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INSTITUTO REALTIME - BIG DATA
Pesquisa aponta empate técnico 
entre Arnon e Glêdson Bezerra

A primeira pesquisa RealTime/BigData em Juazeiro do Norte, 
encomendada pelo Jornal do Cariri, revela um cenário de empate 
técnico entre os candidatos Arnon Bezerra (PTB), que tem 25% das 
intenções de votos, e Glêdson Bezerra (Podemos), com 23%. Os dois 
são seguidos por Ana Paula Cruz (PSB), com 13%; Nelinho Freitas, 
com 6%; e Demontieux Cinquentinha, com 3%. O atual prefeito 

de Juazeiro, Arnon Bezerra, lidera no quesito rejeição, com 22%; 
seguido por Glêdson, com 19%; Ana Paula Cruz, com 7%; Nelinho, 
com 7%; e Demontieux, com 2%. A pesquisa ouviu 500 eleitores 
entre os dias 15 e 17, tem margem de erro de 4% para mais ou para 
menos e nível de confiança em 95%. Está registrada na Justiça 
Eleitoral com o número CE 05494/2020. POLÍTICA | PÁG. 3   

De 20 a 26 De outubro De 2020  ano 23  número 2975  Preço: r$1,50     

ENTREVISTA COM

O Jornal do Cariri inicia, esta semana, uma série de entrevistas com 11 candidatos à prefeitura de Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha. Ao adotar o critério de ordem alfabética e dada a quantidade ímpar de postulantes, o 
JC inicia a série com propostas e análises feitas por Aloísio Brasil (Pros), do Crato, e Ana Paula Cruz (PSB) e 

Demontieux Cinquentinha (Pros), prefeituráveis em Juazeiro do Norte. POLÍTICA | PÁGS. 4  E  5   

Risco de segunda onda 
mantém serviços ativos

METROPOLITANA | PÁG. 7   
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SE VOCÊ pensar no bem maior, que é a 
proteção do seu filho, do ente querido, do 
amigo, do vizinho, você vai colaborar para 
que o trânsito possa ser bem mais seguro.” 

CLÁUDIA BARBOSA - AGENTE DE TRÂNSITO 

“ “

Opinião

CARTA

A recuperação dos setores da economia, como 
o comércio, que acontece de forma gradual, 
é um sinal de que é possível, sim, recuperar o 
tempo perdido. Aos poucos, as empresas estão 
novamente encontrando o eixo e se adaptando 
à nova realidade, junto aos clientes que, ao seu 
tempo, retornam à movimentação de sempre.

JOANA OLIVEIRA, JUAZEIRO DO NORTE

SEXTILHA
QUEM REFLETE A PRÓPRIA LUZ
NÃO ESPERA POR NINGUÉM
AFASTA AS SOMBRAS DA VIDA
CAMINHA, FAZENDO O BEM...
A MENSAGEM DOS SEUS ATOS
MOSTRA O TESOURO QUE TEM.
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

Em um país com Executivo forte e 
Legislativo desacreditado, a disputa 
pelas prefeituras chama muito mais 
atenção. A população esquece mais 
rápido o voto para vereador, deixan-
do de acompanhar os passos do seu 
representante. Devido ao número 
reduzido, os prefeitos possuem co-
bertura da imprensa e, quando te-
mos sorte, debatem visões sobre a 
cidade. Isso não é possível com os 
vereadores. Em Fortaleza, centenas 
disputam uma vaga! Com as novas 
regras eleitorais proibindo as coliga-
ções e estabelecendo um mínimo de 
votos, a vida da maioria dos candi-

datos ficou mais difícil. De qualquer 
forma, não podemos esquecer o le-
gislador local. 

Escolhe-se o vereador por uma 
série de variáveis, dependendo do 
perfil do eleitor. Em linhas gerais, 
pode ser por influência familiar, pro-
testo, propostas, amizade ou compra 
de voto – não raro, esses elementos 
aparecem agregados. O candidato es-
treante geralmente conta com pouco 
suporte do partido e costuma acionar 
sua rede de apoiadores mais próxi-
mos. Os recursos são escassos. Desde 
o início dos anos 2000, o vereador de 
bairro foi perdendo espaço. As bases 
eleitorais encontram-se dispersas em 
várias regiões. 

Parlamentares identificados com 
categorias profissionais e os comuni-
cadores de plantão ainda são fortes. 
Provavelmente, a eleição de 2020 
registrará um avanço das bancadas 
formadas por militares e religiosos, 
figuras que se tornaram competiti-
vas, mobilizando temáticas morais. 

O apoio do governo e de deputados 
faz diferença. As projeções apon-
tam para uma renovação elevada da 
Câmara Municipal de Fortaleza, o 
que coloca um peso maior sobre os 
candidatos que buscam a reeleição. 
Em tempos de coletivos que acom-
panham lideranças via redes sociais, 
aparecer somente para pedir voto, se 
tornou o caminho para o fracasso. 

Mesmo com uma série de con-
quistas nos últimos anos, postula-
ções de mulheres, negros e LGBTI+ 
ainda são reduzidas. Homens, bran-
cos, oriundos da classe média e com 
nível médio predominam na capital. 
Um dos problemas graves dos legis-
lativos municipais é o situacionismo 
extremo – péssimo para o Parlamen-
to, gestão municipal e, claro, para o 
cidadão. Um dado preocupante: O 
avanço da pobreza poderá impulsio-
nar a compra de votos. Em todo caso, 
vale lembrar que diversos projetos de 
impacto no nosso cotidiano passam 
pelo crivo dos vereadores. 

NÃO ESQUEÇAM NÃO ESQUEÇAM 
DOS VEREADORES!DOS VEREADORES!

Cleyton Monte

EDITORIAL

Engana-se quem pensa que 
a pandemia do novo coronaví-
rus acabou e, de igual modo, 
quem se acostuma a um ví-
rus mortal. No Cariri, cente-
nas de pessoas já morreram 
sucumbidas às complicações 
da covid-19. E é preciso dizer 
que, infelizmente, caminha-
mos para mais vidas perdidas, 
diante das frequentes cenas de 
aglomerações que se repetem 
e aumentam no país. A segun-
da onda de contaminação do 
novo coronavírus é a maior 
preocupação dos órgãos de 
saúde do mundo. No Brasil, 
os atos da campanha política 
que antecede as eleições de 

novembro são acompanhados 
com preocupação, tanto pelos 
órgãos competentes como por 
parte da população, tendo em 
vista as aglomerações nas ruas 
dos municípios caririenses.

Em mais uma de suas edi-
ções, o Jornal do Cariri veicula 
matéria sobre o comportamen-
to da pandemia na nossa re-
gião. Esta semana, o crescimen-
to da circulação do novo vírus 
acendeu o sinal de alerta em 
seis cidades: Barbalha, Cariria-
çu, Granjeiro, Jardim, Juazeiro 
do Norte e Missão Velha. A si-
tuação é, em grande medida, 
reflexo das aglomerações que 
ocorrem em atos de campanha 

de candidatos a prefeito. A fal-
ta de compromisso, por par-
te da população, em seguir às 
orientações de distanciamento 
social e de evitar aglomerações 
também reflete no recente cres-
cimento de casos.

O cenário provocou reação 
do Comitê Estadual de Enfren-
tamento à Covid-19, a ponto 
do governador Camilo Santana 
recomendar medidas mais res-
tritivas a cinco municípios, dos 
quais Juazeiro do Norte está 
inserido. Resta saber se os ges-
tores municipais, que tentam a 
reeleição ou apoiam sucesso-
res, vão tomar medidas enér-
gicas, diante do contexto atual 

que mescla a maior crise sani-
tária dos últimos anos com o 
período de campanha eleitoral.

Caminhões e carros cheios 
de pessoas; aglomerações cons-
tantes em reuniões e encontros 
políticos; desobediência estam-
pada dos cuidados de preven-
ção à covid-19. A lista é exten-
sa. Enquanto isso, uma parcela 
mais consciente permanece em 
isolamento social, com medo 
que o Ceará volte a viver dias 
de terror, diante de dezenas de 
mortes diariamente em decor-
rência da doença. A segunda 
onda já bate na porta de países 
da Europa e pode não demorar 
para chegar ao Brasil. 

SINAL DE ALERTA PARA IMPEDIR SEGUNDA ONDA
A segunda onda de 

contaminação do novo 
coronavírus é a maior 

preocupação dos órgãos 
de saúde do mundo. 
No Brasil, os atos da 

campanha política que 
antecede as eleições 

de novembro são 
acompanhados com 

preocupação, tanto pelos 
órgãos competentes 

como por parte da 
população, tendo em 

vista as aglomerações 
nas ruas dos municípios 

caririenses.

CIENTISTA POLÍTICO, 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO 
E PESQUISADOR DO LEPEM

OS DOIS JESUS
“Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado Jesus, 

que Paulo insiste que está vivo” (Atos 25.19).
O texto bíblico apresenta uma situação delicada do apóstolo Paulo. Antes do 

seu encontro com Cristo, ele gozava do conceito das autoridades e do povo judeu, 
pois perseguia os discípulos, bem como os que aderiam ao cristianismo. Ao encon-
trar com Jesus, Saulo teve sua vida completamente transformada pelo poder de 
Deus. De perseguidor, ele passa a ser perseguido pelas autoridades, que queriam não 
somente prendê-lo, mas matá-lo. 

Os principais sacerdotes e outros líderes judeus se reuniram e apresentaram as 
acusações contra Paulo, porém, eram sem provas. Mesmo assim, pediram a Festo, 
como favor, que transferisse Paulo para Jerusalém, pois planejavam armar uma em-
boscada para matá-lo no caminho. Mesmo diante de tal situação, Paulo demonstra-
va tranquilidade, pois era inocente, conforme sua declaração: “Não sou culpado de 
nenhum crime contra as leis judaicas, nem contra o templo, nem contra o governo 
romano” (Atos 25.7,8). 

