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ROMBO
MP de Juazeiro pede devolução  

de R$ 142,5 mi em contrato do lixo
O Ministério Público do Ceará (MPCE) encaminhou pedido de liminar ao 
juiz da 3ª Vara Cível de Juazeiro do Norte, recomendando que o prefeito 
Arnon Bezerra suspenda o contrato entre o Município e a empresa MXM 
Serviços e Locações, responsável pela coleta de lixo em Juazeiro. Dois 

promotores denunciam superfaturamento no contrato entre a Prefeitura 
e a empresa, entre outras práticas que evidenciam atos de improbidade 
administrativa. O MP indica “dano causado à Municipalidade” e, com 
isso, sugere multa que totaliza R$ 142.586.735,72. POLÍTICA | PÁG. 3   

De 13 a 19 De outubro De 2020  ano 22  número 2974  Preço: r$1,50     

ECONOMIA

Comércio dá sinais de recuperação 
Após meses sem atividades presenciais, devido à pandemia de covid-19, o comércio no Cariri apresenta sinais positivos. Em 
Juazeiro, uma pesquisa aponta que quase 70% dos entrevistados apresentaram crescimento de vendas nas empresas que 

comandam. Em Crato, o segmento também apresenta recuperação positiva.

METROPOLITANA | PÁG. 5   
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TIVEMOS que nos adequar à nova realidade, onde 
estamos conseguindo fazer a moeda girar. Seguimos 
sendo o principal PIB do Município: 91,6%.”   

ZENILDA DE SENA - PRESIDENTE DA CDL JUAZEIRO DO NORTE  

“ “

Opinião

CARTA

O calor chegou. E ele chega acompanhado 
de baixas umidades e do perigo constante de 
doenças ocasionadas pelas altas temperaturas. 
As recomendações, que todo mundo já sabe, 
mas nunca é demais lembrar, não podem ser 
esquecidas: evitar pegar sol e fazer exercícios 
físicos em horários mais quentes e tomar muito 
líquido para manter a hidratação em dias.

DANILO SILVEIRA, CRATO

SEXTILHA
CADA SONHO NESTA VIDA
TEM O SEU ENTARDECER...
O APEGO É UMA DROGA
QUE FAZ O HOMEM SOFRER
NO FOSSO DAS ILUSÕES
PARA DEPOIS PADECER!
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

Em fevereiro de 2012, eu decidi viajar 
aos Estados Unidos para visitar minha filha 
que trabalhava em Las Vegas, numa empre-
sa de semi joias. A opção de voo foi um plano 
com duas conexões (Manaus e Miami), para 
desembarcar no destino convenientemente. 
Descobri depois que, nos dois embarques, 
alguma coisa eu driblei, pois uma anorma-
lidade que carregava não foi flagrada pela 
segurança dos aeroportos, nem pessoal, nem 
eletrônica. No almoço de Manaus me agra-
dou ter sobremesa de kiwi e comprei dois. O 
outro, pus na bolsa para consumir durante 
o voo. Adormeci e esqueci. No embarque 
de Miami tudo ocorreu normalmente, tam-
bém. Ao desembarcar em Las Vegas, parecia 
também que sim. Mas fui solicitado por uma 
policial da segurança a informar algumas 
coisas. Uma delas foi: o senhor traz algum 
produto agrícola na sua bagagem? Me lem-
brei que havia o kiwi.

Ingenuamente, abri a sacola e de lá tirei o 
“inofensivo” fruto. Foi o suficiente para uma 
certa algazarra entre vários policiais. Resu-
mindo: eu estava cometendo uma infração 

grave de ter tentado entrar num país que, 
dentre as suas normas, repele este tipo de pro-
cedimento – por razões óbvias de segurança 
nacional, pois sabe-se lá o que vem agregado 
a este fruto, ou outras coisas, como sementes, 
etc. Dentre as advertências, a começar que eu 
não teria nenhum atenuante por desconhecer 
as normas dos EUA, ouvi poucas e boas, com-
preensíveis ao meu macarrônico inglês, sem 
chance para uma defesa à luz do ingênuo pro-
cedimento, especialmente por não ter caído a 
ficha de que, como aqui, não somos salvos por 
desconhecer as regras.

Terminaram por me deixar ir embora 
depois daquele grande incômodo. Nada pare-
cido com as boas vindas desejáveis a quem vi-
sita especialmente aquela cidade. Livraram-
-me, já sovado do palavreado policialesco. 
Lembrei-me deste fato, a propósito destas 
noticias insistentes, com respeito ao que vem 
acontecendo em nosso território, onde brasi-
leiros incautos, compradores de quinquilha-
rias chinesas e de demais outras origens, vem 
recebendo suas compras recheadas por saqui-
nhos misteriosos de coisas que nem sabemos.

O quê e para quê? As razões desta an-
tipatia residem principalmente pela nossa 
ignorância no que aí está de agregados. Não 
basta apenas que saibamos que são bacté-
rias, bolores, leveduras, vírus e outras pragas 
biológicas os contaminantes destes indesejá-
veis produtos, além do que ainda não se re-
velou, como a lembrar que material genético 
é este, e se aí não está embutido um artefato 
desta engenharia moderna e perversa na ge-
nética dos recursos biológicos. Vejam o caso 
recente do tal vírus chinês – e não me digam 

que isto nada tem a ver, do que até se po-
deria pensar na continuidade desta guerra 
biológica.

No caso do vírus, muito rapidamente se 
fez – maravilhoso desempenho dos cientis-
tas brasileiros, o patrulhamento da bagagem 
genética da partícula. Ótimo, rápido, temos 
competência para fazer isto. Resta a vigilân-
cia desta competência para tantas outras coi-
sas, como estes materiais nestes saquinhos a 
nos perturbar. Demorou, mas as autorida-
des de plantão disseram para não jogar fora 
(claro, era o que eles queriam. Eles, quem? 
Sei lá! Alguém que teve esta infeliz ideia e 
continua pensando que é isso mesmo, deve 
continuar. Como já dizia o velho DeGaule, o 
Brasil não é um país sério...).

Será que seria de bom procedimento que 
o Sr. presidente da República aceitasse a su-
gestão de um cidadão comum e chamasse ao 
palácio os respectivos embaixadores de paí-
ses, cujos cidadãos de bem estão cometendo 
este disparate para conosco, nos remetendo 
estes saquinhos de sementes e amêndoas 
para seus clientes? Certamente a chancela-
ria estaria ao seu lado para mediar este bom 
encontro onde talvez não faltasse a oportuni-
dade para dizer-lhes que, em nome da nossa 
soberania, desejaríamos informar que não 
queremos que suas organizações comerciais 
mandem estas porcarias para o nosso país. 
Um recado abusado como este é coerente 
com a nossa indignação, e fica claro que não 
posso dizer ao presidente da República que 
diga assim ou assado. Mas, eu estou certo 
que, por seu espírito, até seria algo possível a 
sair de sua boca.  

SEMENTES SUSPEITASSEMENTES SUSPEITAS
Renato Casimiro

EDITORIAL

Estamos a praticamente 30 dias 
de decidir quem comandará o fu-
turo de nossas cidades pelos pró-
ximos quatro anos. No dia 15 de 
novembro, assim como em todo 
o Brasil, moradores de Crato, Ju-
azeiro do Norte e Barbalha irão às 
urnas para permitir que três pre-
feitos e 55 vereadores comandem 
e fiscalizem a máquina pública da 
maior conurbação urbana do inte-
rior cearense. Sim, permitir! O ver-
bo se encaixa muito bem no poder 
que a população possui. 

Apenas em Crato, Juazeiro do 
Norte e Barbalha são 11 candi-
datos (as) para vagas de prefeito 
(a) e 851 postulantes que querem 
sentar em cadeiras legislativas pe-

los próximos quatro anos. Deste 
total, serão, além dos prefeitos, 21 
vereadores eleitos em Juazeiro do 
Norte, 19 em Crato e 15 em Bar-
balha - número estipulado pela 
quantidade de habitantes em cada 
município. Cada um deles, so-
bretudo os vereadores, possuem 
funções importantes no governo 
municipal.

Isto porque em cada bairro, 
vila, comunidade ou distrito, uma 
parcela da população deposita 
a confiança em alguém para ser 
seu porta voz nas esferas do po-
der municipal. Um dos pontos de 
partida para vencer essas eleições, 
seja de vereador ou de prefeito, 
é que os candidatos reconheçam 

que vivemos uma crise sanitária 
sem precedentes e que ainda es-
tamos em um momento de pan-
demia. Entretanto, o que se tem 
visto nos últimos dias, é que as 
recomendações e protocolos sani-
tários parecem não surtir efeito na 
campanha eleitoral.

