conversas em família, 

nos bares, entre amigos e, é claro, nos 
bancos e no comércio.

Compras diárias no supermer-
cado, moeda perdendo valor todos 
os dias, desespero dos trabalhado-
res, judicialização em massa por 
parte dos servidores, cuja remune-
ração virava pó todos os meses, eis 
alguns dos terríveis efeitos da infla-
ção brasileira. Somente com o Plano 
Real, em 1994, é que a luta contra a 
inflação realmente começou a dar 
resultados efetivos.  

De tudo isso, restou a imagem 
de uma figura mitológica, o dragão, 
como símbolo do fenômeno infla-
cionário. Era o “dragão da inflação” 
que atormentava a vida das famílias 
e destruía a economia nacional.

Jair Bolsonaro, o presidente aci-
dental, corre sério risco de passar à 

História como o responsável pela 
volta do dragão da inflação ao Brasil. 
Com o pagamento do auxílio-emer-
gencial, inicialmente repudiado por 
ele e por Paulo Guedes, o desgasta-
do ministro da Economia, as portas 
para o retorno da inflação estão aber-
tas novamente. Além disso, tem-se 
uma brutal queda de arrecadação e  
o pesado “lobby” pelo desrespeito ao 
teto de gastos públicos.

A pandemia está na raiz de to-
dos os problemas. A desculpa para 
gastar muito, em especial, com po-
líticas assistencialistas combatidas 
por Bolsonaro e seu grupo duran-
te as eleições e no primeiro ano de 
seu governo. Agora que a meta é 
assegurar a reeleição, vale tudo!  
Até mesmo destruir a economia a 
médio prazo e permitir que a infla-

ção volte galopantemente.
A inflação só não se manifestou 

ainda porque a depressão econômica 
fez com que as pessoas diminuíssem 
seus gastos a níveis mínimos. Se hou-
ver uma pequena retomada da eco-
nomia, faltarão matérias-primas, não 
haverá como se retomar a produção 
e os preços vão subir por simples de-
ficiência na oferta. Em paralelo a isso, 
ter-se-á o rombo nas contas públicas, 
que obrigará o Governo Federal a 
emitir moeda e, com isso, desvalori-
zar radicalmente o Real.

Bolsonaro poderá ser reeleito, 
como Dilma o foi. Assim como ela, 
contudo, poderá ser derrubado no 
início de seu segundo mandato. 
O dragão da inflação não perdoa 
a ninguém. Nem o povo, nem os 
governantes. 

O  DRAGÃO  VOLTOU
Jair Bolsonaro, o 

presidente acidental, 
corre sério risco de 
passar à História 

como o responsável 
pela volta do dragão 
da inflação ao Brasil. 
Com o pagamento do 
auxílio-emergencial, 

inicialmente repudiado 
por ele e por Paulo 

Guedes, o desgastado 
ministro da Economia, 

as portas para o retorno 
da inflação estão 

abertas novamente. 
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O ano de 2020 definitivamente não 
está sendo fácil. Devido à pandemia des-
te novo Coronavírus (Sars-cov 2), todo o 
mundo sofreu alterações sejam compor-
tamentais ou econômicas. Não poderia 
ser diferente no processo eleitoral vin-
douro, devido a atual conjuntura e pela 
Emenda Constitucional n. 107/2020, 
que alterou a data para o dia 15 de no-
vembro, assim como outras mudanças.

O conjunto de novas proibições pelo 
Tribunal Superior Eleitoral ditam um 
novo aspecto destas eleições: o clima de 
incerteza e suspense em relação ao com-
portamento do eleitor. As disputas tra-
dicionais sempre foram marcadas pelos 
comícios, as grandes carreatas e o mo-
vimento de apoiadores e/ou militantes 
declaradamente aguerridos e ativos em 
defesa dos candidatos. Porém, devido às 
medidas de distanciamento social e as 

normas eleitorais que irão restringir tais 
práticas, notar-se-á um clima de suspen-
se em relação à exposição da população 
votante seja do lado A, B ou C.

O eleitorado também estará mais 
distante quanto a expor sua posição e 
preferência. Claro que não posso aqui 
generalizar e defender a tese que todo 
o eleitorado estará menos participativo, 
ainda haverá as movimentações tradicio-
nais de apoiadores, sejam em redes so-
ciais, manifestações individuais públicas 
ou em grupos organizados e até padro-
nizados por cores e bandeiras em alusão 
ao partido/candidato. Isto, praticamente 
não há como superar, contudo, não será 
a regra, ficará restrito aos apoiadores 
mais engajados no processo eleitoral.

Os desafios para perceber qual can-
didato estará melhor avaliado pela po-
pulação e crescendo na preferência ou 
também reduzindo suas chances será 
difícil. Até os métodos tradicionais de 
pesquisas eleitorais sofrerão com este 
comportamento anômalo e inconstan-
te do eleitorado. Isto, em se tratando 
de eleições majoritárias (para prefeito 
e vice-prefeito) já será complicada de 
estimar, mais difícil ainda, será as elei-
ções proporcionais (para vereadores) 
nos municípios, sejam em pequenos 
ou até mesmo nas grandes metrópoles. 

Até mesmo no dia do pleito eleitoral, 
por não haver biometria e a extensão do 
horário de votação das 7 horas da ma-
nhã às 17 horas da tarde, com a rapidez 
para evitar ao máximo as filas, em muito 
será parecida com as votações de segun-
do turno para Presidente da República, 
com aquela falta de empolgação caracte-
rística do dia.

Lógico que o componente digital irá 
ajudar a definir os rumos destas eleições. 
Claro que ele é importante, mas o ma-
rketing digital atende um número espe-
cífico – ainda que grande - de quem tem 
acesso à internet. A batalha das redes 
sociais, as lives (ou “livemícios”) e cam-
panha pelo Whatsapp não serão, contu-
do, suficientes para vencer a guerra, pois 
lhes faltam o contato real com o eleitor, 
tornando tudo mais imprevisível.

As eleições de 2020 serão, definiti-
vamente, estranhas e cheias de surpre-
sas a partir da apuração dos resultados. 
Com expectativas frustradas, mudanças 
repentinas e a insegurança, já habitu-
ais nas campanhas, mas ampliadas, por 
aqueles que concorrem aos cargos públi-
cos eletivos. Ao que espero, no exercício 
pleno da cidadania manifestado no di-
reito ao voto, que a democracia seja, de 
fato, a verdadeira vencedora neste ano já 
tão bagunçado. 

SERÃO ELEIÇÕES ESTRANHASSERÃO ELEIÇÕES ESTRANHAS
Marcel Roosevelt 
Marinho
BACHAREL EM FILOSOFIA 
(UFC); BACHAREL EM 
DIREITO (URCA); PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO - URCA 
CAMPUS MISSÃO VELHA.
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OS CHEFES das organizações criminosas, quase todos, estão 
presos e dão ordem de dentro do presídio, e o fazem não 
mais por ligação telefônica, mas através de aplicativos e 
redes sociais. GUSTAVO HENRIQUE CATANHÊDE – PROMOTOR DE JUSTIÇA  
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CARTA
A Romaria de Nossa Senhora das Dores traz a 
Juazeiro milhares de romeiros vindos de todas as 
partes. Fiéis que acreditam na oração, que têm na fé 
um combustível que os move. O mínimo que nós, 
juazeirenses, podemos fazer é ser gentis com eles, 
que vêm de tão longe e merecem todo respeito 
possível. Foi pelas mãos de muitos deles que nossa 
cidade cresceu, então nada mais justo.

FRANCISCO LIMA, JUAZEIRO DO NORTE
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Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

“Larga o osso, Lula!” e “O fracasso da 
esquerda idiotizada” são títulos de artigos 
escritos, recentemente, por Eliane Conta-
nhêde, no Estadão, e Clovis Rossi, na Folha. 
Elio Gaspari escreveu, na Folha: “A cadeia 
de Lula virou seu melhor palanque”, onde o 
comparou a Getúlio Vargas na Prisão.

O que não deixa de ser uma injustiça, 
pois Getúlio foi um grande estadista. Recen-
temente, a inconsequente presidente do PT, 
Grace Hoffmann, comparou Lula, num ges-
to de imbecilidade, ao grande Nelson Man-
dela. Este construiu uma Nação, enquanto o 
outro destruiu.

Eu poderia citar aqui dezenas de opini-
ões. Mas, encerro com essa: “Carta aberta 
a Lula”, de Tito Costa, 92 anos, advogado, 
prefeito de São Bernardo do Campo (1977- 
1983) pelo MDB/PMDB, quando teve atu-
ação destacada nas greves de metalúrgicos 
no ABC Paulista durante os movimentos 
de oposição à ditadura militar. Foi também 
constituinte (1987 - 1988). 

Lula tem se comportado como um des-
preparado e inconsequente, como foi quan-
do presidente, inclusive indicando um poste 
para lhe suceder, para continuar brincando 
de Brasil. A sua derrocada, e do Brasil, co-
meçou no seu primeiro governo, com o men-
salão, quando colocou toda culpa nos seus 
aliados que indicaram pessoas desprepara-
das de valores para serem Ministros.

Na verdade, você, presidente, é quem 
devia fazer a seleção dos melhores para car-
gos tão importantes. Hoje você se acha pre-
so, condenado por vários crimes, inclusive a 
destruição da Petrobras e, praticamente, to-
das as estatais – e, por que não dizer, do pró-
prio País? E o seu comportamento é de um 
homem desprovido de qualquer valor moral.

Você constituiu os melhores e mais ca-
ros advogados do país. Tudo bem, isso prova 
que vivemos em plena democracia. Deixe 
que eles lhe defendam. O seu papel, como 
cidadão, é cumprir a lei que jurou cumprir 
como presidente. Começa que você, como foi 
indiciado e condenado em várias instâncias, 
não pode ser candidato a coisa alguma, mui-
to menos presidente. E você, provando falta 
de nível, fica desrespeitando as leis e o provo 
brasileiro. “Forçando a barra”, como se diz.

Para fechar este artigo, transcrevo tre-
cho da carta que Tito Costa lhe escreveu: 
“Meu caro Lula, permita-me escrever pu-
blicamente, diante da impossibilidade de 
nos falarmos por pessoa, com a fraqueza dos 
tempos de nossos seguidos contatos – você 

presidente de sindicato e eu, Prefeito de 
São Bernardo. Não vou falar das greves que 
ocorreram em 1979-1981, que projetaram 
seu nome no Brasil e no exterior. 

Não quero lembrar os dias angustiantes 
da intervenção do Sindicato em 1979 e da 
violência que seguiu com prisões, processo e 
a sua detenção pelo DOPS. Todos esses fa-
tos sempre foram acompanhados por mim, 
juntamente com Teotônio Vilela e Ulisses 
Guimarães. Não falo das reuniões de ma-
drugada adentro, em São Bernardo, em meu 
apartamento com pessoas importantes, in-
clusive Dom Claudiu Hummes.

Eram os primórdios de uma carreira 
vitoriosa como livre operário que chegou à 
presidência da República por um partido 
político que prometia seriedade na coisa pú-
blica e logo decepcionou a todos pelo desvio 
de comportamentos, abuso da condução da 
máquina administrativa. 

Você deixou escapar-lhe das mãos a 
oportunidade histórica de liderar implan-
tação de urgentes mudanças estruturais do 
país. Por isso, meu caro Lula, penso, você 
perdeu a oportunidade histórica de se tornar 
o verdadeiro líder de um país que ainda bus-
ca um caminho de prosperidade, igualdade 
e solidariedade para todos. Agora, resta à 
população brasileira viver o descaso dessa 
era de dificuldades e incertezas. Do Amigo 
Tito Costa”.

Como se vê, a democracia permite essas 
transformações. 

