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REALTIME - BIG DATA
Argemiro lidera em Barbalha 

com 40% e Dr. Guilherme tem 36%

A primeira pesquisa do Instituto RealTime - Big Data, em parceria com 
o Jornal do Cariri, para a sucessão eleitoral em Barbalha, aponta que 
Argemiro Sampaio (PSDB), candidato à reeleição, lidera a corrida eleitoral 
no Município, com 40% das intenções de voto. O candidato do PDT, 
Dr. Guilherme, aparece com 36% na preferência dos entrevistados. Se 
considerada a margem de erro de 5%, para mais ou para menos, os dois 

candidatos estão empatados tecnicamente. O RealTime - Big Data ouviu os 
eleitores sobre a rejeição dos postulantes ao cargo de prefeito, onde Argemiro 
lidera com 31% contra 25% de Dr. Guilherme. A pesquisa avaliou, ainda, a 
gestão Argemiro, que se mostrou aprovada por 55% dos eleitores. Com nível 
de confiança de 95%, a pesquisa entrevistou 400 pessoas entre os dias 22 e 
24 e foi registrada com o número CE 04083/2020. POLÍTICA | PÁG. 3   
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ENTREVISTA COM

O Jornal do Cariri continua, nesta edição, a série de matérias com candidatos ao cargo de prefeito no Crajubar. 
Esta semana é a vez de Zé Ailton Brasil (PT), prefeiturável em Crato, e Glêdson Bezerra (Podemos), candidato 

em Juazeiro. A partir da próxima edição, também serão entrevistados os postulantes ao Executivo de Barbalha. 

A ordem de veiculação segue o critério de ordem alfabética. POLÍTICA | PÁG. 6   

Radiação solar e redução de
chuvas intensificam o calor

ALTAS TEMPERATURAS
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A CONCESSÃO do auxílio emergencial foi 
extremamente relevante para a manutenção 
da renda do trabalhador informal. 
VALÉRIA PINHEIRO - PROFESSORA DA URCA 

“ “

Opinião

CARTA

Com todas as candidaturas deferidas, Juazeiro 
do Norte promete uma votação acirrada. 
Até o dia das eleições, tudo pode acontecer. 
Reviravoltas podem surpreender o resultado 
final, nessa trajetória que promete ainda 
trazer muitas surpresas. Que vença aquele que 
melhor comandará a maior cidade do Cariri.

FLÁVIO SILVA, JUAZEIRO DO NORTE

SEXTILHA
QUEM SOCORRE É SOCORRIDO
QUEM AMAR SERÁ AMADO
QUEM PERDOAR A QUEM ERRA
TAMBÉM SERÁ PERDOADO
QUEM CUMPRE COM O SEU DEVER
TERÁ UM BOM RESULTADO
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

As campanhas como Outubro Rosa e 
Novembro Azul têm o papel essencial de 
alertar a população para as doenças on-
cológicas. A informação é uma ferramen-
ta muito importante para um diagnóstico 
cada vez mais precoce nessa área, o que é 
fundamental para o alcance de resultados 
positivos. O número de pessoas acometi-
das com algum tipo de câncer deve crescer 
nos próximos anos tanto no Brasil como 
no mundo. O aumento pode ser creditado 
por vários fatores como o envelhecimento 
da população, crescimento do diagnóstico, 
quando um maior número de pacientes 
procura os sistemas de saúde, entre outros.

As projeções do Instituto Nacional e 
Câncer José Gomes da Silva (Inca) esti-
mam a ocorrência de 625 mil casos novos 

da doença no triênio 2020-2022, e 450 mil 
excluindo os casos de câncer de pele não 
melanoma (177 mil registros). Em seguida, 
vêm os cânceres de mama e próstata, am-
bos com expectativa de 66 mil diagnósticos 
no período. O levantamento do instituto 
prevê ainda 41 mil ocorrências de câncer de 
cólon e reto, 30 mil de pulmão e 21 mil de 
estômago. No mundo, o câncer já se tornou 
o principal problema de saúde pública e fi-
gura entre as quatro causas de morte mais 
frequentes antes dos 70 anos de idade.

Um diagnóstico de um tumor oncoló-
gico não é uma sentença de finitude. Mui-
to pelo contrário. Os pacientes brasileiros 
já podem ser diagnosticados e tratados 
com procedimentos e medicamentos usa-
dos em países desenvolvidos. O sistema 
de saúde pública conta com uma rede de 
atendimento que, apesar das dificuldades, 
consegue prestar assistência a uma parcela 
significativa da população.

Cientistas de todo mundo têm reali-
zado estudos na busca de novos medica-
mentos e procedimentos cada vez menos 
invasivos. A nanotecnologia é um dos 
exemplos, assim como a imunoterapia e a 
terapia alvo. Se por um lado teremos um 
crescimento do número de casos oncológi-

cos, também estamos aumentando as pos-
sibilidades de uma abordagem mais ampla 
e com melhores resultados.

Concomitantemente, a população in-
formada tem condições de reduzir os fatores 
de risco que podem levar às doenças onco-
lógicas. No caso do câncer de pele, evitar a 
exposição demasiada ao sol e aplicar prote-
tor solar são atitudes para ensinar as crian-
ças. O uso de tabaco é o principal fator de 
risco para pessoas com câncer de pulmão e 
esse é um vício que precisa ser extinto. Uma 
alimentação pobre em fibras e com baixo 
consumo de água, mas rica em alimentos 
industrializados e ultraprocessados pode 
aumentar a propensão para o câncer de 
cólon e reto. O estresse e a hereditariedade 
também devem ser levados em considera-
ção quando falamos de fatores de risco.

Assim como há 50 anos contávamos 
com poucas ferramentas para diagnosticar 
e tratar das doenças oncológicas, o futuro 
traz otimismo ampliando a abordagem e o 
alcance de resultados positivos. Mas é pre-
ciso cuidar do dia a dia, buscando reduzir 
os riscos associados aos hábitos não sau-
dáveis. Uma vida longeva e com qualidade 
de vida é uma possibilidade cada vez mais 
presente para todos.  

LONGEVIDADE E LONGEVIDADE E 
PERSPECTIVAS NA ONCOLOGIAPERSPECTIVAS NA ONCOLOGIA

 Ramon Andrade
 de Mello

EDITORIAL

A pouco mais de duas sema-
nas das Eleições Municipais de 
2020, a disputa eleitoral no Ca-
riri segue num cenário de inde-
finição. As pesquisas realizadas 
pelo RealTime - Big Data, em 
parceria com o Jornal do Cariri, 
apontam para uma disputa acir-
rada, ainda com porcentagem 
significativa de eleitores indeci-
sos. A última edição do Jornal do 
Cariri divulgou o atual cenário 
da corrida eleitoral em Juazeiro, 
com uma disputa acirrada entre 
os candidatos Arnon Bezerra 
(PTB) e Glêdson Bezerra (Pode-
mos). O acirramento também é 
percebido na corrida eleitoral 
de Barbalha, onde Argemiro 
Sampaio (PSDB) saiu na frente, 
mas com diferença de quatro 

pontos percentuais em relação 
ao seu oponente, Dr. Guilherme 
(PDT). De acordo com a pes-
quisa do RealTime - Big Data, 
divulgada nesta edição do JC, 
Argemiro lidera as intenções de 
voto em Barbalha com 40% e Dr. 
Guilherme obteve 36%.

Esse cenário de indefini-
ção marca o atual momento da 
campanha no Crajubar. Com as 
candidaturas dos prefeituráveis 
deferidas, começa, agora, a par-
te mais acirrada da campanha, 
quando os candidatos partem 
para conquistar os votos dos in-
decisos. Os dias que antecedem 
as eleições serão cruciais nesta 
que é uma campanha atípica, 
onde o corpo a corpo é proibi-
do, por causa das medidas de 

contenção e combate ao corona-
vírus. Este ano, pegando carona 
no que já aconteceu nas eleições 
presidenciais de 2018, a internet 
e as redes sociais tornam-se im-
prescindíveis na divulgação de 
propostas. As fake news tam-
bém são uma realidade a partir 
do momento da consolidação 
das redes sociais nesse proces-
so, e devem ser acompanhadas 
com rigor pelos órgãos de fisca-
lização e pelos eleitores.

Diante deste contexto, os 
eleitores que ainda não defi-
niram seu voto são cruciais 
para vitória de um candidato. 
O voto dessa porcentagem in-
decisa também é desejado por 
candidatos que não apareceram 
bem nas primeiras pesquisas. 

Há, ainda, os especialistas que 
acreditam que, ao final, a balan-
ça com o resultado das eleições 
pode pender para quem detém 
a máquina pública, como avalia 
o  cientista político Roberto Sie-
bra, a partir das características 
de eleições municipais no Ca-
riri. Nessa etapa da campanha, 
também é comum que líderes 
políticos estaduais comecem a 
atuar mais proativamente para 
defender seus candidatos, o que 
pode contribuir para influenciar 
o voto da parcela dos caririen-
ses que está indecisa . Afinal, no 
jogo político, o apadrinhamen-
to de peso pode ser decisivo 
em uma região na qual, histo-
ricamente, a política sempre foi 
acirrada. 

CENÁRIO DE INDEFINIÇÃO E CAMPANHA ACIRRADA
Esse cenário de 

indefinição marca 
o atual momento 
da campanha no 
Crajubar. Com as 
candidaturas dos 

prefeituráveis 
deferidas, começa, 

agora, a parte 
mais acirrada da 

campanha, quando 
os candidatos 

partem para 
conquistar os votos 

dos indecisos. 

MÉDICO ONCOLOGISTA E 
PROFESSOR DA UNIFESP

MENSAGENS DAS TRÊS CRUZES
(Lucas 23.39-43)
Aqui está o relato do fato mais triste da história: a crucificação de Cristo, o filho de 

Deus. Ao mesmo tempo, é o fato mais importante para a humanidade, pois, se não hou-
vera acontecido a crucificação de Jesus, toda a raça humana estaria perdida irremedia-
velmente e eternamente. 

O texto apresenta a narrativa da morte, não somente de Cristo, mas de outros dois 
homens, os quais são mencionados como dois ladrões, ou seja, o filho de Deus foi morto 
crucificado entre dois malfeitores. “Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, o pre-
garam na cruz. Os criminosos também foram crucificados, um à sua direita e outro à sua 
esquerda” (Lucas 23.33). Interessante que as reações foram diferentes de cada um deles. 
Vejamos:

A primeira cruz e sua mensagem. Um dos criminosos, dependurado ao lado dele, 
zombava: “Então você é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também!” (Lucas 23.39). 
Temos aqui a mensagem, ou a voz da incredulidade, da blasfêmia, da afronta, da rebel-
dia, da vida fácil, sem sacrifício. Esse primeiro malfeitor representa aqueles que estão em 
busca de salvação ao seu bel prazer, ao seu modo. Até querem ser salvos, desde que seja 
dispensado o julgamento, o que é um insulto ao sacrifício e obra de Cristo. Alta demons-
tração de dureza de coração, insubmissão à obra expiatória de Cristo.  

A segunda cruz e sua mensagem. Mas o outro criminoso o repreendeu: “Você não 
teme a Deus, nem mesmo ao ser condenado à morte? Nós merecemos morrer por nossos 
crimes, mas este homem não cometeu mal algum”. Então ele disse: “Jesus, lembre-se de 
mim quando vier no seu reino” (Lucas 23.40-42).  Enquanto que o primeiro malfeitor de-
monstrava incredulidade e o máximo que buscava era facilidade, o segundo demonstra-
va pleno arrependimento e se dispunha a pagar o preço do sofrimento. São a mensagem 
e a voz do arrependimento e reconhecimento de Cristo, como Senhor e Salvador. Enquan-
to que o primeiro malfeitor afrontou, desafiou e blasfemou, o segundo repreendeu-lhe, 
reprovou seu proceder desrespeitoso. Reconhecendo sua condição de pecador perdido e 
condenado, olhou para o Salvador Jesus e temeu. Declarou sua inocência, reconheceu a 
deidade de Cristo e clamou pelo seu socorro. 

A terceira cruz e sua mensagem. E Jesus lhe respondeu: “Eu lhe asseguro que hoje 
você estará comigo no paraíso” (Lucas 23.43). Amor e perdão. Cristo, aqui, demonstrou 
sua autoridade nos céus e na terra. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus?  
Eis aqui a prova do amor e autoridade de Cristo, garantindo que o ladrão estaria no Para-
íso. E o que é maravilhoso é que foi profetizado pelo profeta Isaías: “Quando ele vir tudo 
que resultar de sua angústia, ficará satisfeito. E, por causa de tudo que meu servo justo 
passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados 
deles. Eu lhe darei as honras de um soldado vitorioso, pois ele se expôs à morte. Foi con-
tado entre os rebeldes; levou sobre si a culpa de muitos e intercedeu pelos pecadores” 
(Isaías 53.11,12). 