Era grande o ódio e inveja dos judeus contra Paulo, tudo devido sua pregação, 
conforme diz o texto: “Os judeus, porém, não o acusaram de nenhum dos crimes que 
eu esperava. Ao contrário, era algo relacionado à sua religião e a um morto chamado 
Jesus, que Paulo insiste que está vivo” (Atos 25.18,19).

A pregação de Paulo era acerca do Cristo e sua ressurreição, a qual causava ira, 
tumulto e revolta entre seus ouvintes, pois Paulo anunciava que Cristo estava vivo, e 
os judeus O tinham como morto. 

Inúmeras religiões ainda propagam e defendem que Cristo está morto. Esse é 
o principal ensino de Satanás que propaga através dos inimigos do Evangelho, pro-
curando desvirtuar e causar dúvidas acerca da mensagem de Cristo. Mas, os que 
visitam sua sepultura, encontrarão seu túmulo vazio – isso porque Ele ressuscitou. 
Satanás, como o pai da mentira juntamente com seus anjos, faz seu papel, “Pois são 
filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas que ele deseja. Ele foi 
assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois não há verdade alguma 
nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, pois é mentiroso e pai da 
mentira” (João 8.44).

Fazendo o seu papel, Satanás incentiva a idolatria, a frieza espiritual, a dúvida, 
a carnalidade, tendo como objetivo desviar atenção do Cristo vivo. Para os judeus 
e inimigos de Paulo, o Cristo estava morto. Hoje não é diferente, pois, para muitos, 
carregam o Cristo pendurado num crucifixo ou numa imagem – este é o cristo morto. 
Porém, Paulo pregava o Cristo vivo. 

É fundamental que creiamos que Cristo está vivo. O motivo que levava as pesso-
as a perseguirem Paulo e buscarem matá-lo era exatamente sua mensagem, a qual 
ele esclarece assim: “São essas boas-novas que os salvam, se continuarem a crer na 
mensagem como lhes anunciei; do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que 
era mais importante e o que também me foi transmitido: Cristo morreu por nossos 
pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, 
como dizem as Escrituras. Apareceu a Pedro e, mais tarde, aos Doze. Depois disso, 
apareceu a mais de quinhentos irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda está 
viva, embora alguns já tenham adormecido. Mais tarde, apareceu a Tiago e, poste-
riormente, a todos os apóstolos. Por último, apareceu também a mim, como se eu 
tivesse nascido fora de tempo” (1Coríntios 15.2-8). E ainda: “Se nossa esperança em 
Cristo vale apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena em todo o mundo. 
Mas Cristo de fato ressuscitou dos mortos. Ele é o primeiro fruto da colheita de todos 
que adormeceram” (1Coríntios 15.19,20).

Verdadeiramente, o Cristo que cremos é o Cristo vivo, o Filho de Deus, “Ele é a 
testemunha fiel destas coisas, o primeiro a ressuscitar dos mortos e o governante de 
todos os reis da terra. Toda a glória seja àquele que nos ama e nos libertou de nossos 
pecados por meio de seu sangue” (Apocalipse 1.5). “Quando o vi, caí a seus pés, como 
morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e disse: ‘Não tenha medo! Eu sou 
o Primeiro e o Último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo o 
sempre! E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos’”, (Apocalipse 1.17,18).

E você, serve e crê no Cristo defunto, a exemplo dos judeus, inimigos de Paulo? 
Ou adora e serve ao Cristo, vivo e verdadeiro?

Deus abençoe!

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  
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Pesquisa do Instituto 
RealTime/BigData 
em Juazeiro do Norte, 

encomendada pelo Jornal 
do Cariri, aponta empate 
técnico entre os candidatos 
Arnon Bezerra (PTB), atual 
prefeito, e Glêdson Bezerra 
(Podemos), líder da oposi-
ção. Na categoria estimula-
da, quando o nome dos can-
didatos são apresentados aos 
entrevistados, Arnon apare-
ce com 25% das intenções 
de votos e Glêdson tem 23%. 
Em seguida, aparecem Ana 

Paula Cruz (PSB), com 13%; 
Nelinho Freitas (PSDB), 
com 6%; e Demontiuex Cin-
quentinha (Psol), com 3%. 
Brancos e nulos somaram 
13%. Não souberam ou não 
opinaram 17%.

Na categoria espontâ-
nea, Arnon aparece com 
18%, Glêdson com 10% e 
Ana Paula Cruz com 3%. 
Nelinho e Demontieux so-
mam 3%. Brancos e nu-
los somam 21% e 45% dos 
entrevistados não soube-
ram opinar. Neste cenário, 

Arnon lidera com 8% so-
bre o segundo colocado, o 
candidato Glêdson. Outro 
destaque fica entre os que 
não souberam opinar, que 
chegam a 45%.

O RealTime também 
perguntou aos eleitores so-
bre a rejeição aos candida-
tos. Nesse quesito, Arnon 
lidera com 22%, seguido 
por Glêdson, com 19%; Ana 
Paula Cruz, com 7%; Ne-
linho, com 7%; e Demon-
tieux, com 2%. Os que rejei-
tam todos os candidatos são 
15%, não rejeitam nenhum 

17% e não souberam 11%.
A consulta popular abor-

dou 500 eleitores, entre os 
dias 15 e 17 de outubro, e 
tem margem de erro de 4% 
para mais ou para menos. O 
nível de confiança é de 95% 
e está registrada na Justiça 
Eleitoral com o número CE 
05494/2020. A pesquisa que 
avalia o cenário político em 
Juazeiro do Norte é a primei-
ra de uma série de pesquisas 
encomendadas pelo Jornal 
do Cariri, portal CN7, Cea-
ranews e rádio PlusFM, em 
vários municípios cearenses. 

Arnon e Glêdson protagonizam
empate técnico com 25% e 23% 

REALTIME/BIGDATA

ARNON não conseguiu, até agora, 
uma liminar suspendendo os efeitos de 
sua inelegibilidade no TCU e no TCE do 
Ceará. Até o dia 22, o prefeito saberá se 
conseguirá ser candidato à reeleição.

SINAL DE ALERTA PARA IMPEDIR SEGUNDA ONDA
Rebate
DONIZETE ARRUDA

Arnon e Glêdson largam na frente
Às eleições de Juazeiro do Norte estão movimentadas. Até o dia 22/10, prefeito Arnon 
Bezerra saberá se conseguirá ser candidato à reeleição. Não está fácil. Arnon não 
conseguiu, até agora, uma liminar suspendendo os efeitos de sua inelegibilidade no 
TCU e no TCE do Ceará. Apesar da dúvida, saíram os números da primeira pesquisa 
Jornal do Cariri- RealTime- Big Data. Há um empate técnico entre Arnon e o candidato 
de oposição, seu principal adversário Glêdson Bezerra: 25% a 23%. A eleição está 
polarizada entre os dois principais adversários. Atrás, estão Ana Paula Cruz com 13% e 
Nelinho Freitas com 6%.

RealTime-Big Data analisa rejeição 
Os dados sobre a desaprovação da administração Arnon será um empecilho a 
conquista de um novo mandato de prefeito, caso ele consiga viabilizar sua candidatura. 
Na pergunta sobre rejeição, Arnon lidera com 22%, seguido por Glêdson com 19%. Atrás 
vem Ana Paula Cruz e Nelinho Freitas, com 7% cada. Mas, o índice de desaprovação é 
elevado: 39%. A favor de sua reeleição, a aprovação 48%. Governo Arnon tem 29% 
de ótimo/bom contra 25% de ruim/péssimo. É uma gestão que mostra a população 
dividida. Bem diferente do Governo Camilo, que aparecer com uma aprovação de 83%, 
contra apenas 10% de desaprovação. 

Ferreira Gomes vivem inferno astral 
Não bastassem tanto Ciro quanto Cid Gomes estarem com covid - Cid não confirma 
- o inferno se abateu sobre a oligarquia que controla o Ceará desde 2006. Polícia 
Federal deflagrou a Operação Marquetagem no Ceará, para investigar o propinoduto 
de R$ 25 milhões do senador Cid Gomes e seu grupo com a JBS. Dezenas de empresas 
foram investigadas e foram alvos da PF. Cid negou que tenha havido operação em seu 
apartamento na Aldeota, em Fortaleza, contudo o cerco contra essas fraudes aumenta.  

Camilo trabalha para eleger aliados 
O governador Camilo Santana autorizou mais uma pesquisa interna nas cidades de 
Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. A pesquisa, realizada pelo Instituto Opnus, que 
trabalha para o Abolição, quis saber o nível de crescimento dos candidatos governistas 
nessa primeira etapa da campanha eleitoral. Camilo deve vir ao Crajubar durante essa 
semana, para apresentar os resultados pessoalmente e ajudar a montar as estratégias 
para a segunda etapa das campanhas. Em Juazeiro, os dados já são conhecidos com 
a publicação da primeira pesquisa  Jornal do Cariri - RealTime- Big Data. Camilo está 
ciente que são reduzidas as chances de Arnon se manter candidato.

Base de Arnon minada por Raimundão
O prefeito Arnon Bezerra, candidato à reeleição em Juazeiro do Norte, está muito 
chateado com o ex-prefeito e ex-aliado Raimundão. Articulador político do candidato 
do PSDB, Nelinho Freitas, Raimundão está tirando um a um os apoiadores de Arnon. 
Os últimos foram os vereadores do “Cidadania” – Rosane de Ronas Motos, Domingos 
Borges e Valmir Domingos. Mais recente, Raimundão arrancou o PL, de porteira fechada, 
da base de Arnon. Muito insatisfeito, Arnon teria ligado para Raimundão dizendo cobras 
e lagartos. Raimundão ouviu e disse apenas que faz parte do jogo. Arnon rebateu 
dizendo que isso é jogo baixo e que o troco virá. O clima em Juazeiro começa a ganhar 
ares de guerra do vale tudo. E o Ministério Público Eleitoral precisa ficar de olho bem 
aberto, pois há denúncias de motivações pouco republicanas nessas mudanças de lado.