Em todo o Ceará - no Cariri não 
tem sido diferente - são constantes 
os registros de aglomerações entre 
candidatos e eleitores, o que põe 
muitas vidas em risco. Orienta-
ções básicas feitas pelos órgãos de 
saúde, como o uso de máscaras e 
o distanciamento social, são fre-
quentemente desobedecidas por 
aqueles que deveriam priorizar, 
antes de tudo, a saúde daqueles 

que buscam representar. 
Além de propostas, que sem-

pre enchem os olhos com tamanha 
representatividade e atenção, é 
necessário que cada eleitor atente 
para os atos dos candidatos. Como 
ele se porta? O que ele prioriza? 
Ele age conforme as palavras que 
ele exclama aos quatro ventos? 
Cada detalhe é precioso e somente 
com atenção e cuidado é que uma 
boa escolha será possível. O povo 
brasileiro não pode deixar nos 
cargos do Legislativo e Executivo 
políticos adeptos ao “faça o que eu 
digo e não faça o que eu faço”. O 
caririense precisa muito mais do 
que promessas para viver mudan-
ças positivas. 

DE  QUEM  É  O  PODER?
Um dos pontos de 

partida para vencer 
essas eleições, seja de 

vereador ou de prefeito, 
é que os candidatos 

reconheçam que vivemos 
uma crise sanitária 

sem precedentes e que 
ainda estamos em um 

momento de pandemia. 
Entretanto, o que se tem 
visto nos últimos dias, é 
que as recomendações 
e protocolos sanitários 

parecem não surtir efeito 
na campanha eleitoral.

HISTORIADOR

O DEUS DE TODO ENCORAJAMENTO
(2 Coríntios 1-10)
Nesta sua segunda epístola aos Coríntios, o grande apóstolo Paulo deixa transpa-

recer suas debilidades físicas, cansaço, dores e opressão espiritual, certamente devido à 
sua grande preocupação pela conservação da fé dos cristãos de Corinto. Assim também é 
possível que, por tais motivos, a Carta mencione o Senhor como o Deus de toda a conso-
lação, ou de encorajamento.

Analisando o texto observamos, inicialmente, que, mesmo diante de perigos e lutas, 
Paulo tinha plena convicção de sua chamada, o que muito o fortalecia. “Eu, Paulo, cha-
mado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus” (v.1). Isto, porém, não o 
isentou de experimentar momentos de adversidades, perseguições e tribulação. Assim, 
nós também devemos entender que não escaparemos de enfrentar adversidades, dores, 
decepções, perseguições e lutas no decorrer da vida e, certamente, necessitamos do Deus 
de todo o encorajamento a fim de nos preparar para vencermos tais momentos.

Paulo apresenta e descreve o Deus de encorajamento. “Louvado seja Deus, Pai de 
nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento” (v.3). É 
bastante consolador e edificante sabermos que Deus é o Senhor que nos encoraja em 
todas as nossas batalhas e dificuldades e, sem Ele, nada conseguiremos, como Jesus 
mesmo afirmou: “Sem mim nada podeis fazer” (João 15.5). 

Por que Ele é o Deus de encorajamento? A resposta do apóstolo é clara. Ele diz: 
“Ele nos encoraja em todas as nossas aflições” (v.4). É interessante como o Senhor 
Deus não nos livra das aflições. Ele nos permite experimentá-las. Mas, como o texto 
diz, “Ele nos encoraja”. Deus não nos quer entregues ou que fracassemos diante dos 
momentos adversos. No decorrer da História bíblica, por diversas vezes encontramos 
o termo: Sê forte e corajoso”. Isso porque nosso Deus não se compraz nos covardes 
ou nos que fraquejam diante das batalhas. Ele deseja que lutemos com destemor e 
bravura, por isso Ele é o Deus de todo encorajamento. “Sejam fortes e corajosos, todos 
vocês que esperam no Senhor!” (Salmos 31.24).

Mas, observamos também aqui, nos escritos do apóstolo, o propósito pelo qual 
Deus nos quer fortes, destemidos e corajosos. O texto diz: “para que, com o encora-
jamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem 
por aflições” (v.4). Que alvo altruísta, ser corajoso para fazer uso encorajando outros. 
Ou seja, devemos procurar ser sempre instrumento abençoador de outros. Aqui está a 
visão bíblica do evangelho: instruir, fortalecer o outro.

O texto também nos aponta o meio pelo qual somos encorajados e, imagine, 
é através do sofrimento, suportar o sofrimento: “Pois, quanto mais sofrimento por 
Cristo suportarmos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de 
Cristo” (v.5). Claro que não é nada animador, mas é exatamente o segredo para ser 
derramado sobre nós o encorajamento, quando tantos de nós estamos correndo de 
sofrimento. Mas o ensino bíblico ainda garante que, além do encorajamento, é para 
nossa salvação. “Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o en-
corajamento e a salvação de vocês. Pois, quando somos encorajados, certamente 
encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos 
sofrimentos que nós” (v6).

É claro que não somos pregadores da teologia do sofrimento. Porém, não pode-
mos ignorar o que dizem as Escrituras acerca do assunto. O sofrimento é uma realida-
de na vida das pessoas, originado no Éden, com o pecado do homem. Infelizmente, 
há muitas igrejas que pregam somente a prosperidade, o conforto, a cura, os milagres 
e até chamam as pessoas para que parem de sofrer. Porém, o Evangelho verdadeiro 
deixa claro e instrui acerca da realidade das lutas da vida. Jesus disse: “Aqui no mundo 
vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo” (João 16.33). 

O Deus de encorajamento não isentou Paulo de sofrer. Mas ele suportou e venceu. 
Sua dor foi tão grande que ele achava que ia morrer, mas soube reconhecer o propósi-
to: Deixar de confiar em si e confiar somente em Deus. “Irmãos, queremos que saibam 
das aflições pelas quais passamos na província da Ásia. Fomos esmagados e oprimi-
dos além da nossa capacidade de suportar e pensamos que não sobreviveríamos” 
(vv.7,8). “De fato, esperávamos morrer. Mas, como resultado, deixamos de confiar em 
nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos”.

Em todos os momentos de adversidades, devemos declarar como o apóstolo: “Ele 
nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele, depositamos nossa esperança, 
e ele continuará a nos livrar” (v.10). Creia que o Deus de todo encorajamento está ao seu 
lado para fortalecer, instruir e guardar sua vida e de sua família, hoje e sempre.

Deus abençoe!

EDIÇÃO 100% 
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Da Redação

O Ministério Público 
do Estado do Ceará 
(MPCE), por meio 

de uma ação civil pública, 
recomendou que o prefeito 
de Juazeiro do Norte, Arnon 
Bezerra, suspenda o contrato 
com a empresa que realiza a 
coleta de lixo no Município. 
No documento, encaminha-
do ao juiz da 3ª Vara Cível 
de Juazeiro do Norte, com 
pedido de liminar urgente, o 
MPCE cita, além de Arnon, 
o secretário municipal de 
Meio Ambiente, Luiz Ivan 
Bezerra, irmão do prefeito, e 
a empresa responsável pela 
limpeza pública, a ‘MXM 
Serviços e Locações’. O ór-
gão indica “dano causado à 
Municipalidade” e, com isso, 
sugere uma multa fixada em 
30% ao prejuízo, na quan-
tia de R$ 109.682.104,4, 
que deve ser acrescido do 
percentual de 30% (trinta) 
por cento desse valor (R$ 
32.904.631,32), o que totali-
za R$ 142.586.735,72.

Conforme apresenta o 
MPCE, ainda no ano de 2017, 
o Município, por meio da Se-
cretaria Municipal de Meio 
Ambiente (Semasp), anun-
ciou concorrência pública 
para contratação de empresa 
para serviços de coleta, trans-
porte de resíduos sólidos 
domiciliares e comerciais, e 
afins. O processo culminou 
com a declaração de que a 
empresa MXM estava classi-
ficada para celebrar contrato 
no valor de R$ 43.269.435,36 
(quarenta e três milhões, du-
zentos e sessenta e nove mil 
quatrocentos e trinta e cinco 
reais e trinta e seis centavos). 

O MPCE indica a existência 
de violação ao princípio da 
competitividade. 

“O contrato foi celebrado 
em nome do Governo Mu-
nicipal de Juazeiro do Norte 
e assinado pelo servidor co-
missionado José Cicero de 
Almeida Silva Júnior, como 
contratante, representando o 
ente público municipal como 
ordenador de despesas e Se-
cretário do Meio Ambiente e 
Serviços Públicos, com base 
na referida Portaria do Pre-
feito Municipal que delegou 
poderes amplos e irrestri-
tos, a pedido do Secretário 
do Meio Ambiente, como 
se depreende dos prints da 
primeira página e da última 
do contrato celebrado com a 
MXM”, citam os promotores 
de Justiça Francisco das Cha-
gas da Silva e André Augusto 
Cardoso Barroso, titulares da 
7ª e 15ª Promotorias de Justi-
ça, com atuação em Juazeiro 
do Norte.