A mais bela mensagem é a mensagem da Cruz de Cristo. Nela contemplamos o sofri-
mento cruel, a dor, o sangue derramado, o sacrifício, a vergonha, o abandono e desprezo, 
tal como profetizou Isaias: 

“Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cor-
deiro para o matadouro; como ovelha muda diante dos tosquiadores, não abriu a boca. 
Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem 
deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mor-
talmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e 
jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no 
túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. 
Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descen-
dentes. Terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos” (Isaías 53.3-10). 

Mas a mensagem da cruz de Cristo está igualmente a nossa redenção e salvação. 
Somente através da cruz sabemos que Deus nos ama, que nas tentações e momentos de 
angústias não seremos desamparados. Porque Ele suportou todo o sofrimento na cruz, 
sabemos que Ele entende nossas dores também. Ainda que tudo pareça incontrolável, 
como nesse momento de pandemia, podemos ter certeza que Ele está no absoluto con-
trole de toda a situação. Na cruz foi assim. Quando tudo parecia perdido, ele mudou o 
curso da história daquele malfeitor e o salvou.

Deus abençoe!
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Pesquisa realizada pelo 
Instituto RealTime 
- Big Data, encomen-

dada pelo Jornal do Cariri, 
aponta que Argemiro Sam-
paio (PSDB), candidato à 
reeleição em Barbalha, lidera 
a corrida eleitoral com 40%.  
Segundo a modalidade esti-
mulada da pesquisa (quando 
os nomes dos candidatos são 
mencionados para os entre-
vistados), a diferença entre 
Argemiro e o segundo colo-
cado, Dr. Guilherme (PDT), 
que tem 36% das intenções 
de voto, é de quatro pontos 
percentuais. Brancos e nulos 
somaram 11% e não soube-
ram responder 13%.

Se considerada a margem 
de erro, pontuado em 5% 
para mais ou para menos, os 
candidatos Argemiro Sam-
paio e Dr. Guilherme estão 
empatados tecnicamente. 
O empate técnico também 
é percebido na avaliação es-
pontânea da pesquisa, onde 
Argemiro aparece com 34% 
e Guilherme com 31%. Ainda 
na modalidade espontânea 
(quando o nome dos candi-
datos não são apresentados 
aos entrevistados), a pesqui-
sa aponta que 1% dos entre-
vistados preferiam outros 
nomes que não constam na 
disputa. Brancos e nulos são 
5% e 29% não souberam res-
ponder. A avaliação mostra 
um alto índice de indecisos 
na disputa.

O RealTime - Big Data 
perguntou sobre a rejeição dos 
eleitores aos dois candidatos. 
Nesse quesito, o prefeito Arge-
miro tem 31% e Dr. Guilher-
me 25%. Entre os entrevis-
tados 9% rejeitam ambos os 
prefeituráveis, 26% não tem 
rejeição a nenhum e outros 
9% não souberam opinar. 

Argemiro está na frente 
com 40% em Barbalha

REALTIME - BIG DATA

ARGEMIRO hoje venceria, contudo 
Dr. Guilherme, empurrado pelo apoio 
do governador Camilo Santana, é um 
adversário que não pode ser desprezado.

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Eleição apertada e indefinida em Barbalha
Saiu a primeira pesquisa eleitoral RealTime Big Data/Jornal do Cariri sobre as eleições 
em Barbalha. O prefeito Argemiro Sampaio lidera com 40%. Seu único adversário, Dr. 
Guilherme, vem em seguida com 36%, Branco e nulo aparecem com 11% e não sabe/não 
opinou com 13%. A eleição de Barbalha está aberta devido a essa pequena diferença. 
Argemiro hoje venceria, contudo Dr Guilherme, empurrado pelo apoio do governador 
Camilo Santana, é um adversário que não pode ser desprezado. O quadro eleitoral mais 
confiável seria afirmar que há um empate técnico na corrida eleitoral de Barbalha. 
Na pesquisa espontânea, novamente uma eleição apertada: Argemiro com 34% e Dr 
Guilherme com 31%. Na rejeição, o cenário também não difere: Argemiro com 31% e Dr 
Guilherme com 25%. Essas eleições de Barbalha prometem emoção até a contagem do 
último voto, segundo dados dessa pesquisa RealTime Big Data/Jornal do Cariri.

Aprovação de Governo Camilo faz  diferença
Levantamento sobre a aprovação dos governos Bolsonaro, Camilo e Argemiro Sampaio 
retrata que o melhor avaliado é o governador Camilo. 75% da população de Barbalha 
aprova a sua administração, contra 18% que desaprovam. Bem diferente do quadro 
encontrado com o presidente Bolsonaro. No Município, 38% aprovam o Governo 
Bolsonaro e 56% desaprovam. Já a administração do prefeito Argemiro Sampaio é bem 
avaliada: 55%¨dos barbalhenses aprovam o seu governo e 41% desaprovam. Prefeito 
Argemiro Sampaio tem uma satisfação de 42% de ótimo/bom de sua administração. 
28% de regular e igual 28% de ruim/péssimo.    

Camilo silencia sobre pesquisa do Crajubar 
O governador Camilo Santana veio ao Crajubar no fim de semana, mas não saiu da 
sua casa no balneário do Caldas, em Barbalha. O silêncio do Governador,  aumentou a  
tensão dentro da base aliada, sobre os resultados de pesquisas internas. Nenhum dos 
candidatos foi convidado para um café.  Arnon Bezerra, Zé Ailton e Guilherme Saraiva 
não  tiveram coragem para ligar. Pessoas próximas ao governador garantem que está 
tudo bem, mas a negativa em conversar com os candidatos,  levantou dúvidas sobre 
o desempenho de alguns nomes nas enquentes. O comportamento do governador 
Camilo no Cariri foi adotado após uma reunião em Fortaleza, quando recebeu as 
pesquisa do Instituto Opnus sobre as eleições nos três mais importantes municípios do 
Cariri. A corrida eleitoral está acirrada para os candidatos do Governo nessas cidades. 
Na quarta-feira, Camilo teve uma conversa franca com o senador Cid Gomes e os 
deputados Fernando Santana e José Guimarães.  
  

FGs desgastados excessivamente no Cariri
Uma realidade constatada na região metropolitana de Fortaleza se repete no Cariri: a 
imagem dos irmãos Ciro e Cid Gomes se deteriorou numa velocidade impressionante. 
Em Fortaleza, Ciro é banido dos palanques do candidato dos FGs a prefeito, por ter uma 
rejeição de 62%. Senador Cid Gomes não fica atrás. No domingo (25), durante passeata 
do candidato José Sarto, PDT, Cid sequer estava em carro aberto ao lado das lideranças. 
Preferiu sair dirigindo um carro comum no meio da carreata para não queimar a imagem 
de Sarto. Essa situação se repete também em todo o Cariri. A onda é se livrar dos FGs. 
Desse modo, os prefeitos que postulam à reeleição e os candidatos que sonham vencer 
as eleições evitam a todo custo aparecer em fotos ou em eventos públicos com Cid ou 
Ciro. Essa proibição dos políticos do Cariri tem irritado profundamente a Cid. Não é à toa 
que ele está com raiva de Arnon.

Passa retro em cima de qualquer um
O ódio do senador Cid Gomes contra os políticos do Cariri que o tem vetado juntamente 
com seu irmão, o presidenciável Ciro Gomes, nas fotos e em suas campanhas, não é 
controlável. Cid extravasou toda a sua mágoa ao governador Camilo Santana. Era seu 
desejo que Ciro participasse ativamente dessas eleições no Cariri. A região é onde se 
encontra a maior rejeição de Ciro no Estado. Não será possível. Os candidatos até do PDT 
dispensam a presença de Ciro. Ele atrapalha mais do que ajuda, e o pior: tira votos. Daí, a 
estratégia de sumir com Ciro esticando o tratamento de covid, já que ele se infeccionou. 
Ao contrário de Ciro e Cid, o governador Camilo é disputado a tapa pelos candidatos para 
gravar mensagens e são centenas de pedidos para que ele aceite cumprir uma agenda nos 
municípios. Camilo tem mantido uma postura discreta nessas eleições.

Arthur e Aluísio podem se aliar no Crato 
Discutida exaustivamente durante a pré-campanha, uma aliança entre os candidatos a 
prefeito do Crato, Arthur de Zé Adega e Aluísio Brasil voltou a ser idealizada. A iniciativa 
é do próprio Aluísio, que propõe uma pesquisa para nos últimos 15 dias de campanha 
para definir quem permaneceria com sua chapa. O candidato melhor colocado, entre 
os dois, receberia o apoio daquele que ficasse atrás na pesquisa. Apesar de atraente 
para Arthur, que virtualmente estaria à frente, a resposta ainda não chegou ao comitê 
de Aluísio. Entre os apoiadores de ambos os candidatos, a possibilidade é pequena em 
virtude do tamanho da participação a ser disponibilizada para quem viesse aderir. Claro, 
em caso de vitória. Essa união tem chance quase nula de vingar hoje, diante de tantos 
atritos entre os candidatos e seus aliados.

Na reunião com Camilo, Guimarães e Fernando Santana, Cid Gomes voltou a criticar 
a atitude do prefeito Arnon Bezerra na campanha de Juazeiro. 

Arnon iniciou a campanha eleitoral sem usar as imagens de Cid, Ciro e Camilo. 
Mesmo com a confecção de novo material, Cid continua insatisfeito. Só que Arnon 
sabe que se vincular aos FGs faz perder voto.

Na esteira das decisões tomadas pela cúpula governista, Zé Leite deve ter mais 
poder para coordenar a campanha de Guilherme em Barbalha. 
No Crato, há uma dúvida sobre o papel do promotor aposentado Leitão Moura e o 
suplente de deputado Rafael Branco na campanha de Zé Ailton. 

Decisivos na eleição de Zé Ailton em 2016, Leitão e Rafael não falam, mas estariam 
insatisfeitos com um isolamento por parte da coordenação atual. 

A mudança dos vereadores do Cidadania em Juazeiro causa discussões nas redes 
sociais. Isso tem incomodado pessoas próximas aos parlamentares. 

  O filho do vereador Seu Valmir, conhecido como Vandson, é o mais incomodado 
com as críticas. Quer tomar satisfação com quem fala no assunto.

Cariri quer o cargo de José Sarto na presidência da Assembleia, se Sarto sair 
vitorioso nas eleições para prefeito de Fortaleza.

Hoje, são dois os principais candidatos à vaga: Guilherme Landim, com o apoio do 
senador Cid Gomes e Fernando Santana, respaldado pelo governador Camilo.

Camilo leva vantagem porque não indicou nome de seu candidato preferido às 
eleições municipais na Capital e endossou o escolhido pelos FGs no PDT.

Lula passou quatro dias no hotel Vila Galé Cumbuco, em Caucaia. Lá, não quis 
receber visitas de políticos.

Alegou que estava descansando. Nada de conversas sobre eleições atuais ou de 
2022. Por isso, governador Camilo não foi visitá-lo.

Desculpe a ignorância, é verdade que cresce a resistência aos nomes dos irmãos Ciro 
e Cid Gomes no Cariri? 

BENDER DE VOLTA A CAMPANHA DE GLÊDSON 
Fortalecido após humilhar Cid Gomes, reconquistando a legenda do PDT, 

retirando-a do palanque do prefeito Arnon, o empresário Gilmar Bender retomou 
seu protagonismo na campanha de Glêdson Bezerra. Bender ficou alguns dias 

ausente, segundo informações, viajando para o Rio Grande do Sul, para resolver 
problemas particulares. Essa ausência estimulou aos adversários de Glêdson a 
espalhar que ele não iria se engajar como prometera. Caíram do cavalo. Bender 

apareceu e garantiu que está no projeto mais do que nunca e tranquilizou a todos. 
Em reunião, na última semana, Bender garantiu que seu desaparecimento ocorreu  
apenas para descansar e repor as energias. Para Glêdson, a presença de Bender é 
importante para a retomada do ritmo da campanha de rua, rivalizando com seus 

adversários Arnon e Nelinho Freitas.

DISSE ME DISSE

Política

BARBALHA

Período de realização: 22 a 24 de Outubro de 2020
 Fonte:  RealTime/BigData

VOTAÇÃO  ESTIMULADA  

40%
ARGEMIRO SAMPAIO
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36%
DR. GUILHERME

PDT
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31% 25%

GOVERNADOR 
CAMILO SANTANA

75%
APROVA

18%
DESAPROVA

7%
NÃO SOUBERAM / NÃO RESPONDERAM

PREFEITO 
ARGEMIRO SAMPAIO 

Período de realização:  22 a 24 de Outubro de 2020
BARBALHA

Fonte:  RealTime/BigData

55%
APROVA

41%
DESAPROVA

4%
NÃO SOUBERAM / NÃO RESPONDERAM

PRESIDENTE 
JAIR BOLSONARO

38%
APROVA

56%
DESAPROVA

6%
NÃO SOUBERAM / NÃO RESPONDERAM

A pesquisa avaliou, ain-
da, os governos municipal, 
estadual e federal. Sobre o 
desempenho do prefeito Ar-
gemiro Sampaio, 42% dos 
eleitores avaliam seu man-
dato como ótimo e bom; 
28% avaliam a gestão como 
regular, enquanto 28% qua-

lificam entre ruim e péssimo. 
Não souberam opinar 2% 
dos entrevistados. Quando 
perguntados de forma direta, 
55% dos entrevistados apro-
vam a gestão e 41% desapro-
vam. Não opinaram 4%.