ISTO  É  DEMOCRACIA
Humberto Mendonça

EDITORIAL

Embora o sistema político brasi-
leiro registre uma variedade de parti-
dos, de gigantes a nanicos, a política 
nacional enfrenta uma polarização 
cujos reflexos colocam em crise a de-
mocracia brasileira. O atentado ao 
presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), 
que foi esfaqueado em ato político, 
na última semana em Minas Gerais, 
é um exemplo claro dessa crise. Em 
uma política cada vez mais polariza-
da, as reações dos eleitores brasilei-
ros foram preocupantes. Enquanto 
muitos de esquerda queriam ver o 
corte no candidato para ter a certeza 
de que tudo não passou de encena-
ção ou golpe de marketing, bolso-
naristas davam o veredicto: foi o PT 
quem mandou esfaqueá-lo.

As pessoas foram tomadas por 
certezas inebriantes que expressam 
publicamente, seja numa conversa de 
bar ou nas redes e aplicativos sociais. 
Na atual eleição, a racionalidade tem 
passado longe e o que se vê é uma 
propagação acelerada de ódio entre 
as partes. O atentado a Jair Bolsonaro 
deve ser repudiado por todos os bra-
sileiros, não importando a bandeira 
a qual defendam, como o fizeram to-
dos os outros postulantes ao Planalto. 

A operação Lava Jato colocou 
atrás das grades o presidente mais 
popular que o Brasil já elegeu. Ma-
nifestações país afora pedem pelo 
fim dos atos ilícitos, independente 
de partidos. Muitos dos nossos re-
presentantes ainda estão na mira da 

maior operação de combate à cor-
rupção do Brasil. Políticos esses que 
sonham em conseguir uma vaga 
como deputados - estadual ou fede-
ral – e senadores. 

Embora desacreditado da políti-
ca e de seus representantes, já que 
são muitos os escândalos que envol-
vem os políticos desse país, a ampla 
maioria dos brasileiros exige mu-
danças e cobra o fim da violência 
que está tornando reféns cidadãos 
em todas as cidades. 

Em meio à crise que assola o Bra-
sil, existem ainda aqueles que pedem 
a volta de regime de exceção vivido 
pelos brasileiros no golpe de Estado 
de 1964 e que durou 24 anos. De toda 
forma, diante de tantos casos de cor-

rupção, da baixa representatividade 
feminina nos espaços de discussão e 
poder e de fatores como liberdade de 
imprensa, cabe questionar: o Brasil 
realmente vive uma democracia? Ela 
apenas está em crise?

Não há dúvida de que Jair Bol-
sonaro foi vítima de um crime gra-
ve, que atentou contra sua vida. E 
o brasileiro não pode acreditar que 
isso é normal ou que foi uma sim-
ples jogada de marketing, assim 
como foram os atentados à carava-
na de Lula, em março de 2017, e o 
assassinato da vereadora do Rio de 
Janeiro, Mariellle Franco, em mar-
ço deste ano. A violência precisa 
ser combatida e repudiada, inde-
pendente de partido político. 

AMEAÇA  À  DEMOCRACIA
Embora desacreditado 

da política e de seus 
representantes, 

já que são muitos 
os escândalos que 

envolvem os políticos 
desse país, a ampla 

maioria dos brasileiros 
exige mudanças e 

cobra o fim da violência 
que está tornando 

reféns cidadãos em 
todas as cidades. 
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 Camilo Santana reuniu, nesta segunda-feira (10), toda a sua base aliada de prefeitos 
e candidatos a deputados. Pediu empenho total para reeleger o senador Eunício Oliveira.

 Camilo exigiu a vitória de Cid e Eunício nos mais de 160 municípios que fazem parte da 
sua base eleitoral. Camilo lidera a pesquisa com mais de 86% dos votos válidos.

 O prefeito de Barbalha, Argemiro Sampaio, já prevê a derrocada do PSDB no Ceará. A 
análise tem incentivado uma postura de assumir o posto de liderança do partido no Estado.

 Ao apresentar seus candidatos a deputado estadual e federal, Argemiro criticou 
duramente o governo Camilo Santana e se colocou como alternativa dos tucanos para 
o enfrentamento.

 Argemiro vai votar em Daniel Oliveira para estadual, Raimundo Matos e Roberto 
Pessoa para federais. Precisa garantir maioria aos três.

 O vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, assumiu o comando do Poder 
Executivo pela quarta vez nessa legislatura. Como prefeito interino, reinaugurou a Praça 
Padre Cícero.

 Giovanni assumiu depois do pedido de licença do prefeito Arnon Bezerra, que está 
engajado em eleger o filho, Pedro Bezerra, para a Câmara Federal. Aos mais próximos, 
Giovanni disse que está pegando gosto.   

 Mas, esqueçam a possibilidade de Giovanni ser candidato a prefeito de Juazeiro. Deve 
assumir uma secretaria de Estado. Tem toda competência para ser o novo titular da Saú-
de e o mais importante: o aval de Camilo.

 Desculpe a ignorância, Ciro Gomes se convenceu que não terá os votos do povo do Cariri?

SOMOS AGENTES INFLUÊNCIADORES
“Não se deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costumes”, 

(1Corintios 15.33).
É impressionante o poder que possui a influência. Como que o ser humano é 

envolvido pelas influências. Ele exerce e, ao mesmo tempo se deixa influenciar, seja 
pelo meio em que vive, seja por leituras, seja por amigos. As Escrituras tratam do 
assunto em diversas ocasiões. No texto acima o apóstolo Paulo exorta seus leitores 
a se precaverem das más companhias, pois elas corrompem os bons costumes, a 
boa educação, os bons princípios.

Conscientemente ou não, cada ser humano é um agente influenciador, ele possui 
alta capacidade sobre os que lhe rodeiam. E tal capacidade é tão forte que tem o poder 
de redirecionar vidas. Pessoas há que foram de tal forma influenciadas que tiveram seus 
projetos de vida, profissionais, acadêmicos e até mesmo sentimentais completamente 
mudados. Assim, toda atenção deve ser dada, por exemplo, ao comportamento, pois 
outras pessoas estão nos observando e se demonstrarmos mau caráter nos negócios, 
nas atividades, nos tratos, etc. logo pessoas que nos cercam estarão com o mesmo pro-
cedimento. Somos responsáveis por aqueles aos quais exercemos influência. 

Os agentes mais influentes certamente são os pais. São eles que continuamente 
procuram encaminhar os filhos ao melhor colégio, têm cuidado com a educação religio-
sa, com o círculo de amizades, sempre visando um futuro equilibrado e saudável para 
eles. A Bíblia faz menção de duas mulheres que exerceram influências benéficas na vida 
do jovem obreiro Timóteo, as quais são mencionadas por Paulo: “Recordo-me da sua 
fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou 
convencido de que também habita em você”, (2Timóteo 1.5). O apóstolo, aqui, destaca a 
fé sincera, não fingida do jovem, como resultado da boa educação e influência recebida 
dessas mulheres. As influências podem acontecer de formas negativas, ou positivas.

Em todas as áreas há pessoas, que receberam influência de alguém. Os viciados em 
drogas tiveram sua primeira vez quando um “amigo” lhe ofereceu para experimentar. A 
moça perdeu a inocência quando sua colega lhe contou as experiências com o namo-
rado. Os presídios estão lotados de pessoas que contam que estão ali por terem sido 
influenciadas por outras e caíram na criminalidade. Adultérios e imoralidades são pra-
ticadas por pessoas que vivem escravizadas pelas novelas nocivas. A mídia determina o 
estilo de vida das pessoas que são facilmente influenciadas ao verem seus personagens 
favoritos na TV. É o poder influenciador.

A Bíblia relata que Pedro foi um dos apóstolos mais presentes no ministério de Jesus. 
Estava sempre com o Senhor em suas caminhadas, ouviu seus ensinos e sermões, pre-
senciou inúmeros milagres e maravilhas. Porém, com a crucificação e morte de Jesus, ele 
se viu desmoronado e, numa provável fuga, decidiu largar tudo e voltar a pescaria: “Vou 
pescar”, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: “Nós vamos com você”, (João 21.3).  Pe-
dro a ninguém convidou para lhe acompanhar, porém, quando percebeu em sua volta, 
vê que outros discípulos o acompanhavam. Que aconteceu? O poder de influência que 
Pedro exercia sobre os demais. Devemos lembrar que não somos sozinhos. Nossas deci-
sões e atitudes geralmente implicam noutras pessoas. A decisão de Pedro implicou no 
desânimo de seus companheiros. Muitas vezes nossa instabilidade emocional, nossas 
indecisões, nosso comportamento agressivo causará danos irreversíveis nas pessoas 
mais próximas. Portanto, escolhamos bem as pessoas de nossos relacionamentos, pois 
elas influenciam e são influenciadas. Somos semelhantes às pessoas com as quais pas-
samos mais tempo.

Pedro como passou bastante tempo com o Senhor, certamente foi muito influen-
ciado. Mesmo depois do Senhor Jesus ter subido aos céus, Pedro foi reconhecido como 
alguém que havia andado com o Senhor: “Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, 
e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconhece-
ram que eles haviam estado com Jesus” (Atos 4.13). Pedro de simples pescador, tornou-
-se um grande expoente da fé cristã.

Conviva com Cristo e seus ensinos e seja um agente influenciador. “Como é feliz 
aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem 
se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e 
nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto 
no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera!”, (Salmos 1.1-3). 
Deus abençoe!!!
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A quarta-feira (16) 
marca o fim do prazo 
para a realização das 

convenções partidárias que 
escolherão candidatos a ve-
reador e prefeitos. Desistên-
cias e declaração de adesões 
ainda são esperadas para os 
últimos dias de articulações. 
Em Crato e Barbalha, ape-
sar de algumas convenções 
ficarem para o último dia, a 
maioria dos candidatos es-
tão definidos.

Na disputa em Juazei-
ro, está confirmado o nome 
do prefeito Arnon Bezerra 
(PTB), que terá como candi-
dato a vice o advogado Ga-
briel Santana (PT). O acordo 
saiu durante a convenção pe-
tista no domingo (13), depois 
de uma resolução do Diretó-
rio Nacional, contrariando 
a decisão municipal. A con-
venção municipal manteve 
decisão de candidatura pró-
pria, tirada no encontro de 
Tática Eleitoral. Na oposição, 
o nome do vereador Glêd-
son Bezerra (Podemos) foi 
homologado no dia 11, com 
o Giovanni Sampaio (PSD) 
como candidato a vice. Gio-
vanni é o atual vice-prefeito 
de Juazeiro, eleito em 2016 
com o prefeito Arnon Be-
zerra. Giovanni chegou a de-
clarar apoio ao empresário 
Gilmar Bender (PDT), mas 
acabou recuando.

Com a situação indefini-
da, o pré-candidato Gilmar 
Bender tem convenção mar-
cada para este dia 15, sob 
ameaça de perda a legenda. 
O desgaste ocorreu depois 
de um confronto com o pre-
sidente estadual da sigla, 

o senador Cid Gomes, que 
declarou apoio à reeleição 
do prefeito Arnon Bezerra. 
A queda de braço acabou 
enfraquecendo Bender na 
disputa e a tendência é que 
declare apoio a outra pré-
-candidatura.

Quem também está defi-
nido na disputa em Juazei-
ro é Demontieux Fernandes 
(Psol), que homologou sua 
candidatura no último dia 12. 
Demontieux terá Franco Du-
arte como candidato a vice. 
Outras pré-candidaturas da 
oposição, como Ana Paula 
Cruz (PSB), Aurélio Matias 
(PCdoB) e Nelinho Freitas 
(PSDB), também esperam 
definição. Os três realizam 
convenção nesta terça-feira 
(15). Apesar das declarações 
garantirem a permanência 
na disputa, a tendência é que 
Ana Paula e Aurélio decidam 
por alianças para apoiar ou-
tras chapas.

