
EDIÇÃO 100% D I G I TA L  
w w w . j o r n a l d o c a r i r i . c o m . b r

CAMILO PREPARA PLANO B

MPE pede impugnação 
da candidatura de Arnon
O Ministério Público Eleitoral de Juazeiro do Norte pediu a impugnação 
do registro da candidatura à reeleição de Arnon Bezerra (PTB). O atual 
prefeito enfrenta outros pedidos de impugnação, feitos pela coligação Nós 
Podemos, que têm à frente Glêdson Bezerra (Podemos) e o atual vice-prefeito 

do Município, Giovanni Sampaio (PSD), e por três candidatos ao cargo de 
vereador: Cícero Lúcio (Podemos), Matheus Linard (PSL) e João Paulo 
Teixeira (PV). O governador Camilo Santana prepara um plano B, caso o atual 
prefeito seja afastado da disputa eleitoral no maior município do Cariri. 
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Pandemia reduz em 80% 
os atendimentos 
de mastologia

OUTUBRO ROSA
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ANTES que o caririense pense em conhecer 
outra região, ele pode desbravar o Cariri, 
porque a diversidade de atrativos é imensa.
 JUNIOR FEITOSA - SECRETÁRIO DE TURISMO E ROMARIA DE JUAZEIRO DO NORTE 

“ “

Opinião

CARTA

Candidatos iniciaram a campanha para as 
eleições 2020. Promessas de investimentos em 
setores como educação e saúde fazem parte das 
propostas apresentadas por eles. Promessas que 
necessitam, com urgência, de saírem do papel e 
ganharem forma, na prática. A população precisa 
de investimentos e de qualidade nos serviços 
prestados. Todos têm direitos. E eles precisam ser 
oferecidos.

SAMUEL OLIVEIRA – JUAZEIRO DO NORTE 

SEXTILHA
AS DORES QUE RECEBEMOS
SÃO ESPINHOS QUE LANÇAMOS
A FELICIDADE É BÊNÇÃO
DAQUILO QUE CONQUISTAMOS
O EQUILÍBRIO COMEÇA
QUANDO NÓS NOS EDUCAMOS.
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

A pandemia por covid-19 im-
pôs nova dinâmica para as eleições 
desse ano. Para além da posterga-
ção dos prazos da justiça eleitoral, 
como o adiamento do pleito para 15 
e 29 de novembro (datas para 1º e 2º 
turnos), as mudanças devem girar, 
sobretudo, em torno de dois eixos: 
as narrativas e os espaços de cam-
panha. Primeiramente, as narrativas 
de campanha de- verão abordar os 
gastos no enfrentamento à covid-19 
e o debate sobre a agenda de saúde 

poderá ceder espaço para questões 
relativas à retomada da economia no 
pós-pandemia. As crises sanitária e 
econômica colocaram em relevo a ca-
pacidade administrativa de gestores. 

Como já dizia Nicolau Maquiavel, 
um bom político é aquele que em mo-
mentos de crise demonstra possuir as 
virtudes (ou habilidades) para enfren-
tá-la. Portanto, candidatos experientes 
e com bom recall sairão em vantagem 
em relação a estreantes que precisa-
rão construir seus nomes no cenário 
das disputas. Em segundo lugar, com 
restrições a aglomerações, as mídias 
digitais serão imprescindíveis. O que 
exigirá dos candidatos criatividade 
para explorar esses espaços e ampliar o 
alcance de suas campanhas. No entan-
to, o protagonismo das redes sociais 
nas eleições municipais poderá ree-
ditar um dos grandes problemas das 
eleições de 2018: as fake news. 

Os órgãos de fiscalização terão um 
grande desafio para identificar e punir 
os infratores. Os eleitores serão impor-
tantes parceiros nessa tarefa, denun-
ciando e não compartilhando notícias 
falsas. Vale destacar que, diferente das 
eleições de 2018, o Horário Gratuito 
de Propaganda Eleitoral (HGPE) no 
rádio e na TV terá novo protagonismo. 