Anterior a isso, quem 
prestou serviços de varrição, 
capinação, coleta e transporte 
e afins foi a empresa Esqua-
dra Construções Eireli. Um 

dos objetos da Ação Civil  e 
Pública é que, “enquanto que 
no exercício de 2017 foram 
pagos à empresa Esquadra 
Construções Eireli a quantia 
de R$ 16.167.331,32 (dezes-
seis milhões, cento e sessenta 
e sete mil trezentos e trinta e 
um reais e trinta e dois cen-
tavos) referentes às dispen-
sas de licitação nº 001/2017 
e 002/2017; por sua vez, no 
exercício de 2018, ano elei-
toral, foram pagos à empresa 
MXM Serviços e Locações 
Ltda ME a quantia de R$ 
28.311.177,46 (vinte e oito 
milhões, trezentos e onze mil 
cento e setenta e sete reais e 
quarenta e seis centavos), pe-
los mesmos serviços”.

Quanto à análise, que leva 
em consideração valores para 
serviços como a arrecada-
ção de toneladas de lixo por 
mês, coleta e transporte dos 
resíduos sólidos especiais em 
contêiner e locação de ônibus 
para transporte dos agentes 
de limpeza, o MPCE comenta 
haver disparidade de preços, 
indicando superfaturamento 
dos custos. No decorrer do 
contrato ainda foram cele-

brados aditivos. Em setem-
bro último, “foi firmado o oi-
tavo aditamento ao contrato, 
em que os valores atingiram 
a cifra de R$ 56.372.100,23 
(cinquenta e seis milhões, 
trezentos e setenta e dois mil, 
cem reais e vinte e três cen-
tavos). “Dessa forma, resta 
claro que os promovidos vem 
reiteradamente praticando 
atos administrativos para au-
mentar o valor do contrato 
(de R$ 43.269.435,36 para 
56.372.100,23), sob o pretex-
to da adição de novos servi-
ços, sem licitação, afrontando 
a Lei 8.666/93 e os princípios 
administrativos, principal-
mente os princípios”.

Diante disso, o MPCE 
pede: que seja deferida a me-
dida liminar de afastamento 
provisório de Luiz Ivan do 
cargo do secretário da Semasp 
e do servidor comissionado 
José Cícero; suspensão dos 
pagamentos do Município 
em favor da empresa MXM; 
notificação dos réus para ofe-
recerem manifestação escrita 
em 15 dias; que o pedido seja 
julgado procedente para con-
denar José Arnon, Luiz Ivan, 
MXM Serviços, José Cícero, 
entre outros, pela prática de 
atos de improbidade admi-
nistrativa.

Em nota, a Prefeitura de 
Juazeiro informou que, con-
forme a Procuradoria Geral 
do Município, o processo de 
licitação para a contratação 
da empresa responsável pela 
coleta de lixo “seguiu todos os 
trâmites legais e que o serviço 
de coleta de lixo é essencial, 
não podendo sofrer solução 
de continuidade”. A nota diz, 
ainda, que “todas as questões 
levantadas serão devidamen-
te esclarecidas ao MP” 

MP denuncia superfaturamento 
em contrato para coleta de lixo

JUAZEIRO

MP ABRE investigação 
contra Argemiro para 
apurar abuso de poder 
econômico e político.

DE  QUEM  É  O  PODER?

Leia rápido
Os pedidos para que registros de 
candidatura não sejam aceitos já 
haviam atingido prefeitos do Cariri e, 
na quinta-feira (8), alcançou um vice: 
Anderson Eugênio (Derson, do MDB), 
candidato a vice-prefeito de Milagres, 
na chapa encabeçada por Figueiredo 
(PDT). O Ministério Público Eleitoral 
pede a impugnação, ao alegar que o 
registro de candidatura dele não deve 
ser aceito devido a contas desaprovadas 
pelo Tribunal de Contas do Estado do 
Ceará (TCE).

A propaganda eleitoral gratuita 
começou na sexta-feira (09). No maior 
colégio eleitoral do Cariri, Juazeiro do 
Norte, o atual prefeito Arnon Bezerra 
é o candidato com maior tempo de 
campanha em televisão, com três 
minutos e 33 segundos. Na sequência 
estão: Nelinho Freitas, com três minutos 
e sete segundos; Glêdson Bezerra, com 
um minuto e 41 segundos; Ana Paula 
Cruz, com um minuto e 22 segundos; e 
Demontier Cinquentinha, que tem 24 
segundos. O tempo é definido com base 
na representação dos partidos coligados 
na Câmara Federal.

As sessões da Câmara Municipal de 
Juazeiro do Norte têm ocorrido de forma 
“relâmpago”. Desde que a campanha 
eleitoral passou a ser permitida, foram 
realizadas três sessões que ocorreram 
em menos de uma hora - o que não 
é habitual. Em Juazeiro, somente três 
vereadores não vão tentar se reeleger, 
enquanto um, Glêdson Bezerra, é 
candidato a prefeito do Município.

O Ministério Público Eleitoral 
instaurou um Procedimento de 
Investigação Criminal contra Roberto 
Guedes e Roberta Almino, candidatos a 
prefeito e a vice, respectivamente, em 
Araripe. Os dois teriam violado acordo 
firmado com o órgão, por meio do 
qual prometiam seguir as orientações 
de prevenção à covid-19. Contudo, 
as medidas não foram tomadas 
durante inauguração de comitê de 
campanha   e em visitas a localidades 
do Município, pondo em risco a saúde 
da população, segundo o promotor 
Thiago Marques Vieira.

MP pede, ainda, a suspensão do contrato entre o Município e a MXM

Reprodução

CAMPANHA

Candidatos adiam confronto 
em horário eleitoral gratuito

A propaganda eleitoral 
gratuita está no ar desde a 
sexta-feira (09), nos mais 
570 municípios do Brasil. 
No Crajubar, maior conglo-
merado urbano da região 
do Cariri, o início da pro-
paganda não confirmou o 
que estava sendo desenvol-
vido na pré-campanha: um 
enfrentamento de ideias e 
acusações entre bases de 
apoios dos atuais prefeitos 
e suas oposições. Crato, Ju-
azeiro do Norte e Barbalha 
têm prefeitos candidatos à 
reeleição.

A campanha do prefeito 
Arnon Bezerra (PTB), em 
Juazeiro, tem relacionado 
as ações desenvolvidas pela 
gestão e sua necessidade de 
continuidade. Já a oposição, 
liderada pelos candidatos 
Glêdson Bezerra (Podemos), 
Ana Paula Cruz (PSB) e Ne-
linho Freitas (PSDB), têm 
direcionado críticas amenas 
à gestão de Arnon, com foco 
maior na saúde. Além de 
poucas críticas, os candida-
tos oposicionistas têm usado 
seu tempo no horário eleito-
ral, prioritariamente, para se 
apresentar aos eleitores, com 
a participação de apoiadores 
e familiares. As críticas mais 
contundentes estão sendo 

feitas por Ana Paula, que 
promete construir um novo 
hospital municipal e melho-
rar os salários dos profissio-
nais da saúde.

Em Crato, o prefeito Zé 
Ailton Brasil (PT) também 
tem investido na estratégia 
de sequência administra-
tiva como diferencial para 
o desenvolvimento do Mu-
nicípio. A campanha se ba-
seia em conquistas como 
estabilidade fiscal, obras e 
a parceria com o Governo 
do Estado. Na oposição, as 
críticas dos candidatos Ar-
thur de Zé Adega (PSL) e 
Dr. Aluísio (Pros) seguem 
na direção dos aumentos de 
impostos e da taxa de água, 
essa de responsabilidade da 
Saaec (Sociedade Anônima 
de Águas e Esgotos do Cra-
to). Aluísio Brasil chegou a 
gravar em frente a empresa 
para demonstrar sua insa-
tisfação. Ele promete rever 
os valores praticados. Ar-
thur de Zé Adega, promete 
rever a política fiscal, que 
segundo ele, tem atingido 
toda a população cratense. 
Já a candidata do Psol, Zu-
leide Queiroz, tem se man-
tido no debate sobre a ne-
cessidade de maior atenção 
aos desequilíbrios sociais no 

Município. Os três candida-
tos também aproveitaram 
o horário eleitoral para se 
apresentarem aos eleitores.

Em Barbalha, o espera-
do confronto entre as can-
didaturas do prefeito Ar-
gemiro Sampaio (PSDB) e 
Guilherme Saraiva (PDT) 
ainda não aconteceu. Os 
candidatos tem aproveitado 
seus programas para apre-
sentarem propostas e se 
apresentarem a população. 
Apesar do clima político 
mais ameno, a expectativa 
é que o debate começará a 
ficar mais acirrado a partir 
do dia 19, quando a propa-
ganda gratuita terá atingi-
do 10 dias e a fase inicial de 
apresentações dos candida-
tos terminar.

As propagandas estão 
sendo divididas em dois 
blocos de 10 minutos cada, 
em rádio e TV. Além dos 
blocos, veiculados nos perí-
odos da manhã e tarde, os 
candidatos têm 70 minu-
tos de inserções diárias na 
programação, também em 
rádio e TV. A propaganda 
gratuita vai até o dia 12 de 
novembro e o primeiro tur-
no das eleições será em 15 
de novembro. No Cariri não 
acontecerá segundo turno. 