Crato e Barbalha
Em Crato, a disputa já 

tem três candidatos. O pri-
meiro nome a ser homolo-
gado, em convenção no dia 
8, foi o da professora Zulei-
de Queiroz (Psol), que terá 
como vice o professor Juciel 
Lima. No dia 12, foi a vez do 
médico Aloisio Brasil (Pros) 
homologar candidatura, 
no entanto sem indicação 
do candidato a vice. Outro 
nome confirmado na dispu-
ta é o prefeito Zé Ailton Bra-
sil (PT), candidato à reelei-
ção. A convenção do dia 13, 
confirmou a mesma chapa 
de 2016, tendo André Bar-
reto (PDT) como candidato 
a vice. O pré-candidato Be-
beto Anastácio (PTC) aca-
bou adiando sua convenção 
para esta quarta-feira (16). 
Não há definição se Bebeto 
continua como pré-candi-
dato ou se o partido optará 

por coligar. Também está 
indefinida a homologação 
do pré-candidato Zé Ade-
ga (PSD). Não há informa-
ção sobre sua convenção ou 
quem será seu vice.

No município de Barba-
lha, as homologações fica-
ram para o dia 16. Apesar de 
deixarem para o último dia, 
três nomes devem disputar 
o pleito. O prefeito Argemi-
ro Sampaio (PSDB), candi-
dato à reeleição, deve man-
ter a mesma chapa vitoriosa 
em 2016, com o ex-vereador 
Ernandes Garcia. O médico 
Guilherme Saraiva (PDT) 
está definido com o petista 
Vevé Siqueira como candi-
dato a vice. A surpresa é Ex-
pedito Júnior (Cidadania), 
que manteve o nome na dis-
puta depois de abrir nego-
ciação com a base do gover-
no do Estado no Município. 
Expedito reclama de falta de 
diálogo na oposição. 

Reta final das convenções 
promete mais reviravoltas 

JUAZEIRO

O ROLO compressor do governador 
Camilo e do senador Cid Gomes para 
convencer partidos da base a aderirem
 à reeleição de Arnon não foi nada fácil.

Leia rápido
A disputa pela Prefeitura de Barbalha 
terá não somente os candidatos como 
protagonistas. Representantes políticos 
locais darão suporte aos prefeituráveis. É o 
caso dos ex-prefeitos João Hilário (PDT), Zé 
Leite (PT) e Rommel Feijó (PSDB). Segundo 
o prefeito atual, Argemiro Sampaio Neto, a 
atuação de Rommel em sua campanha é 
um ato de “emprestar” o conhecimento e 
experiência que o ex-gestor teve à frente dos 
destinos de Barbalha.

As disputas no Cariri também vão contar 
com as presenças de deputados estaduais 
e federais. Alguns deles vão atuar ainda 
mais ativamente, como nos casos de 
Pedro Bezerra (PTB), em prol da reeleição 
do pai, Arnon Bezerra (PTB), e Fernando 
Santana (PT), que tem se tornado a voz 
do governador Camilo Santana na região, 
articulando inclusive diálogos com opositores 
aos indicados do governador.

O promotor de Justiça Leonardo Marinho, 
do Ministério Público do Ceará, acionou 
a Justiça Eleitoral pedindo a proibição 
de convenções presenciais em Mauriti. O 
órgão tem recomendado a realização de 
convenções virtuais no Cariri por conta da 
pandemia. Mesmo assim, partidos políticos 
não estão acatando a recomendação. As 
siglas têm deixado para realizar os encontros 
depois do dia 14, na expectativa de que o 
Governo do Ceará libere a realização de 
eventos com até 100 pessoas no Cariri. Na 
ação, o Ministério Pùblico pede à Justiça 
Eleitoral que os partidos que realizarem 
convenção presencial sejam punidos.

A Universidade Federal do Cariri está 
com inscrições abertas para selecionar a 
primeira turma do Programa de Pós-
Graduação em Ciências da Saúde. Serão 
ofertadas 10 vagas, com o objetivo de 
formar profissionais e pesquisadores, em 
nível de mestrado, das áreas da saúde e 
ciências biológicas. As aulas presenciais 
serão realizadas em 2021, na Faculdade 
de Medicina da UFCA, em Barbalha. Mais 
informações e inscrições estão disponíveis 
em ufca.edu.br.

ARNON Bezerra (PTB) terá Gabriel Santana (PT)  como candidato a vice

Divulgação

DECISÃO JUDICIAL

População de Crato fica sem 
acesso às sessões da Câmara

Apesar de estarem sen-
do realizadas regularmen-
te, as sessões da Câmara 
do Crato estão impossibi-
litadas de chegarem ao co-
nhecimento da população. 
Uma decisão do juiz da 27ª 
Zona Eleitoral, José Batista 
de Andrade, mandou re-
tirar do ar o site e o perfil 
da Câmara Municipal nas 
redes sociais (Facebook), 
durante o período de três 
meses que antecedem as 
eleições municipais de 15 
de novembro.

A decisão culminou com 
o período de excepcionali-
dade relacionado a pande-
mia do novo coronavírus 
(covid-19), que motivou 
regras de distanciamento 
que têm mantido as sessões 
remotas. Sem as sessões 
presenciais e sem as trans-
missões pelas redes sociais, 
as discussões passaram a 
ser secretas e a população 
ficou sem as informações.

A representação foi 
apresentada pelo Minis-

tério Público Eleitoral 
(MPE), que alega “prática 
de conduta vedada”. Na 
ação, o MPE diz que o pre-
sidente Florisval Sobreira 
Coriolano, como represen-
tante da Casa, vinha man-
tendo publicidade institu-
cional com a divulgação de 
seus atos, decisões e servi-
ços, o que seria vedado pela 
Lei da Eleições (9.504/97).

Com o deferimento de 
tutela antecipada, com pe-
dido de urgência concedi-
da pela Justiça, as sessões 
passaram a depender da 
imprensa para que a popu-
lação tome conhecimento 
das discussões e votações 
realizadas pela Casa. Mes-
mo com a permissão da lei 
para entrevistas e partici-
pações em programas jor-
nalísticos, a grande maio-
ria dos vereadores têm se 
negado a dar entrevistas, 
por “medo” do Ministério 
Público.

Nas últimas sessões, 
apenas os vereadores Ama-

deu de Freitas (PT), Bebe-
to Anastácio (PTC) e Jales 
Veloso (PSB) aceitaram se 
pronunciar sobre as discus-
sões e votações. A grande 
maioria alega impedimen-
to do Ministério Público. 
Procurado para falar sobre 
a decisão, o presidente Flo-
risval Coriolano disse que 
não queria se manifestar 
sobre o assunto.

Nos municípios de Ju-
azeiro do Norte e Barba-
lha, as sessões estão sendo 
transmitidas normalmente 
pelos sites e redes sociais. 
Por iniciativas dos próprios 
poderes, foram retiradas 
do ar as notícias e publi-
cidades institucionais. No 
caso de Barbalha, além das 
transmissões pelas redes 
sociais, a Casa voltou as 
sessões presenciais.

A decisão da Justiça cra-
tense foi publicada no dia 20 
de agosto, com determina-
ção de pagamento de multa 
diária de R$ 250, em caso de 
descumprimento. 

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Camilo leva recado direto dos FGs
O governador Camilo Santana levou um susto com o discurso do prefeito Ivo Gomes em 
sua convenção, em Sobral, na sexta (11): “quero agradecer ao senador Tasso Jereissati 
pela solidariedade, pelo apoio  à nossa candidatura. É muito importante pra mim, pro 
Ciro, isso também. E vou dizer aqui, Ciro, o que disse pra ele (Tasso) quando a gente 
conversou sobre o vídeo. Eu acho que esse é o momento de recompor e dar um destino 
final. O desfecho que deve ser a história”. A tradução desse pronunciamento, Ciro 
chorou. Ivo avisou ao irmão que apoiará à candidatura de Tasso Jereissati ao Senado 
em 2022. E Ciro também declarou, lá em Sobral, que estará ao lado de Tasso. Essa 
decisão provoca mudanças no futuro político de Camilo. Ou fica até o final do Governo, 
ou se desincompatibilize para disputar um mandato de deputado federal ou concorre 
ao Senado contra Tasso, dividindo os irmãos FGs, pois o senador Cid Gomes tenderia a 
ficar ao seu lado. Entretanto, esse episódio impõe reflexões ao Governador.

Eleições em Juazeiro estão divididas
O rolo compressor do governador Camilo e do senador Cid Gomes para convencer 
partidos da base a aderirem à reeleição de Arnon Bezerra não foi nada fácil. As 
resistências foram monumentais. PDT sai miúdo dessa eleição, já sabendo antes das 
urnas serem abertas que não elegerá sequer um vereador. Gilmar Bender tem negociado 
seu destino. Apoiar à candidatura de Glêdson Bezerra ou ficar neutro. Glêdson está 
otimista. No PT, a situação é desmoralizante para um partido que se vangloriava de 
sua democracia interna. O PT de Juazeiro está sob intervenção da direção nacional. 
Depois dessa medida de força, a sigla tende a desaparecer no Município. Já no PSB, 
partido hoje mais próximo de Camilo, a ex-deputada Ana Paula Cruz é candidata contra 
Arnon. E até o ex-prefeito Raimundo Macedo, aliado do ex-senador Eunicio Oliveira, que 
dizia abertamente seguir às orientações de Camilo, tomou outro rumo: apoiar o PSDB 
de Nelinho Freitas. Nota-se que unir aliados em torno de sua candidatura não foi uma 
missão de sucesso para Arnon. Houve até um incidente: balões de festa encobriram o 
nome do DEM no painel do Arnon em sua convenção. O DEM chegou a apoiar Arnon, 
todavia mudou e passou a votar em Nelinho.

Glêdson começa campanha como líder
Os quatro candidatos à prefeito de Juazeiro do Norte - Arnon Bezerra, Nelinho Freitas, 
Ana Paula Cruz e Glêdson Bezerra - prometem uma disputa eleitoral onde não há 
favoritismo. Arnon conta a seu favor a máquina municipal e o apoio do governador 
Camilo e do senador Cid Gomes. Contra ele, tem sua administração com seus problemas 
na Polícia Federal, além da ameaça de ter sua candidatura impugnada na Justiça 
Eleitoral. Seu principal concorrente é Glêdson Bezerra, que inicia a campanha liderando 
as pesquisas e sendo apontado como o verdadeiro nome de oposição. Quem tenta se 
credenciar e surpreender aos dois principais nomes da corrida em Juazeiro é o deputado 
Nelinho Freitas, com sua união com Raimundo Macedo. A última candidata, Ana Paula 
Cruz, espera convencer os eleitores juazeirenses que sua postulação é para valer.

Intervenção é o fim da democracia
Questionado por seus filiados e dirigentes municipais nos últimos anos, a direção nacional 
do PT deu uma demonstração de que as tensões internas tem razão de ser. O caso 
Juazeiro do Norte é a verdade atual sobre a democracia petista. Simplesmente, ela não 
existe mais. O PT virou apenas mais um partido a ser usado como moeda de troca e servir 
aos interesses de seus caciques. No domingo (13), durante a convenção da legenda, os 
convencionais decidiram pela manutenção da decisão do “encontro de tática eleitoral”, 
que tirou posição pela candidatura própria. A decisão implodiu o acordo proposto pelo 
governador Camilo Santana, para que o partido indicasse o vice-prefeito de Arnon Bezerra. 
Mas, uma resolução da direção nacional atropelou a convenção municipal, mantendo 
a vontade de Camilo e dos FGs, de compor com Arnon, indicando o advogado da Aceni, 
Gabriel Santana. O nome de Gabriel Santana foi imposto e, segundo a determinação, os 
dissidentes estão ameaçados de serem expulsos. O ex-prefeito Manoel Santana continua 
dando as cartas, sob a liderança do deputado José Guimarães.