Sobre o desempenho do 
governador Camilo Santa-

na (PT), 75% dos eleitores de 
Barbalha aprovam a gestão e 
outros 18% desaprovam o go-
verno. Não souberam ou não 
responderam 7%. Com relação 
ao governo do presidente Jair 
Bolsonaro (sem partido), 38% 
aprovam e 56% desaprovam. 
Não souberam opinar 6%.

O RealTime - Big Data 
entrevistou 400 pessoas en-
tre os dias 22 e 24. A pesquisa 
tem margem de erro de cin-
co pontos percentuais, para 
mais ou para menos, e 95% 
de confiança. Está registra-
da na Justiça Eleitoral com 
o número CE 04083/2020. 

Governos Argemiro, Camilo e Bolsonaro
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Mais de quatro milhões 
de domicílios brasileiros 
sobreviveram, em agosto, 
apenas com a renda pro-
porcionada pelo auxílio 
emergencial de R$ 600. O 
benefício, no entanto, foi 
reduzido pela metade em 
setembro, passando a ser de 
R$ 300, e teve regras mais 
rígidas sobre quem teria di-
reito. Além disso, o auxílio 
alcançou menos lares no úl-
timo mês, passando de 30,1 
milhões (em agosto) para 
29,9 milhões de domicílios 
em setembro. O benefício, 
concedido pelo Governo Fe-

deral, contribui para supe-
rar perdas salariais entre as 
pessoas que permaneceram 
em seus empregos. 

Neste cenário, 10,9% dos 
domicílios cearenses sobre-
viveram somente com o valor 
do auxílio. Os dados são de 
estudo publicado pelo Insti-
tuto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) e pela Pes-
quisa Nacional por Amostra 
de Domicílios Covid (Pnad 
Covid-19). “Com o auxílio, eu 
consegui manter e antecipar 
algumas mensalidades do 
colégio dos meus filhos. E o 
dinheiro restante eu utilizei 

para outras coisas básicas, 
como alimentação”, conta a 
autônoma Rosângela Soares.

A professora do Depar-
tamento de Economia da 
Universidade Regional do 
Cariri (Urca), Valéria Pi-
nheiro, destaca que o auxílio 
emergencial foi importante 
por dois motivos. O primei-
ro diz respeito à manuten-
ção de renda mínima para 
trabalhadores informais; o 
segundo está relacionado ao 
estímulo que o repasse deu 
à economia brasileira, “pois 
colaborou com a redução 
do impacto negativo sobre a 

atividade produtiva advindo 
do confinamento das pes-
soas”, conta. A professora 
detalha que o montante be-
neficia não somente quem o 
recebe, mas também toda a 
cadeia produtiva.

“Portanto, sem sombra 
de dúvidas, a concessão do 
auxílio emergencial foi ex-
tremamente relevante para 
a manutenção da renda do 
trabalhador informal, mas 
com reflexos positivos sobre 
toda a economia, inclusi-
ve salvaguardando muitos 
empregos formais e a ma-
nutenção da renda. Daí a 

importância de flexibilizar 
a austeridade fiscal que vem 
em curso no Brasil, pois a 
manutenção de uma política 
fiscal restritiva aprofundará 
a retração da economia”, en-
fatiza Valéria Pinheiro.

 Popularidade
Para o professor univer-

sitário e cientista político 
Isaac Luna, o auxílio emer-
gencial contribuiu para o 
aumento recente da popu-
laridade do presidente Jair 
Bolsonaro, acima dos 30%. 
“Temos que lembrar que o 

próprio Bolsonaro foi con-
trário a isso. Ele não era a 
favor de pagar R$ 600 de 
auxilio emergencial. Isso foi 
uma pauta das esquerdas, 
no Congresso, mas quem 
capitalizou, no fim,  foi ele. 
Porque, para as pessoas, a 
percepção é de que quem 
paga é Bolsonaro. Isso fez 
com que muita gente que 
não tinham essa renda antes 
da pandemia passasse a ter, 
e muita gente que ficou sem 
renda durante a pandemia 
passou a receber também, 
um contingente muito gran-
de”, enfatiza Isaac Luna.  

Letalidade da covid-19 entre 
idosos é de 80% no Cariri

Especialistas avaliam concessão do auxílio emergencial

ACIMA DE 60 ANOS

REPOSIÇÃO DE PERDAS

Joaquim Júnior

De Aurora, a família de 
Ana Vitória já passou por 
Juazeiro, Fortaleza e, agora, 
se mudou para Carapicuíba, 
São Paulo. O motivo da mu-
dança? Conseguir um mé-
todo cirúrgico que ofereça 
a Ana Vitória uma solução 
para a escoliose que possui e 
pode comprometer o funcio-
namento dos órgãos internos 

e causar até óbito. Devido à 
urgência na realização da ci-
rurgia, uma campanha virtu-
al foi criada para arrecadação 
financeira, que possibilitará 
que a cirurgia seja feita na 
rede privada.

Como conta Francisco 
Assis, pai da garota, o proble-
ma começou a ser percebido 
quando Ana tinha 11 anos 
de idade. “Como ela tinha a 
estatura baixa, a gente não 

percebia muito. Achava que 
seria coisa boba”, relata. A 
busca pelo tratamento, en-
tão, teve início quando ela 
tinha 14 anos – atualmente, 
ela está com 18 anos. O diag-
nóstico da escoliose idiopáti-
ca aconteceu no ano de 2014. 
Após encaminhamento para 
a capital, o especialista, as-
sim como o visitado anterior-
mente, em Juazeiro, repetiu a 
recomendação: uma cirurgia 

com extrema urgência.
“Daí a gente começou a 

travar uma luta sem fim, por-
que a gente ficou desespera-
do. Um médico do interior 
havia falado que não tinha jei-
to e, de repente, outro médi-
co fala que sim. A gente ficou 
confuso. Aí começou a apare-
cer uma luz no fim do túnel”, 
conta Assis. Sem conseguir a 
cirurgia no Ceará, a família 
partiu em busca de São Pau-

lo. A espera na fila do Sistema 
Único de Saúde (SUS) come-
çou no mês de agosto.

“Olá! Aqui é a Ana. Pesso-
al, peço encarecidamente a to-
dos que se sensibilizarem, que 
continuem compartilhando 
e, aos que puderem, que aju-
dem doando. Qualquer valor 
será bem-vindo. A importân-
cia da minha cirurgia é que 
vou poder voltar à minha vida 
normal e também pela minha 

saúde”, explica Ana. Os inte-
ressados em doar, poderão 
realizar a contribuição através 
do link: https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/cirurgia-
-ana-vitoria-moreira-da-silva. 
Os interessados em realizar 
transferência bancária, o pai 
de Ana disponibilizou uma 
conta: Agência: 5454; Con-
ta: 11502 2; Conta Corrente; 
Francisco Assis Alves da Silva; 
Banco Itaú. 

Jovem de 18 anos lança campanha para fazer cirurgia
FILANTROPIA

Robson Roque 

A pandemia do novo 
coronavírus causou 
a morte de 705 pes-

soas na região do Cariri. 
Deste total, 566 pessoas que 
perderam a vida tinham 
idade acima de 60 anos. As-
sim, 80,28% das mortes em 
decorrência da covid-19 são 
de idosos nesta faixa etária. 
A quantidade de crianças e 
adolescentes, com idade até 
19 anos, é de 0,71%, com 
cinco óbitos; o número de 
jovens de 20 a 30 anos é de 
2,27%, com 16 mortes; e o 
de adultos na faixa de ida-
de dos 31 aos 59 anos, que 
totaliza 127 pessoas que 
perderam a vida, represen-
ta 18,01% do total de óbitos 
nas 29 cidades do Cariri.

Na avaliação da médi-
ca Natália Parente, a maior 
incidência de óbitos em de-
corrência da covid-19 entre 
idosos acima dos 60 anos 
pode ser decorrente de uma 
combinação de fatores, 
como sistema imunológi-
co deficiente, fragilidade de 
pulmões e mucosas e idas 
mais frequentes a hospitais. 
A médica revela ter trata-
do alguns pacientes jovens 
que apresentaram sintomas 
brandos ou mesmo não tive-
ram sinais da doença. 

“A maioria dos pacien-
tes com idade entre 20 e 35 
anos, monitorados pela sus-
peita da doença ou já com a 
covid-19 confirmada, apre-
sentaram sintomas leves ou 
mantiveram-se totalmente 

assintomáticos no curso 
de 14 dias de acompanha-
mento”, detalha. Contudo, 
a profissional enfatiza que, 
mesmo sem sintomas, as 
pessoas infectadas são um 
perigo em potencial para fa-
miliares idosos.

Mesmo diante da di-
ferença percentual entre 
jovens e idosos, a médica 
Natália Parente diz que 
as medidas de prevenção 
ao novo coronavírus “são 
extensivas a toda a popu-
lação”, independente da 
idade. “Por isso, para quem 
tem idoso em casa, deve ter 
a atenção redobrada e evi-
tar tornar-se um potencial 
transmissor, mantendo a 
higienização frequentemen-
te das mãos, distanciamen-

to social e uso de máscara”, 
alerta a profissional. 

Óbitos no Cariri
Assim como a maior quan-

tidade de casos da covid-19 
está na conurbação urbana 
composta por Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha, o maior 
quantitativo de mortes em de-
corrência da doença também 
é registrado nesta porção da 
região. Juazeiro do Norte é a 
cidade com a maior quantida-
de de vítimas, com um total 
de 290 vidas perdidas para a 
doença. Na sequência, estão 
Crato, com 94 óbitos e Bar-
balha com 56. Várzea Alegre, 
com 29 mortes, e Brejo Santo, 
com 25, integram a lista de 
cinco municípios com mais 
óbitos no Cariri. 

Divulgação

JUAZEIRO é a cidade com maior número de vítimas da covid-19

IDOSOS com mais de 
60 anos são 80% das 
vítimas da covidMetropolitana
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Letalidade da covid-19 entre 
idosos é de 80% no Cariri

Especialistas avaliam concessão do auxílio emergencial

saúde”, explica Ana. Os inte-
ressados em doar, poderão 
realizar a contribuição através 
do link: https://www.vakinha.
com.br/vaquinha/cirurgia-
-ana-vitoria-moreira-da-silva. 
Os interessados em realizar 
transferência bancária, o pai 
de Ana disponibilizou uma 
conta: Agência: 5454; Con-
ta: 11502 2; Conta Corrente; 
Francisco Assis Alves da Silva; 
Banco Itaú. 

ESPECIALISTAS explicam fatores
que contribuem para o calor

Altas temperaturas devem
durar até o mês de dezembro

Exposição homenageia mulheres 
que venceram o câncer  de mama

EFEITO ESTUFA

OUTUBRO ROSA

Joaquim Júnior

Nas últimas semanas, 
a região do Cariri 
tem registrado altas 

temperaturas, com sensação 
térmica que se aproxima dos 
40º. Conforme Danúsio de 
Sousa, professor de Meteoro-
logia do Instituto Federal do 
Ceará (IFCE), campus Cra-
to, entre os fatores que con-
tribuem para o aumento da 
temperatura estão: a maior 
incidência de radiação solar, 
comum nessa época do ano; 
redução das chuvas; redu-
ção da velocidade do vento e 
poucas nuvens. Tais fatores, 
inclusive, contribuem para a 
ocorrência de queimadas, que 
agravam a situação. Muitas 
delas têm origem na agricul-
tura. Somente em outubro, de 
acordo com o Sistema de Mo-
nitoramento e Alerta da Enel 
Distribuição do Ceará, mais 
de 600 incidências de incên-
dio foram registradas no Ca-
riri. Em 2020, já foram mais 
de 1.400.

Conforme explica profes-

sor Danúsio, estudos indicam 
que as queimadas contribuem 
para o aquecimento global, 
liberando na atmosfera o gás 
carbono e o metano, que são 
os que provocam o efeito estu-
fa. “Esses gases impedem que 
a radiação escape para o espa-
ço, aquecendo a superfície da 
Terra. Levando a um aumen-
to da temperatura”, completa. 
Para os próximos meses, a 
tendência é o registro de tem-

peraturas elevadas, com baixa 
umidade relativa do ar – o es-
perado é que, somente a partir 
de dezembro, com o início da 
estação chuvosa no Ceará, a 
situação melhore.