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Lula quer experimentar Camilo 2022
O governador Camilo Santana, com suas altas taxas de aprovação popular, tem 
se tornado a cada dia a principal alternativa do PT para a disputa presidencial 
em 2022. Quem admite essa possibilidade com entusiasmo - ainda pequeno, 
mas é uma mudança para quem vetava essa ideia - é o ex-presidente Lula. Essa 
candidatura de Camilo enterra as chances de Ciro Gomes, que não empolga mais 
ninguém como opção de concorrer ao Planalto. Até em Sobral, 80% da população 
prefere que o PDT lance Cid Gomes a presidente. E sugere que Ciro se aposente. 
Camilo não fala sobre seu futuro político.

Governador é disputado a tapa
Mesmo isolado por estar infectado com covid, como também a primeira-dama do 
Estado, Onélia Santana, o governador Camilo Santana assiste um conflito na sucessão 
eleitoral de Fortaleza, entre os candidatos José Sarto (PDT) e Luizianne Lins(PT), 
pelo direito de usar a imagem dele. Ambos travam uma guerra para se mostrarem 
mais próximos a Camilo, herdeiros de suas práticas administrativas e não se cansam 
de repetir que são seus aliados. Sarto e Luizianne brigam por Camilo, e não é à toa: o 
Governador é o principal eleitor das eleições da Capital. Camilo é quem mais transfere 
votos nessas eleições. Tanto isso é verdade, que na campanha de Sarto sumiram com 
o senador Cid Gomes e o presidenciável  Ciro Gomes. Os dois não deram ainda o ar da 
graça na propaganda gratuita do PDT de Fortaleza.

MDB muda de lado em Barbalha
Depois de ter anunciado uma aliança com o prefeito Argemiro Sampaio, o MDB 
de Barbalha resolveu voltar atrás. O seu presidente municipal, Roberto Wagner, 
enviou documento oficial do partido ao Cartório Eleitoral pedindo a anulação da 
decisão anunciada na convenção. Wagner disse que a decisão foi tirada em reunião 
da Executiva Municipal, no dia 17 de setembro. O partido não anunciou sua posição 
na campanha, mas já está oficialmente apoiando o candidato do PDT, Guilherme 
Saraiva. Politicamente, a articulação foi feita entre o governador Camilo Santana e 
o ex-senador Eunício Oliveira. Em Barbalha, o ato foi entendido como traição, pois 
o MDB participou de toda a gestão Argemiro, inclusive, com Roberto Wagner na 
Secretaria de Obras. No partido, quem garante que não mudará de lado é o vereador 
Rildo Teles, líder do prefeito na Câmara. Agora, Eunício irá dividir o palanque em 
Barbalha com os irmãos Ferreira Gomes, para atender Camilo.

Argemiro apertado com ação por MP
O prefeito de Barbalha, Argemiro Sampaio, recebeu, na última semana, uma 
notificação de Ação de Investigação Judicial Eleitoral contra sua candidatura à 
reeleição. A investigação que atinge sua gestão é proposta pelo Ministério Público 
Eleitoral, que suspeita da possibilidade de Argemiro ter usado a estrutura pública para 
publicidade pessoal. A ação é por abuso de poder econômico e político e aponta o uso 
de propaganda oficial usando a logomarca pessoal do prefeito. Essa acusação é tratada 
como uma ameaça real à candidatura de Argemiro entre os aliados do Governador.

Argemiro se diz tranquilo com ação
A denúncia contra o prefeito Argemiro, que partiu da oposição, é tratada por ele, 
como sem fundamento. “Não tem consistência”, se defendeu. O prefeito sustenta 
que já se explicou à Justiça sobre os fatos. Alega que essa nova ação é a reedição 
de uma velha denúncia feita agora, durante a campanha eleitoral, com a intenção 
de colocar legitimidade em fatos antigos. O prefeito declara sem receios que essa 
suspeita que paira contra ele, venha ter consequências eleitorais na Justiça. Esse 
otimismo não é acompanhado por seus opositores.

Crise interna na base de Arnon
O vereador Capitão Vieira Neto, apesar do cuidado com as palavras, vem fazendo a 
defesa dos Guardas Municipais na disputa com a Secretaria de Segurança Pública 
Municipal. A confusão  está relacionada a sede da Guarda, única que permanece nas 
imediações do Estádio Romeirão, em obras para se transformar em Arena. Capitão 
Vieira pediu que o prefeito Arnon assumisse a discussão, já que a secretária Ivoneide 
Tenório não mora em Juazeiro e, segundo ele, comparece à Secretaria apenas uma 
vez por semana. Vieira garantiu que os profissionais preparam uma paralisação, 
caso o problema não seja resolvido. Outros vereadores da base garantem que Arnon 
prometeu intervir para resolver a questão. São muitos os pedidos para que Arnon 
substitua a secretária.

No Crato, repercute a investigação da Polícia Federal contra Zé Adega e Arthur, pai e 
filho, por corrupção eleitoral deflagrada em fevereiro.
Arthur e Zé Adega teriam prometido terrenos em troca de votos, caso chegassem à 
Prefeitura. A denúncia foi feita por eleitores.

A investigação, pedida pelo Ministério Público Eleitoral, avalia o crime como grave e 
pode levar à cassação do registro de candidatura. 

Tanto Arthur quanto Zé Adega rebatem essas investigações como pura perseguição 
de quem está no poder e com medo de ser derrotado nas urnas.
Em Barbalha, o prefeito Argemiro resolveu mostrar a cara. No sábado, fez uma 
carreata que impressionou.
A mesma impressão de força quem demonstrou foi o prefeito Arnon Bezerra, após 
sua carreata, também no sábado.
A diferença entre as carreatas de Barbalha e Juazeiro foi o tanque. Em Juazeiro, a 
carreata de Arnon ficou conhecida como “tanque cheio”.
Ainda em Juazeiro, a vereadora Rita Monteiro ameaça escancarar as mazelas da 
gestão municipal do PDT. Quer uma prestação de contas.
Durante sessão da Câmara, Rita cobrou explicações sobre o dinheiro descontado do 
seu salário que, segundo ela, não serviu para o partido.
Senador Cid Gomes mantém-se isolado após ficar sob suspeita de ter se contaminado 
com covid, na festa de aniversário da primeira-dama de Fortaleza, Carol Bezerra.
Por enquanto, a única emissora do Cariri na rede de rádio do ódio -  montada por Cid 
e ex-secretário da Casa Civil, Élcio Batista - é WL FM, de Brejo Santo.

Essa rede, que ficou conhecida como Bozonews, por ter como única meta agredir o 
presidente Bolsonaro, já teve um efeito prático.
Bolsonaro declarou apoio à candidatura do Capitão Wagner em Fortaleza e está 
contra todos candidatos ligados aos FGs.
Desculpe a ignorância, por que os irmãos Ciro e Cid Gomes têm tanto ódio ao 
presidente Bolsonaro?

FOI FAKE NEWS MESMO NO CRATO
O prefeito do Crato, Zé Ailton Brasil, diz estar sofrendo com as Fake News 

neste início de campanha. A mais recente, sustenta que o prefeito foi ter sido 
recebido com um balde de água na cabeça, durante uma visita a residências 
no bairro do Seminário, o mais populoso do Município. A ideia da fake é ligar 
os reajustes na água estipulados pela Saaec – empresa de água e esgotos 

local – a uma possível revolta da população com o atual prefeito. Esse incidente 
é veementemente desmentido pela coordenação da campanha e pelo pelo 
próprio Zé Ailton. Nas redes sociais, o fato é veiculado como verdade, o que 

levou o Ministério Público Eleitoral a investigar de onde partiu a publicação. Essa 
e outras investigações sobre fake news agitam a campanha no Cariri.
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No Crajubar, 851 disputam 
 55 vagas para vereador

ELEIÇÕES 2020

Robson Roque 

Principais cidades e 
colégios eleitorais do 
Cariri, os municípios 

que compõem o Crajubar 
têm 851 candidatos para 55 
vagas nas três câmaras: 21 
vereadores em Juazeiro do 
Norte, 19 em Crato e 15 em 
Barbalha. A quantidade de 
vagas é definida pelo núme-
ro de habitantes. As 21 ca-
deiras do parlamento juazei-
rense serão disputadas por 
408 candidatos, em um total 
de 19 postulantes por vaga. 
Dos atuais 21 parlamenta-
res, duas vereadoras são as 
únicas que não vão concor-
rer à reeleição: Aninha Teles 
e Rita Monteiro (PDT). Rita 
culpou a direção municipal 
do PDT por ter registrado 
apenas duas candidaturas, 
a dela e a de Aninha Teles, 
o que não é permitido pela 
Justiça Eleitoral. 

“Durante todos os me-
ses que antecederam a 
convenção partidária não 
tive nenhuma assistência 
do meu partido. Dois me-
ses que eu não tive infor-
mações de como se encon-
trava o PDT. Busquei de 
todas as formas. Não sou 
eu que estou saindo da po-
lítica. Infelizmente, foi o 
partido que não me deu 
condições de sequer passar 
para outro partido”, disse 
Rita, emocionada, durante 
sessão na Câmara para an-
unciar que não concorreria. 
Além delas, o vereador Da-
mian de Firmino (PTB) fez 
o registro de candidatura, 

mas deve apoiar a tentativa 
do pai, Sargento Firmino 
(PSB), de retornar à Câma-
ra. Atual vereador, Glêdson 
Bezerra é outro que não 
tentará a reeleição para este 
cargo, já que é candidato a 
prefeito pelo Podemos.