Bender saiu bem grande e pequeno
Na acirrada articulação de Juazeiro, o maior destaque foi sem dúvida o empresário 
Gilmar Bender, do PDT. Gilmar, chegou a se credenciar com uma ampla aliança, 
mas perdeu a queda de braço com o senador Cid Gomes e ficou fora do páreo. Foi 
massacrado, porém se tornou o que nunca fora, uma liderança política, por ter tido a 
coragem de enfrentar a força hegemônica dos Ferreira Gomes. Essa posição de Bender o 
fez grande perante a opinião pública, contudo pequeno diante de seus comandados no 
PDT. Bender esqueceu de atuar para fortalecer a chapa de pré-candidatos a vereador 
e está sendo acusado de negligência e abandono. A falta de atuação inviabilizou as 
candidaturas à reeleição das vereadoras Rita Monteiro e Aninha Teles, que não devem 
ser sequer mais candidatas. De um segundo lugar nas eleições de 2016, o PDT de 
Juazeiro estará totalmente fora da disputa de 2020 e sem nomes na Câmara Municipal 
da mais importante cidade do Cariri. Em 2016, foram quatro vereadores eleitos . As duas 
vereadoras prometem denunciar Bender ao Diretório Nacional.

Convenção de Zé Ailton representada
O prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil, do PT, mostrou força política durante a sua 
convenção no dia 13. Foi uma das poucas convenções que reuniu tantas lideranças, 
como o governador Camilo Santana. O evento acabou reunindo o maior número 
de políticos do Ceará e do País. Zé Ailton referendou a vaga de vice-prefeito para o 
pedetista André Barreto. Além do governador Camilo, participaram ao vivo, o deputado 
estadual Fernando Santana e o deputado federal José Guimarães. E enviaram 
mensagens gravadas de nomes como os secretários de Desenvolvimento Agrário do 
Ceará, Diassis Diniz; da Educação, Eliana Estrela; o ex-senador Eunício Oliveira; além do 
ex-presidenciável Fernando Haddad e do ex-presidente da República, Lula. A presença 
de Camilo mostra o nível de envolvimento pessoal de Camilo na reeleição de Zé Ailton.

Médica Gabriela Macedo é candidata de oposição à prefeito pelo Patriotas, em 
Campos Sales.
Prefeito Moesio Loiola desagradou sua base ao escolher como seu candidato, o 
sobrinho Romulo Loiola, do PDT.
Essa eleição em Campos Sales promete ser uma das mais acirradas no Cariri.

No Crato, a candidatura da professora Zuleide Queiroz está ganhando forte adesão 
dos movimentos sociais e dos professores da Urca.
Zuleide aparecesse bem colocada em sondagens de preferência de votos, em 
consequência dessa adesão.
Hoje, a oposição à reeleição do prefeito Zé Ailton é a candidata do PSOL, Zuleide Queiroz.
Nomes tradicionais oposicionistas no Crato perderam prestígio e, se tiverem juízo, 
desistem. Só assim, evitam um vexame nas urnas: o último lugar.
Giovanni até tentou livrar Camilo Santana das suas críticas, por ter tido tanto envolvimento 
na operação de atropelamento de partidos para fortalecer à reeleição de Arnon.
Apesar de todo esforço de não colidir com o Governador, Giovanni não conseguiu.
Na verdade, a velha amizade balançou. No entanto, ambos precisam ter capacidade 
de superar essa crise política entre eles.
Em Barbalha, falta diálogo das oposições. É o que diz o pré-candidato do Cidadania, 
Expedito Júnior. Ele reclama não saber quem fala pelo governador.
Diante dessa sua indignação, Expedito anunciou a manutenção da sua pré-
candidatura e pode ser, mais uma vez, o fiel da balança contra o candidato de Camilo 
em Barbalha.
Desculpe a ignorância, o PT não tem vergonha de indicar o advogado da Aceni como 
candidato a vice-prefeito de Arnon Bezerra?

PF CONTINUA INVESTIGANDO ACENI
A Associação das Crianças Excepcionais de Nova Iguaçu - Aceni - é alvo de 

apuração da Polícia Federal por suspeita de ter ganho contratos na área de saúde 
no município de Avaré, São Paulo, em negociatas da facção paulista. A secretária 

da Saúde, Glauciane Torres, do Governo Arnon, em nota oficial admitiu que a Aceni 
está sendo investigada pela própria administração municipal, por suas ligações 

perigosas. Estranhamente, o prefeito Arnon, o PT nacional e os interventores que 
deram um golpe no diretório municipal de Juazeiro de Norte indicam um advogado 

da Aceni para vice de Arnon. Essa manobra dentro do PT, para agradar a Aceni, 
macula a candidatura Arnon. O melhor era o prefeito pedir para o PT trocar seu 

vice. Se mantiver esse vice, terá que dar justificativas convincentes durante toda a 
campanha sobre esses negócios entre ele, o seu vice e a Aceni.

DISSE ME DISSE

Política

EDIÇÃO 100% 
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OS CHEFES das organizações criminosas, quase todos, estão 
presos e dão ordem de dentro do presídio, e o fazem não 
mais por ligação telefônica, mas através de aplicativos e 
redes sociais. GUSTAVO HENRIQUE CATANHÊDE – PROMOTOR DE JUSTIÇA  

“ “

Opinião

CARTA
A Romaria de Nossa Senhora das Dores traz a 
Juazeiro milhares de romeiros vindos de todas as 
partes. Fiéis que acreditam na oração, que têm na fé 
um combustível que os move. O mínimo que nós, 
juazeirenses, podemos fazer é ser gentis com eles, 
que vêm de tão longe e merecem todo respeito 
possível. Foi pelas mãos de muitos deles que nossa 
cidade cresceu, então nada mais justo.

FRANCISCO LIMA, JUAZEIRO DO NORTE

SEXTILHA
NÃO  DÊ  GUARIDA  A  RANCORES
MÁGOAS  E  RESSENTIMENTOS
O  TEMPO  TUDO  RESOLVE
MUDEMOS  OS  PENSAMENTOS
ATÉ  AS  FORMIGAS  SABEM
ESCOLHER  SEUS  ALIMENTOS.
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

“Larga o osso, Lula!” e “O fracasso da 
esquerda idiotizada” são títulos de artigos 
escritos, recentemente, por Eliane Conta-
nhêde, no Estadão, e Clovis Rossi, na Folha. 
Elio Gaspari escreveu, na Folha: “A cadeia 
de Lula virou seu melhor palanque”, onde o 
comparou a Getúlio Vargas na Prisão.

O que não deixa de ser uma injustiça, 
pois Getúlio foi um grande estadista. Recen-
temente, a inconsequente presidente do PT, 
Grace Hoffmann, comparou Lula, num ges-
to de imbecilidade, ao grande Nelson Man-
dela. Este construiu uma Nação, enquanto o 
outro destruiu.

Eu poderia citar aqui dezenas de opini-
ões. Mas, encerro com essa: “Carta aberta 
a Lula”, de Tito Costa, 92 anos, advogado, 
prefeito de São Bernardo do Campo (1977- 
1983) pelo MDB/PMDB, quando teve atu-
ação destacada nas greves de metalúrgicos 
no ABC Paulista durante os movimentos 
de oposição à ditadura militar. Foi também 
constituinte (1987 - 1988). 

Lula tem se comportado como um des-
preparado e inconsequente, como foi quan-
do presidente, inclusive indicando um poste 
para lhe suceder, para continuar brincando 
de Brasil. A sua derrocada, e do Brasil, co-
meçou no seu primeiro governo, com o men-
salão, quando colocou toda culpa nos seus 
aliados que indicaram pessoas desprepara-
das de valores para serem Ministros.

Na verdade, você, presidente, é quem 
devia fazer a seleção dos melhores para car-
gos tão importantes. Hoje você se acha pre-
so, condenado por vários crimes, inclusive a 
destruição da Petrobras e, praticamente, to-
das as estatais – e, por que não dizer, do pró-
prio País? E o seu comportamento é de um 
homem desprovido de qualquer valor moral.

Você constituiu os melhores e mais ca-
ros advogados do país. Tudo bem, isso prova 
que vivemos em plena democracia. Deixe 
que eles lhe defendam. O seu papel, como 
cidadão, é cumprir a lei que jurou cumprir 
como presidente. Começa que você, como foi 
indiciado e condenado em várias instâncias, 
não pode ser candidato a coisa alguma, mui-
to menos presidente. E você, provando falta 
de nível, fica desrespeitando as leis e o provo 
brasileiro. “Forçando a barra”, como se diz.

Para fechar este artigo, transcrevo tre-
cho da carta que Tito Costa lhe escreveu: 
“Meu caro Lula, permita-me escrever pu-
blicamente, diante da impossibilidade de 
nos falarmos por pessoa, com a fraqueza dos 
tempos de nossos seguidos contatos – você 

presidente de sindicato e eu, Prefeito de 
São Bernardo. Não vou falar das greves que 
ocorreram em 1979-1981, que projetaram 
seu nome no Brasil e no exterior. 

Não quero lembrar os dias angustiantes 
da intervenção do Sindicato em 1979 e da 
violência que seguiu com prisões, processo e 
a sua detenção pelo DOPS. Todos esses fa-
tos sempre foram acompanhados por mim, 
juntamente com Teotônio Vilela e Ulisses 
Guimarães. Não falo das reuniões de ma-
drugada adentro, em São Bernardo, em meu 
apartamento com pessoas importantes, in-
clusive Dom Claudiu Hummes.

Eram os primórdios de uma carreira 
vitoriosa como livre operário que chegou à 
presidência da República por um partido 
político que prometia seriedade na coisa pú-
blica e logo decepcionou a todos pelo desvio 
de comportamentos, abuso da condução da 
máquina administrativa. 

Você deixou escapar-lhe das mãos a 
oportunidade histórica de liderar implan-
tação de urgentes mudanças estruturais do 
país. Por isso, meu caro Lula, penso, você 
perdeu a oportunidade histórica de se tornar 
o verdadeiro líder de um país que ainda bus-
ca um caminho de prosperidade, igualdade 
e solidariedade para todos. Agora, resta à 
população brasileira viver o descaso dessa 
era de dificuldades e incertezas. Do Amigo 
Tito Costa”.

Como se vê, a democracia permite essas 
transformações. 

ISTO  É  DEMOCRACIA
Humberto Mendonça

EDITORIAL

Embora o sistema político brasi-
leiro registre uma variedade de parti-
dos, de gigantes a nanicos, a política 
nacional enfrenta uma polarização 
cujos reflexos colocam em crise a de-
mocracia brasileira. O atentado ao 
presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), 
que foi esfaqueado em ato político, 
na última semana em Minas Gerais, 
é um exemplo claro dessa crise. Em 
uma política cada vez mais polariza-
da, as reações dos eleitores brasilei-
ros foram preocupantes. Enquanto 
muitos de esquerda queriam ver o 
corte no candidato para ter a certeza 
de que tudo não passou de encena-
ção ou golpe de marketing, bolso-
naristas davam o veredicto: foi o PT 
quem mandou esfaqueá-lo.

As pessoas foram tomadas por 
certezas inebriantes que expressam 
publicamente, seja numa conversa de 
bar ou nas redes e aplicativos sociais. 
Na atual eleição, a racionalidade tem 
passado longe e o que se vê é uma 
propagação acelerada de ódio entre 
as partes. O atentado a Jair Bolsonaro 
deve ser repudiado por todos os bra-
sileiros, não importando a bandeira 
a qual defendam, como o fizeram to-
dos os outros postulantes ao Planalto. 