MPE mira candidatos em Juazeiro 
O Ministério Público Eleitoral não perdoou nenhum dos candidatos a prefeito de 
Juazeiro do Norte. Na última semana, dia 11, o órgão ingressou com representação 
contra partidos e coligações por propaganda irregular e violação às normas de 
combate à covid-19. As coligações “Por amor a Juazeiro” de Ana Paula Cruz (PSB); 
“Juntos para seguir mudando” de Arnon Bezerra (PTB); “Nós podemos” de Gledson 
Bezerra (Podemos) e “Todos por Juazeiro” de Nelinho Fretas (PSDB); além do PSOL, 
PCdoB, PCO e PSL, foram denunciados por aglomerações em caminhadas, carreatas 
e passeatas. A multa proposta pelo MPE é de R$ 5 mil. O MPE também ingressou com 
pedido de impugnação da candidatura do prefeito Arnon Bezerra. 

Governador Camilo Santana baixou decreto limitando aglomerações em cinco 
municípios do Ceará que apresentam risco de uma segunda onda do Covid.

No Cariri, quem está sob vigilância permanente por aumento de casos de infecção do 
covid é Juazeiro do Norte. 

MP Eleitoral de Juazeiro será rigoroso para banir eventos como carreatas e outras 
aglomerações dos candidatos a prefeito para não contaminar a cidade.

Ainda em Juazeiro do Norte, o promotor José Carlos Felix, alertou os candidatos a 
prefeito das regras de propaganda eleitoral.

O promotor lembrou que os crimes podem ser punidos com pena de reclusão. Tem 
gente dando vantagem em troca de votos.

Além da compra de voto, o promotor fala em divulgação de “Fake News”. Por 
enquanto é só alerta. Mas, a Policia Federal já foi acionada.

Uma festa no pé da serra do Crato, no fim de semana, tem colocado o candidato 
Arthur de Zé Adega em xeque com relação à covid-19.

Após a festa vários amigos de Arthur, que estavam presentes, foram testados 
positivos. Arthur tem que apresentar exame ao povo do Crato.

Essa atitude de Arthur de Zé Adega, ao exibir o teste do Covid, mostra o respeito 
dele com população do Crato.

Vereador Domingos Borges teve sua candidatura indeferida. Está fora das eleições. 

Candidatos e filiados do MDB de Barbalha garantem que a saída do partido da 
coligação com o PSDB teve cunho estratégico, não mudança de lado.

O presidente Roberto Wagner teria agido sob pressão da direção estadual para não 
confrontar o governador Camilo e diminuir o tempo de propaganda do PSDB.

As lideranças do MDB barbalhense garantem que o partido permanece com 
Argemiro e que não aceitam aliança com o PDT de Ciro e Cid Gomes.

Desculpe a ignorância, o prefeito Arnon Bezerra acredita mesmo que conseguirá 
registro de sua candidatura à reeleição?

EVENTO NO CRATO TERMINA EM BALA
Uma caminhada do candidato a prefeito do Crato pelo PROS, Aluísio Brasil, 
acabou na bala,  no fim de semana. O evento político  acontecia no Alto da 
Penha e era puxado por um paredão rebocado por um trator. O veículo foi 

abandonado por problemas técnicos ainda na subida do bairro e acabou sendo 
denunciado à Justiça Eleitoral, que foi fazer a apreensão com auxílio da Polícia. 

Na volta da caminhada, os apoiadores do candidato do PROS se depararam 
com a apreensão e iniciaram uma discussão  com as autoridades. Um popular, 
que teria feito a denúncia, acabou entrando na confusão  e em determinado 

momento, no calor da briga, sacou uma arma e atirou para cima. A briga ficou 
acalorada. Não se sabe o autor dos disparos foi preso e se é apoiador de outro 

candidato a prefeito. Porém, fica claro a tensão eleitoral no Crato.

DISSE ME DISSE

Política
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83%
APROVA

10%
DESPROVA

7%
NÃO SABE / NÃO RESPONDEU

PRESIDENTE 
JAIR BOLSONARO

37%
APROVA

55%
DESPROVA

8%
NÃO SABE / NÃO RESPONDEU

A consulta popular do 
Instituto RealTime/BigDa-
ta/Jornal do Cariri também 
perguntou aos entrevistados 
sobre a avaliação dos gover-
nos municipal, estadual e 
federal. Para 29% dos con-
sultados, a gestão do prefei-

to Arnon Bezerra está entre 
ótima e boa. Consideram o 
desempenho do mandato do 
prefeito regular 41% dos en-
trevistados. Ruim e péssimo 
somam 25% e não soube-
ram 5%. Quando a pergunta 
é feita de forma direta, 48% 

aprovam e 39% desaprovam 
a atual gestão. Não souberam 
ou não responderam 13%.

A pesquisa perguntou, 
ainda, sobre o índice de sa-
tisfação da população com os 
governos do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido) e do 

governador Camilo Santana 
(PT). Camilo é aprovado por 
83% dos juazeirenses e desa-
provado por 10%; enquanto 
Bolsonaro é aprovado por 
37% e desaprovado por 55%. 
Não souberam opinar 7% e 
8%, respectivamente. 

Governos Arnon, Camilo e Bolsonaro

VOTAÇÃO ESTIMULADA   |

25%
ARNON BEZERRA

PTB

23%
GLÊDSON BEZERRA

PODE

13%
ANA PAULA CRUZ

PSB

6%
NELINHO

PSDB

3%
DEMONTIEUX CINQUENTINHA

PSOL

|   REJEIÇÃO  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

22% 19% 7% 7% 2%

PSB
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A ex-deputada esta-
dual Ana Paula Cruz 
(PSB) encabeça a 

única chapa de mulheres 
na disputa pela Prefeitura 
de Juazeiro do Norte. Fil-
ha do ex-prefeito Carlos 
Cruz e neta de José Geral-
do da Cruz, a candidata 
já exerceu três mandatos 
na Assembleia Legislativa 
do Ceará. Caso seja eleita, 
Ana Paula tem como meta 
de governo resolver a mai-
or parte dos problemas da 
saúde nos primeiros 100 
dias de governo. A candida-
ta fala em dar uma respos-
ta imediata à população, 
que segundo ela, necessita 
principalmente da saúde 
primária. “Vamos centrar 
os nossos primeiros 100 
dias na saúde de Juazeiro”. 
Ana Paula aponta ações nos 
Postos de Saúde como in-
formatização, aumento no 
número de médicos, remé-
dios e marcação de exames. 
As ações visam atender os 
pacientes mais carentes.

A médio e longo prazo, 
Ana Paula pretende trans-
formar o hospital Tasso 
Jereissati em hospital mu-
nicipal, equipado com UTI. 
Nos planos da candidata,  o 
Hospital São Lucas passará 
a ser referência da mulher, 
com maternidade e clínica, 
e o Centro de Dermatologia 
será a clínica do homem. 
Ana Paula garante, ainda, 
que vai reabrir o hospital 
Infantil Maria Amélia e o 

antigo Sandu, que funcio-
nará como uma UPA mu-
nicipal. As UPAs da Lagoa 
Seca e Frei Damião também 
devem funcionar. No Frei 
Damião, a UPA ainda está 
em obras. A candidata pre-
tende equiparar os salários 
dos médicos de Juazeiro aos 
do Crato e Barbalha, que 
pagam em média R$ 10 mil. 
Em Juazeiro, os salários não 
passam de R$ 4,8 mil. 

Na educação, Ana Paula 
disse que vai fazer seleção 

para coordenador pedagó-
gico e eleição direta para 
diretores. Disse, ainda, que 
vai equipar as escolas, am-
pliando e melhorando a me-
renda. Aos moldes do Go-
verno do Estado, Ana Paula 
diz que vai fazer as maiores 
escolas funcionarem em 
tempo integral, com pelo 
menos três refeições diárias. 
Aos professores, a candida-
ta promete gratificação por 
desempenho e a garantia de 
reajustes anuais sem neces-

sidade de negociações.
Para a geração de emp-

rego, Ana Paula quer trans-
formar a Rua São Pedro em 
um shopping a céu aberto, 
mudando a pavimentação, 
arborização e acessibilida-
de. Romarias permanentes, 
aos moldes de Aparecida 
(SP), também estão nos pla-
nos de Ana Paula. “Temos a 
vocação para o turismo reli-
gioso e um fluxo de quatro 
grandes romarias é mui-
to pouco”, avalia. Eventos 
como o JuaForró devem ser 
reativados. Durante a entre-
vista, Ana Paula falou ainda 
de ações como a criação 
de uma Casa abrigo para a 
mulher vítima de violência e 
a implantação de uma clíni-
ca veterinária popular, além 
da criação de um espaço 
para acolhimento e um ce-
mitério dos animais.

Na infraestrutura, a 
candidata disse que vai cri-
ar uma equipe permanen-
te para fazer tapa-buraco, 
além de construir uma 
avenida paralela à Virgí-
lio Távora, para desafogar 
o trânsito nas imediações. 
Para a zona rural, Ana Pau-
la disse que vai fazer novos 
poços para ampliar a rede 
de água, sem alteração des-
de 2001. “O povo da zona 
rural, em pleno século 21, 
não tem água”. Ela fala ain-
da em melhorar as estradas 
para facilitar o escoamento 
dos produtos e incentivar a 
produção. 