O Crato tem 277 candi-
datos para 19 vagas, uma 
relação de 15 pessoas por 
cargo eletivo. O número po-
deria ser bem maior, já que 
um grupo de postulantes a 
vereador pelo PSD retirou 
a candidatura, sob alegação 
de que o líder do partido no 
Município, o ex-prefeito Zé 
Adega, não seria mais can-
didato a prefeito, por de-
cisão unilateral tomada pela 
direção estadual da sigla. 
Entre eles está o vereador 
Pedro Alagoano, ex-pre-

sidente da Câmara Mu-
nicipal, que não tentará a 
reeleição. Alagoano, no ent-
anto, vai apoiar uma paren-
te, a geógrafa Paula Neuma 
dos Santos, para continuar 
presente no cotidiano do 
legislativo cratense.

Além de Pedro Alagoa-
no, os vereadores Guri (PV) 
e Renan Almeida (PMN) 
não disputarão a reeleição. 
O vereador Lunga vai plei-
tear o cargo em Juazeiro 
do Norte, cidade na qual 
já foi vereador e presidente 
da Câmara Municipal. Já o 
vereador Roberto Anastá-
cio (Podemos) é candida-
to a vice-prefeito na chapa 
encabeçada pelo filho de Zé 
Adega, Arthur (PSL). Os 
demais 14 parlamentares 
atuais já estão em campan-

ha em busca da reeleição.
Barbalha, que dispõe de 

15 vagas na Câmara, terá 
166 candidatos em uma 
relação de 11 candidatos 
por cargo. No município 
barbalhense, todos os ver-
eadores vão concorrer à 
reeleição, com a exceção do 
ex-presidente do Legislati-
vo, Everton Siqueira (PP), 
que é candidato a vice na 
chapa que tem o médico 
Guilherme Saraiva como 
postulante a prefeito. A Câ-
mara de Barbalha tem uma 
singularidade: Eleito em 
2016, o vereador Rosálio 
Amorim, conhecido como 
“Me Ajude”, teve o mandato 
cassado pelo TSE em fever-
eiro de 2018. Por conta dis-
so, ele não pode disputar o 
pleito deste ano. 

Leia rápido
A Unidade Descentralizada 
do Decon, em Juazeiro do Norte, 
recomendou que as instituições 
de ensino privadas sediadas no 
Município não registrem alunos ou 
responsáveis inadimplentes em 
cadastros de proteção ao crédito. 
A recomendação reforça que tal 
conduta é considerada abusiva 
e incoerente com a natureza e 
essência do fornecimento de serviços 
educacionais. O órgão também 
pediu que as instituições evitem reter 
documentos e suspender provas para 
alunos nesta situação. O Decon de 
Juazeiro também promoveu reunião 
para apurar preços abusivos de 
materiais de construção na cidade.

A confirmação de que o 
governador do Ceará, Camilo 
Santana, foi infectado pelo novo 
coronavírus atrasará a inauguração 
de uma Policlínica em Crato, a 
primeira do Município. A entrega 
estava prevista para as próximas 
duas semanas. O Município, no 
entanto, prepara para este mês 
a inauguração do Centro de 
Especialidades (antigo Posto da 
Grota), com a promessa de ser um 
dos principais equipamentos de 
saúde municipais no Nordeste.

O Hospital Regional do Cariri 
deve afastar imediatamente todos 
os profissionais de seu quadro de 
colaboradores que se enquadram 
como grupo de risco para a covid-19. 
A determinação foi dada pela 2ª Vara 
da Justiça do Trabalho. Também foi 
definida a ampliação do pagamento 
de insalubridade de 20% para 40% e 
o fornecimento de equipamentos de 
proteção individual.

A vida e o legado do Padre Cícero 
Romão Batista foram debatidos 
em simpósio ocorrido virtualmente 
semana passada. O encontro foi 
realizado em parceria entre a Diocese 
de Crato e as universidades católicas 
do Rio de Janeiro e de Pernambuco. 
Segundo padres e estudiosos da vida 
do padre Cícero e do Cariri, o encontro 
contribuirá para o processo de 
beatificação de Padre Cícero devido 
à riqueza de discussões em torno da 
temática.

JUSTIÇA ELEITORAL

Crato é a cidade do Cariri com 
mais registros questionados
Robson Roque

As duas primeiras sema-
nas de campanha eleitoral 
no Cariri registram 41 can-
didaturas que tiveram seus 
registros questionados. Com 
18 solicitações do tipo, Cra-
to é a cidade do Cariri com 
maior quantidade de pos-
tulações questionadas e o 
terceiro município do Ceará 
nesta condição, atrás apenas 
de Sobral, com 37, e Guara-
ciaba do Norte, que tem 20. 
No Cariri, além de Crato, há 
registros em Santana do Ca-
riri (6), Jardim (4), Juazeiro 
do Norte, Assaré, Nova Olin-
da e Várzea Alegre, com dois 
pedidos cada, e, com um, 
Barbalha, Altaneira, Cariria-
çu, Missão Velha e Tarrafas.

Ao todo, são 59 municí-
pios cearenses com requeri-
mentos contra candidatos. De 
acordo com o coordenador do 
Centro de Apoio Operacional 
Eleitoral, Emmanoel Girão, 
muitos postulantes estão com 
as contas desaprovadas em 
tribunais de contas ou nas 
Câmaras Municipais. Outros 
têm condenações criminais 
que pesam contra si. Girão 
acrescenta a existência de 
casos mais complexos, como 
aqueles com suspeita de um 
terceiro mandato, no caso de 
um prefeito deixar o cargo, o 
vice assumir a vaga e o pre-
feito retomar o posto depois, 
num mesmo mandato. 

Os pedidos de impugna-
ção só podem ser apresen-
tados por candidatos, par-
tidos políticos, coligações 
ou pelo Ministério Público 
Eleitoral (MPE). No triân-
gulo Crajubar, o prefeito 
de Juazeiro do Norte, Ar-
non Bezerra, enfrenta cin-
co pedidos de impugnação, 
um deles feito pelo MPE. O 
órgão também entrou com 
pedido para que a candida-
tura da professora Zuleide 
Queiroz (PSol) a prefeita 
de Crato não seja aceita. O 
promotor eleitoral Cleyton 
Bantim sustenta que a can-
didata não apresentou do-
cumentação comprovando 
ter se afastado de funções 
decorrentes do magistério - 
o que é exigido pela legisla-
ção eleitoral.

O caso ganhou novo capí-
tulo na sexta-feira (9), quan-
do o promotor voltou a se 
manifestar sobre a situação 
depois de a defesa de Zuleide 
tê-lo acusado de insensatez 

“diante de esclarecimentos 
facilmente sanáveis”, segun-
do a assessoria jurídica dela. 
Os advogados contestaram 
o pedido de impugnação e 
apresentaram documentos 
que comprovariam o afas-
tamento. “Os advogados da 
impugnada dizem que o Mi-
nistério Público Eleitoral é 
insensato, que desconsidera 
o contexto nacional, que con-
traria as normas sanitárias 
de isolamento e distancia-
mento social, dentre outras 
aleivosias, mas certamente 
assim falam para encobrir a 
omissão deles, da candidata 
e/ou da assessoria dela na 
correta e completa instrução 
do pedido do registro de can-
didatura”, rebate o promo-
tor. Na região do Cariri, os 
pedidos de impugnação tam-
bém alcançam candidatos a 
vice-prefeito, a exemplo de 
Dersson, do MDB, candidato 
na chapa encabeçada por Fi-
gueiredo (PDT) à Prefeitura 
de Milagres. 

Chapada
MADSON VAGNER

Lógica preocupante
A primeira pesquisa divulgada em Mauriti tinha tudo para ser um balde de 
água fria na candidatura de Sávio Martins, do DEM. Afinal, ela mostra o 
petista Isaac Júnior com 56,7%, contra 29,6% de Sávio. Mas, o que pou-
ca gente sabe é que a diferença, hoje em 27,1%, já esteve acima de 40%. 
Segundo informações de bastidores, a pesquisa aponta uma diferença de 
pelo menos 8% de Júnior para baixo e 12% de Sávio para cima. A preocu-
pação petista é tanta, que algumas de suas principais lideranças no Estado 
vieram para uma caminhada no centro da cidade. Claro, estão sendo acu-
sados de aglomeração e descumprimento aos protocolos de saúde. Todas 
as atenções estão voltadas para a próxima pesquisa. A atual foi feita nos 
dias 6 e 7 de outubro e está registrada no TSE. Na mesma pesquisa, bem 
por fora da disputa, estão os candidatos Turica, do PSL, e professor Felizar-
do, do Pros, com 1,4% e 0,8%, respectivamente.