A operação Lava Jato colocou 
atrás das grades o presidente mais 
popular que o Brasil já elegeu. Ma-
nifestações país afora pedem pelo 
fim dos atos ilícitos, independente 
de partidos. Muitos dos nossos re-
presentantes ainda estão na mira da 

maior operação de combate à cor-
rupção do Brasil. Políticos esses que 
sonham em conseguir uma vaga 
como deputados - estadual ou fede-
ral – e senadores. 

Embora desacreditado da políti-
ca e de seus representantes, já que 
são muitos os escândalos que envol-
vem os políticos desse país, a ampla 
maioria dos brasileiros exige mu-
danças e cobra o fim da violência 
que está tornando reféns cidadãos 
em todas as cidades. 

Em meio à crise que assola o Bra-
sil, existem ainda aqueles que pedem 
a volta de regime de exceção vivido 
pelos brasileiros no golpe de Estado 
de 1964 e que durou 24 anos. De toda 
forma, diante de tantos casos de cor-

rupção, da baixa representatividade 
feminina nos espaços de discussão e 
poder e de fatores como liberdade de 
imprensa, cabe questionar: o Brasil 
realmente vive uma democracia? Ela 
apenas está em crise?

Não há dúvida de que Jair Bol-
sonaro foi vítima de um crime gra-
ve, que atentou contra sua vida. E 
o brasileiro não pode acreditar que 
isso é normal ou que foi uma sim-
ples jogada de marketing, assim 
como foram os atentados à carava-
na de Lula, em março de 2017, e o 
assassinato da vereadora do Rio de 
Janeiro, Mariellle Franco, em mar-
ço deste ano. A violência precisa 
ser combatida e repudiada, inde-
pendente de partido político. 

AMEAÇA  À  DEMOCRACIA
Embora desacreditado 

da política e de seus 
representantes, 

já que são muitos 
os escândalos que 

envolvem os políticos 
desse país, a ampla 

maioria dos brasileiros 
exige mudanças e 

cobra o fim da violência 
que está tornando 

reféns cidadãos em 
todas as cidades. 

EMPRESÁRIO
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 Camilo Santana reuniu, nesta segunda-feira (10), toda a sua base aliada de prefeitos 
e candidatos a deputados. Pediu empenho total para reeleger o senador Eunício Oliveira.

 Camilo exigiu a vitória de Cid e Eunício nos mais de 160 municípios que fazem parte da 
sua base eleitoral. Camilo lidera a pesquisa com mais de 86% dos votos válidos.

 O prefeito de Barbalha, Argemiro Sampaio, já prevê a derrocada do PSDB no Ceará. A 
análise tem incentivado uma postura de assumir o posto de liderança do partido no Estado.

 Ao apresentar seus candidatos a deputado estadual e federal, Argemiro criticou 
duramente o governo Camilo Santana e se colocou como alternativa dos tucanos para 
o enfrentamento.

 Argemiro vai votar em Daniel Oliveira para estadual, Raimundo Matos e Roberto 
Pessoa para federais. Precisa garantir maioria aos três.

 O vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, assumiu o comando do Poder 
Executivo pela quarta vez nessa legislatura. Como prefeito interino, reinaugurou a Praça 
Padre Cícero.

 Giovanni assumiu depois do pedido de licença do prefeito Arnon Bezerra, que está 
engajado em eleger o filho, Pedro Bezerra, para a Câmara Federal. Aos mais próximos, 
Giovanni disse que está pegando gosto.   

 Mas, esqueçam a possibilidade de Giovanni ser candidato a prefeito de Juazeiro. Deve 
assumir uma secretaria de Estado. Tem toda competência para ser o novo titular da Saú-
de e o mais importante: o aval de Camilo.

 Desculpe a ignorância, Ciro Gomes se convenceu que não terá os votos do povo do Cariri?

SOMOS AGENTES INFLUÊNCIADORES
“Não se deixem enganar: “as más companhias corrompem os bons costumes”, 

(1Corintios 15.33).
É impressionante o poder que possui a influência. Como que o ser humano é 

envolvido pelas influências. Ele exerce e, ao mesmo tempo se deixa influenciar, seja 
pelo meio em que vive, seja por leituras, seja por amigos. As Escrituras tratam do 
assunto em diversas ocasiões. No texto acima o apóstolo Paulo exorta seus leitores 
a se precaverem das más companhias, pois elas corrompem os bons costumes, a 
boa educação, os bons princípios.

Conscientemente ou não, cada ser humano é um agente influenciador, ele possui 
alta capacidade sobre os que lhe rodeiam. E tal capacidade é tão forte que tem o poder 
de redirecionar vidas. Pessoas há que foram de tal forma influenciadas que tiveram seus 
projetos de vida, profissionais, acadêmicos e até mesmo sentimentais completamente 
mudados. Assim, toda atenção deve ser dada, por exemplo, ao comportamento, pois 
outras pessoas estão nos observando e se demonstrarmos mau caráter nos negócios, 
nas atividades, nos tratos, etc. logo pessoas que nos cercam estarão com o mesmo pro-
cedimento. Somos responsáveis por aqueles aos quais exercemos influência. 

Os agentes mais influentes certamente são os pais. São eles que continuamente 
procuram encaminhar os filhos ao melhor colégio, têm cuidado com a educação religio-
sa, com o círculo de amizades, sempre visando um futuro equilibrado e saudável para 
eles. A Bíblia faz menção de duas mulheres que exerceram influências benéficas na vida 
do jovem obreiro Timóteo, as quais são mencionadas por Paulo: “Recordo-me da sua 
fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou 
convencido de que também habita em você”, (2Timóteo 1.5). O apóstolo, aqui, destaca a 
fé sincera, não fingida do jovem, como resultado da boa educação e influência recebida 
dessas mulheres. As influências podem acontecer de formas negativas, ou positivas.

Em todas as áreas há pessoas, que receberam influência de alguém. Os viciados em 
drogas tiveram sua primeira vez quando um “amigo” lhe ofereceu para experimentar. A 
moça perdeu a inocência quando sua colega lhe contou as experiências com o namo-
rado. Os presídios estão lotados de pessoas que contam que estão ali por terem sido 
influenciadas por outras e caíram na criminalidade. Adultérios e imoralidades são pra-
ticadas por pessoas que vivem escravizadas pelas novelas nocivas. A mídia determina o 
estilo de vida das pessoas que são facilmente influenciadas ao verem seus personagens 
favoritos na TV. É o poder influenciador.

A Bíblia relata que Pedro foi um dos apóstolos mais presentes no ministério de Jesus. 
Estava sempre com o Senhor em suas caminhadas, ouviu seus ensinos e sermões, pre-
senciou inúmeros milagres e maravilhas. Porém, com a crucificação e morte de Jesus, ele 
se viu desmoronado e, numa provável fuga, decidiu largar tudo e voltar a pescaria: “Vou 
pescar”, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: “Nós vamos com você”, (João 21.3).  Pe-
dro a ninguém convidou para lhe acompanhar, porém, quando percebeu em sua volta, 
vê que outros discípulos o acompanhavam. Que aconteceu? O poder de influência que 
Pedro exercia sobre os demais. Devemos lembrar que não somos sozinhos. Nossas deci-
sões e atitudes geralmente implicam noutras pessoas. A decisão de Pedro implicou no 
desânimo de seus companheiros. Muitas vezes nossa instabilidade emocional, nossas 
indecisões, nosso comportamento agressivo causará danos irreversíveis nas pessoas 
mais próximas. Portanto, escolhamos bem as pessoas de nossos relacionamentos, pois 
elas influenciam e são influenciadas. Somos semelhantes às pessoas com as quais pas-
samos mais tempo.

Pedro como passou bastante tempo com o Senhor, certamente foi muito influen-
ciado. Mesmo depois do Senhor Jesus ter subido aos céus, Pedro foi reconhecido como 
alguém que havia andado com o Senhor: “Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, 
e informados de que eram homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconhece-
ram que eles haviam estado com Jesus” (Atos 4.13). Pedro de simples pescador, tornou-
-se um grande expoente da fé cristã.

Conviva com Cristo e seus ensinos e seja um agente influenciador. “Como é feliz 
aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem 
se assenta na roda dos zombadores! Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e 
nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes: Dá fruto 
no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera!”, (Salmos 1.1-3). 
Deus abençoe!!!
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Política

Órgãos criam grupo de trabalho 
para fiscalizar final de mandatos

DESMONTE

Robson Roque

O Tribunal de Contas 
do Ceará (TCE) e o 
Ministério Público 

do Ceará (MPCE) uniram 
forças ao criar uma equi-
pe de trabalho conjunto 
para garantir a transição 
responsável entre manda-
tos no Ceará. O objetivo é 
combater práticas vedadas 
e dilapidação do patrimô-
nio público, práticas que 
ocorrem com frequência 
em municípios cearenses, 
principalmente quando a 
transição envolve políticos 
adversários. Uma matriz de 
risco será feita para definir 
as gestões a serem fiscali-
zadas. Promotores de Jus-
tiça serão orientados sobre 
como atuar, enquanto pre-
feitos receberão uma cartil-
ha com o que podem e o que 
não devem fazer.

Em entrevista ao Jornal 
do Cariri, a procuradora de 
Justiça Vanja Fontenele, 
coordenadora da Procu-
radoria dos Crimes contra 
a Administração Pública 
(Procap), comenta que um 
dos principais itens que 
serão observados pelo gru-
po de trabalho são os con-
tratos firmados pelas atuais 
administrações. Entre eles, 
a procuradora destaca os 
contratos de alimentação 
escolar e o fornecimento de 
medicamentos e insumos 
para as unidades de saúde. 
Segundo Vanja, há ocorrên-
cias de prefeitos que rescin-
dem contratos caso o próxi-
mo gestor seja seu opositor.

“Então havia uma in-
tenção, que ainda perdura, 
de tornar difícil e de com-
plicar a administração do 
futuro prefeito. Isso traz, na 

verdade, um prejuízo para 
a população e não para o 
gestor que está entrando”, 
enfatiza a procuradora. Ela 
acrescenta que as situações 
dos bens públicos, como 
computadores, veículos, 
estoques de almoxarifado 
e demais materiais neces-
sários às gestões, também 
serão avaliadas. “Isso pode 
desaparecer. Um carro pode 
aparecer com um motor ba-
tido, quando ele não estava. 
São essas preocupações que 
os órgãos de controle vão 
atrás no final dessas admi-
nistrações”, enfatiza. 

Secretário de controle 
externo do TCE, Carlos Na-
scimento contou ao JC que 
a preocupação da equipe 

técnica é de evitar a descon-
tinuidade no serviço públi-
co durante a transição de 
mandatos. “A ideia é de que 
todas as regiões, inclusive o 
Cariri, sejam avaliadas e a 
partir de critérios objetivos, 
a gente escolha os municí-
pios que, de fato, iremos a 
campo”. Uma cartilha com 
observações específicas será 
entregue aos prefeitos cea-
renses. “O principal consel-
ho que nós poderemos dar 
aos gestores é entender que a 
administração pública deve 
ter uma continuidade e que 
as informações que estão 
na Prefeitura devem estar 
disponíveis para qualquer 
cidadão e, principalmente, 
para o gestor que assumirá 

o cargo a partir de janeiro”, 
orienta Carlos Nascimento.

Comissão de transição
A procuradora Vanja 

Fontenele orienta que tanto 
o atual prefeito como o seu 
sucessor, por mais que se-
jam desafetos, estabeleçam 
uma comissão de transição. 
“Elas devem se comunicar e 
uma deve apresentar a outra 
todo o quadro administrati-
vo, toda a situação financeira 
e econômica do município, 
todos os bens patrimoniais, 
programas em curso e que 
devem continuar. Tudo o 
que existe no município exa-
tamente para que as coisas 
não sofram solução de conti-
nuidade”, conclui. 