Com a pandemia e a precarieda-
de de acesso à internet para parcela 
significativa da população, as pesso-
as voltaram a acessar rádio e TV. Em 
municípios do interior, por exemplo, 
as rádios comunitárias ainda são im-
portantes meios de informação e serão 
ferramentas poderosas de comunica-
ção dos candidatos. Num contexto de 
pandemia não custa lembrar que para 
além do desafio que candidatos terão 
em conquistar os votos dos eleitores, 
será convencê-los a irem às urnas no 
dia 15 de novembro. 

ELEIÇÕESELEIÇÕES  20202020  E PANDEMIAE PANDEMIA
Monalisa Torres

EDITORIAL

A cada eleição parece ter 
ficado para trás aquele pe-
ríodo no qual a política era 
marcada pelo clientelismo e 
por práticas coronelistas de 
caciques que almejam cargos 
políticos por meio da influ-
ência do poder e pelo dinhei-
ro. Cada vez mais, aqueles 
que pretendem ingressar ou 
permanecer na esfera da po-
lítica partidária-institucional 
precisam, antes de tudo, 
passar pelo escrutínio da 
legislação eleitoral. Assim, 
uma série de documentos 
e prestações de contas pre-
cisam ser apresentadas pe-

los postulantes e analisadas 
pela Justiça Eleitoral.

Desse modo, os pretensos 
vereadores e prefeitos, no 
caso das eleições municipais 
deste ano, estão na mira de 
adversários, de cidadãos e 
de órgãos promotores e ga-
rantidores, como é o caso do 
Ministério Público Eleitoral. 
Logo na primeira semana 
de campanha política, can-
didatos de Crato, Juazeiro, 
Missão Velha e Antonina do 
Norte acionaram seus asses-
sores jurídicos para tentar 
reverter pedidos de impug-
nação. No maior colégio elei-

toral do Cariri, o prefeito de 
Juazeiro do Norte enfrenta 
cinco pedidos do tipo. 

Além de Arnon, outros 
políticos também enfrentam 
pedidos de impugnação no 
Cariri. Candidata a prefeita 
de Crato, a professora Zulei-
de Queiroz, por não compro-
var que se afastou do cargo 
de professora da Universida-
de Regional do Cariri, tem a 
candidatura ameaçada por 
solicitação de impugnação 
do Ministério Público Eleito-
ral. Ao reenviar a documen-
tação, a professora questio-
nou a legislação eleitoral que 

permite a manutenção de 
políticos em seus cargos, ten-
tando se reeleger - ou deixar 
aliados em seus lugares - en-
quanto mantêm o controle da 
máquina pública. 

Enquanto incertezas do-
minam a temporada que 
antecede as eleições, os par-
tidos correm contra o tempo 
para adequar os candidatos 
às normas estabelecidas pe-
los órgãos fiscalizadores. 
No atual cenário político, as 
cartas na manga e o plano B 
entram em cena para garan-
tir a disputa de partidos e 
coligações. 

CANDIDATOS DO CARIRI NA BERLINDA
Pretensos vereadores e 
prefeitos, no caso das 

eleições municipais deste 
ano, estão na mira de 

adversários, de cidadãos 
e de órgãos promotores 
e garantidores, como é o 

caso do Ministério Público 
Eleitoral. Logo na primeira 

semana de campanha 
política, candidatos de 
Crato, Juazeiro, Missão 

Velha e Antonina do 
Norte acionaram seus 

assessores jurídicos para 
tentar reverter pedidos  

de impugnação.

PROFESSORA DA UECE 
E PESQUISADORA 
DO LABORATÓRIO DE 
POLÍTICA, ELEIÇÕES E 
MÍDIA (LEPEM-UFC)

HOMENS QUE DEUS PROCURA
 Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa! Os que te temem 

sumiram da terra! Todos mentem uns aos outros; falam com lábios bajuladores e 
coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e cale a língua arrogante. 
Eles dizem: “Mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos; quem nos impe-
dirá?” (Salmos 12.1-4 NVT).