Feitiço contra feiticeiro
O candidato do MDB em Aurora, Adailton Macedo, tem motivos pra estar 
preocupado com a disputa deste ano. Ele teve sucessivas derrotas na Jus-
tiça, em ações contra o candidato da oposição Marcone Tavares, do PSD. 
Adailton pediu a impugnação de Marcone, sob alegação de manter contra-
to com o Legislativo local. Acabou não convencendo o Ministério Público 
Eleitoral, que emitiu parecer favorável ao registro de Marcone. Tudo confir-
mado pelo juiz eleitoral João Pimentel de Brito. Mas, as preocupações não 
param por aí. Além do governador Camilo Santana e do vice-presidente 
da Assembleia, Fernando Santana, confirmarem presença no palanque 
de Marcone, Adailton ainda não sabe se poderá continuar candidato. Ele 
foi denunciado por descumprimento à legislação eleitoral e, ainda, espera 
pelo julgamento. Ou seja, pode ficar fora da disputa.

Confronto de acusações
As duas candidaturas de Jati estão diante de acusações de desobediência 
aos protocolos de saúde. Além, das acusações, a candidata Mônica Maria-
no, do PSD, foi surpreendida com um dos carros de sua carreata, que caiu 
num buraco aberto por falta de manutenção na rede de esgotos. Parte da 
rua cedeu e engoliu uma das rodas da caminhonete que estava na carreata 
do domingo, dia 11. Com a informação nas redes sociais, começou um festival 
de avaliações que, na maioria, culparam a prefeita Neta Diniz, apoiadora de 
Mônica. Mônica não escapou da acusação de militantes sem máscaras. As 
mesmas denúncias recaem sobre o candidato do PSB, Dr. Aristóteles, duran-
te a inauguração do seu comitê no dia 04. E as denúncias serão muitas até 
a eleição em ambos os lados. Enquanto isso, as coordenações garantem que 
orientaram os participantes com base nos protocolos de saúde.

Disputa econômica
A disputa entre os candidatos a prefeito de Altaneira ganhou um novo pal-
co, o da religião. A candidata da oposição, Ana Késia, do PDT, e o prefeito 
Dariomar Rodrigues, do PT, aproveitaram o leilão da Igreja Católica, duran-
te as comemorações da Festa de Santa Terezinha, padroeira do Município, 
para mostrar força e poder econômico. Durante o leilão, Dariomar e Késia, 
reforçada pelo marido Palito da MegaSom, protagonizaram uma disputa a 
cada item colocado em leilão. Quem ganhou a disputa? Para os presentes, 
ninguém. Dias antes do leilão, que aconteceu no sábado, dia 10, Altaneira 
anunciou a primeira morte por covid-19. O fato foi revelado pela secretária 
de Saúde, Jamilla Nogueira, que quatro dias depois, pediu que o prefeito 
Dariomar tomasse medidas mais rígidas de isolamento social. Em plena 
campanha, será que a secretária será atendida?

Quebra de acordo
O acordo entre os representantes partidários de Assaré, a Justiça Eleitoral e 
o Ministério Público Eleitoral parece ter sido jogado no lixo. Apesar da proi-
bição de comícios, carreatas e caminhadas, em Assaré, as aglomerações 
não cessaram. E a tática é simples: os eventos acontecem sem as presen-
ças dos candidatos. Carreatas e caminhadas disfarçadas de iniciativas po-
pulares têm acontecido com frequência. Os eventos têm levado centenas 
e, até, milhares de pessoas às ruas. Assessores, militantes e pessoas liga-
das aos candidatos estão sendo fotografados para que o Ministério Público 
possa punir as campanhas. O pedetista Libório Leite e o prefeito Evanderto 
Almeida, do PSD, podem ser multados ou sofrer ações de impugnação nos 
próximos dias. As coordenações de Libório e Evanderto negam a participa-
ção nos eventos.

Enquanto isso...
... Ainda em Antonina do Norte, apesar da argumentação de Fran-
cisco Arrais, com base na lista dos gestores com contas desaprovadas, o 
promotor David Morais da Costa pediu o “deferimento” da candidatura de 
Antônio Filho, por avaliar as provas como sanáveis e o processo passível de 
questionamento, ou seja, recorrível.

... Na análise do promotor, cabe a Câmara de Vereadores (Poder Legis-
lativo) a deliberação sobre as contas com base nos pareceres do TCM e TCE 
que, no julgamento, figura apenas como órgão consultivo e responsável 
por parecer prévio. O parecer do MPE foi enviado ao ter sido enviado ao 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE) e espera decisão definitiva.

... Em Assaré, a disputa entre o empresário Libório Leite, do PDT, e o pre-
feito Evanderto Almeida, do PSD, tem chamado a atenção pelo nível de 
acirramento. Para se diferenciar, o prefeito Evanderto acabou apelando 
para a idade e passou a pedir o voto para o “velho”. Claro, a ideia é colar o 
selo da experiência em Evanderto.

... O perigo na estratégia de Evanderto é se Libório resolver se declarar 
como o “novo”. Um confronto entre o “velho” e o “novo” tem uma tendência 
natural a favorecer ao “novo”. O “velho” é visto como cansado, ultrapassa-
do e sem ideias. Se bem aproveitada por Libório, a estratégia de Evanderto 
pode se transformar em um “tiro no pé”.

GARANTIDO NA DISPUTA
O que parecia difícil aos olhos de opositores, acabou acontecendo. 
Antônio Filho, do PDT, conseguiu sinal verde do Ministério Público 

Eleitoral para ser candidato. O órgão emitiu parecer favorável ao pe-
dido de registro da candidatura do ex-prefeito de Antonina do Norte. 
Antônio Filho, teve seu registro questionado pela coligação “Unidos 
por Antonina”, que tem a frente os candidatos Francisco Arrais, do 

MDB. A coligação pediu o indeferimento do registro, sob alegação de 
que Antônio Filho consta na lista do extinto Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM), com contas desaprovadas. Alegou, ainda, que o 
Tribunal de Contas do Estado (TCE) manteve o nome na lista dos 

desaprovados. O TCM desaprovou as contas do ex-prefeito, segundo 
relatórios, por omissão e atrasos nas prestações de contas mensal e 

bimestral. O MPE avaliou as faltas como sanáveis.

JUAZEIRO tem 408 candidatos 
para 21 vagas no Legislativo

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

Tânia Rêgo/Agência Brasil

 SETE vereadores ficaram fora da disputa deste ano

José Cruz/Agência Brasil

 REGIÃO tem 41 pedidos de impugnação de candidatura
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ENTIDADES discutem 
extração sustentável 
da Pedra CaririMetropolitanaJUAZEIRO tem 408 candidatos 

para 21 vagas no Legislativo

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

Atualmente, de acordo 
com o Elúzio Neto, presi-
dente da Cooperativa de 
Mineração dos Produtores 
da Pedra Cariri (Coope-
dras), 90% da exploração 
da Pedra Cariri se dá em 
Nova Olinda e, o restante, 
em Santana do Cariri. A ex-
tração diária, segundo ele, 
tem média de 7 mil metros 
quadrados (m2) por dia. Já a 
reserva, estimada pelo Cen-
tro de Tecnologia Mineral 
do Cariri (CTMC), é de 97 
milhões de metros cúbicos, 
o que equivale a 241 milhões 
de toneladas. Desde o ano 
de 2017, com a inauguração 
do Centro de Tecnologia Mi-
neral, criado pela Secretaria 
de Ciências e Tecnologia do 
Estado (Secitece), o equipa-
mento tornou-se referência 
e apoio tanto para produção 
como para pesquisas.

Francisco Carvalho, sub-
secretário da Secitece, con-
ta que o processo de extra-
ção, antes da implantação 
do Arranjo Produtivo Local 
(APL), há 25 anos, era mui-

to rudimentar e causava 
enorme impacto ambiental. 
Na época, ocorria constante 
destruição de fósseis, extraí-
dos e exportados ilegalmen-
te, e havia o uso inadequado 
dos recursos naturais, em 
grande parte consequência 
de uma falta de conscienti-
zação da comunidade.

“Eu tenho defendido 
sempre que dois fatores têm 
grande relevância no contex-
to do CTMC: a transferência 
de tecnologia, possibilitando 
a criação de novos padrões 
produtivos, novos processos 
e a implementação de uma 
gestão orientada para a ex-
celência e a sustentabilida-
de; e a realização de ações 
de educação ambiental, com 
a finalidade de conscientizar 
a comunidade sobre o uso 
racional da mineração e a 
conservação do patrimônio 
paleontológico, com o fim de 
garantir um desenvolvimen-
to sustentável local e regio-
nal”, enfatiza.