Leia rápido
A maioria dos partidos políticos 
deixou para realizar as convenções 
esta semana, na expectativa de 
avanço do Cariri para a fase 4 da 
reabertura econômica. Nesta fase, 
é permitida a realização de eventos 
com até 100 pessoas, seguindo 
recomendações sanitárias. Em 
Juazeiro, parte considerável dos 
encontros será realizada nesta 
terça-feira (15), dia da padroeira do 
Município, Nossa Senhora das Dores.

Professores que atuam no Cariri 
estão apreensivos com a possível 
retomada das aulas presenciais na 
região, sejam de escolas públicas 
ou privadas. A preocupação é 
maior no caso de grandes centros 
educacionais, como Juazeiro do Norte 
e Crato, onde o número de estudantes 
é superior a 50 mil. O Jornal do Cariri 
noticiou, em agosto, que secretarias 
municipais de Educação já iniciaram 
o planejamento para a retomada 
das aulas, mesmo sem definição de 
uma data.

Juazeiro do Norte e Crato estão 
entre os 10 municípios com maior 
quantidade de acordos para 
suspensão temporária de contratos 
de trabalho no Ceará, durante o 
período da pandemia. Juazeiro 
ocupa a terceira posição, com 20.217 
suspensões, e Crato é o nono, com 
4.370. Trabalhadores nesta condição 
receberão o 13º salário reduzido 
proporcionalmente ao tempo de 
suspensão.

Crato está prestes a ganhar uma 
nova Unidade de Conservação: 
a Área Relevante de Interesse 
Ecológico Riacho da Matinha. No 
próximo dia 21, a Secretaria de Meio 
Ambiente do Ceará promove uma 
consulta pública para definir os 
limites, a localização e dimensões da 
área, que reúne mais de 70 espécies 
vegetais em quase sete hectares. 
A área está próxima ao Parque de 
Exposições do Crato. Mais detalhes 
sobre a consulta pública está 
disponível em jornaldocariri.com.br.

DIA DA VOTAÇÃO

TSE divulga regras sanitárias 
para as eleições municipais
Robson Roque

O Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE) divulgou, 
quarta-feira (9), o Plano de 
Segurança Sanitária para as 
eleições municipais de 2020. 
Entre as medidas, o TSE es-
tabeleceu que quem não uti-
lizar máscara não terá acesso 
ao local de votação. Por outro 
lado, eleitores e mesários que 
apresentarem sintomas da 
covid-19 não deverá ir até o 
local de votação e, depois, 
deverá justificar a ausência à 
Justiça Eleitoral. O cartório 
eleitoral de Juazeiro do Nor-
te já iniciou o planejamento 
para a aplicação das reco-
mendações sanitárias, tanto 
da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) quanto do pla-
no feito pelo TSE.

“Aqui, em Juazeiro, já es-
tamos estudando todo esse 
plano de medidas sanitárias 
para verificar como vamos 
repassá-las aos nossos me-
sários e equipes de apoio”, 
conta Patrícia Vieira, chefe 
do cartório eleitoral da 28ª 
Zona Eleitoral. “Os treina-
mentos serão feitos de for-
ma virtual em sua grande 
maioria. Somente em casos 
excepcionais é que monta-
remos turmas com, no máxi-

mo, 10 pessoas para aqueles 
que se sentirem seguros pelo 
treinamento à distância”. 

Mesmo assim, acrescenta 
a chefe de cartório, alguns 
encontros precisarão ocorrer 
presencialmente, a exemplo 
de uma audiência pública 
para distribuição do horário 
eleitoral gratuito entre os 
candidatos a prefeito, vice-
-prefeito e vereador. “Mas va-
mos tomar todas as medidas 
que são recomendadas tanto 
pela OMS como pelo próprio 
plano de medida sanitária do 
TSE, ou seja, manter o afas-
tamento social, a obrigato-
riedade do equipamento de 
proteção individual durante 
toda a audiência. As reuniões 
que eventualmente possamos 
realizar com as equipes de 

apoio serão todas feitas den-
tro deste padrão”, menciona 
Patrícia Vieira.

Segurança Sanitária
O plano foi elaborado por 
profissionais da FioCruz e 
dos hospitais Sírio Libanês e 
Albert Einstein. “O objetivo 
é proporcionar o mais alto 
grau de segurança”, assegu-
rou o ministro Luís Roberto 
Barroso, presidente do TSE. 
As orientações sanitárias 
serão apresentadas à popu-
lação em campanhas veicu-
ladas em emissoras de rádio 
e televisão. Além ser obriga-
tório o uso de máscara para 
votar, o plano recomenda 
que cada eleitor leve uma ca-
neta de uso pessoal para as-
sinar o caderno de votação. 
O eleitor também terá de 
higienizar as mãos ao entrar 
e ao sair do local de votação. 
Mesários deverão trocar as 
máscaras de proteção a cada 
quatro horas, limpar as su-
perfícies com álcool 70% e 
constantemente higienizar 
as mãos com álcool em gel. 
A votação ocorrerá no dia 15 
de novembro, em primeiro 
turno, e no dia 29 do mes-
mo mês, em segundo turno, 
onde houver. 

Chapada
MADSON VAGNER

Sob pressão
O prefeito de Assaré, Evanderto Almeida, está perdendo o sono nos últi-
mos dias. Circula uma informação de que ele poderá ser afastado do cargo 
a qualquer momento. Apesar da informação estar apenas nos bastido-
res, sem qualquer comprovação, o prefeito tem evitado conversar sobre 
o assunto. Na cidade, há uma grande expectativa depois da notícia sair 
na imprensa estadual, através do jornalista Donizete Arruda. Evanderto é 
investigado por desvio de dinheiro público e nepotismo. Em dezembro de 
2019, a Polícia Civil, com apoio do Ministério Público do Estado, cumpriu 
mandados de busca e apreensão na casa do prefeito, na Prefeitura e na 
casa do filho do gestor. Entre outras, a Procap (Procuradoria de Justiça dos 
Crimes contra a Administração Pública) denuncia contrato para o forne-
cimento de combustíveis no posto que pertence à família do prefeito. Um 
afastamento inviabilizaria a candidatura à reeleição de Evanderto.

Disputa tranquila
Na disputa de Jati, muitas surpresas e desistência movimentaram as arti-
culações eleitorais dos últimos dias. A primeira pesquisa de opinião regis-
trada no TSE mostrou a pré-candidata Mônica Mariano com amplo favori-
tismo. A empresária conseguiu reunir o maior número de apoiadores, o que 
pode ter definido o bom desempenho na pesquisa. Mônica tem 54,8% das 
intenções contra 19,4% de Dr. Aristóteles e 3% da vice-prefeita Mundinha. 
Após a divulgação da pesquisa, Mundinha desistiu da disputa para apoiar 
Dr. Aristóteles. Os indecisos em Jati estão em 18,1%. Outra grande surpre-
sa foi a decisão da pré-candidata Mônica, em manter Rogério Couto como 
vice na chapa. Havia uma expectativa para que o nome viesse de uma indi-
cação da prefeita Neta Diniz, o que não aconteceu. A decisão fortaleceu o 
discurso de Mônica de que é uma candidata independente.

Forçando a barra
Mesmo orientado a cumprir acordo e delegar à sua base a indicação dos 
candidatos do grupo, o prefeito de Campos Sales, Moésio Loiola, não de-
sistiu do seu sobrinho, Rômulo Melo, e o indicou como candidato a prefeito. 
Na tentativa de manter o grupo, Moésio aceitou a indicação do vereador 
João Luiz para vice. João Luiz é sobrinho de Valdir Júnior, atual vice de Moé-
sio. De fora, Coronel Hermann Macedo rompeu e vai lançar a filha, Gabriela 
Macedo. Hermann parece ter ouvido o presidente do Cidadania, Robson 
Miranda, que ao avaliar a situação, desafiou aliados de Moésio a “serem 
homens” e não aceitarem a humilhação. Para filiar o sobrinho, Moésio foi à 
Justiça, perdeu na primeira instância e recorreu ao TRE em Fortaleza. Valdir 
Júnior se calou, mas Hermann promete entrar com pedido de impugnação 
da candidatura de Rômulo.   

Desobediência ao MP
A prefeita de Potengi, Alizandra Gomes (PT), candidata à reeleição, parece 
pouco preocupada com as orientações do Ministério Público do Estado. Nos 
Município, como em todo o Estado, os promotores orientaram que nenhu-
ma manifestação pública, que incentivem aglomeração, ocorra durante 
as convenções. No domingo (13), logo após a convenção da prefeita, seus 
correligionários saíram em carreata pelas ruas da cidade. A manifestação 
foi puxada por um paredão identificado como sendo de pessoas ligadas à 
Alizandra. Tudo acompanhado por uma queima de fogos. Os outros pré-
-candidatos, Samuel Carlos (PSD) e Edson Veriato (Psol), reclamam que 
suas convenções obedeceram às regras estabelecidas em reunião do MP 
com representantes dos partidos. O PSD garante que vai levar o caso à Jus-
tiça Eleitoral e formalizar denúncia contra a prefeita.

Esperando acordo
Marcada para o domingo (13), a convenção do PT de Brejo Santo foi adiada 
para o dia 16, último dia de prazo, e mesmo dia da convenção do PSL do 
Município. Oficialmente, o adiamento se deu em consequência da impos-
sibilidade de transmissão ao vivo. Na prática, os petistas ainda esperam 
um acordo para viabilizar uma aliança com o PSL, que fará sua convenção 
no mesmo dia. Por enquanto, as duas siglas mantém seus pré-candidatos, 
Edmar Júnior pelo PSL e Eusébio pelo PT. Com a situação bem definida, a 
pré-candidata do PDT, Gislaine Landim, teve seu nome homologado no dia 
12. O nome a vice veio do PSB, Bosco Sampaio. Outros partidos na aliança 
e que participaram da convenção são o PP, DEM e PL. Apesar de posições 
antagonistas no cenário nacional, PT e PSL, dependem de uma união para 
sonhar com uma disputada.

Enquanto isso...
... Ainda em Milagres, a chapa comandada pelo ex-prefeito Hellosman 
Sampaio, teve um duro golpe nos últimos dias. Hellosman perdeu o apoio 
do grupo do ex-senador Eunício Oliveira, seu aliado histórico. Eunício re-
cebeu e aderiu à pré-candidatura do pedetista Cícero Figueiredo. Eunício 
rompeu com Hellosman quando ele se filiou ao PSD.
... A articulação foi feita pelo pré-candidato a vice-prefeito, Anderson 
Eugênio, com a ajuda do deputado estadual Daniel Oliveira. A reunião que 
bateu o martelo aconteceu dia 11, no escritório de Eunício, em Fortaleza. A 
chapa Figueiredo e Anderson espera a presença de Eunício no palanque 
para explicar quem é Hellosman, a quem conhece bem.
... Em Altaneira, a sessão da Câmara do dia 9 último teve um bate-boca, 
com direito a lavagem de roupa suja, entre a vereadora Zuleide Ferreira, do 
PT, e o presidente da Casa, professor Adeilton. Ambos se acusam de trai-
ção. Durante a convenção do PDT, Adeilton disse ter sido abandonado pe-
las amigas. Zuleide rebateu dizendo que Adeilton é quem as abandonou.
... No bate-boca, Adeilton disse que continua no mesmo partido, ao con-
trário de Zuleide, que trocou o PSDB pelo PT, partido que sempre atacou. 
No debate, é difícil saber quem tem razão. Zuleide trocou de partido, mas 
Adeilton trocou de palanque e está junto com o ex-prefeito Delvamberto, 
de quem foi adversário. Típico: o sujo falando do mal lavado.