Política

Chapada
MADSON VAGNER

Evento turbinado
A inauguração do comitê, seguida de adesivaço, do candidato do PDT em 
Antonina do Norte, Antônio Filho, ficou marcada como a maior já realizada 
nesta campanha. A presença do deputado estadual e vice-presidente da 
Assembleia Legislativa, Fernando Santana, ajudou a atrair as mais de 1,5 
mil pessoas ao evento realizado no sábado (17). Para os apoiadores, restou 
lamentar a decisão de finalizar o evento por causa da grande aglomera-
ção. A coordenação justificou obediência aos protocolos de saúde contra 
o covid-19. Entretanto, o rescaldo do evento balançou as outras candida-
turas do Município. Está sendo articulada uma reunião entre os candidatos 
Orlando Rufino (PSD), Dr. Francisco (MDB) e Iteildo Roque (PSDB). O pro-
blema da conversa será o mesma das anteriores: quem será o candidato e 
quem aceitará ser vice. O único que abre da candidatura é Orlando. Resta 
convencer Dr. Francisco e Iteildo. A tarefa é bem difícil.

Nova pesquisa
Todas as atenções em Mauriti estão voltadas para uma nova pesquisa 
registrada sobre a corrida eleitoral no Município. Realizada pelo Ibope, a 
nova pesquisa deve revelar se há realmente uma reação da candidatura do 
médico Sávio Martins, do DEM, sobre o petista Isaac Júnior. Na última pes-
quisa, Júnior liderava com 56% contra 29% de Sávio, mas os apoiadores de 
Sávio garantiam estarem em ascensão e que a diferença havia sido muito 
maior. A nova pesquisa, que promete colocar os pontos nos “Is” deve ser 
publicada nesta quarta-feira (21). Mas, enquanto há festa do lado de Sá-
vio, a base de Júnior está preocupada com a ajuda prometida pelo partido. 
Até agora, o PT enviou apenas R$ 50 mil do fundo partidário para a cam-
panha no Município, o que é insuficiente. Além disso, o fluxo de doações é 
irrisório e a campanha tem diminuído o ritmo. Justificada a preocupação!

Disputa de opostos
A campanha de Farias Brito está se revelando uma disputa de opostos. E a 
diferença não está nas ideias, sim nas atitudes. Enquanto o candidato da 
oposição, Deda da Serra, do PDT, investe em eventos com aglomeração e 
ausência do uso de máscara, o candidato do PCdoB, Vandevelder Freitas, 
pede que as pessoas não se aglomerem. Médico, Vandevelder já contraiu e 
se curou da doença e continua na linha de frente do combate à pandemia 
da covid-19. Já Deda, por desconhecimento ou não, tem levado riscos a to-
dos os eventos. Denúncias devem ser encaminhadas ao Ministério Público 
Eleitoral, mas pessoas próximas a Deda dizem que a única preocupação 
dele é ganhar a eleição. Em meio a população a preocupação é outra. Coi-
sa do tipo: um motoqueiro de Vandevelder que atropela uma eleitora de 
Deda. A velha política de cidade pequena.

Papel na mesa
A candidato do PDT, Ana Késia, do PDT, parece assumir a estratégia de jo-
gar papel na mesa do adversário, no caso, o candidato a reeleição Dariomar 
Rodrigues, do PT. Késia formalizou denúncia contra Dariomar, por uso da 
máquina pública com fins eleitorais. O prefeito teria autorizado a contra-
tação de 528 pessoas para fortalecer sua candidatura. A oposição acusa 
o prefeito de trocar empregos por votos. Na denúncia há, ainda, acusações 
de prorrogação estratégica do concurso para manter os contratados. A Jus-
tiça Eleitoral deu cinco dias para que Dariomar encaminhe defesa. Mas, nas 
redes sociais, o prefeito já respondeu garantindo que não praticou nenhum 
ilícito e que foi acusado antes e foi absolvido. Nos bastidores, Dariomar diz 
que a oposição tem medo de perder e ficar desmoralizada, por isso, tenta 
tirá-lo da disputa.

Surpresa pela frente
A disputa eleitoral em Lavras da Mangabeira pode ter uma reviravolta sur-
preendente. O candidato Ronaldo da Madeireira responde processo por 
transporte ilegal de madeira extraída do Piauí e pode ser preso. Recente-
mente, o Ministério Público do Ceará recebeu do Ibama um auto de infra-
ção contra Ronaldo, que é empresário do ramo madeireiro, e ingressou com 
uma ação junto à Justiça do Ceará. Se condenado, Ronaldo pode pegar até 
1 ano de prisão ou apenas pagar multa. A denúncia é de 2015 e os apoia-
dores de Ronaldo acusam de perseguição política. Mas a verdade é que o 
processo pode ser julgado nos próximos dias e deixar sua candidatura des-
gastada. Para piorar, o MP entrou com ação contra Ronaldo, por desrespei-
tar um TAC para não realizar eventos com aglomeração e por propaganda 
irregular. Já foi emitida ordem de prisão de um carro de som.

Enquanto isso...
... A Prefeitura de Santana do Cariri divulgou nota, no mesmo dia 13, 
sobre a operação do Ministério Público e da Polícia Civil. A Prefeitura nega 
que a investigação envolve o prefeito Pedro Henrique ou qualquer outro 
gestor do Município. Segundo a nota, trata-se da “Operação Reciclari” so-
bre licitações de lixo nos anos de 2014, 2016 e 2017.

... Em Caririaçu, a disputa saiu do nível do ponderável. E o combustível 
dessa disputa são ameaças de morte. Na última semana, repercutiu um 
áudio do vice-prefeito Rosivan Leite, com uma ameaça de morte feita a um 
aliado do opositor João Marcos. Em resposta, um aliado de João Marcos 
desafiou Rosivan a mexer com o rapaz. O clima está quente!

... Em Missão Velha, a disputa é do disse me disse. O candidato do PDT, 
Dr. Lorim, fez um grande movimento em Jamacaru, terra natal do candi-
dato do MDB, Dr. Washington. A ideia teria sido mostrar força na casa do 
adversário. Mas, apoiadores de Washington garantem que a festa foi falsa. 
A população local não teria participado e a multidão seria de fora.

... Já em Potengi, a campanha é do desespero. A candidata à reeleição, 
prefeita Alizandra Gomes, do PT, estaria com um desempenho bem abai-
xo da expectativa na disputa; atrás, inclusive, do candidato do Psol, Edson 
Veriato. Alizandra estaria sendo aconselhada a apoiar a candidatura do ex-
-prefeito Samuel Carlos, do PSD, com mais chances de vitória. Será?

NA MIRA DO MP
A Prefeitura de Santana do Cariri entrou na mira do Ministério Público 

do Estado. Com o apoio da Polícia Civil, membros do MP, amanheceram 
o dia 13 na sede da Prefeitura e de empresas que prestam ou prestaram 
serviços ao Município. A operação teve como objetivo a coleta de provas 

para uma investigação em curso sobre irregularidades na adminis-
tração. Informações desencontradas davam conta de que os policiais 
cumpriram mandados de busca e apreensão nas sedes de secretarias 

municipais e endereços de gestores investigados. Segundo informações 
extraoficiais, os agentes estiveram em endereços de empresários, na 

casa do prefeito Pedro Henrique, e da vice-prefeita, Maristela Landim. 
Durante a operação, foram apreendidos documentos, computadores, 
planilhas e celulares. O MP e a polícia prometeram maiores detalhes, 
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PROPOSTAS

Ana Paula Cruz vai dedicar  
100 primeiros dias à saúde

JUAZEIRO

Divulgação

“O POVO DA ZONA RURAL, EM PLENO SÉCULO 
21, NÃO TEM ÁGUA.  CANDIDATA DIZ QUE FARÁ 
NOVOS POÇOS PARA AMPLIAR A REDE DE ÁGUA. 

Ana Paula Cruz - PSB

Aloísio Brasil defende criação de 
hospital municipal com 100 leitos

CRATO

Robson Roque

Médico e gestor em saú-
de, Aloísio Brasil (Pros) 
concentra suas propostas 
de campanha na Saúde, 
área a qual identifica como 
principal gargalo no Mu-
nicípio, em aspectos como 
atenção básica, saúde men-
tal e ausência de equipa-
mentos como uma Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPA) e um hospital mu-
nicipal. “O nosso projeto é 
abrir essa UPA 24 horas e 
o atendimento odontoló-
gico 24 horas. Vamos aco-
plar esse atendimento de 
urgência odontológica na 
própria UPA, que é o lo-
cal realmente preconizado 
para que pessoas que ten-
ham problema dentário na 
madrugada  não espere o 
outro dia para ser atendi-
do”, diz o candidato.

Ainda na área da saúde, 
Aloísio Brasil desacredita 
que o curso de Medicina em 
Crato seja criado pela atual 
gestão. Ele cita como uma de 
suas principais propostas, a 
criação de um hospital muni-
cipal com 100 leitos. O equi-
pamento funcionaria como 
uma unidade de ensino, seja 
para o eventual curso ou em 
parceria com a Faculdade de 
Medicina da Universidade 
Federal do Cariri (UFCA). A 
geração de empregos no mu-
nicípio do Crato também é 
alvo de críticas. 

Segundo o candidato 
do Pros, a cidade possui 
apenas a Grendene como 
a grande geradora de pos-
tos de trabalho. A principal 
causa desta realidade, diz 
Aloísio, é o valor dos im-
postos exigidos pelo Mu-
nicípio e que desmotiva a 
instalação de empreendi-
mentos na cidade. Assim, 
o candidato diz ser neces-
sário “estimular a vinda de 

novas empresas” e promete 
fazer um inventário para 
“saber quais são os terre-
nos públicos e ofertar, pu-
blicamente, para aquelas 
empresas que tiverem o 
interesse de vir, de forma 
transparente e clara, para 
poder se instalar no Mu-
nicípio”. 