Para discutir a susten-
tabilidade na extração, um 

seminário composto de três 
eventos foi organizado pela 
Secitece, junto a institui-
ções de ensino, fomento e 
variados segmentos. Entre 
os temas, estão os pequenos 
produtores, lacunas merca-
dológicas para o fomento 
ao artesanato mineral; e a 
integração do ciclo produ-
tivo da Pedra Cariri e ex-

ploração sustentável. Um 
dos participantes, Allysson 
Pontes, diretor do Museu de 
Paleontologia Plácido Cida-
de Nuvens da Universidade 
Regional do Cariri (Urca), 
cita que “os dados que exis-
tem apontam para uma taxa 
de rejeito de cerca de 70% 
da matéria original”, daí a 
necessidade de uma extra-

ção sustentável que reduza 
impactos ambientais.

Quanto às pesquisas 
produzidas tendo como ob-
jetivo a exploração da Pedra 
Cariri, ele destaca que as 
instituições de ensino locais 
desenvolvem inúmeros pro-
jetos. “O que todos quere-
mos é promover o desenvol-
vimento da região do Cariri, 

preservando suas vocações, 
riquezas e identidades. Isso 
só se faz com diálogo e em 
grupo”, finaliza, ao lem-
brar que, enquanto existem 
avanços no processo, tam-
bém acontecem retrocessos, 
como o fechamento do es-
critório da Agência Nacio-
nal de Mineração, que fisca-
lizaria a atividade.

Exploração
Na exploração, através 

de máquinas e caçambas, 
são retiradas as camadas de 
solo que se encontram acima 
da rocha. Além disso, são ex-
traídos cerca de três metros 
da própria rocha, que seria a 
parte mais frágil que não ser-
ve para construção. A pedra, 
como explica Elúzio Neto, 
“é um calcário calcítico, de 
dureza média, com granu-
lometria muito fina, de alta 
porosidade, atérmico – ou 
seja, não esquenta quando 
exposto ao sol. E pode ser en-
contrado em tons que variam 
de um amarelo claro, cinza e 
marrom”.   

Vendas crescem 68,7%
no mês de setembro

Pedra Cariri ganha apoio para extração sustentável

COMÉRCIO

MEIO AMBIENTE

Robson Roque

A Secretaria de Saúde de 
Granjeiro Iniciou a testagem 
em massa da população que 
se encaixa no grupo de risco 
para a covid-19: pessoas com 
doenças crônicas, idosos, 
gestantes e profissionais da 
saúde. Os primeiros testes 
foram realizados na terça-
-feira (6), devido ao cresci-
mento acelerado do número 
de pessoas infectadas pelo 
novo coronavírus no Muni-
cípio. “Com a testagem em 

massa, conseguiremos detec-
tar os casos assintomáticos 
precocemente e isolar essas 
pessoas, quebrando a cadeia 
de transmissão”, explica o se-
cretário municipal de Saúde, 
Marcos André.

Granjeiro é a menor ci-
dade do Ceará, com uma po-
pulação estimada em 4.814 
pessoas. No último Censo, 
realizado pelo Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE) em 2010, a ci-
dade tinha 4.629 habitantes. 
Desde o início da pandemia, 

a gestão municipal tomou 
medidas de educação em 
saúde, com uma equipe cria-
da com esta finalidade para 
percorrer lares e um carro de 
som pelas ruas. Além disso, 
agentes do Corpo de Bom-
beiros e efetivo policial fis-
calizam a cidade nos finais 
de semana. “Granjeiro ainda 
cresce o número de casos, 
por isso estamos intensifi-
cando os cuidados”, ressalta 
Marcos André.

O secretário acredita que 
Granjeiro pode servir de 

modelo para que outros mu-
nicípios do Cariri também 
testem a população de risco 
para o novo coronavírus - 
até mesmo aqueles de maior 
porte, como Juazeiro do 
Norte, Barbalha e Crato. “De 
toda população acredito que 
não, porém testando os gru-
pos de risco, já conseguiriam 
ter uma amostra da situação 
real. Com uma equipe bem 
treinada, como a nossa, qual-
quer Município pode fazer 
esse trabalho”, argumenta. 
Marcos André relembra que 

a iniciativa é recomendada 
pela Secretaria de Saúde do 
Ceará e órgãos como a Or-
ganização Mundial da Saú-
de. “Isso quebra a cadeia de 
transmissão”, esclarece. 

Situação da pandemia
Granjeiro foi uma das 

últimas cidades a registrar 
caso de covid-19 no Ceará. 
O Município contabiliza 141 
pessoas infectadas pelo novo 
coronavírus desde o início 
da pandemia. Dois homens, 
com 75 e 79 anos, morreram 

em decorrência da doença, 
nos dias quatro e 17 de se-
tembro, e 127 pessoas estão 
recuperadas. Atualmente, 
12 pacientes estão em isola-
mento e em tratamento, 37 
apresentam sintomas suspei-
tos e aguardam resultados do 
testes para confirmar ou re-
futar a infecção. Ao todo, já 
foram notificados 429 casos 
em Granjeiro. Entre os in-
fectados estão três profissio-
nais da saúde: dois técnicos 
e auxiliares em enfermagem 
e um biomédico. 

Granjeiro inicia testagem em massa contra a covid-19
GRUPO DE RISCO

Joaquim Júnior

Com o Plano de Re-
tomada Responsável 
das Atividades Eco-

nômicas e Comportamen-
tais no Ceará, o comércio 
do Cariri volta a apresentar 
sinais de recuperação. Após 
meses com as atividades 
comprometidas devido à 
pandemia de covid-1, o ce-
nário é positivo. Em Crato, 
a Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL) se mostra 
otimista quanto ao cres-
cimento das vendas. Em 
Juazeiro do Norte, uma 
pesquisa com mais de 150 
empresários, realizada pela 
CDL local no mês de setem-
bro, aponta que, 68,7% dos 
participantes tiveram cres-
cimento nas vendas duran-
te o mês de agosto, quando 
comparado com o mesmo 
período de 2019.

“A pandemia fez com que 
nós lojistas, nos reinventás-
semos. Muitos entraram na 
pandemia com uma loja e, 

na retomada, estavam com 
praticamente duas – isso por 
conta das vendas através das 
mídias sociais”, conta Zenil-

da de Sena, diretora presi-
dente da CDL Juazeiro do 
Norte. De acordo com ela, 
os consumidores também 

mudaram de perfil e, hoje, 
buscam mais na Internet e 
já sabem o que querem en-
contrar no comércio. “Am-

bos tivemos que nos ade-
quar à nova realidade, onde 
estamos conseguindo fazer a 
moeda girar. Seguimos sen-
do o principal PIB do Muni-
cípio: 91,6%”, conta.

Sobre os planos futuros, 
Zenilda diz haver contato 
constante com os lojistas 
para identificar maiores fra-
gilidades, necessidades de 
treinamento e qualificação 
para atendimentos aos con-
sumidores. “Já pensando 
no Natal, vamos realizar o 
concurso de vitrine, como 
fizemos em 2019. Estudos 
apontam que, quanto mais 
atrativa a vitrine, maior a 
probabilidade de atrair clien-
tes e, como consequência, 
fechar mais vendas”, pontua.

O diretor presidente da 
CDL Crato, José Lobo, con-
ta que o crescimento verifi-
cado em todo o país também 
se repetiu no Município. 
“Percebemos, sim, que foi 
um avanço satisfatório, por-
que consta em nossas pes-
quisas que o Crato teve um 

acréscimo referente ao mês 
anterior”, comenta, ao dizer 
que o objetivo, no período 
anterior à retomada, era fa-
zer com que os lojistas tives-
sem conhecimento do que 
viria pela frente: a prepara-
ção para que recebessem os 
clientes de forma segura.

Conforme apresentou, 
as lojas foram preservadas 
obedecendo às orientações 
dos órgãos de saúde. Lobo 
destaca que, após o período 
de funcionamento, princi-
palmente por delivery, as 
lojas se reinventaram e se 
moldaram às atuais neces-
sidades. Enquanto umas 
dão sinais positivos, outras 
recuperam o movimento. O 
esperado é que, até o Na-
tal, o crescimento como um 
todo seja ainda mais satis-
fatório. O presidente conta, 
ainda, que a CDL do Crato 
realizará ações, em parce-
ria com outras instituições, 
para ajudar mulheres na re-
alização de exame de mama 
e ginecológico. 

Serena Morais

PEDRA Cariri com fóssil preserva características e história da região

COMÉRCIO apresenta indícios de recuperação no Cariri

Divulgação
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Joaquim Júnior
 

A Universidade Re-
gional do Cariri 
(Urca) criou, no 

ano de 2016, o Núcleo de 
Acessibilidade da Urca 
(Nuarc), que impulsionou 
as políticas educacionais 
voltadas para este âmbito. 
Um ano depois, período 
em que a professora Rer-
belânia Pereira iniciou os 
trabalhos na instituição, foi 
criado o Setembro Surdo, 
que realiza ações voltadas 
à comunidade surda. Tais 
atividades reverberam no 
decorrer dos meses, com o 
desenvolvimento de proje-
tos com a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras), que vão 
desde palestras e interven-
ções artísticas à criação de 
jogos inclusivos e revistas 
em quadrinhos.