Se alguém ousasse colocar o seguinte anúncio: “Procura-se um homem”, o que 
aconteceria? Será que se encontraria com facilidade? É claro que, ao nos referirmos 
a um homem, não estamos falando de gênero, mas de caráter, de hombridade, de 
comprometimento, de aliança, cumpridor do que fala. Esses, sim são uma raridade. 
No final da vida, Davi aconselha seu filho Salomão com as últimas palavras e disse: 
“Eu vou pelo caminho de todos os mortais. Esforça-te, pois, e sê homem”, (1Reis 2.2).

Davi, em alguns salmos, faz referência à escassez de homens, isso há séculos 
passados. Imagine se hoje a situação é diferente. Busquemos alguns textos e ve-
jamos os homens aos quais Davi fez menção e, certamente esses, são os valorosos 
homens que são buscados pelo Senhor.

Homens fiéis. “Socorro, Senhor, pois os fiéis estão desaparecendo depressa!”, 
(Salmos 12.1 NVT). Existem muitos defeitos no ser humano, afinal, quem é perfeito? 
Porém, algumas virtudes são inegociáveis. Em todas as áreas da vida, encontrar ho-
mens fiéis é uma raridade. Os cônjuges traídos, os amigos, os sócios, os eleitores, en-
fim, muitos podem confirmar tal realidade. O homem que demonstra infidelidade 
perde sua credibilidade e valor em todos os sentidos. Davi identificou, nos seus dias, 
que os homens confiáveis estavam sumindo e, assim, ele pede o socorro de Deus. 
E nós, como Davi, devemos fiéis aos que depositam confiança em nossa pessoa e, 
acima de tudo, sermos fiéis ao Senhor e demonstrarmos diante de todos, pois esses 
são heróis que Deus procura para conviver com Ele e servi-lo: “Os que são fiéis aqui 
na terra são os verdadeiros heróis; tenho prazer na companhia deles” (Salmos 16.3). 
“Irei à procura dos fiéis para conviverem comigo. Só terão permissão de me servir os 
que andam no caminho certo” (Salmos 101.6).

Homens tementes são o segundo grupo de homens que Davi mencionou, os 
quais sumiram da terra. São os que devotam profundo respeito, devoção e submis-
são ao Senhor. É o que mantém o homem longe do pecado e desejoso de aproxi-
mação com Deus. A bíblia diz que “O temor do Senhor é o princípio da sabedoria” 
(Pv 9.10). Portanto, o segredo da sabedoria, do crescimento, da vida vitoriosa está 
no temor do Senhor. Satanás tem usado de todas as artimanhas para roubar dos 
homens a reverência e o respeito pelo Senhor e tem alcançado êxito em muitas vi-
das e, como resultado, assistimos ao crescimento da imoralidade, o afastamento 
da espiritualidade, a propagação de heresias e da idolatria. O temor do Senhor em 
muito contribuiu para o crescimento da igreja no primeiro século (Atos 2.42,43). 

Homens da verdade. “Todos mentem uns aos outros; falam com lábios ba-
juladores e coração fingido. Que o Senhor corte os lábios bajuladores e cale a lín-
gua arrogante. Eles dizem: “Mentiremos quanto quisermos. Os lábios são nossos; 
quem nos impedirá?”(Salmos 12.1-4 NVT). Em sua conversa com Deus, Davi aqui 
faz alusão aos homens mentirosos, bajuladores e fingidos. Devemos entender que, 
assim como existem homens amantes da verdade, existem os que amam e sentem 
prazer em propagar a mentira, sem se importar com os males e consequências que 
podem causar. Infelizmente essa classe de pessoas existe em nossos dias e de uma 
forma crescente. Impressionante como as pessoas sentem mais facilidade e prazer 
em faltar com a verdade do que falar a verdade. Homens de verdade são os que são 
amados, procurados e usados por Deus. Quantas vezes já ouvimos os mais antigos 
apontarem alguém e dizer: “Ali vai um homem de verdade”? Se referindo, claro, a 
alguém de palavra, íntegro, sincero, confiável, que desfrutam de prestígio e credibi-
lidade, pela sua postura e caráter. Moisés, aconselhado por Jetro, escolheu homens 
para lhe auxiliar, com as seguintes características: “Procura dentre o povo homens 
capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza” (Êxodo 
18.21). “Muitos se dizem amigos leais, mas quem pode encontrar alguém realmente 
confiável? O justo anda em integridade; felizes os filhos que seguem seus passos” 
(Provérbios 20.6,7).