Do mesmo partido de 
Capitão Wagner, Aloísio 
Brasil também se coloca 

como opositor de Camilo 
Santana. A gestão do Parque 
de Exposições Pedro Felício 
Cavalcante é a principal di-
vergência, apontado por ele 
como “um cemitério”, dada 
a ausência de eventos que 
se somem à ExpoCrato. “O 
Parque de Exposições, que 
é do Município, está sendo 
administrado pelo Estado e, 
pasmem, por uma pessoa de 
Barbalha”, critica. Aloísio, 
contudo, defende o diálogo 
com Camilo Santana. “Te-
mos que conversar. Uma 
situação que acho extrema-
mente tranquila. Meu per-
fil é muito parecido com o 
perfil de Camilo. Sou uma 
pessoa da conciliação e do 
diálogo, mas temos que di-
scutir que a Exposição do 
Crato volte para ser admi-
nistrada pelos cratenses, 
de forma que temos que 
ter a nossa casa de farinha 
e o engenho funcionando 
todo o ano para o turista 
conhecê-las”.

O candidato promete, 
ainda, reformular a política 
fiscal do Município “em di-
scussão com a comunidade 
e com empresários sobre o 
que poderíamos, realmente, 
melhorar” e promover uma 
auditoria na Sociedade An-
ônima de Água e Esgotos 
do Crato (Saaec). Ele ques-
tiona as taxas e a gestão da 
companhia. “Temos que re-
discutir a Saaec para que ela 
seja do povo e não ser de um 

Divulgação

“TEMOS QUE REDISCUTIR A SAAEC PARA 
QUE ELA SEJA DO POVO E NÃO DE UM 

GRUPO DE PESSOAS. 
Aloísio Brasil - Pros
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PROMOTORES DE OLHO

MP fecha o cerco contra 
aglomerações em campanhas
Robson Roque

Promotores eleitorais 
com atuação no Cariri de-
cidiram fechar o cerco con-
tra desrespeitos às normas 
sanitárias e de Saúde como 
prevenção à covid-19. Deci-
sões mais repressivas foram 
tomadas depois de a maio-
ria dos acordos firmados 
com partidos, candidatos e 
coligações não terem surti-
do efeito. Em cidades como 
Juazeiro do Norte, Barbalha 
e Mauriti, as aglomerações 
em atos de campanha, por 
exemplo, são persistentes. 
Muitas delas são registra-
das e estampadas em perfis 
de candidatos, nas mídias 
sociais e exibidas em campa-
nhas de televisão, no caso de 
Juazeiro. Existem acordos 
firmados para evitar carre-
atas, passeatas, comícios e 
outros atos em sete cidades 
caririenses: Abaiara, Anto-
nina do Norte, Assaré, Ca-
ririaçu, Crato,  Milagres e 
Tarrafas.

Neste sentido, o promo-
tor eleitoral Leonardo Mari-
nho conseguiu que a Justiça 
fixasse uma multa no valor 
de R$ 50 mil, caso o candi-
dato a prefeito de Mauriti, 
Sávio Martins (DEM), vol-
tasse a promover atos com 
aglomerações. Na quarta-
-feira (14) foi ajuizada uma 
ação civil contra o candi-
dato, quatro dias depois de 
Sávio e o vice dele, Samuel 
Coelho (PDT), terem sido 

flagrados promovendo aglo-
merações. 

Eles divulgaram, em re-
des sociais e panfletos, um 
evento com participação 
do deputado federal José 
Guimarães. Segundo o Mi-
nistério Público do Ceará, 
o momento transformou-se 
em um comício, com pa-
lanque improvisado e cau-
sando aglomeração. “Foi 
detectado, através de provas 

fotográficas e vídeos, que os 
candidatos vêm, realmente, 
desrespeitando as normas 
sanitárias. Todas essas me-
didas propostas pelo Mi-
nistério Público são unica-
mente para salvaguardar a 
saúde pública da população 
de Mauriti”, diz o promotor 
Leonardo Marinho.

Também foram feitas re-
presentações similares con-
tra quatro dos cinco candi-

datos a prefeito de Juazeiro 
do Norte, assim como cinco 
partidos políticos do Muni-
cípio, por propaganda irre-
gular e desrespeitos às nor-
mas de prevenção ao novo 
coronavírus. O promotor 
eleitoral José Carlos Félix 
da Silva também solicitou 
à Justiça a fixação de mul-
ta no valor de R$ 5 mil em 
caso de reincidência. Foram 
alvo destas representações 
os candidatos: Ana Paula 
Cruz (PSB), Arnon Bezer-
ra (PTB), Glêdson Bezerra 
(Podemos) e Nelinho Freitas 
(PSDB), além dos partidos 
PSOL, PCdoB, PCO e PSL.
“Os candidatos e partidos 
políticos, ao anunciarem e 
promoverem atos de cam-
panha de carreatas, passea-
tas, adesivaço, caminhadas, 
comícios, arrastões, corpo a 
corpo, reuniões, confrater-
nizações, visitas domicilia-
res entre outros similares, 
com nítida intenção de reu-
nir pessoas sem qualquer 
limitação, como se não es-
tivesse passando por uma 
crise sanitária provocada 
por um vírus cujo contágio 
é favorecido por aglomera-
ção de pessoas sem qual-
quer distanciamento, viola 
as regras estabelecidas por 
autoridades sanitárias tor-
nando esta propaganda de 
caráter irregular, causando 
risco de agravar a situação 
de controle da pandemia 
neste Município”, justifica o 
promotor. 

Divulgação

ATOS políticos desobedecem medidas de segurança conta a covid-19

PROPOSTAS

Eleitor deve ficar atento a
irregularidades e fake news

DENUNCIE

Samylla Alves

Com a pandemia da co-
vid-19 estabelecendo novas 
regras, os pleitos municipais 
estão diferentes. As lives e 
propagandas digitais ga-
nharam destaque na busca 
pela preferência do eleitor 
e é preciso que o cidadão fi-
que atento e denuncie, caso 
perceba alguma irregula-
ridade. Os eleitores têm à 
disposição pelo menos três 
meios para apontar irregu-
laridades, como as notícias 
falsas recebidas. As denún-
cias podem ser registradas 
via aplicativo de celular, o 
Pardal, ou encaminhadas ao 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE) e às Ouvidorias da 
Justiça Eleitoral.

Após baixar o Pardal, o 
cidadão poderá fazer fotos 
ou vídeos e enviá-los para a 
Justiça Eleitoral. O Estado 
informado pelo denuncian-
te como local da ocorrência 
ficará encarregado de ana-
lisar as denúncias. Além do 
aplicativo móvel, a ferra-
menta tem uma interface 
web, que é disponibilizada 
nos sites dos Tribunais Re-
gionais Eleitorais (TREs) 
para acompanhamento das 
notícias de irregularidades.

Entre as situações que 

podem ser denunciadas, es-
tão o registro de uma pro-
paganda irregular, como a 
existência de um outdoor de 
candidato, o que é proibido 
pela legislação, e a partici-
pação de algum funcionário 
público em um ato de cam-
panha durante o horário de 
expediente. Para este ano, 
foram implantadas algumas 
novidades, como a disponi-
bilização de um link especí-
fico para que o denunciante 
possa registrar as denúncias 
diretamente no Ministério 
Público Eleitoral de cada 
unidade da Federação, além 
de maior rigor na identifica-
ção do denunciante.

O Tribunal mantém, 
desde agosto de 2019, o 
Programa de Enfrentamen-
to à Desinformação com 
Foco nas Eleições 2020, 
que conta com a parceria 
de 52 instituições – entre 
partidos políticos, entida-
des públicas e privadas, as-
sociações de imprensa, pla-
taformas de mídias sociais, 
serviços de mensagens e 
agências de checagem. A 
proposta da iniciativa é que 
todos possam trabalhar 
com a Justiça Eleitoral e 
minimizar os efeitos nega-
tivos provocados pela de-
sinformação nas eleições. 

Demontieux pretende extinguir 
contratos para terceirizações

JUAZEIRO

De Juazeiro do Nor-
te, o jornalista 
Demontieux Fern-

andes é o candidato que 
representa o Partido Socia-
lismo e Liberdade (PSol). 
Esta é a terceira candida-
tura dele, conhecido como 
Demontieux Cinquentinha, 
ao posto de prefeito no mai-
or município caririense. No 
ano de 2012, ele recebeu 16 
mil votos – o que, à época, 
representou cerca de 12,5% 
do total de votos contabili-
zados. Entre as principais 
propostas do plano de go-
verno, que inclui projetos li-
gados a diferentes segmen-
tos, está a saúde pública 
como prioridade.

Conforme avalia o jorna-
lista, que é formado em Di-
reito pela Universidade Re-
gional do Cariri, da disputa 
no ano de 2012 aos dias de 
hoje, uma das principais 
mudanças percebidas foi a 
utilização das redes sociais 
nas campanhas. Tal novi-
dade, ao ver dele, igualou os 
candidatos – algo que en-
xerga ser diferente do que é 
visto nas campanhas físicas, 
graças à disparidade entre 
investimentos dos candi-
datos. Com isso, ele busca 
fortalecer os trabalhos nas 
redes sociais, através de lives 
e comunicação direta com os 
eleitores.

No plano de governo, 
a intenção do candidato é 
recolocar os equipamentos 

terceirizados nas mãos da 
Secretaria de Saúde e extin-
guir a terceirização na saúde 
pública de Juazeiro. “Todos 
os contratos que a prefeitu-
ra de Juazeiro tem precisam 
ser revistos”, sugere, ao di-
zer que a construção de um 
hospital de pronto socorro, 
o pleno retorno da Atenção 
Básica da Saúde e o diálogo 
com profissionais da área 
compõem o plano.