A informação é confirma-
da pelo meteorologista Raul 
Fritz: “A previsão de maior 
prazo para essa região ain-
da é, tecnicamente, de baixa 
previsibilidade. Mas o que se 
espera é a continuidade de 

elevadas temperaturas, mo-
mentos de baixa umidade do 
ar alternado com elevação da 
umidade e sensação térmica 
alta, principalmente próxi-
mo à ocorrência de chuvas, 
amenizando um pouco essas 
condições logo após essas 
ocorrências, por um breve pe-
ríodo de tempo”, enfatiza. Ele 
afirma, inclusive, que a inci-
dência de queimadas é eleva-
da na região pelas condições 

meteorológicas favoráveis a 
isso e pela cultura da prática 
do uso do fogo para limpar o 
terreno, preparando-o para 
plantar quando vierem as 
primeiras chuvas.

Meiry Sakamoto, gerente 
de Meteorologia da Funda-
ção Cearense de Meterologia 
(Funceme), destaca que o 
mês de outubro, assim como 
setembro, é um mês seco no 
Ceará. A normal climatológi-
ca para chuvas é de apenas 3,9 
mm no estado. Até o dia 23 de 
outubro, as máximas registra-
das no Cariri, pela Funceme 
e Instituto Nacional de Me-
teorologia, foram 40,6°C em 
Barro e 38,5°C em Barbalha. 

“Encerrada a estação chuvo-
sa, se tornam comuns os dias 
com céu claro, com poucas 
nuvens. Assim, a temperatura 
máxima, que é aquela regis-
trada por volta das 14 horas, 
tende a ser ligeiramente mais 
alta e, nesses períodos de alta 
temperatura, a umidade rela-
tiva do ar, ao contrário, pode 
cair a níveis preocupantes do 
ponto de vista de saúde”, con-
clui, ao dizer que a distância 
do oceano também contribui 
para os baixos índices de umi-
dade relativa do ar e os ventos 
mais fortes ajudam a aumen-
tar a evapotranspiração da ve-
getação, já castigada pelo solo 
seco e a falta de chuvas. 

INCIDÊNCIA de radiação solar e redução das chuvas aumentam temperaturas

Metropolitana
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 CONVITE DE COMPARECIMENTO

A GEOTOP CARIRI IMOVEIS LTDA. inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 04.271.764/0001-72 administradora dos empreendimentos: 
LOTEAMENTOS ART RESIDENCE I E II, BELA VISTA, CARIRI 
VILLE I E II, DESMEMBRAMENTO PARAISO II, RENATO 
MARTINS GONÇALVES, VALLE VERDE, RESIDENCIAL 
PROFESSOR ZÉ NERY ROCHA III, convida os seguintes clientes 
por não terem sido encontrados nos respectivos endereços, a comparecer 
ao escritório com sede em Juazeiro do Norte, CE, na Avenida Governador 
Plácido Aderaldo Castelo nº 250, Lagoa Seca, CEP 63040-540, telefone 
(88) 3587-1691, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para tratar 
de assuntos de seu interesse relacionado ao Contrato de Promessa de 
Compra e Venda dos lotes aos quais são compradores: MAURICIO 
ERMES SILVA, CPF/MF Nº 058.354.833-41; ANA PATRICIA 
DANTAS OLIVEIRA, CPF/MF Nº 007.784.893-45; ERIKA 
DAYANA RODRIGUES, CPF/MF Nº 058.004.153-07; PRISCILA 
SACHA FERREIRA ALVES, CPF/MF Nº 624.558.223-70; JOÃO 
EUDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, CPF/MF Nº 993.344.453-00; 
GESSIMARIO AGRA DE SALES, CPF/MF Nº 466.311.193-91; 
DEBORA DE SOUSA, CPF/MF Nº 035.057.695-50; LEONEIDE 
DE OLIVEIRA LOPES, CPF/MF Nº 600.794.533-25; MARIA 
MARGARETE ARIMATEIA DA SILVA, CPF/MF Nº 724.520.643-
00; ELANE MARIA OLIVEIRA SILVA, CPF/MF Nº 000.597.843-
26; ANDRE ARLANIO DA COSTA SILVA, CPF/MF Nº 066.220.943-
57; CARLOS EVERTON ALVES MANGUEIRA, CPF/MF Nº 
062.235.063-33; THATYANNY THAYSY LIMA DA SILVA, CPF/
MF Nº 056.259.153-26; EDVAN PINHEIRO DE SOUZA, CPF/MF 
Nº 036.019.913-57; EDUARDO ROSENIO DA SILVA, CPF/MF Nº 
052.644.174-74; JOSEFA DOS SANTOS, CPF/MF Nº 967.203.103-
30; MARIA LUCIA SILVA MATTOS, CPF/MF Nº 008.948.993-41; 
MARINA PEREIRA DE VASCONCELOS, CPF/MF Nº 619.306.873-
20; ANDREA CARLA FRANCISCA DA SILVA, CPF/MF Nº 
044.830.683-26; FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO, CPF/MF 
Nº 308.702.083-49; FHELIPE FERREIRA GREGORIO ARAUJO, 
CPF/MF Nº 079.586.943-69; CICERO ALVES DOS SANTOS, CPF/
MF Nº 415.200.843-15; JOÃO BOSCO DE BARROS, CPF/MF Nº 
458.923.003-82; RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SILVA, CPF/
MF Nº 042.314.744-78; RAFAEL DE SOUSA PEREIRA, CPF/MF 
Nº 061.379.603-90.

IMOBILIÁRIA J. HELIO LTDA
CNPJ: 11.073.087/0001-43

Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente 
e Sustentabilidade de Barbalha - AMASBAR a Licença Am-
biental Unica de Regularização de desdobro de lotes, Loca-
lizada no Desmembramento Manoel Soares, no Sitio Mata 
dos Lima, no Município de Barbalha-CE. Foi Determinado o 
Cumprimento das Exigências Contidas nas Normas e Instru-
ções de Licenciamento da AMASBAR.
Solicito a gentileza de confirmar o recebimento deste e-mail.

Em parceria com o gru-
po Bonitas Cariri e a ONG 
Amor em Mechas, a Me-
dimagem Cariri produziu 
uma exposição fotográfica 
inspirada em histórias reais. 
Com visitação gratuita até o 
final de outubro, a exposição 
“Juntas somos mais fortes” 
retrata mulheres caririenses 
que venceram o câncer de 
mama.  As fotografias fica-
rão expostas até o próximo 
dia 31, na Alameda do Cariri 
Garden Shopping, em Jua-
zeiro do Norte.

A I Exposição idealiza-
da pela Medimagem Cariri 
homenageia nove mulheres, 
que também estão na cam-
panha de alerta da institui-
ção, além das integrantes do 
grupo Bonitas Cariri. O gru-
po é formado por mulheres 
que já tiveram ou tem cân-
cer de mama e que buscam 
apoio mútuo para vencerem 

juntas. Como apresenta a 
Medimagem Cariri, a desco-
berta da doença previamen-
te oferece chances de cura 
média de 95%. De acordo 
com o Instituto Nacional do 
Câncer (INCA), o câncer de 
mama é o maior causador de 
mortes de mulheres por cân-
cer no Brasil – daí a impor-

tância da prevenção.
Em parceria com o 

“Amor em Mechas”, a clíni-
ca da Medimagem recolhe 
cabelo para entregar à ONG 
com sede em São Paulo. A 
partir das mechas, são con-
feccionadas perucas para 
doação a pessoas carentes 
acometidas pelo câncer no 

Cariri. Outra ação é a oferta 
de mamografias a mulhe-
res de baixa renda que não 
possuem condições de pagar 
pelo exame. Para conseguir 
o exame social, as interessa-
das devem entrar em conta-
to com o grupo Bonitas Cari-
ri, que fará intermédio junto 
à Medimagem.  

LEDI Linhares e Erika Parente são duas das mulheres fotografadas em exposição
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Candidato a prefeito 
de Juazeiro do Norte, 
Glêdson Bezerra (Po-

demos) tem como proposta 
prioritária a economia e a 
melhor aplicação dos recur-
sos públicos. Vereador por 
três mandatos, vice-presi-
dente da Câmara duas ve-
zes e presidente nos anos de 
2018 e 2019, Glêdson avalia 
a necessidade da transpa-
rência na aplicação e a fisca-
lização permanente dos re-
cursos. Se eleito, o candidato 
fala em implantar sistema 
de controle e fiscalização in-
terna em todas as secretari-
as. “Secretário no nosso go-
verno vai ter que ir à Câmara 
dos Vereadores. Não porque 
é convocado, mas porque ele 
terá a obrigação de ir prestar 
contas”, disse, ressaltando 
que transparência e partici-
pação popular serão palav-
ras de ordem na sua gestão.

Resolvido o problema 
da economia dos recursos, 
Glêdson aposta na resolução 
de todos os outros. “Falar de 
saúde é crucial. Saúde é prio-
ridade como comer. É básico. 
Então, tem que tratar a saúde 
como prioridade absoluta e, 
claro, a educação para uma 
vida em sociedade. Mas, se 
não tiver dinheiro, não adi-
anta,” argumenta. Ao comen-
tar a aplicação dos recursos, 
Glêdson fala que não adian-
ta apenas gastar, é preciso 
buscar um serviço eficiente. 
“Valorizar os profissionais 

que desenvolvem o serviço 
público e implantar os mel-
hores sistemas e os melhores 
modelos para atender a nossa 
população”, completou.

Sobre os atuais contra-
tos, Glêdson garante que vai 
renegociar todos. Ele cita 
a saúde e o meio ambiente 
como exemplos. “O contrato 
com a empresa Aceni (As-
sociação das Crianças Ex-
cepcionais de Nova Iguaçu) 
encareceu em R$ 1,3 milhão 
em relação ao anterior da 

Imegi (Instituto Médico de 
Gestão Integrada), que não 
prestava um serviço de qua-
lidade”, avalia. A questão 
do lixo também é destacada 
pelo candidato. “Enquanto 
todas as obras de Juazeiro 
[...] gastaram R$ 81 milhões, 
somente com o lixo gastou 
R$ 126 milhões em três anos 
e meio. Saiu R$ 1,6 milhões 
para R$ 3,9 milhões ao mês 
e o gari não tem o FGTS de-
positado”, desabafa.

Sobre ações na saúde, o 

candidato disse que vai au-
mentar o número de médicos 
e dentistas nos PSFs, garantir 
material médico e implantar 
um sistema regular de dis-
tribuição de medicamentos. 
Glêdson fala, ainda, em in-
formatização, fortalecimento 
dos PSFs, valorização profis-
sional, construção de mais 
duas UPAS e uma clínica 
veterinária, além de reabrir o 
antigo hospital Sandu.

Para a educação, Glêd-
son defende a construção de 
novas creches, escolas em 
tempo integral e a volta de 
eventos como os Jogos Estu-
dantis, tudo em parceria com 
o chamado terceiro setor. 
“Temos que implantar uma 
educação que passa pelos 
eixos de valorização, capaci-
tação e avaliação, inclusive 
dos gestores”, disse. Sobre a 
geração de emprego e renda, 
o candidato defende uma for-
ça tarefa em várias áreas para 
implementar políticas que 
devolvam o emprego. “Va-
mos estruturar, por exemplo, 
no Distrito Industrial, fazen-
do um polo de produção no 
Campo Alegre”, explica.

Glêdson avalia uma par-
ceria com a Igreja no que-
sito romarias. Melhorar a 
infraestrutura da cidade, 
como esgotamento sanitário, 
está na discussão. Retomar 
o projeto do Roteiro da Fé, 
recadastrar os barraqueiros 
e fiscalizar as mercadorias 
também estão na pauta de 
discussões. 

Política

Chapada
MADSON VAGNER

Desmoralização política
Depois de anunciar rompimento com o candidato a prefeito do PDT, Deda 
Pereira, e garantir que seu partido teria candidatura própria em Farias Brito, 
o petista Samuel Linhares voltou atrás. Samuel vai estar no palanque de 
Deda, com direito a anúncio feito nas redes sociais no dia 23. Samuel ha-
via deixado a base de oposição dizendo “cobras e lagartos” contra Deda. O 
petista queria ser indicado como candidato a vice na chapa, mas não teve 
força para efetivar a pretensão. A aventura de uma candidatura própria 
não pareceu viável ao partido, que o desencorajou. Samuel volta a base de 
Deda sem a vice, desmoralizado politicamente e sem explicação palpável 
para o eleitor petista. E a desmoralização política deve aumentar quando 
o governador Camilo Santana e o deputado Fernando Santana, ambos do 
PT, anunciarem apoio ao candidato do PCdoB, Vandevelder Freitas.