DEBATE DO NOVO
E quando o assunto é desobediência aos protocolos de saúde contra o 
coronavírus, dificilmente um município supera Milagres. Abafado pelo 
debate de quem é o novo na política local, os pré-candidatos Abraão 
Sampaio e Cícero Figueiredo, estão descumprindo as orientações de 
distanciamento para evitar aglomeração. As pré-campanhas têm 
percorrido as comunidades em reuniões cada vez mais volumosas em 
número de pessoas. Tudo exaltado nas redes sociais, sem qualquer 
manifestação por parte da Justiça Eleitoral. Quanto ao debate sobre 
o novo, Abraão é o atual vice-prefeito, ou seja, ajudou a colocar no 
poder o prefeito Lielson Landim. Já o seu principal apoiador, o ex-pre-
feito Hellosman Sampaio, foi comandou o Município uma vida toda. 
Apesar do apoio do prefeito Lielson, Figueiredo é o único que ainda 

não esteve à frente da cidade. Ele é o novo!

TCE E MPCE fiscalizarão 
transição de mandatos

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

Divulgação

 TCE e MPCE vão atuar contra desmonte de Prefeituras

Divulgação

USO de máscaras é obrigatório para votar



5REGIÃO DO CARIRI, DE 15 A 21 DE SETEMBRO DE 2020

A juazeirense Sarita Be-
zerra, professora do 6º ano 
de uma escola particular de 
Barbalha, teve uma inicia-
tiva que ficará para sempre 
na memória dos seus alunos. 
Em tempos de pandemia e 
adaptada às aulas virtuais, 
Sarita ousou ao convidar 
Maurício de Sousa, criador 
da Turma da Mônica, para 
uma entrevista com os estu-
dantes. O quadrinista, que é 
um dos melhores do mundo, 
aceitou o convite e partici-
pou, na última quinta-feira 
(10), da aula virtual da pro-
fessora Sarita, que trabalha o 
gênero histórias em quadri-
nhos (HQ’S).

Por meio da plataforma 
Googlemeet, Maurício de 
Sousa respondeu perguntas 
e proporcionou momentos 
de emoção para professora e 
alunos. “Essa iniciativa sur-
giu da necessidade de incen-
tivar meus alunos a terem 
prazer pela leitura, através 
de uma entrevista com um 
dos nomes mais importan-
tes para cultura brasileira e 
também merecedor de vá-
rias medalhas, por ter alfa-
betizado tanta gente. Eu fiz 
o convite, ele humildemen-
te aceitou, e o resultado foi 
este: alunos cheios de von-
tade de produzir e mostrar 
suas produções ao mundo”, 

disse a professora. 
Sarita trabalha em um 

projeto que visa montar ofi-
cina de histórias em qua-
drinhos e receberá o nome 
Oficina de Histórias em Qua-
drinhos Maurício de Sousa. 
“Eu, meus alunos e a escola 
somos muito gratos ao Mau-
rício de Sousa. Uma figura 
simpaticíssima e expoente 
da cultura brasileira que, por 
amor ao que faz, nos propor-
cionou esse momento!”

A entrevista completa 
pode ser encontrada no You-
tube, através do link https://
youtu.be/Y18ovD_aR2k ou 
no Instagram da professora 
@sarita_bezerra. 

População desrespeita o uso de 
máscaras mesmo com lei e multa

Professora promove aula com participação de Maurício de Sousa

PANDEMIA CONTINUA

BOA INICIATIVA! 

Samylla Alves

Nas últimas semanas, os 
consumidores viram o preço 
de alguns alimentos dispa-
rarem. Itens como óleo de 
soja, carne e arroz tiveram 
uma alta de até 80%. A con-
ta do supermercado está as-
sustando a população, que 
se viu obrigada a pesquisar 
mais e substituir alguns 
itens para tentar driblar a 
alta no preço dos alimentos. 
Economistas afirmam que a 
cotação do preço em dólar 
dos alimentos está em alta, o 
que favorece as exportações 
e reduz a oferta de produtos 

no mercado interno.
É a famosa lei da oferta 

e da procura. “Em 2020, ti-
vemos uma alta na taxa de 
câmbio e aumento do va-
lor do produto em dólar, o 
que favorece a exportação. 
Isso faz com que aumente 
a venda para o mercado in-
ternacional e reduza a ofer-
ta do produto no mercado 
interno. Quando diminui 
a oferta, o preço dos pro-
dutos tende a aumentar e 
a procura por alimentos 
cresceu devido o auxílio 
financeiro disponibilizado 
pelo Governo Federal. É 
uma pressão na demanda 

e uma queda na oferta, que 
faz com que o preço dos ali-
mentos no Brasil fique em 
alta”, explica o economista 
Wescley Barbosa.

“A primeira alternativa 
para reverter esse quadro se-
ria uma política de abertura 
comercial, com a entrada de 
grãos do mercado externo 
para aumentar a oferta. Ao 
consumidor, resta repensar 
a lista de compras, substi-
tuindo itens com valor mais 
elevados por produtos com 
valor mais acessível, que 
atendam a sua necessidade 
de consumo”, orienta Wes-
cley Barbosa.

A dona de casa Núbia 
Lucena Freire comprava 
dois fardos de arroz por 
mês, por conta da alta, está 
levando um fardo de arroz e 
aumentou a quantidade de 
macarrão e flocos de milho. 
“O quilo do arroz está cus-
tando quase R$5, isso é um 
absurdo! Comprei só um 
fardo de arroz e vou comple-
mentar com macarrão e cus-
cuz. A carne de gado e porco 
também subiu muito. Eu es-
tou comprando frango, ovo, 
A gente se vira como pode e 
espera que os preços se esta-
bilizem o quanto antes”, co-
menta a dona de casa. 

Cesta básica mais cara afeta poder de compra do consumidor
ECONOMIA

Joaquim Júnior e Robson Roque 

Desde que o Cariri 
iniciou as fases de 
transição no plano 

de retomada econômica, e 
até mesmo antes disso, era 
comum observar pessoas 
furando o isolamento social. 
Aglomerações indevidas, 
com o passar das etapas, são 
facilmente observadas. Gru-
pos de pessoas são obser-
vados sem máscaras, item 
obrigatório desde o início 
pandemia. As aglomerações 
são acompanhadas com 
preocupação por autorida-
des de segurança e saúde 
no Cariri. Com a passagem 
para a quarta fase no pla-
no de retomada econômica, 
fica autorizada a realização 
de eventos com até 100 pes-
soas, mas seguindo todos os 
protocolos sanitários.

Com o novo decreto, a 
cadeia de alimentação fora 
do lar passa a funcionar com 
atendimento presencial entre 
6h e 23h, à exceção de bares, 
que permanecerão fechados. 
Cinemas, academias, clubes 
e estabelecimentos simila-
res permanecem fechados. 
Ficam liberadas as ativida-
des de cine “drive in”, desde 
que sejam em espaço amplo 
e obedecendo medidas sani-
tárias. No turismo, não será 
admitida a realização de 
eventos e espetáculos, e aulas 
presenciais seguem vedadas. 
Já as atividades religiosas es-

tão liberadas com até 50% da 
capacidade.

Em Crato, o coronel Jar-
bas Freire, secretário muni-
cipal de Segurança, conta que 
o órgão tem averiguado a de-
sobediência das pessoas, no 
geral, principalmente com a 
progressão das fases de aber-
tura. “A gente observa que 
muitas pessoas já relaxaram 
mesmo nos cuidados e é ne-
cessário que estejamos sem-
pre atuando”, relata. A fisca-
lização, como aponta, é feita 
através da Guarda Municipal 
e Departamento Municipal 
de Trânsito (Demutran), em 
conjunto com a Vigilância 
Sanitária do Município e a 
Polícia Militar. Segundo ele, 
o Centro Integrado de Ope-
rações e Emergências Muni-
cipais tem recebido inúmeras 
reclamações.

Nessas ocasiões, são envia-

das composições de guardas 
municipais e policiais milita-
res para os locais alvos de re-
clamações. As denúncias são 
feitas através do número 153. 
“Temos verificado uma série 
de desobediências e necessi-
dade de intervenção da força 
municipal, através da Guar-
da Municipal e Demutran, 
e da força estadual, através 
da PM”, relata. “A Nascente 
é um dos locais que recebe-
mos denúncias e mandamos 
sempre as forças policiais e a 
Guarda Municipal para que 
possam dissuadir a formação 
de aglomerações e prevenir 
através do uso de máscaras, 
que é algo obrigatório, hoje, 
no estado do Ceará”.

Zé da Hora, guia de Tu-
rismo e atual presidente 
da Associação de Guias de 
Turismo do Cariri Cearen-
se (AGTURC), relata serem 

comuns aglomerações pró-
ximo à unidade de apoio 05, 
que fica no final da subida 
do Belmonte, e no ponto 
conhecido como batente do 
Mirante. Outros pontos de 
ecoturismo, especialmen-
te na Floresta Nacional do 
Araripe (Flona), também re-
gistram aglomerações. Con-
forme o primeiro tenente 
da Polícia Militar, Franklin 
Moraes, incursões e rondas 
são feitas com frequência e 
já foram registrados roubos 
recentes na Flona. Para evi-
tar aglomerações e, futura-
mente, ampliar a segurança, 
ele acredita que a criação de 
um posto avançado, assim 
como sugerido por entida-
des locais, possa “dar maior 
visibilidade ao policiamento 
ostensivo naquela área de 
floresta, bem como aumen-
taria substancialmente a se-

gurança dos frequentadores”.
Em Juazeiro do Norte, o 

coordenador de Vigilância 
Sanitária, David Marrom, 
conta que as fiscalizações nos 
estabelecimentos acontecem 
nos períodos da manhã, tar-
de e noite. “Verificando se 
os estabelecimentos estão 
cumprindo com as normas 
higiênico-sanitárias vigen-
tes e também o andamento e 
cumprimento correto e ade-
quado das fases”, explica. En-
tre os principais entraves, ele 
aponta a falta de consciência 
da população, que deve usar 
máscaras e álcool em gel e se 
atentar quanto ao distancia-
mento na formação de filas, 
por exemplo.

Como aponta, a rotina na 
Vigilância Sanitária faz per-
ceber que há muitas pessoas 
que agem como se a pande-
mia tivesse acabado – o que 
não aconteceu. “Nós temos 
uma tendência de desacele-
ração da pandemia no Bra-
sil, no número de casos que 
vem caindo, mas ainda fica o 
alerta. As pessoas precisam 
respeitar o isolamento e o 
distanciamento social. Nes-
te momento, é de suma im-
portância para que evitemos 
uma segunda onda e um au-
mento do nível de contágio”, 
enfatiza.

Manter-se vigilantes
A secretária municipal de 

Saúde de Juazeiro do Norte, 
Glauciane Torres, enfatiza a 

necessidade de que a vigilân-
cia contra o novo coronaví-
rus seja mantida, mesmo no 
atual momento, em que no-
vos casos e óbitos em decor-
rência da covid-19 estejam 
em queda. “A preocupação 
em relação à covid-19 deve 
ser uma preocupação cons-
tante para qualquer gestor, 
para qualquer autoridade 
sanitária. Os casos estando 
em baixa ou em ascensão, 
não podemos relaxar em 
nenhum momento. Porque 
hoje é uma realidade que en-
frentamos e que temos que 
continuar diligentes”, diz 
Glauciane.