Na educação, a intenção 

é “libertar” as escolas de 
Juazeiro, que segundo o 
candidato, são reféns de um 
modelo político atrasado, 
que quer se apropriar delas 
como se fossem comitês elei-
torais. Uma proposta é rea-
lizar eleição direta para os 
núcleos gestores. “Não se faz 
educação libertadora sem 
que escola seja livre”, enfa-
tiza. Para melhorar a edu-
cação, ele cita a importância 
de uma escola em tempo in-

tegral, com esporte, cultura 
e lazer na grade curricular. 
“Eu passei a minha vida na 
escola pública. Eu vim da 
escola pública. Eu sou fruto 
da escola pública. No dia que 
eu for alguma coisa na vida 
pública, tenho a obrigação 
de devolver à escola pública 
o que ela fez por mim”, diz 
Demontieux.

Quanto ao meio ambien-
te, os problemas com o lixo 
foram lembrados pelo candi-
dato, que destacou a import-
ância da instalação de um 
aterro sanitário, assim como 
capacitação de recicladores 
e instalação de ecopontos 
pela cidade para recolher 
o material. Em relação ao 
diálogo com a Câmara de 
Vereadores, ele foi enfático: 
transparência, diálogo e re-
speito são essenciais para a 
parceria voltada à resolução 
dos problemas do Municí-
pio. Sem coligação, Demon-
tieux destaca que não houve 
acordo, negócio ou concha-
vo com terceiros. “Nunca 
entramos no helicóptero de 
nenhum empresário de Jua-
zeiro para nos deslocarmos, 
porque a gente sabe que, de-
pois, o preço disso aí é muito 
alto. Nós temos essa con-
sciência política. É essa con-
sciência política que nos leva 
a chegar numa campanha e 
dizer: a única candidatura 
independente em Juazeiro é 
a nossa. – sem rabo preso e 
vinculação com ninguém”. 

Divulgação

“EU SOU FRUTO DA ESCOLA PÚBLICA. NO DIA QUE 
EU FOR ALGUMA COISA NA VIDA PÚBLICA, TENHO 
A OBRIGAÇÃO DE DEVOLVER À ESCOLA PÚBLICA O 

QUE ELA FEZ POR MIM. 
Demontieux Fernandes - PSOL

Divulgação

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 
pela requerente: MARIA DO CARMO NEVES MATIAS, brasileira, 
viúva, aposentada, portadora do documento de identidade RG n.º 
96029213880-SSPII/CE, inscrita no CPF/MF n.º 817.235.983-72, 
residente e domiciliada na Rua Deputado Manoel Gonçalves, nº 300, 
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 
930, em data de 19 de outubro de 2020, IMÓVEL URBANO situado 
neste município, na rua Deputado Manoel Gonçalves, nº 300, bairro 
Parque de Vaquejada, cidade de Assaré/CE, com área total de 
171,94m² (cento e setenta e um metros quadrados e noventa e quatro 
centímetros). O memorial descritivo encontra-se arquivado em 
cartório disponível a consulta de todos os interessados. 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 pela Requerente, sendo reconhecida a usucapião 
extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei. 
Assaré, Estado do Ceará, 19/10/2020. 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
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Joaquim Júnior 

Até o final de outubro 
acontece a Campanha Na-
cional de Vacinação con-
tra a Poliomielite, voltada 
a crianças com idade entre 
um e quatro anos. Somente 
em Juazeiro, a meta é va-
cinar 16 mil crianças nesta 
faixa etária com as gotinhas. 
Ao mesmo tempo, acontece 
campanha de multivaci-
nação, voltada a crianças 
e adolescentes com até 14 
anos. A orientação é que, 
mesmo durante a pande-
mia de covid-19, as pessoas 
procurem imunizar os filhos 
para garantir a proteção 
dessas doenças. 

De acordo com Márcia 
Rejane, coordenadora de 

imunização em Juazeiro do 
Norte, a primeira campanha 
é importante para imunizar 
todas as crianças e manter o 
Brasil livre do vírus da po-
liomielite, responsável pela 
paralisia Infantil. Por sua 
vez, a campanha de multi-
vacinação tem o objetivo de 
atualizar o cartão de vacina 
das crianças e adolescentes 
até 14 anos, melhorar a co-
bertura vacinal e aumentar 
a acessibilidade do públi-
co às vacinas disponíveis 
no calendário de crianças e 
adolescentes. 

Em relação aos adoles-
centes, Márcia destaca que 
o calendário de imunização 
para este público é compos-
to pelas seguintes vacinas: 
Tríplice viral (sarampo, ca-

xumba e rubéola); hepatite 
B e dT (difteria e tétano), 
conforme o calendário de 

vacina da infância; HPV, 
para meninas com idade 
ente nove e 14 anos  e me-

ninos de 11 a 14 anos; me-
ningocócica ACWY, para 
adolescentes de 11 e 12 anos. 

Sobre a ACWY, ela conta 
que “é uma vacina de fun-
damental importância, que 
os adolescentes não podem 
deixar de receber”, conta, ao 
dizer que a meningite é pe-
rigosa e pode levar a óbito 
em até 24h. 

Por sua vez, “a vacina 
do HPV protege sobre vá-
rias formas de câncer”, re-
lata, ao dizer que cânceres 
de colo de útero e garganta 
são bastante comuns e que, 
com a vacina recebida nesta 
fase, garante uma proteção 
na fase adulta. “Uma das 
formas de evitar esse vírus 
é por meio da vacinação”, 
enfatiza Márcia, ao lembrar 
que todas as vacinas estão 
disponíveis nas unidades de 
saúde dos bairros.  

Secretarias mantêm ativos 
serviços voltados à covid

Juazeiro pretende imunizar 16 mil crianças contra pólio 

PANDEMIA CONTINUA

VACINAÇÃO 

Samylla Alves 

Homenagear os entes 
queridos em 2020 custará 
mais caro, isso porque a es-
cassez de parafina, matéria-
-prima para a fabricação de 
velas, fez o preço do produ-
to disparar. Em apenas um 
mês, o preço da vela teve 
três aumentos. Ainda assim, 
a procura pelo item conti-
nua em alta. Algumas fábri-
cas estão tendo dificuldades 
para entregar os pedidos, 
devido à alta demanda. 

Edilânio Santos é super-
visor em uma fábrica de ve-
las em Juazeiro do Norte e 

conta que a saída encontra-
da para manter os empre-

gos na fábrica foi a venda do 
produto para estados como 
Pernambuco, Rio Grande 
do Norte e Piauí. “Passa-
mos alguns meses com a 
fábrica fechada e ficou di-
fícil conseguir parafina. A 
cada pedido que fazíamos, 
o preço aumentava. As ro-
marias foram suspensas e a 
alternativa para manter os 
empregos foi a venda para 
o mercado externo”, confi-
dencia Edilânio Santos. 

Atualmente, a fábrica 
em que Edilânio Santos tra-
balha está adquirindo para-

fina do Rio do Janeiro, para 
só assim entregar todos os 
pedidos. “Antes, comprá-
vamos em Recife ou Salva-
dor, mas começou a faltar 
produto. Os custos aumen-
taram. Tentamos segurar 
o valor, mas teve uma hora 
que tivemos que repassar os 
aumentos. A caixa de vela 
nº 3, com 200 velas, que 
antes era vendida por R$22, 
passou a custar R$34”, rela-
ta Edilânio Santos. 

O consumidor final tam-
bém já está sentindo no bol-
so o aumento. No Largo do 

Socorro, a caixinha de vela 
varia entre R$4,50 e R$5. 
Homenagear os entes queri-
dos ficará mais caro este ano. 
“Algumas pessoas reclamam 
do valor, mas acabam com-
prando. Eu acho que até o 
Dia de Finados teremos ou-
tro aumento. Estão dizendo 
que está faltando parafina. 
Com essa pandemia o preço 
de praticamente tudo subiu, 
mas quem quer homenage-
ar um parente ou um amigo 
acaba dando um jeitinho”, diz 
a vendedora ambulante Ma-
ria de Assis Pereira. 

Aumento na parafina faz preço de velas disparar 
FALTA DE INSUMOS! 

Joaquim Júnior e Robson Roque 

Quando os primeiros 
casos de covid-19 
surgiram no Cariri, 

na segunda metade de mar-
ço, gestões de saúde munici-
pais já estavam assustadas 
com a propagação do novo 
coronavírus no mundo e, 
em particular, no Brasil. 
Certas de que a doença logo 
se espalharia pelo Cariri, Se-
cretarias de Saúde na região 
adequaram suas estruturas 
físicas e organizacionais 
para enfrentar o vírus. Entre 
as medidas tomadas, foram 
criadas unidades de testa-
gem e outras de referência, 
como unidades sentinela, 
visto que hospitais atingi-
ram picos de internação até 
meados de junho. Alguns 
dos equipamentos, como 
as unidades de testagem, 
foram desativados devido 
à redução da demanda por 
exames, dada a queda da 
doença na região.

Como a pandemia não 
acabou, locais de referência 
para detecção e tratamento 
do vírus permanecem ativos. 
Em Juazeiro do Norte, foram 
criados 30 leitos na Unidade 
de Combate à Covid-19 e 80 
leitos no Hospital de Cam-
panha. Ambos continuam 
ativos. Além deles, a Unidade 
Sentinela, que também per-

manece em funcionamento, 
possui espaço para observa-
ção e também para adminis-
trar medicamento intrave-
noso. As quatro unidades de 
testagem rápida, instaladas 
por bairros do municípios, 
foram desativadas e os tes-
tes descentralizados para as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). Já o Hospital Regio-
nal do Cariri, referência na 
região, está com lotação aci-
ma da capacidade, depois 
que os leitos foram reduzidos 
para 31 devido à queda nos 
casos. Contudo, outros três 
leitos precisaram ser reaber-
tos e a capacidade prevista de 
31 leitos saltou para 34, todos 
ocupados até o fechamen-

to desta matéria. O mesmo 
ocorreu com as enfermarias, 
que eram 14 e tiveram de ser 
ampliadas para 17, por conta 
do aumento recente de casos. 