Diferença caindo
A disputa em Mauriti está mais acirrada. Pesquisa Ibope, divulgada no dia 
21, mostra um crescimento do candidato do DEM, Sávio Martins. Foram 
10% em relação à última pesquisa, divulgada na semana anterior. Se o 
crescimento se mantiver, Sávio passa Isaac Júnior (PT) na reta de chegada 
da eleição. Segundo os números do Ibope, Júnior permanece na lideran-
ça com 56% das intenções de votos, enquanto Sávio chegou a 39%. Na 
pesquisa anterior, Júnior aparecia com 56%, enquanto Sávio tinha 29%. A 
diferença caiu de 27% para 17%. A avaliação é que Sávio é o preferido entre 
os indecisos, mas não avançou no eleitorado petista. Entre os aliados de 
Sávio, o otimismo é total. Já entre os petistas, o clima é de preocupação, 
mas também de confiança. A pesquisa fez 301 entrevistas entre os dias 17 e 
19 e está registrada com o número CE 00158/2020.

Omissão de bens
O candidato a prefeito de Várzea Alegre pelo PP, Ribamar da Topique, pode 
ser preso por até cinco anos e, ainda, pagar multa por omitir da Justiça 
Eleitoral bens no ato de registro da candidatura. A pena está prevista no 
Art. 350 da Legislação Eleitoral, que fala de “crime de falsidade ideológica 
eleitoral”. Ribamar da Topique é acusado de omitir da Justiça a existência 
da empresa “José Ribamar de Almeida Dias – ME” que, segundo a Receita 
Federal, tem capital social de R$ 120 mil e está sediada na residência do
candidato, em Várzea Alegre. A empresa está ativa desde de 2018 e atua 
no ramo de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros. Além de fazer 
itinerário fixo intermunicipal, a empresa presta serviços à Federação Nacio-
nal das APAES e ao Instituto Paraibano de Combate ao Câncer. Ribamar da 
Topique é vereador e está no primeiro mandato.

Disputa incerta
A disputa em Aurora está ficando mais afunilada. A candidatura do ex-pre-
feito Carlos Macedo foi impugnada pelo juiz João Pimentel Brito. A decisão, 
publicada no dia 20, já era esperada pelos eleitores e classe política do Mu-
nicípio. Mas, o que ninguém esperava era a demora no resultado do pedido 
de registro do candidato Adailton Macedo (MDB). A indefinição tem balan-
çado apoiadores e a campanha tem perdido força. Já começam a aparecer 
as primeiras especulações da volta de Júnior Macedo, atual prefeito, e que 
foi vencido internamente por Adailton. Sob pressão, Júnior acabou desis-
tindo da reeleição. Adailton é denunciado por descumprimento da legis-
lação eleitoral, o que está sendo analisado pelo mesmo juiz que indeferiu 
Carlos Macedo. Na disputa, apenas Marcone Tavares está oficialmente no 
páreo e articula o apoio de Carlos Macedo.

Agenor fora do páreo
O ex-prefeito de Salitre, Agenor Ribeiro (PT), está cada vez mais distante 
de um terceiro mandato. No dia 21, a juíza Carliete Roque, impugnou a can-
didatura de Agenor, atendendo à solicitação do Pros do Município. Na ação, 
o Pros alega que Agenor cometeu irregularidades insanáveis, com nota de 
improbidade administrativa, quando foi prefeito. A acusação é baseada 
em relatório do Tribunal de Contas da União (TCU) e, segundo argumen-
tou o Pros, nesse caso, o julgamento passa a ser definitivo. Ainda na ação, 
a defesa de Agenor contestou a acusação, alegando estrapolamento de 
prazo do caso no TCU. Após a decisão, a defesa entrou com recurso junto 
ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Fortaleza. Mas, a situação é pre-
ocupante. O órgão deve julgar o recurso nos próximos dias. Enquanto isso, 
Agenor garante que mantém sua campanha na rua.

Enquanto isso...
... Ainda em Missão Velha, antes da notícia do deferimento, Washing-
ton cumpriu a promessa feita recentemente. No dia 22, Washington foi ao 
distrito de Jamacaru fazer uma caminhada, que surpreendeu pela grande 
quantidade de pessoas que o acompanharam. Na semana anterior, Dr. Lo-
rim fez a mesma atividade no distrito, onde Washington nasceu.

... Em Salitre, a situação de Agenor só piora. Depois de ser impugnado, 
sua base definiu apoio a outra candidatura. O prefeito Rondilson Ribeiro 
(PT) anunciou o nome de Edcarlos Dias, em vídeo divulgados nas redes 
sociais. Rondilson garante que o grupo não está rompendo, mas cita a con-
juntura como motivador para a troca. Edcarlos era o vice da chapa.

... Em Tarrafas, a disputa eleitoral reserva um fato inusitado. Pai e filho 
estão em lados opostos. O atual prefeito Tertuliano Cândido, o Taiano 
(PDT), é candidato à reeleição sem o apoio o pai, o ex-prefeito Terto, que 
está apoiando o Eronildes (PTB), atual vereador. Pai e filho romperam 
após investigação do Ministério Público, que acabou em pedido de afas-
tamento de Taiano.

... Segundo investigações do MP, Terto organizava um esquema de 
corrupção que desviou verba pública, enriquecendo ilicitamente. Terto era 
chefe de gabinete de Taiano. Além de Terto, o vice-prefeito Cícero Palácio 
(PT) também rompeu com Taiano e está candidato. Ou seja, na última 
eleição os principais nomes em disputa este ano estavam juntos.

WASHINGTON DENTRO DA DISPUTA
Acabou a dúvida, o ex-prefeito Washington Fechine (MDB) é candidato 
a um novo mandato em Missão Velha. A decisão veio com o deferimen-

to do pedido de registro pelo juiz eleitoral Maurício Hoette, no dia 21. A 
decisão discordou do parecer do Ministério Público Eleitoral (MPE), que 
pediu a impugnação de Washington. Além do MPE, pediram o indefe-
rimento da candidatura de Washington o candidato da oposição Luis 
Rosemberg, o Dr. Lorim (PDT), e a coligação “Missão Velha Pra Mudar 

e Fazer o Povo Feliz”. A decisão do juiz impõe dura derrota na oposição, 
que não contava com a participação de Washington na disputa. Apesar 

de ser o representante da oposição, Dr. Lorim é o atual vice-prefeito, 
eleito em 2016 com apoio de Washington. Dr. Lorim fez aliança com o 

ex-prefeito Gidalberto Pinheiro, principal nome da oposição.

PROPOSTAS

Glêdson Bezerra aponta eficiência  
e transparência como prioridade

JUAZEIRO

Divulgação

““SECRETÁRIO NO NOSSO GOVERNO VAI TER QUE IR À 
CÂMARA. NÃO PORQUE É CONVOCADO, MAS PORQUE 

ELE TERÁ A OBRIGAÇÃO DE IR PRESTAR CONTAS.”  

GLÊDSON BEZERRA - PODEMOS

Zé Ailton prioriza a geração
de emprego e infraestrutura

CRATO

Robson Roque

O prefeito de Crato, Zé 
Aílton Brasil (PT), tenta per-
manecer no cargo por mais 
quatro anos, depois de uma 
vitória histórica nas eleições 
de 2016. O gestor, que trocou 
o PP pelo PT, a pedido do 
governador Camilo Santana, 
revela ajustar o foco de sua 
campanha em quatro proje-
tos principais: transformar 
o Crato em cidade referên-
cia em Educação; fortalecer 
o sistema de Saúde; manter 
os projetos de infraestrutura, 
que têm a pavimentação de 
ruas como carro chefe; e ge-
rar emprego e renda. Ao ava-
liar os quatro anos de man-
dato como prefeito de Crato, 
Zé Aílton reitera ter recebi-
do a prefeitura cratense em 
meio a uma crise econômica. 
Desse modo, os dois primei-
ros anos foram reservados 
para o equilíbrio das finanças 
municipais.

“Tivemos dois anos de 
gestão e dois anos de crise. 
Em 2017, recebemos a Prefei-
tura com grandes dificulda-
des financeiras e uma gran-
de crise econômica no país. 
Tivemos o impeachment, 
mudança de governo, onde 
a população não dava tanta 
credibilidade ao governo e, 
tudo isso, colocava, além da 
crise política, uma crise eco-
nômica, uma receita baixa 
com vários débitos a pagar. 
Mas formamos uma equipe 

de servidores e conseguimos 
equilibrar as finanças, tan-
to que Crato praticamente 
não investiu em 2017”, diz o 
prefeito, acrescentando in-
vestimentos superiores a R$ 
18 milhões em 2018 e R$ 25 
milhões em 2019.

Ele também cita os prin-
cipais feitos da gestão dele à 
frente do Município, como 
reformas em equipamentos 
de saúde, a exemplo do Cen-

tro de Especialidades (Posto 
da Grota), contratação de 
profissionais para a área da 
saúde, início e melhoria contí-
nua da educação, “tanto com 
relação à capacitação dos pro-
fissionais quanto à questão da 
melhoria e garantia dos salá-
rios dos servidores”, e serviços 
infraestruturais com recupe-
ração e asfaltamento de ruas. 
“Somos o governo que mais 
fez pavimentação no Crato, 

tanto em pedra tosca como 
asfalto. Não dá para uma ci-
dade como o Crato continuar 
com diversas ruas na lama e 
na poeira, sem ter o serviço 
essencial. Então, queremos 
universalizar a pavimentação 
das ruas”, garante.

O gestor espera permane-
cer no cargo de prefeito para 
executar projetos com a fi-
nalidade de gerar emprego e 
renda. Para isso, cita a criação 
de dois equipamentos: a Casa 
do Trabalhador, “para capa-
citar a mão de obra e inserir, 
junto com parceiros, o trabal-
hador no mercado de trabal-
ho”, e a Casa do Empreende-
dor, “onde queremos dar toda 
assistência e incentivos fiscais 
para quem queira abrir uma 
empresa”. Também promete 
atrair investidores para Crato 
mediante doação de terrenos 
e renúncia fiscal.

O prefeito também se de-
fende contra argumentos de 
opositores de que focou os 
quatro anos de mandato na co-
brança de impostos: “92% das 
empresas do Crato não pagam 
taxa de alvará. Essa isenção foi 
dada em nossa gestão. Depo-
is demos para mototaxistas, 
transporte alternativo e taxis-
tas. Isentamos, de IPTU, 49% 
das famílias do Crato”. Ainda 
sobre o assunto, Zé Aílton diz 
utilizar o critério de justiça 
fiscal focado em “Cobrar de 
quem tem muito e isentar ou 
quase não cobrar de quem não 
tem nada”, concluiu. 

Divulgação

“SOMOS O GOVERNO QUE MAIS FEZ 
PAVIMENTAÇÃO NO CRATO, TANTO EM PEDRA 
TOSCA COMO ASFALTO. NÃO DÁ PARA UMA 
CIDADE COMO O CRATO CONTINUAR COM 
DIVERSAS RUAS NA LAMA E NA POEIRA. 

Zé Ailton Brasil - PT
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Joaquim Júnior
 
Com duas décadas de 

atuação na região, a Asso-
ciação Dança Cariri analisa o 
futuro retorno das atividades 
presenciais. Enquanto isso, 
realiza atividades virtuais e 
já programa mais uma edi-
ção da Semana Dança Cariri, 
que chega à 11ª primeira edi-
ção e está prevista para acon-
tecer no mês de novembro. 
O tema será “Seguiremos 
Dançando”. Desde o início 
da pandemia de covid-19, 
as redes sociais se tornaram 
maior aliada para aproximar 
os artistas e o contato com o 
público amante da dança.

Alysson Amancio, que 
criou à ADC junto à irmã 
dele, Luciany Maria, conta 
que a dança foi uma das pri-
meiras linguagens artísticas 
a migrarem suas ações para 
os espaços virtuais, algo que 
aconteceu no mundo intei-
ro. Desta forma, a ADC tem 
realizado ações em modo re-
moto, tanto nas páginas das 
redes sociais, como em pla-
taformas de conferência. Nos 
últimos meses, foram ofere-

cidos cursos de Metodologia 
do Ensino do Balé, com He-
lena Matriciano; Dinâmica 
Muscular, com Giselda Fer-
nandes; Dança Coisada, com 
Fernanda Nicolini; Dança 
Contemporânea, com Zé 
Reis; e Danças Negras, com 
Rubéns Lopes. As professo-
ras são do Rio de Janeiro e, 
os professores, de Teresina e 
Fortaleza, respectivamente.

Atualmente instalada no 
Centro de Juazeiro do Norte, 
a ADC oferece cursos para 
crianças e adultos de balé 
clássico, dança contemporâ-
nea, dança de salão, dança 
do ventre, tribal fusion e me-
ditação. Todas as ações são 
gratuitas ou  apenas com ta-

xas simbólicas, o que garante 
a democratização da dança 
para todas as classes sociais. 
Como acredita Alysson, a 
Associação é um divisor de 
águas na história da Dança 
Cênica no sul do Ceará, pois 
o seu surgimento fomenta e 
difunde a pesquisa e produ-
ção das artes cênicas, sobre-
tudo da dança. “Esta insti-
tuição, desde o seu inicio, 
promoveu inúmeras ações e 
conquistas que favoreceram 
o amadurecimento artístico, 
transformando, dia a dia, a 
realidade da dança caririen-
se”, enfatiza.