Ela ressalta que a Se-
cretaria de Saúde continua 
orientando os juazeirenses 
para a manutenção de me-
didas como uso de máscara, 
distanciamento e higieni-
zação constante. Ela conta 
que, enquanto autoridade 
sanitária no Município, está 
bastante preocupada com os 
frequentes registros de aglo-
merações. “No momento, 
os números continuam em 
queda, graças a um trabalho 
incansável dos nossos profis-
sionais e ao apoio da popu-
lação em todas as medidas 
adotadas até o momento. 
Estamos, hoje, com os nú-
meros ainda em queda. Mas 
não podemos perder o foco 
da vigilância: continuar vigi-
lante, monitorando e usando 
todas medidas de prevenção 
possíveis”, conclui. 

Reprodução

MAURÍCIO de Sousa e a professora Sarita, em aula com alunos do 6º ano

 Divulgação

ARROZ e óleo estão entre os produtos mais caros

Jaqueline Freitas

EM MOMENTOS de lazer, pessoas não usam máscaras e não respeitam distanciamento

CARIRI entra na fase 4 
da retomada econômica, 
mas população precisa 
manter cuidadosMetropolitana

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  
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C Â M A R A  M U N I C I P A L  D EC Â M A R A  M U N I C I P A L  D E  
JUAZEIRO DO NORTEJUAZEIRO DO NORTE

O SEU RESPEITO PELAS 
MEDIDAS DE PREVENÇÃO 
FAZ TODA A DIFERENÇA.

#TENHACONSCIÊNCIA

A pandemia 
não acabou.

USE 
MÁSCARA!

MANTENHA DISTÂNCIA.

Informe Publicitário

Você imagina o que tem por trás da sua nota fiscal? Tem saúde, segurança e oportunidades 

de crescimento para todos. Por isso, o Governo do Estado do Ceará, por meio da Secretaria 

da Fazenda, lançou o Programa Sua Nota Tem Valor. Abrace essa causa. Cadastre-se, escolha uma

instituição para ajudar e exija seu CPF na nota fiscal a cada compra. Além de ajudar a fortalecer

a economia e promover o desenvolvimento sustentável do nosso estado, você colabora com quem mais

precisa e ainda pode ganhar prêmios. Participe. Ganha você, sua instituição e a sociedade.

Para cadastro e mais informações, baixe o Ceará APP no seu celular
ou acesse suanotatemvalor.sefaz.ce.gov.br

+-------------------------------------------+
Participe do programa que transforma

cidadania em solidariedade.
+-------------------------------------------+
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Joaquim Júnior
 

Na década de 80, um 
grupo de amigos, 
diante da crescen-

te desvalorização da arte no 
Cariri, se uniu para criar um 
novo grupo de teatro na re-
gião. A intenção era formar 
plateia e criar um espaço 
para o desenvolvimento do 
teatro, mantendo viva a his-
tória dele. Hoje, 35 anos de-
pois, a Companhia de Teatro 
Livre Mente coleciona in-
contáveis momentos, reple-
tos de prêmios e desafios que 
marcam a trajetória.

Jean Nogueira, Fátima 
Morimitsu, Edélcio Diniz e 
João Neto foram os funda-
dores da Companhia. A pri-
meira peça foi um presente, 
dada por Bráulio Tavares: O  
Trupizube, o Raio da Silibri-
na. Após viagens por todo o 
Nordeste, o grupo ganhou 
indicações e foi premiado 
em vários festivais pelo país. 
Entre os projetos desenvolvi-
dos, ele cita os de formação 
de plateias e de oficinas. Um 
dos maiores destaques da 
Companhia, já assistido por 
mais de um milhão de pesso-
as, é o espetáculo “Esperan-

do Comadre Daiana”.
“Fizemos também ‘Padre 

Cícero – eterna inspiração’, 
que é um espetáculo na Ma-
triz para 50 mil pessoas”, 
lembra Jean Nogueira. Ele 
conta que o grupo sempre 
viajou pelo Nordeste e ga-
nhou prêmios como o Ence-
na Brasil e o Miriam Muniz, 
do Ministério da Cultura; o 
Edital das Artes, do Governo 
do Estado. “Já temos uma 
trajetória. São mais de 20 
espetáculos feitos”, ressalta.

Como pontua Jean, “che-
ga a ser resistência fazer 
teatro numa região como 
essa”. Com o tempo, o tra-
balho alicerçou a formação 
de plateia e, diferentemente 
de antigamente, hoje os in-

gressos chegam a se esgotar 
nas apresentações. Durante 
a pandemia, em que a Com-
panhia está impossibilitada 
de realizar apresentações e 
aglomerar público, as apre-
sentações acontecem de for-
ma remota. No momento, 
ele destaca o apoio do Servi-
ço Social do Comércio (Sesc). 
Nesta terça (15), inclusive, o 
espetáculo “Esperando Co-
madre Daiana” será televi-
sionado. Pela jornada, Jean 
agradece ao público da re-
gião, à Secretaria de Cultura 
do Estado, a entidades como 
o Sesc, além de empresários 
que deram suporte. Para 
mais informações: https://
www.facebook.com/ciadete-
atrolivremente/ 

Cultura

Grupo de teatro 
completa 35 anos

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

LIVRE MENTE

MAIS DE 20 espetáculos foram produzidos durante a jornada do grupo 

Divulgação
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Supercopa Kariri contará
 com R$17 mil em prêmios
Samylla Alves

As atividades aos pou-
cos estão sendo reto-
madas e no futebol 

não é diferente. Em novem-
bro, será realizada a Super-
copa Kariri, que reunirá 
16 equipes profissionais e 
amadoras da região e até 
de outros estados. A com-
petição contará com R$17 
mil em prêmios, que será 
dividido entre os melhores 
classificados. O objetivo da 
competição é revelar jovens 
talentos. Podem participar 
atletas nascidos a partir de 
2000. Equipes profissionais 
como Guarani de Juazeiro, 
Icasa, Campo Grande, Ju-
azeiro e Crato já confirma-
ram presença no torneio.

O Campo Grande, que 
tem tradição de revelar ta-
lentos, já iniciou a prepara-
ção para a Supercopa Ka-
riri. “Estamos contratando 
atletas que irão atuar pela 
Série B Cearense e, parale-
lo a isso, estamos realizan-
do um trabalho com a base, 
visando a Supercopa Kariri. 
O objetivo maior é ser cam-

peão. Para isso, teremos que 
intensificar as nossas ativi-
dades. A expectativa para a 
competição é muito boa”, re-
lata Suarêz, técnico da base 
do Campo Grande.

No Guarani o técnico da 
base já foi definido e é um 
nome conhecido no futebol 
local, Raimundinho. “O Rai-
mundinho é um excelente 
profissional e a base do Gua-
rani está em boas mãos. Ele 
sempre demonstrou interes-
se em contribuir com o clube 
e vai nos ajudar com a base 
este ano. Vamos realizar al-
gumas seleções em busca 
de jovens talentos que irão 

defender o Leão do Merca-
do na competição. Teremos 
a participação de grandes 
equipes do Cariri e de fora, 
e sem dúvida alguma será 
uma competição bem dis-

putada”, relata Rommel Cal-
das, presidente do Guarani 
de Juazeiro.

Marciano Custódio, or-
ganizador da Supercopa Ka-
riri, explica que o principal 
objetivo da competição é 
dar oportunidade aos jovens 
talentos. “Nós temos atletas 
com potencial que só preci-
sam de uma oportunidade 
para mostrarem seus talen-
tos e uma competição como 
a que estamos organizando 
vai contribuir para que esses 
jovens tenham a oportunida-
de de ingressarem no futebol 
profissional. Olheiros de vá-
rios clubes estarão presentes 
na Supercopa Kariri”, co-
menta Marciano Custódio.  
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Peça já seu orçamento sem compromisso

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT
UNIDADE B Nº 91

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2020

O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunica aos interes-
sados que realizará concorrência para contratação de empresa especializada para 
o fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual. O recebimento dos enve-
lopes contendo a documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 
01/10/2020, às 09h30min. Para retirada do edital e acesso às demais informações, 
os interessados deverão dirigir-se à Unidade no endereço Avenida Padre Cícero, nº 
4.400, São José, Crato/CE, ou através do e-mail: licitacao.b091@sestsenat.org.br.

Wid Wiron Silva Leite
Presidente da Comissão de Licitação

FUTEBOL 

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

CAMPO GRANDE confirmou presença na competição.

Samylla Alves EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Bruno Eduardo Lacerda Santos, Oficial Interino do Cartório do 2º Ofício da 
Comarca de Assaré, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que dispõe o art. 216- A da Lei 6.015/73 e Lei 13.105/2015; FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital, que se processa por esta serventia Extrajudicial, 
situada na Rua Euclides Onofre, nº 126, Assaré/CE, CEP: 63.140.000, fone: 
(88) 3535-1024, o requerimento para procedimento administrativo de Usucapião 
Extraordinário, com fundamentação legal apresentada pelo requerente 
DANIEL FERNANDES SANTANA, brasileiro, casado, empresário, portador do 
documento de identidade RG N.º 2001029057603-SSP/CE, inscrito no CPF/
MF N.º 022.734.263-13, residente e domiciliado na Rua Deputado Manoel 
Gonçalves, nº 123, bairro Parque de Vaquejada, cidade de Assaré/CE, solicita o 
reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, 
nos termos do art. 216-A da Lei nº6.015/1973, protocolado sob o nº 913, em 
data de 02 de setembro de 2020, imóvel urbano situado neste município, na Rua 
Deputado Manoel Gonçalves, nº 123, bairro Parque de Vaquejada, com área 
total de 236,47m² (duzentos e trinta e seis metros quadrados e quarenta e sete 
centímetros quadrados),  tendo como descrição: Inicia-se no marco denominado 
P1, georreferenciado no Sistema Geodésico Brasileiro, DATUM – SIRGAS 2000, 
MC -, coordenadas Plano Retangulares Relativas, Sistema UTM, Longitude: 
403995.00 m E e Latitude: 9240996.00 m S; Daí segue confrontando com a RUA 
RAIMUNDO MENDES RATES, com o azimute de 99º e a distância de 22,10 m até 
o marco P2 (Longitude: 404018.36 m E e Latitude: 9240991.58 m S); Daí segue 
confrontando com PEDRO HENRIQUE SAMPAIO DA SILVA, com o azimute de 
09º e a distância de 10,72 m até o marco P3 (Longitude: 404020.59 m E e Latitude: 
9241004.80 m S); Daí segue confrontando com ANTONIA BETANIA ARRAIS, 
com o azimute de 279º e a distância de 22,10 m até o marco P4 (Longitude: 
403998.00 m E e Latitude: 9241009.00 m S); Daí segue confrontando com a 
AV. DEPUTADO MANUEL GONÇALVES, com o azimute de 189º e a distância 
de 10,72 m até o marco P1, início da descrição, fechando assim o perímetro do 
polígono acima com uma área superficial de 236,47 m² / 0,023647 ha. Área total 
do imóvel de 236,47m²/ 0,023647ha, perímetro 65,64m e RRT nº 0000009729450, 
assinada pelo Sr. Henrique Arraes da Silva, Arquiteto e Urbanista, CAU-BR Nº 
A99081-7/CE, inscrito no CPF: 127.190.747-05. Assim sendo, ficam intimados 
terceiros eventualmente interessados para a realização de impugnação 
escrita ao Oficial de Registro de Imóveis, com as razões de sua discordância 
em 15 (quinze) dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, 
caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 
pelo Requerente, sendo reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente 
registro conforme determina a Lei. Assaré, Estado do Ceará, 14/09/2020. Eu, 
Bruno Eduardo Lacerda Santos, Oficial, digitei e subscrevi.

Bruno Eduardo Lacerda Santos

Oficial de Registro e Tabelião

Serventia Extrajudicial do 2o Ofício
Assaré/CE