Coordenadora de Vigi-
lância em Saúde no Mu-
nicípio do Crato, Arlene 
Sampaio, garante que a Se-
cretaria de Saúde manterá a 
unidade de referência para 
covid-19. Ela enfatiza que a 
pandemia alterou processos 
em diversos setores, sobretu-
do na área da saúde, que pre-
cisou se adequar a uma nova 
realidade provocada pelo 
novo coronavírus. “A gestão 
da saúde pública no Muni-
cípio vai continuar manten-
do alguns atendimentos até 

que a pandemia se acabe, até 
que os números de casos e a 
transmissão sejam interrom-
pidos, devido a uma vacina 
ou a qualquer outro tipo de 
tratamento que faça com 
que haja uma interrupção da 
transmissão”.

Um desses processos 
foi justamente a criação de 
equipamentos específicos 
para detectar e tratar pa-
cientes acometidos pela co-
vid-19. A unidade foi criada 
para abrigar profissionais de 
saúde capacitados e em nú-
mero adequado, assim como 
para atender aos protocolos 
que uma doença respiratória 
e desconhecida exige. “Para 
que a população cratense 

fosse diagnosticada naquele 
local e que recebesse os me-
dicamentos, evitando o des-
locamento desses sintomáti-
cos respiratórios por vários 
prédios públicos da Secre-
taria de Saúde. Então, num 
mesmo espaço, a pessoa tem 
o atendimento médico, rea-
liza os exames e já recebe os 
medicamentos. (...) Ainda há 
transmissão da covid aqui no 
município e os equipamen-
tos continuam ativos, em 
funcionamento, com horário 
ampliado”, detalha Arlene.

Circulação viral aumentou
A manutenção dos equi-

pamentos é condizente com o 
crescimento da circulação do 
novo coronavírus na região 
do Cariri, que aumentou em 
cinco das 22  coordenadorias 
de Saúde cearenses, dentre 
as quais está a de Juazeiro do 
Norte, composta, além des-
te município, por Barbalha, 
Caririaçu, Granjeiro, Jardim 
e Missão Velha. No auge da 
pandemia, 77 a cada 100 tes-
tes para detectar covid-19 no 
Ceará resultaram positivos. 
Este índice chegou a cair 
para 12 confirmações no iní-
cio de setembro, mas registra 
alta desde o 13º dia daquele 
mês. No caso dos seis muni-
cípios caririenses, a taxa de 
exames positivos saltou para 
24,58%, 37,80% e 38,82%, 

respectivamente, entre a 
38ª e a 40ª semanas epide-
miológicas. A situação pode 
ser resultado das aglomera-
ções que ocorrem em atos de 
campanha de candidatos a 
vereador, prefeito e vice. 

Com o crescimento da cir-
culação viral, o Governo do 
Ceará recomendou que cinco 
municípios, dentre os quais 
Juazeiro do Norte, adotassem 
medidas mais restritivas con-
tra o avanço do coronavírus. 
Entre as iniciativas sugeridas, 
estão o reforço da fiscalização 
e a redução de aglomerações. 
A orientação, conforme apre-
senta o decreto, se dá “em 
função dos dados epidemio-
lógicos verificados pelas au-
toridades da saúde”. Crateús, 
Icó, Russas e Tauá integram 
a lista de cidades com reco-
mendação de restrição. Ain-
da conforme o decreto, no 
combate à covid-19, os mu-
nicípios cearenses não pode-
rão proceder à liberação de 
outras atividades econômicas 
e comportamentais diferen-
tes daquelas autorizadas nas 
respectivas localidades, nos 
termos do atual Decreto. O 
decreto ainda cita que o Es-
tado, por meio de seus órgãos 
competentes, prestará aos 
municípios o apoio necessá-
rio para a implementação do 
isolamento social previsto na 
forma do artigo. 

agenciabrasil

CRIANÇAS entre um a quatro anos devem receber a vacina da pólio

Divulgação

PREÇO da vela aumentou três vezes em um mês

Governo do Ceará

TRÊS leitos precisaram ser reabertos no HRC para atender novas internações

CAMPANHA de 
vacinação para crianças 
e adolescentes segue 
até 31 de outubroMetropolitana

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  



REGIÃO DO CARIRI, DE 20 A 26 DE OUTUBRO DE 20208 EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

BOLSONARO sanciona e CTB
terá mudanças em 2021

Novo Código de Trânsito
começa a vigorar em abril

MUDANÇA

Robson Roque

O projeto de lei que 
altera o Código de 
Trânsito Brasilei-

ro (CTB) foi sancionado na 
semana passada, pelo pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). O texto é de inicia-
tiva do próprio Governo Fe-
deral e foi uma das principais 
propostas de campanha do 
presidente. Apresentado no 
ano passado, o projeto foi 
aprovado pelo Congresso 
Nacional em setembro e tem 
como principal mudança o 
prazo maior de validade da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH), que passa a ser 
de 10 anos para condutores 
com menos de 50 anos de 
idade. 

A nova lei começa a valer 
em abril de 2021 e, dentre as 
alterações que trouxe, torna 
todas as multas leves e mé-
dias puníveis apenas com 
advertência caso o condutor 
não tenha cometido a mesma 
infração nos últimos 12 me-
ses. “Não era aquilo que nós 
queríamos, mas houve algum 
avanço. Com toda a certeza, 
no ano que vem, a gente pode 

apresentar novo projeto bus-
cando corrigir mais alguma 
coisa. A intenção nossa é faci-
litar a vida do motorista”, dis-
se Bolsonaro durante a live. 

Outra alteração impor-
tante na nova lei é o dispo-
sitivo que cria o aumento 
gradual de pontos de 20, 30 
ou 40 pontos em 12 meses: o 
condutor avança caso não te-
nha cometido infrações gra-
víssimas. Atualmente, o bra-
sileiro tem a CNH e o direito 
de dirigir suspensos ao atin-
gir 20 pontos, independen-
temente do tipo de infração. 
Especialista e formadora de 
futuros condutores, a agente 
de trânsito Cláudia Barbosa 
diz que as mudanças, por se-
rem variadas, podem afetar 
significativamente a vida dos 
caririenses. Ela alerta para 
o fato de que as medidas só 
passam a vigorar após 180 
dias de sua sanção, ocorri-
da na terça-feira (13). Desse 
modo, condutores precisam 
estar atentos ao prazo de va-
lidade da carteira de habili-
tação, caso ela vença antes 
desse prazo - apesar de que é 
possível trafegar com a CNH 
vencida durante a pandemia.

Uma das medidas pro-
postas pelo Governo Federal, 
mas derrubada no Congresso 
Nacional, foi o uso de cadei-
rinha para crianças, obriga-
ção mantida. De acordo com 
Cláudia, um grupo de espe-
cialistas defendeu, no Sena-
do, a permanência do equi-
pamento. “Estudos têm dito 

que a cadeirinha salva mais 
do que atrapalha. Então, é 
necessário que a criança este-
ja na cadeirinha, no assento 
de elevação ou no bebê-con-
forto. Foi acatado pelo Sena-
do, que aprovou, e o presi-
dente não vetou”, conta. 

Uma das alterações que 
se destacaram foi a amplia-

ção da idade mínima para 
o transporte de crianças em 
motos, que subiu de sete para 
10 anos. “Com 10 anos, a 
criança ainda não desenvolve 
totalmente a parte inferior. 
Quando ela senta no banco 
[da moto] ela não encosta os 
pés no pedal. Então, ela não 
se apoia no pedal, fica solta 

e, muitas vezes, fica penden-
do mais para um lado do que 
para o outro. Numa manobra 
de conversão ela pode muito 
bem cair da moto ou então 
enroscar a perna na corrente 
ou no pneu. Já aconteceram 
vários acidentes aqui em 
Juazeiro que prejudicaram 
crianças nessa faixa etária, 
principalmente 

Cláudia ainda orienta os 
condutores a respeitarem o 
código de trânsito pelo viés 
da empatia e não somen-
te por ser uma lei. “Se você 
pensar no bem maior que é 
a proteção do seu filho, do 
ente querido, do amigo, do 
vizinho, você vai colaborar 
para que o trânsito possa ser 
bem mais seguro”. A agente 
de trânsito, por outro lado, 
lamenta o fim da obrigato-
riedade de aulas de direção 
à noite. “Eu acho uma per-
da. Porque é interessante ter 
essa experiência à noite, que 
reduz a visibilidade, você já 
tem uma condição adversa 
de luz. Mas, não é porque não 
seja obrigatória que você não 
possa pedir uma aula à noi-
te para ter uma experiência”, 
aconselha. 

NOVA regra estipula idade mínima de 10 anos para o transporte de crianças em motos

Metropolitana

Arquivo JC

Vocês dedicam a vida a cuidar da vida dos outros. Por isso, a medicina é mais do que uma 
profissão, é a missão. Uma nova prova disso foi nesse ano, quando vocês assumiram a linha de 
frente contra o COVID-19 e salvaram milhares de pessoas, transformando a dúvida em sorrisos.

Nesse Dia do Médico, nós agradecemos a dedicação de todos vocês. E, em especial, 
a você, médico Hapvida, que faz da nossa rede um exemplo de cuidado humano 
nas cinco regiões do Brasil.

salvam
vidas

18 de outubro.