Um desejo antigo e parte 
da luta dos artistas locais é a 
instalação de um curso su-

perior de Dança. No entan-
to, não há novidades sobre 
o tema. “Muito triste, haja 
vista que temos Licenciatu-
ra em Teatro, Artes Visuais 
e Música na região. A dança 
também tem uma procura e 
necessidade real. Na realida-
de, acho pouco provável que 
este curso seja implantado 
na gestão de Jair Bolsonaro, 
que ataca e menospreza a 
educação, as universidades 
e as artes. Mas seguimos na 
luta pela dança. Temos espe-
ranças que a Lei Aldir Blanc 
possa, de algum modo, diri-
mir a perversa realidade atu-
al. Muitos artistas e profes-
sores estão desempregados, 
sem atividades”, comenta 
Alysson.

Em agosto de 2020, o 
professor defendeu a tese 
de doutorado pela Univer-
sidade Estadual do Rio de 
Janeiro. A pesquisa é sobre a 
dança interiorana cearense. 
Com o apoio da Cajuína São 
Geraldo, em dezembro, ele 
lançará o quarto livro: “Dan-
ças de Enfrentamento: redes 
de ocupações e resistências 
no interior do Ceará”. 

Política PREFEITO de Juazeiro, Arnon Bezerra, 
 teve candidatura deferida neste domingo

Associação segue com trabalhos virtuais
A DANÇA NÃO PODE PARAR

ANTES da pandemia, ações da Associação ocorriam de forma presencial

ADC

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

CONFIRMAÇÕES

Domínio de máquina pública pode decidir eleições

Justiça defere candidaturas 
a prefeito e vice no Crajubar

Robson Roque

As duas primeiras pesqui-
sas sobre intenções de voto 
para prefeito em Juazeiro do 
Norte - uma delas encomen-
dada e divulgada na semana 
passada pelo Jornal do Ca-
riri - indicam um cenário de 
intensa disputa no maior co-
légio eleitoral da região. Em 
um dos levantamentos, do 
Diário do Nordeste, o atu-
al prefeito Arnon Bezerra 
(PTB), o vereador Glêdson 
Bezerra (Podemos) e o depu-
tado estadual Nelinho Freitas 
(PSDB) surgem empatados 
tecnicamente. Na pesquisa 
do Jornal do Cariri, Arnon 
e Glêdson protagonizam o 
empate técnico. Diante des-
te contexto, surge a dúvida: 
quais fatores podem ser de-
cisivos para desequilibrar as 
eleições a prefeito em Jua-
zeiro do Norte? O Jornal do 
Cariri convidou o professor 
e cientista político Roberto 
Siebra para responder a este 

questionamento.
Para ele, que é doutor em 

Ciências Sociais e professor 
do curso homônimo na Uni-
versidade Regional do Cariri 
(Urca), dois fatores sobres-
saem na disputa. O primeiro 
diz respeito à condução da 
campanha eleitoral. “Sabe-
mos que, hoje, a condução 
de uma campanha por uma 
equipe técnica competen-
te é fundamental. Alguns 
acham que podem fazer isso 
na ‘tora’, como dizemos aqui.  
Mas destaco habilidade e 
competência na condução 
da campanha”, argumenta. 
O segundo fator, tido como 
decisivo por Roberto Siebra, 
está relacionado ao domínio 
da máquina pública, desde 
que organizada, sobretudo 
diante do atual período de 
pandemia. Desse modo, as-
sim como ocorre com Arge-
miro Sampaio (PSDB) em 
Barbalha, Zé Aílton Brasil 
(PT) em Crato e outros pre-
feitos caririenses que tentam 

a reeleição, a balança tende a 
pender favoravelmente para 
Arnon Bezerra, em detri-
mento dos demais candida-
tos à Prefeitura de Juazeiro 
do Norte.

O cenário apresentado 
pelas pesquisas deve provo-
car nos candidatos a intensi-
ficação de atos de campanha. 
De igual modo, deve pres-
sioná-los em busca do apoio 
de influenciadores políticos, 
como o governador Camilo 
Santana (PT), cuja avaliação 
a frente do Governo do Ceará 
foi de 83% na pesquisa pro-

movida pelo Jornal do Cari-
ri.  “Ele não tinha entrado na 
disputa eleitoral, marcado 
presença mais enfaticamen-
te, de forma mais decisiva, 
nas eleições municipais. Na 
medida em que o governador 
assumir esta tarefa, há uma 
possibilidade de que reverta-
-se o quadro para o candida-
to que ele apoia”, avalia Ro-
berto Siebra. 

Por outro lado, candidatos 
apadrinhados pelo presiden-
te Jair Bolsonaro mantêm a 
estratégia de desvincular suas 
imagens à do presidente. “Em 

função das posições públicas 
e ideológicas do atual presi-
dente da República, que são 
posições extremamente con-
traditórias e chegam a ser 
irresponsáveis, como aconte-
ceu no caso da vacina, há uma 
tendência de os candidatos 
apoiados pelo presidente ten-
tarem desvincular-se como 
acontece no caso de Fortale-
za”. O cientista político ainda 
cita as disputas familiares 
como uma das principais ca-
racterísticas das eleições mu-
nicipais e que podem influen-
ciar no resultado das eleições. 
“No Juazeiro, sempre tiveram 
muitas famílias importantes 
atuando na política estadual”, 
conclui Siebra. 

Leia rápido
O candidato a prefeito de Caririaçu 
pelo PSD, João Marcos, que já foi 
prefeito daquela cidade, teve o carro 
atingido por uma pedra durante 
um ato de campanha. A ocorrência 
logo foi propagada nas redes sociais. 
Contudo, a coligação da qual João 
Marcos faz parte emitiu uma nota 
para esclarecer que o ataque sofrido 
não teve conotação política: a pedra 
foi arremessada por uma pessoa 
com transtornos mentais. A Polícia 
Militar de Caririaçu chegou a atender 
a ocorrência e ouvir a mulher. 
 
A candidatura da professora 
Zuleide Fernandes a prefeita de 
Crato foi aceita na quinta-feira (22) 
pela Justiça Eleitoral. O Ministério 
Público Eleitoral havia solicitado que 
a postulação não fosse aceita porque 
Zuleide não apresentou documentos 
que comprovassem real afastamento 
do magistério. A documentação foi 
apresentada e, com isso, o registro foi 
aceito. Contudo, o juiz José Batista 
de Andrade criticou uso dos adjetivos 
“precipitado” e “insensato” pela 
defesa de Zuleide, contra o promotor 
de Justiça Eleitoral Cleyton Bantim, 
que pediu a impugnação. 
 
O promotor Cleyton Bantim 
também pediu a impugnação 
da candidatura de Aline Martins 
(Pros) como vice-prefeita na chapa 
encabeçada pelo médico Aloísio 
Brasil (Pros) à Prefeitura de Crato. 
O promotor alega que a certidão 
criminal apresentada pela candidata 
está vencida e, assim, não pode 
ser aceita. Segundo Bantim, tanto 
a candidato como o partido e a 
coligação foram notificados para 
apresentar uma nova certidão, no 
prazo de três dias, mas não o fizeram.  
 
Outros dois candidatos tiveram o 
registro de candidatura negado pela 
Justiça Eleitoral: o atual presidente 
da Câmara Municipal de Barbalha, 
Odair José de Matos (PT), que tenta 
se reeleger, e o candidato a vice-
prefeito de Milagres, Derson (MDB), 
postulante na chapa de Figueiredo 
(PDT). Derson já teve contas de 
gestão desaprovadas duas vezes e, 
assim, a Justiça alega que ele não 
deve ter acesso a novo cargo público. 
Já o registro de Odair de Matos foi 
indeferido pelo pagamento irregular 
de uma empresa contratada para 
transporte de estudantes, quando 
ele era secretário de Educação em 
Barbalha.

EM JUAZEIRO, de acordo com pesquisa RealTime, Arnon e Glêdson estão num empate técnico

Divulgação

Robson Roque

Todos os onze candi-
datos a prefeito de 
Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha tiveram 
os pedidos para registro de 
candidatura aceitos pela 
Justiça Eleitoral. O mesmo 
pode ser dito com relação 
aos vices, com a exceção de 
Fanco Duarte, vice-candi-
dato da chapa pura do PSOL 
em Juazeiro do Norte, que 
tem à frente o jornalista 
Demontier Cinquentinha. 
A candidatura de Fanco foi 
questionada pelo Ministé-
rio Público Eleitoral (MPE), 
cuja recomendação de inde-
ferimento foi acatada pelo 
juiz Francisco José Mazza 
Siqueira. O MPE justificou 
que ele teve reprovadas as 

contas de campanha de 
2016, quando se candidatou 
a vereador. O postulante a 
vice já recorreu da decisão 
e aguarda o julgamento de 
recurso.

No caso de candidatos 
a prefeito, Arnon Bezerra 
(PTB) e Glêdson Bezerra (Po-

demos) aguardavam o julga-
mento de seus pedidos para 
registro de candidatura, acei-
tos neste domingo (25). Os 
dois postulantes, que lideram 
pesquisas sobre intenção de 
votos em Juazeiro, enfrenta-
ram questionamentos do Mi-
nistério Público Eleitoral e de 
adversários. O órgão alegava 

um terceiro mandato fami-
liar de Arnon e argumentava 
que Glêdson ainda não tinha 
comprovado afastamento de 
cargo público, como é exigi-
do pela legislação eleitoral. 
Além deles dois, disputam 
as eleições no maior colégio 
eleitoral do Cariri: Ana Paula 
Cruz, pelo PSB, Demontier 

Cinquentinha, pelo PSOL, e 
Nelinho Freitas, pelo PSDB. 

As candidaturas de Ar-
gemiro Sampaio (PSDB) e 
Guilherme Saraiva (PDT), a 
prefeito de Barbalha, já ha-
viam sido aceitas. O mesmo 
é registrado em Crato, com 
deferimentos de quatro can-
didatos: Arthur de Zé Adega 
(PSL), Aloísio Brasil (PROS), 
Zé Aílton Brasil (PT) e Zulei-
de Fernandes (PSOL). Das 
853 candidaturas a vereador 
no Crajubar, 799 foram acei-
tas e 54 indeferidas. Apenas 
uma, em Juazeiro do Norte, 
aguarda julgamento. Entre 
os indeferimentos, estão três 
vereadores: Domingos Bor-
ges e Seu Valmir, de Juazeiro 
do Norte, ambos do Cidada-
nia, e Odair José de Matos 
(PT), presidente da Câmara 
Municipal de Barbalha.  

ALGUMAS candidaturas foram aceitas mesmo sob questionamentos

Divulgação

ANÁLISE
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Clubes estreiam na Série B
sem a presença da torcida
Samylla Alves

No último fim de se-
mana, os clubes 
caririenses estrea-

ram pela Série B Cearense. 
O Crato mediu forças com o 
Campo Grande no Mirandão, 
o Icasa enfrentou o Pacatuba 
no Inaldão e o Guarani de Ju-
azeiro enfrentou o Tiradentes 
no Raimundo de Oliveira. 
Por conta da pandemia de co-
vid-19, os jogos aconteceram 
sem a presença do torcedor. 
Uma situação atípica para os 
atletas e também para as di-
retorias dos clubes que estão 
sem arrecadar com a venda 
de ingressos.

 França Bezerra, presi-
dente do Icasa, diz que agora, 
mais do que nunca, é impor-
tante trabalhar no programa 

sócio-torcedor. “Estamos sem 
o apoio da nossa torcida para 
empurrar o clube no estádio 
e sem arrecadar com a venda 
de ingressos. Isso traz um im-
pacto financeiro ao clube e é 
importante que os amigos do 
Icasa contribuam com o pro-
grama do sócio-torcedor. Es-
tamos transmitindo os jogos 
pela TV Icasa. O torcedor tem 
acesso à emoção do jogo de 
uma forma diferente. Espero 

que, em breve, a gente possa 
ficar mais perto da nossa tor-
cida”, explica França Bezerra.

Se para o Icasa, que é um 
clube de tradição e com mui-
tos torcedores, a situação 
não está fácil; para o Campo 
Grande, o momento é delica-
do. “Nós temos pouco tempo 
no futebol profissional e não 
temos muitos sócio-torcedo-
res. Para angariar recursos, 
estamos fazendo rifas, ven-

dendo camisas e contando 
com o apoio dos nossos ami-
gos, que têm contribuído com 
o clube da forma que podem”, 
relata o diretor do Campo 
Grande, Joanderson Tavares.

Rommel Caldas, presi-
dente do Guarani de Juazei-
ro, diz que o clube vai lançar 
o ingresso solidário no valor 
de R$10 para que o torcedor 
contribua com as despesas 
que o clube terá ao longo da 
competição. “Não teremos a 
presença do torcedor, mas 
temos muitos compromissos 
dentro e fora do campo. Por 
isso, estamos lançando o in-
gresso solidário, no valor de 
R$10, para os jogos em que 
o Guarani de Juazeiro será o 
mandante, para que torcedor 
nos ajude”, comenta Rom-
mel Caldas.  