Rerbelânia destaca no-
mes como Marlí Gavioli, 
John Peterson e Jean Pe-
terson, pioneiros na educa-
ção de surdos e inspiração 
de conduta. Sobre a co-
munidade surda na região 
do Cariri, com cerca de 
20 mil pessoas, ela diz ser 
muito forte e unida, com 

várias entidades associa-
das na luta pela inclusão e 
intervindo juridicamente 
quando necessário. Além 
delas, há outras entidades e 
pastorais que desenvolvem 
trabalhos junto da Comuni-
dade Surda.

Como destaca a pro-
fessora, embora tenham 
ocorrido avanços tanto nas 
comunidades surda e aca-
dêmica, ainda é necessário 
um trabalho social voltado 
para divulgação da língua e 
cultura dos surdos, pois são 

as barreiras sociais enfren-
tadas por eles que impõem 
limites, não a surdez em 
si. “Precisamos de políticas 
linguísticas, como a imple-
mentação de uma escola 
bilíngue para surdos aqui 
no Cariri. Essa é a principal 
pauta da nossa comunida-
de”, enfatiza.

Existem várias manei-
ras de apoiar uma causa: 
as empresas e instituições 
devem contratar mais pro-
fissionais surdos e tornar as 
empresas acessíveis; acom-

panhar canais e materiais 
de Libras, que podem ser 
encontrados gratuitamente 
na Internet, onde é possível 
encontrar cursos gratuitos 
de Libras, introdução à in-
terpretação, cultura surda, 
entre outros. “Meus alunos 
criaram um instagram para 
compartilhar essas dicas e 
informações @librasalu-
nosdarerbi”, comenta. “A 
língua é um bem imaterial 
e faz parte de quem nós so-
mos. Quando você desres-
peita a língua, também está 

ferindo o povo que a utiliza. 
A Libras é a língua mater-
na do surdo, aquela que ele 
se identifica culturalmente. 
Aprenda Libras”, finaliza.

HQ em Libras
Após pesquisarem sobre 

personagens surdos e defi-
cientes auditivos presentes 
nas HQ’s, os estudantes do 
curso de Artes Visuais da 
Urca, Gesica Natamniele 
e Lucas Francelino, cons-
truíram um informativo a 
fim de divulgar o tema nas 

redes sociais. “A HQ ‘Mãos 
Atômicas’ é composta de 
um episódio piloto, onde se 
representa dois super he-
róis surdos que fazem leitu-
ra labial e o uso da Língua 
Brasileira de Sinais para se 
comunicar. Os poderes par-
tem dos sinais da Libras, 
enfrentando vilões ouvintes 
e que fazem uso da língua 
portuguesa, criados a partir 
de conceitos que existem na 
vida real”, explicam.

Os artistas acreditam 
que a representatividade se 
faz importante para que as 
pessoas aprendam  sobre a 
comunidade surda, sobre 
a língua materna dela e o 
verdadeiro significado do 
Setembro Surdo. A inten-
ção é dar sequência no pro-
jeto. “Estamos trabalhando, 
agora, na audiodescrição e 
escrita braile. Assim, as pes-
soas surdocegas também te-
rão acesso a esta produção, 
que, além de tudo, pode ser 
usada como material didáti-
co no ensino de Libras como 
língua materna ou segunda 
língua”, finalizam Gesica e 
Lucas, que divulgam os pro-
jetos no perfil @zumenx2, 
no Instagram. 

Cultura UNIVERSIDADE promove 
acessibilidade e inclusão

Urca desenvolve projetos      
voltados à comunidade surda

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

CULTURA

ENTRE ações realizadas, estão palestras e debates, criação de jogos e HQ’s.

Divulgação

Cuidar da própria saúde é uma prova de amor. O autoexame é um primeiro 
passo. Tão importante quanto ele é manter uma alimentação saudável, 
fazer exercícios e visitar o ginecologista regularmente. Esteja em dia com você. 
Quem descobre o câncer de mama cedo, tem 95% de chances de cura.

Outubro Rosa.
Mês de prevenção ao câncer de mama.
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Série B Cearense tem início dia 24 de outubro

Samylla Alves

Crato, Campo Grande, 
Guarani de Juazeiro e 
Icasa iniciaram a pré-

-temporada visando a Série 
B Cearense, competição que 
tem início no dia 24 de outu-
bro. O Crato fez parceria com 
o Atlético Cearense e o elen-
co treina na capital, já os ou-
tros representantes do Cariri 
treinam na região e mesclam 
jovens talentos e jogadores 
mais experientes. A disputa 

promete ser acirrada.
De acordo com França 

Bezerra, presidente do Icasa, 
o clube está seguindo todos 
os protocolos de segurança e 
contratando atletas conheci-
dos da torcida. “Estamos se-
guindo todas as orientações 
da Federação Cearense de 
Futebol e da Vigilância Sa-
nitária, enviando vídeos dos 
atletas para a imprensa, no 
intuito de reduzir aglomera-
ções. Temos feito o nosso me-
lhor para garantir a seguran-

ça de todos. Vários atletas já 
fizeram testes físicos e estão 
treinando. Mesclamos atletas 
experientes e jovens talentos”, 
explica França Bezerra.

O Campo Grande anun-
ciou a contratação de vários 
atletas para a Série B Cea-
rense. “Contratamos os za-
gueiross Bruno Henrique, 
Vinícius, o atacante Igor 
Geovane, os laterais direito 
Romário e Dodô, renovamos 
com o Foguinho, Bruno Mo-
hamed e Edson. Contrata-

mos o goleiro Ruan, do Bra-
gantino no Pará, o goleiro 
Gugu e outros atletas. Esta-
mos montando uma equipe 
forte para a Série B. O nosso 
primeiro objetivo é classifi-
car para a segunda fase da 
competição, mas vamos tra-
balhar pelo acesso”, relata 
Suarêz Leite, fundador do 
Campo Grande.

O Guarani de Juazeiro 
anunciou várias contrata-
ções e está investindo para 
conquistar o acesso à Elite do 
Futebol Cearense. Já o Crato 
fechou uma parceria com o 
Atlético Cearense, as equipes 
vão trabalhar em conjun-
to na Série B e em projetos 
que virão em 2021. O elenco 
está treinando na capital. Na 
primeira rodada, o Crato vai 
enfrentar o Campo Grande, 
Icasa enfrenta o Pacatuba e o 
Guarani de Juazeiro disputa 
com o Tiradentes.  

n SEGURANÇA ELETRÔNICA
n PORTARIA

n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Travessa Slino Duda, 59 - Bairro Santa Teresa - Juazeiro do Norte - CE

Peça já seu orçamento sem compromisso

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST | UNIDADE B Nº 91
AVISO DE LICITAÇÃO |  CONCORRÊNCIA Nº 013/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que reali-
zará concorrência para contratação de empresa especializada no serviço de 
confecção de prótese dentária e aparatologia para tratamento ortodôntico e 
ortopédico funcional dos maxilares, sob demanda, para atender às necessida-
des da clínica odontológica do SEST – Unidade B nº 91, situado na Av. Padre 
Cícero, nº 4.400, São José, Crato/CE. O recebimento dos envelopes contendo a 
documentação de habilitação e a proposta comercial será no dia 29/10/2020, 
das 09h30min às 10hs. Para retirada do edital e acesso às demais informa-
ções, os interessados deverão dirigir-se a Unidade no endereço supramencio-
nado ou através do e-mail: licitacao.b091@sestsenat.org.br.

Wid Wiron Silva Leite
Presidente da Comissão de Licitação

CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLOGICO DO CARIRI LTDA 
CNPJ: 02.628.559/0001-96 

  

Torna público que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente de Jua-
zeiro do Norte – AMAJU a Regularização de Licença de Operação nº 
152/2020, com validade até 06/10/2022 para a atividade de Ativida-
de médica ambulatorial restrita a consultas, na cidade de Juazeiro do 
Norte, localizado na Rua São José, Nº 577, Bairro Centro. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instru-
ções de Licenciamento da AMAJU. 

ESPORTE 

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

EQUIPES estão em pré-temporada para o Campeonato Cearense

Divulgação

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCEMA sob nº 12/96 e JUCESP sob nº 1086, faz saber, 
através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A.- inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-
12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 
9.514/97. Local da realização do leilão: somente on-line via www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Juazeiro do 
Norte - CE. Bairro Betolândia. Rua José de Anchieta Brito, 68 (lt. 17 da qd.”C”). Casa. Áreas totais: terr.: 206,25m² e 
constr.: 135,00m². Matr. 15506 do RI local. Obs.: Ocupado (AF). 1º Leilão: 14/10/2020, às 10h. Lance mínimo: R$ 347.582,76. 
2º Leilão: 16/10/2020, às 10h. Lance mínimo: R$ 156.819,36 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: 
à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio 
perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de 
realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, 
acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 
13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos 
sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 11-3993-5252. Vicente 
de Paulo Albuquerque Costa Filho - Leiloeiro Oficial JUCEMA nº 12/96 E JUCESP nº 1086

DATA 1º LEILÃO 14/10/20 ÀS 10H00 - DATA 2º LEILÃO 16/10/20 ÀS 10H00

EDITAL DE LEILÃO SOMENTE ON-LINE