Dia de agradecer a vocês, 
médicos, que 

todos os dias.
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BOLSONARO sanciona e CTB
terá mudanças em 2021

e, muitas vezes, fica penden-
do mais para um lado do que 
para o outro. Numa manobra 
de conversão ela pode muito 
bem cair da moto ou então 
enroscar a perna na corrente 
ou no pneu. Já aconteceram 
vários acidentes aqui em 
Juazeiro que prejudicaram 
crianças nessa faixa etária, 
principalmente 

Cláudia ainda orienta os 
condutores a respeitarem o 
código de trânsito pelo viés 
da empatia e não somen-
te por ser uma lei. “Se você 
pensar no bem maior que é 
a proteção do seu filho, do 
ente querido, do amigo, do 
vizinho, você vai colaborar 
para que o trânsito possa ser 
bem mais seguro”. A agente 
de trânsito, por outro lado, 
lamenta o fim da obrigato-
riedade de aulas de direção 
à noite. “Eu acho uma per-
da. Porque é interessante ter 
essa experiência à noite, que 
reduz a visibilidade, você já 
tem uma condição adversa 
de luz. Mas, não é porque não 
seja obrigatória que você não 
possa pedir uma aula à noi-
te para ter uma experiência”, 
aconselha. 

Joaquim Júnior
 

Entre os dias 26 e 30 
de outubro, acontece 
a III Semana do Cur-

so de Licenciatura em Artes 
Visuais. Com o tema “Curan-
derias da Arte em Tempos 
de Ebulição”, o evento será 
totalmente on-line e não se 
limita aos acadêmicos da 
instituição. Desta forma, ar-
tistas, produtores culturais, 
professores da rede pública 
e outros educadores podem 
se inscrever nas webconfe-
rências e webinários que in-
tegram a programação, que 
ainda conta com oficina, ex-
posição virtual e lives com in-
tervenção artística de grupos 
culturais. As inscrições para 
o evento permanecem aber-
tas até esta sexta-feira (23). 

Como explicou o profes-
sor Dr. Sérgio Vilaça, coor-
denador do curso de Licen-
ciatura em Artes Visuais 
da Universidade Regional 
do Cariri, é comum que os 
cursos promovam eventos 
acadêmicos como comple-
mento e avaliação das ati-
vidades de graduação. No 
caso das Artes Visuais da 
Urca, acontecem a Mos-
tra Didática e a Semana 

do Curso: o primeiro tem 
como objetivo debater os 
resultados das disciplinas 
e processos, por meio de 
exposições e seminários; a 
Semana, por sua vez, possui 
produção mais complexa e 
conta com convidados para 
troca de experiências com a 
comunidade do Cariri. 

“O terror de uma pan-
demia, o enclausuramento 
compulsório, o distancia-
mento social e a aberração 
política atual foram os prin-

cipais fatores que inspira-
ram esta terceira Semana. 
Cujo tema é ‘Curanderias 
em Tempos de ebulição’. 
Como estava a saúde de um 
Curso e de uma Universi-
dade que foi obrigada a pa-
rar as aulas presenciais?”, 
questiona Sérgio Vilaça. 

Como lembra o profes-
sor Dr. Fábio José Rodri-
gues, as atividades do curso 
de Licenciatura em Artes 
Visuais foram iniciadas em 
agosto de 2008. Na trajetó-

ria, encontraram dificulda-
des como a falta de profes-
sores e de edificações para 
funcionamento do curso. A 
primeira edição do evento, 
em 2013, teve como tema 
“Artista/Professor/Pesqui-
sador: territórios simultâ-
neos de atuação”. Quatro 
anos depois, em 2017, a 
segunda edição teve como 
tema “Convergências Cul-
turais: De dentro para fora, 
de fora para dentro”. Em 
ambas, parcerias com ins-

tituições como o Serviço 
Social do Comércio (Sesc) e 
o Centro Cultural Banco do 
Nordeste (CCBNB) Cariri 
foram firmadas. 

Fábio Rodrigues destaca, 
ainda, que os temas são arti-
culados com questões abor-
dadas na arte contemporâ-
nea do cenário nacional e 
internacional. “Sendo a Arte 
conhecimento humano, sua 
dimensão representacional 
e presentacional provocam 
inquietações, questiona-

mentos, perguntas no lugar 
de respostas, admiração, 
distanciamentos. Portanto, 
as ações promovidas pela 
Licenciatura em Artes Vi-
suais do Departamento de 
Artes Visuais do Centro de 
Artes da Urca, aproximam a 
universidade como lugar da 
formação inicial e continu-
ada com a sociedade de um 
modo geral. A Arte é um co-
nhecimento que se sustenta 
no tripé artista/arte/públi-
co”, finaliza. 

Cultura INSCRIÇÕES para Semana de Artes 
 Visuais encerram esta semana

Evento discute Curanderias da  
Arte em Tempos de Ebulição 

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

SEMANA DE ARTES VISUAIS 

ARTISTAS, professores da rede pública e outros educadores podem se inscrever na programação do evento

Carlene Cavalcante, Verônica Leite, Carlos Robério Silva

Vocês dedicam a vida a cuidar da vida dos outros. Por isso, a medicina é mais do que uma 
profissão, é a missão. Uma nova prova disso foi nesse ano, quando vocês assumiram a linha de 
frente contra o COVID-19 e salvaram milhares de pessoas, transformando a dúvida em sorrisos.

Nesse Dia do Médico, nós agradecemos a dedicação de todos vocês. E, em especial, 
a você, médico Hapvida, que faz da nossa rede um exemplo de cuidado humano 
nas cinco regiões do Brasil.

salvam
vidas

18 de outubro.

Dia de agradecer a vocês, 
médicos, que 

todos os dias.
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Abertas as inscrições para o
 Desafio MTB Missão Velha
Samylla Alves

Estão abertas as ins-
crições para o de-
safio MTB Missão 

Velha, que este ano contará 
com várias categorias, per-
cursos de 51 km e 32 km e 
premiação no valor de R$ 5 
mil, além de troféus e me-
dalhas. A prova conta com 
aclives e declives, o que exi-
ge um bom preparo físico 
dos atletas.  Para encarar o 
desafio que acontecerá no 
dia 29 de novembro, mui-
tos ciclistas estão intensifi-
cando os treinos.

De acordo com José Se-
bastião dos Santos, organi-
zador do evento, a prova de-
verá contar com a presença 
de cerca de 150 atletas. “Nós 
já temos mais de 90 com-
petidores inscritos e acre-
ditamos que, nos próximos 
dias, as vagas serão preen-
chidas. Estamos preparando 
uma estrutura especial, com 
carros de apoio, para que 
a prova seja realizada com 
toda a segurança. O evento 
é uma forma de promover 
uma confraternização entre 
os ciclistas aqui do Cariri, 
sem deixar de incentivá-los 
por meio de uma premiação 
atrativa”, explica José Sebas-
tião do Santos.

O percurso da prova é 
longo e cheio de desafios, 

por isso, quem quiser che-
gar entre os primeiros colo-
cados, tem que se preparar 
bastante. “O início do per-
curso será na rodovia em 
direção a cachoeira de Mis-
são Velha, teremos além de 
aclives e descidas, uma par-
te de rock garden. Para os 
homens, o trajeto será de 51 
km. Para as mulheres, será 
de 32 km. Teremos cinco 
pontos de hidratação e toda 
uma rede de apoio para ga-
rantir a segurança dos par-
ticipantes”, comenta José 
Sebastião dos Santos.

O organizador do desafio 
explica que a prova contará 
com várias categorias, da Jú-
nior à Master. “A ampliação 
de categorias foi justamente 
para permitir que o maior 
número de atletas pudesse 
participar da competição. 
Temos a modalidade mascu-
lina e feminina e todos aque-
les que concluírem o percur-
so receberão medalhas de 
participação. Os melhores 
colocados serão premiados 
com troféus e dinheiro. A 
premiação está bem atrativa 
e, por isso, é importante ga-
rantir logo vaga no evento, já 
que as inscrições são limita-
das”, finaliza.

Mais informações:
Desafio MTB Missão Velha
(88)99627-6817  

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

RAIA DROGASIL S/A 
CNPJ: 61.585.865/2542-50

  Torna público que requereu da Autarquia de Meio Ambien-
te de Juazeiro do Norte – AMAJU a Regularização de Licença 
de Instalação para a atividade de Atividade Comércio vare-
jista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fór-
mulas, na cidade de Juazeiro do Norte, localizado na Rua Da 
Conceição, Nº 529, Bairro Centro. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMAJU.

CICLISMO

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

 COOPMAB (COOPERATIVA DOS 
MOTORISTAS DE APLICATIVO BORA)

CNPJ 33.160.574/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O presidente da COOPMAB (COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE
APLICATIVO BORA), Sr. José Alcerlan Pereira, no uso das atribui-
ções que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores co-
operados que nesta data totalizam 22 (vinte e dois) membros, 
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária a realizar-
-se no dia 03 (três) de Novembro de 2020 (dois mil e vinte), nas 
dependências da Locus, Avenida Leão Sampaio, 1300, Bairro La-
goa Seca, CEP 63040-000, na cidade de Juazeiro do Norte – CE , 
às 18:00 (dezoito) horas em primeira convocação, com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos membros com direito a voto, ou 
às 19:00 (dezenove) horas, em segunda convocação, com a pre-
sença mínima de metade mais um dos membros com direito a 
voto, ou às 20:00 (vinte) horas, em terceira e última convocação, 
com a presença mínima de 10 (dez) membros com direito a voto, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1) Votação de remuneração;
2) divisão de sobras se será por igual ou por produção;
3) mudança de endereço;
4) mudança de plataforma;
5) posto de combustível;
6) compra de terreno.

Jose Alcerlan Pereira
Presidente

Juazeiro do Norte - CE, 20 de outubro de 2020.