FUTEBOL
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Samylla Alves

No dia 15 de fevereiro, 
acontecerá o desafio 
de MTB e Trail Run 

em Missão Velha, que este 
ano contará com várias ca-
tegorias nas duas modalida-
des. A prova exige um bom 
preparo físico dos atletas e, 
para fazer bonito e chegar 
ao pódio, ciclistas e corre-
dores estão intensificando 
os treinos e participando de 
competições locais.

De acordo com Willamy 
Brito, um dos organizado-
res do evento, a prova deve-
rá contar com a presença de 
centenas de atletas do Cari-
ri e de outros estados, o que 
deve deixar a disputa acirra-
da. “Essa é a primeira etapa 
do Circuito de Corridas Ge-
opark Araripe, que vai acon-
tecer no Sítio Barreiras, em 
Missão Velha. Atletas de oito 
estados brasileiros já confir-
maram presença no evento, 
que é composto por duas 
modalidades: mountain 
bike e trail run. A disputa 
será emocionante”, comenta 
Willamy Brito.

Rubens Dias vai encarar 
às 12 horas sobre duas rodas. 
“É uma prova de longa dura-
ção. São 12 horas e, para isso, 

tenho feito percursos de sete 
ou oito horas para ir traba-
lhando a resistência. É um 
desafio duro e que exige mui-
ta resistência do atleta. A mi-
nha pretensão é chegar entre 
os cinco primeiros. Para isso, 
nos finais de semana, tenho 
feitos percursos de 150km, 
180 km”, revela Rubens Dias.

A atleta Germana Brito 
também se inscreveu para a 
disputa e está intensifican-
do os treinos. “Já participei 
de etapas como Sprint Dua-
thlon. Já fiz MTB e Trail. Es-
tou ansiosa para essa etapa 

no Sítio Barreiras, em Mis-
são Velha, onde farei Trail 21 
Km, que é o percurso mais 
longo para corrida. Minha 
preparação se dá através de 
fortalecimento (musculação) 
e corridas semanais. Sigo a 
planilha feita pelo meu trei-
nador Nirley Braz. Meu se-
gredo? Levantar e treinar”, 
revela Germana Brito.

O organizador do circui-
to explica que a diversidade 
de categorias busca permitir 
que um maior número de 
atletas participe da competi-
ção. “A ampliação de catego-

rias foi justamente para per-
mitir que o maior número de 
atletas pudesse participar da 
competição. Temos percur-
sos democráticos para per-
mitir que tanto o iniciante 
como também o atleta mais 
experiente possa participar. 
Os participantes serão pre-
miados com medalhas e os 
melhores colocados com tro-
féus”, finaliza.

Mais informações:
Circuito de Corridas 
Geopark Araripe 
(88)99776-5000 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 

O SEST – Serviço Social do Transporte torna público a adjudicação e 
homologação da concorrência nº 001/2020 cujo objeto é selecionar e contratar 
empresa para aquisição de bombas submersíveis para atender a demanda da 
Unidade do SEST SENAT –  B nº 91, em favor da empresa J. G. Vieira Comercial 
e Técnica Ltda – ME, CNPJ 07.201.312/0001-02, no valor total de R$ 6.588,00 
(seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais), no dia 30/01/2020.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que 
realizará concorrência para selecionar e contratar empresa especializada no 
fornecimento de hipoclorito de cálcio para atender à demanda da Unidade do 
SEST SENAT –  B nº 91, situado na Av. Padre Cícero, nº 4.400, São José, Crato/
CE, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta 
será no dia 21/02/2020, às 09h30min. Para retirada do edital e acesso 
às demais informações, os interessados deverão dirigir-se à Unidade  no 
endereço supramencionado, das 08hs às 18hs ou através do e-mail licitacao.
b091@sestsenat.org.br.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 007/2020 

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que 
realizará concorrência para selecionar e contratar empresa especializada no 
fornecimento de lâmpadas LED para atender a demanda da Unidade do SEST 
SENAT –  B nº 91, situado na Av. Padre Cícero, nº 4.400, São José, Crato/CE, 
cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será 
no dia 20/02/2020, às 09h30min. Para retirada do edital e acesso às demais 
informações, os interessados deverão dirigir-se à Unidade  no endereço 
supramencionado, das 08hs às 18hs ou através do e-mail licitacao.b091@
sestsenat.org.br.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL

                          Teófilo Antonio Coelho Rodrigues, Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Zona 
Imobiliária do Município de Crato, 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 c/c Lei 13.105/2015; 
                      FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por esta serventia 
Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, Centro – Crato-CE, CEP: 
63.100.100, fone: (88) 3521 6190, requerimento para procedimento administrativo de 
Usucapião Extrajudicial, com fundamentação legal apresentada pelo requerente: RITA 
PINHEIRO DE SOUZA DANTAS, do lar, nascida aos 01/01/1960, filha de Antônio Miguel 
de Souza e de Maria Pinheiro de Souza, portadora da cédula de identidade RG sob o 
nº 2007243785-0, SSPDS/CE, inscrita no CPF sob o nº 691.772.953-15, e JOSE CLEZIO 
VIEIRA DANTAS, aposentado, nascido aos 03/12/1958, filho de Raimundo Pereira Dantas 
e de Cícera Vieira Dantas, portador da cédula de identidade RG sob o nº 2016210719-0, 
SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 139.768.853-04, brasileiros, casados no regime da 
Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6515/77, residentes e domiciliados na 
Rua Rui Barbosa, nº 400, bairro Muriti, Crato/CE. Em petição recebida e devidamente 
assinada por seu procurador jurídico Dr. DANIEL PIRES ANASTÁCIO, OAB-CE nº 40.752, 
inscrito no CPF sob nº 063.197.103-30, com escritório profissional na Rua Padre Irineu, 
384, bairro Muriti, nesta cidade, onde reporta-se a  “UMA ÁREA DE TERRA, encravada  no 
Sítio Pau Seco, desta cidade, com área de 11,026ha, de forma irregular, com as seguintes 
descrições: inicia-se a descrição deste perímetro ao NORTE no ponto MP, de coordenadas 
N 9.205.563,00m e E 459.344,00m, segue confrontando com a estrada dos Poros, por 
uma distância de 40,00m, até o ponto V0, onde deflete-se ao LESTE, de coordenadas N 
9.205.558,00m e E 459.384,00m, confrontando-se com a propriedade de Maria Selma 
de Souza Teles, por uma distância de 2.922,02m, até o ponto V1, onde deflete-se ao 
SUL, de coordenadas N 9.202.654,00m e E 459.708,00m, deste segue confrontando-se 
com o Rio Batateiras, por uma distância de 43,27m, até o ponto V2, onde deflete-se a 
OESTE, de coordenadas N 202.630,00m e E 459.672,00m, deste segue confrontando 
com a propriedade dos herdeiros de Mascarenhas, por uma distância de 60,01m, 
até o ponto onde V3, onde deflete-se ao OESTE, de coordenadas N 9.202.690,00m 
e E 459.672,00m, deste segue confrontando com a propriedade dos herdeiros de 
Mascarenhas, por uma distância de 6,20m, até o ponto onde V4, onde deflete-se ao 
OESTE, de coordenadas N 9.202.692,00m e E 459.667,00m, deste segue confrontando 
com a propriedade dos herdeiros de Mascarenhas, por uma distância de 2.889,85m, 
até o ponto onde V4 teve início essa descrição.”. Sem apresentação ou indicação da 
origem imobiliária nos termos das certidões acostadas, apresentados apenas contratos 
particulares de compra e venda comprovando o lapso temporal compatível ao pleito, 
inclusive indicando antigos proprietários vendedores. Dessa forma, ficam notificados a 
quem INTERESSAR POSSA para no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da 
data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, apresentarem, perante este 
Cartório, em dias úteis, no horário das 8:00 às 17:00 hs, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, conforme lhe é facultado a legislação correlata, sob pena 
de assim não o fazendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor na inicial.
 Dado e passado nesta Cidade de Crato, Estado do Ceará aos vinte e seis 
(26) dias do mês de Setembro do ano de 2019.

Em Testº_______ da verdade
                                                         

_______________________
Tabelião Público

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 
CNPJ: 06.626.253/0615-33

Torna público que Recebeu da AMASBAR a Regularização de Licença 
de Operação  Nº 0511-01/2019 para o comércio varejista de produtos 
farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, na Rua dos Cariris, Nº 
23 Bairro Centro – Barbalha-CE, CEP: 63180-00. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMASBAR.

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 
CNPJ: 06.626.253/0042-20

Torna pública que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente de 
Juazeiro do Norte – AMAJU a Regularização de Licença de Operação, 
nº 04/2020 – AMAJU/DILAM com validade até 20/01/2023 para o 
comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de 
fórmulas enquadrado em outros empreendimentos comerciais ou 
de prestação de serviços (código 09.04) na cidade de Juazeiro do 
Norte na Av. Padre Cícero, Nº 2555 – Lojas 117/118, Bairro Triângulo. Foi 
determinado o comprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAJU.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 006/2020 

O SEST – Serviço Social do Transporte, comunica aos interessados que realizará 
concorrência para a locação de espaço destinada ao restaurante e lanchonete 
situados no interior da Unidade do SEST SENAT –  B nº 91, localizado na Av. 
Padre Cícero, nº 4.400, São José – Crato/CE, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 27/01/2020, às 09h30min. 
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão 
dirigir-se à Unidade  no endereço supramencionado, das 08hs às 18hs ou através 
do e-mail licitacao.b091@sestsenat.org.br.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ciclismo e corrida em 
uma única competição

DESAFIO

TENOR DO CARIRI

Últimas

Cantor de ópera prepara 
novos projetos para carreira

Divulgação

reprodução

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

Joaquim Júnior

O desejo de possuir um 
microfone, ainda aos seis 
anos de idade, era um sinal 
de que a música teria um 
lugar especial na vida de 
Alyson Andrade. Feito pelo 
avô, conhecido como “Chi-
co Torneiro”, o microfone 
de madeira acompanhou as 
primeiras músicas cantadas 
pelo promissor garoto. Aos 
13 anos, a música sacra/gos-
pel despertou o interesse do 
juazeirense e, aos 16, sentiu 
algo pela música mais lírica, 
ao conhecer a cantora Sarah 
Brightman. Foi aí que come-
çou a caminhada de Alyson 
Andrade, que anos depois 
passou a ser conhecido como 
o “tenor do Cariri”. Agora, 
foca em novos projetos para 
a carreira.

Doutorando em Lin-
guística (UFC), mestre em 
Linguística (UFPB) e espe-
cialista em ensino de língua 
Inglesa (URCA), Alyson 
conta que ainda não é um 
cantor lírico, mas um tenor 
(voz masculina que alcança 
notas mais agudas). Como 
explicou, o canto lírico se 
distingue do popular, basica-
mente, porque veio do canto 
sacro, religioso, enfatizando 
uma tessitura mais aguda 
da voz. “Como sempre gostei 
e pratiquei muito músicas 
de influência lírica desde a 
adolescência, minha voz foi 
se moldando e ganhei uma 
consciência corporal pra mú-
sica, modulando minha voz”, 

comenta, ao dizer que, hoje, 
transita entre músicas popu-
lares e algumas líricas.

Com apresentações desde 
o Teatro Central de Campina 
Grande a programas de TVs, 
em canais como TV Diário, 
TV Verde Vale e Rede Globo, 
Alyson já teve a oportuni-
dade de levar sua voz a mi-
lhões de pessoas. No progra-
ma Caldeirão do Huck, por 
exemplo, ele e o pai, seu Gon-
çalves, apresentaram o nú-
mero do Barbeiro de Sevilha 
– Fígaro. Cantar Ave Maria, 
de Bach/Gounod, na Basílica 
Santuário de Nossa Senhora 
das Dores, em Juazeiro do 
Norte, para milhares de fiéis, 
é uma das lembranças que o 
músico considera mais má-
gicas. “A música tem um im-
pacto profundo e poderoso 
na alma das pessoas. Esse é o 
meu foco: tentar emocionar 
o meu público”, garante.

Entre as inspirações 
estão Pavarotti, Andrea 
Bocelli, Charlotte Church, 
Alessandro Safina, Agnal-
do Rayol, Rinaldo e Liriel. 
Atualmente, Alyson se de-
dica à conclusão do douto-
rado. Ele espera, após esta 
etapa, continuar o projeto 
de um álbum com músi-
cas especiais, mesclando 
o popular com música do 
lírico. “Quero retomar as 
apresentações e o contato 
direto com o público, que 
é a parte mais interessante 
para mim, como artista”. 
Como citou Alyson, ele não 
sente resistência, por parte 

do público, ao canto lírico. 
Pelo contrário, diz que o pú-
blico sempre aprecia e fica 
encantado. Por conta dis-

so, ele 
a c r e -
d i t a 

na necessidade do estilo 
musical ser mais estimula-
do pelas autoridades res-
ponsáveis pela cultura. 

DISPUTA acontecerá no Sítio Barreiras, em Missão Velha

(88)  98121.3576

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL

Teófio Antonio Coelho Rodrigues, Oficial do Registro de 
Imóveis da 1ª Zona Imobiliária do Município de Crato, 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 c/c Lei 13.105/2015;

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por 
esta serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, 
Centro – Crato-CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento 
para procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial, com 
fundamentação legal apresentada pelo requerente: MARCEL NOVAIS 
ALMEIDA, brasileiro, casado, cirurgiã dentista, filho de Francisco Carlos 
Almeida e de Maria Zita Novaes Tavares Almeida, portadora da cédula de 
identidade RG sob o nº 2001034076653, SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o 
nº 010.079.573-01, e, ROSE HEIDY COSTA SILVA NOVAIS, brasileira, 
casada, filha de Jose Henrique da Silva Filho e de Ana Rosa da Costa Silva, 
portador da cédula de identidade RG sob o nº 2003034048630, SSPDS/CE, 
inscrita no CPF sob o nº 026.673.683-12, residentes e domiciliados na Rua 
Dr. Antenor Gomes de Matos, nº 36, bairro Zacarias Gonçalves, Crato/CE. 
Em petição recebida e devidamente assinada por seu procurador jurídico Dr. 
DANIEL PIRES ANASTÁCIO, OAB/CE nº 40.752, inscrito no CPF sob 
nº 063.197.103-30, com escritório profissional na Rua Padre Irineu, nº 384, 
bairro Muriti, nesta cidade, onde reporta-se a “UM TERRENO próprio para 
construção, sita nesta cidade, encravado na Rua Cicero Alves de Souza, 
bairro Zacarias Gonçalves, com uma área total de 416,50m2, contendo as 
seguintes características: limita-se ao NORTE, com a propriedade da Sra. 
Maria Eugenia Alves Almeida Coelho; ao SUL, com a propriedade da Sra. 
Maria Audeni Romualdo Rodrigues; ao LESTE, com a propriedade do 
Sr. Francisco Carlos Almeida; e ao OESTE, com a Rua Cicero Alves de 
Sousa”. Com apresentação ou indicação da origem imobiliária nos termos 
das certidões acostadas, apresentados por escritura pública ou particular 
de compra e venda comprovando o lapso temporal compatível ao pleito, 
inclusive indicando antigos proprietários vendedores. Dessa forma, ficam 
notificados a quem INTERESSAR POSSA para no prazo de 15(quinze) 
dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL 
DE NOTIFICAÇÃO, apresentarem, perante este Cartório, em dias úteis, 
no horário das 8:00hs às 17:00hs, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, conforme lhe é facultado a legislação 
correlata, sob pena de assim não o fazendo presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial.
Dado e passado nesta cidade de Crato, Estado do Ceará aos dezenove(19) dias 
do mês de Outubro do ano 2020.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Usucapião Extrajudicial
Processo nº 13.309/2020

Ilmo. Sr. Dr. Consultor Jurídico da União no Estado do Ceará

Teófio Antonio Coelho Rodrigues, titular do Cartório do 5º Oficio – 
Registro de Imóveis responsável pela 1ª Zona Imobiliária do Município de 
Crato, Estado do Ceará, no uso de suas prerrogativas legais, especialmente 
cumprindo os requisitos no art. 216-A da Lei 6.015/73.

FAZ SABER ao Ilustríssimo Doutor Consultor Jurídico da União no 
Estado do Ceará, que se processa por esta serventia extrajudicial, requerimento 
de usucapião Extraordinário, com fundamento nos artigos 1.238 e seguintes do 
Código Civil e Artigo 216-A da Lei 6.015/73, onde figura como requerente: 
JOSE HELERY RIBEIRO FILGUEIRAS, brasileiro, casado, servidor 
público, filho de Jose Landim Filgueiras e de Francisca de Jesus Filgueiras, 
portador da cédula de identidade RG sob o nº 2007843273-6, SSPDS/
CE, inscrito no CPF sob o nº 194.829.303-04, e, MONICA MARIA LUNA 
FILGUEIRAS, brasileira, casada, agricultora, filha de Antenor Bezerra Luna e 
de Maria do Socorro Aguiar Bezerra, portador da cédula de identidade RG sob 
o nº 1412388-87, SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 326.697.043-87, residentes 
e domiciliados no Sítio Teotônio, nº 640, Distrito Bela Vista, Crato/CE.

O imóvel objeto do presente feito trata-se de: “UMA PARTE DE 
TERRA, sita nesta cidade, encravada no Sitio JABURU, de formar irregular, 
com uma área total de 270.097,17m2, equivalente a 27,009717ha, contendo 
as seguintes características: limita-se ao NORTE, situado no encontro dos 
terrenos dos Srs. Antônio Porfirio Neto e de Anilberto Gonçalves de Oliveira 
; ao SUL, com o terreno do Sr. João Luiz do Nascimento; ao LESTE, com o 
terreno do Sr. João Luiz do Nascimento; e ao OESTE, com o terreno da Sra. 
Mônica Maria Luna Filgueira”. Com apresentação ou indicação da origem 
imobiliária nos termos das certidões acostadas, apresentado escritura pública 
e contratos particulares de compra e venda comprovando o lapso temporal 
compatível ao pleito. Na oportunidade da lavratura da Ata Notarial, este 
signatário subscritor teve o cuidado de observar que o mesmo não é limítrofe/
vizinho com área pertencente ao Município, Estado ou a União.

Com efeito na nova redação do Art. 216-A, parágrafo terceiro, que assim dispõe:
“§ 3º O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao 
Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de 
registro de títulos e documentos, ou pelo correio com a aviso de recebimento, 
para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre pedido”. (Incluído pela 
Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

Fica vossa Senhoria Notificado para no prazo de quinze (15) dias úteis 
apresentar suas manifestações de interesse ou não no feito, no endereço 
constante do timbre, sob pena de assim não o fazendo, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pela requerente na peça inaugural.

Acompanham esta notificação as seguintes peças para maiores 
informações à Vossa Senhoria:

Cópias anexas:

1)- Petitório
2)- Planta e memorial descritivos georreferenciados
3)- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
4)- Documentos do(s) requerente(s)
5)- Certidões Cartorárias
6)- Ata Notarial

 Dado e passado nesta cidade e Comarca de Crato, Estado do 
Ceará, aos 19 dias do mês de Outubro do ano de 2020.

_____________________________________
Teófilo Antonio Coelho Rodrigues

Tabelião da 1ª Zona Imobiliária

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL

Teófio Antonio Coelho Rodrigues, Oficial do Registro de 
Imóveis da 1ª Zona Imobiliária do Município de Crato, 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 c/c Lei 13.105/2015;

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por 
esta serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, 
Centro – Crato-CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento 
para procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial, com 
fundamentação legal apresentada pela requerente: YOHANNE ALVES 
COSTA, brasileira, divorciada, advogada, filha de Cicero Gonçalo da Costa 
e de Ana Lucia Alves Costa, portadora da cédula de identidade RG sob o 
nº 9257591, SDS/PE, inscrita no CPF sob o nº 047.815.013-03, residente 
e domiciliado na Rua Dr. Floro, nº 767, bairro Centro, Juazeiro do Norte/
CE. Em petição recebida e devidamente assinada por seu procurador jurídico 
Dr. DANIEL PIRES ANASTÁCIO, OAB/CE nº 40.752, inscrito no CPF 
sob nº 063.197.103-30, com escritório profissional na Rua Padre Irineu, 
nº 384, bairro Muriti, nesta cidade, onde reporta-se a “UM TERRENO 
próprio para construção, sita nesta cidade, encravado na Avenida Joaquim 
Pinheiro Bezerra de Menezes, bairro Parque Recreio, com uma área total 
de 189,00m2, contendo as seguintes características: limita-se ao NORTE, 
com a Avenida Joaquim Pinheiro Bezerra de Menezes; ao SUL, com a 
propriedade de Manoel Messias dos Santos; ao LESTE, com a propriedade 
de Kelly Fernanda Silva Santana; e ao OESTE, com a Rua Lavras da 
Mangabeira”. Com apresentação ou indicação da origem imobiliária nos 
termos das certidões acostadas, apresentados por escritura pública ou 
particular de compra e venda comprovando o lapso temporal compatível 
ao pleito, inclusive indicando antigos proprietários vendedores. Dessa 
forma, ficam notificados a quem INTERESSAR POSSA para no prazo de 
15(quinze) dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, apresentarem, perante este Cartório, em dias 
úteis, no horário das 8:00hs às 17:00hs, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, conforme lhe é facultado a legislação 
correlata, sob pena de assim não o fazendo presumir-se-ão aceitos como 
verdadeiros os fatos articulados pelo autor na inicial.
Dado e passado nesta cidade de Crato, Estado do Ceará aos dezenove(19) dias 
do mês de Outubro do ano 2020.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Usucapião Extrajudicial
Processo nº 13.308/2020

Ilmo. Sr. Dr. Consultor Jurídico da União no Estado do Ceará

Teófio Antonio Coelho Rodrigues, titular do Cartório do 5º Oficio – Registro 
de Imóveis responsável pela 1ª Zona Imobiliária do Município de Crato, Estado do 
Ceará, no uso de suas prerrogativas legais, especialmente cumprindo os requisitos 
no art. 216-A da Lei 6.015/73.

FAZ SABER ao Ilustríssimo Doutor Consultor Jurídico da União no 
Estado do Ceará, que se processa por esta serventia extrajudicial, requerimento 
de usucapião Extraordinário, com fundamento nos artigos 1.238 e seguintes do 
Código Civil e Artigo 216-A da Lei 6.015/73, onde figura como requerente: 
ISLANIA MARIA MARTINS, brasileira, casada, comerciante, filha de 
Raimundo Martins Neto e de Maria Nilda Martins, portadora da cédula 
de identidade RG sob o nº 96029394435, SSP/CE, inscrito no CPF sob o 
nº 630.716.223-88, e, CICERO RUBENS PINHEIRO LIMA, brasileiro, 
casado, comerciante, filho de Jose Sivaldo Pinheiro e de Rita Oliveira de Lima 
Pinheiro, portador da cédula de identidade RG sob o nº 98029071438, SSPDS/
CE, inscrito no CPF sob o nº 634.181.773-87, residentes e domiciliados na 
Travessa Aurora, nº 469, bairro Seminário, Crato/CE.

 O imóvel objeto do presente feito trata-se de: “UM TERRENO 
próprio para construção, sita nesta cidade, encravado na Travessa Santana 
do Cariri, bairro Seminário, com uma área total de 108,00m2, contendo as 
seguintes características: limita-se ao NORTE, com imóvel da Sra. Karoline 
Eufrásio Nogueira dos Santos; ao SUL, com o imóvel de Ceni Nonato dos 
Santos; ao LESTE, com a Travessa Aurora; e ao OESTE, com o imóvel 
do Sr. Edmilson Ferreira Lima”. Com apresentação ou indicação da origem 
imobiliária nos termos das certidões acostadas, apresentado escritura pública 
e contratos particulares de compra e venda comprovando o lapso temporal 
compatível ao pleito. Na oportunidade da lavratura da Ata Notarial, este 
signatário subscritor teve o cuidado de observar que o mesmo não é limítrofe/
vizinho com área pertencente ao Município, Estado ou a União.

Com efeito na nova redação do Art. 216-A, parágrafo terceiro, que assim dispõe:

“§ 3º O oficial de registro de imóveis dará ciência à União, ao Estado, ao 
Distrito Federal e ao Município, pessoalmente, por intermédio do oficial de 
registro de títulos e documentos, ou pelo correio com a aviso de recebimento, 
para que se manifestem, em 15 (quinze) dias, sobre pedido”. (Incluído pela 
Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência).

 Fica vossa Senhoria Notificado para no prazo de quinze (15) dias 
úteis apresentar suas manifestações de interesse ou não no feito, no endereço 
constante do timbre, sob pena de assim não o fazendo, presumir-se-ão aceitos 
como verdadeiros os fatos articulados pela requerente na peça inaugural.

Acompanham esta notificação as seguintes peças para maiores 
informações à Vossa Senhoria:

Cópias anexas:

1)- Petitório
2)- Planta e memorial descritivos georreferenciados
3)- Anotação de Responsabilidade Técnica – ART
4)- Documentos do(s) requerente(s)
5)- Certidões Cartorárias
6)- Ata Notarial

Dado e passado nesta cidade e Comarca de Crato, Estado do Ceará, aos 
19 dias do mês de Outubro do ano de 2020.

_____________________________________
Teófilo Antonio Coelho Rodrigues

Tabelião da 1ª Zona Imobiliária

CAMPO Grande disputou com o Crato no último fim de semana

Divulgação