Procuremos ser homens, fiéis, tementes ao Senhor e de verdade, pois assim 
seremos homens quem Deus procura.

Deus abençoe!
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Robson Roque e Joaquim Junior

O Ministério Públi-
co Eleitoral (MPE) 
pediu que a Justiça 

Eleitoral indefira o registro 
de candidatura à reeleição 
do prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra (PTB). 
Além do MPE, Arnon en-
frenta outros pedidos de im-
pugnação. Um foi feito pela 
coligação “Nós Podemos”, 
encabeçada pelo vereador 
Glêdson Bezerra (Podemos) 
e pelo atual vice-prefeito de 
Arnon, Giovanni Sampaio 
(PSD). Outros pedidos foram 
feitos por três candidatos a 
vereador no Município: Cí-
cero Lúcio (Podemos), Ma-
theus Linard (PSL) e João 
Paulo Teixeira (PV). Diante 
dos pedidos, o governador 
do Ceará, Camilo Santana 
(PT), articula um plano b, 
caso o prefeito seja impedido 
de continuar na disputa.

A ação movida pelo MPE 
é fundamentada no fato de 
Arnon Bezerra figurar em 
lista do Tribunal de Contas 
da União (TCU) de candida-
tos com contas julgadas irre-
gulares - referentes à gestão 
de Arnon como presidente 
estadual do PTB. O promo-
tor eleitoral Flávio Côrte Pi-
nheiro esclarece que as con-
dições para um candidato 
poder postular cargos devem 
ser analisadas a cada eleição. 
Neste sentido, documentação 
enviada pelo TCU à Justiça 
Eleitoral indica que o atual 
prefeito de Juazeiro do Norte 
estaria inelegível até 28 de ja-
neiro de 2023. 

Enquanto a defesa de Ar-

non alega que o prefeito já foi 
absolvido sobre a situação das 
contas irregulares, o promo-
tor Flávio Côrte argumenta 
que a decisão que permitiu 
o político se candidatar na 
eleição passada não é garan-
tia para o pleito atual. “A de-
cisão judicial de deferimento 
ou indeferimento do pedido 
de registro de candidatura 
não forma coisa julgada para 
os pleitos futuros, ainda que 
o candidato tenha exercido 
mandato eletivo”, explica. A 
decisão do TCU, segundo o 
promotor, indica uma “ir-
regularidade insanável que 
configura ato doloso de im-
probidade administrativa”. 

Outros pedidos
A coligação “Nós Pode-

mos” e o candidato Matheus 
Linard argumentam que Ar-
non concorre a um terceiro 
mandato familiar, já que o ir-
mão dele, Luiz Ivan Bezerra, 
assumiu o cargo de prefeito 
de Juazeiro, em novembro 
de 2016, quando Raimundo 
Macêdo foi afastado e perma-
neceu no cargo até o final do 
mandato. “Por isso foi o se-
nhor [Luiz] Ivan Bezerra que 
fez a respectiva passagem de 
cargo para o seu irmão e ago-
ra impugnado, senhor José 
Arnon Cruz Bezerra de Mene-
zes, enquanto prefeito eleito 
para o mandato 2017/2020”, 
alega a coligação. 

Já o comunicador Cícero 
Lúcio, candidato a vereador 
pelo Podemos, acusa Arnon 
de improbidade administra-
tiva, por contas de gestão à 
frente do PTB desaprovadas, 
e por “vida pregressa”, dadas 
às investigações desencade-

adas pela Polícia Federal na 
administração de Juazeiro 
do Norte. Ele diz que Arnon 
e o filho, o deputado Federal 
Pedro Bezerra (PTB), estão 
“envolvidos em repetidos es-
cândalos de corrupção na ad-
ministração da Prefeitura de 
Juazeiro do Norte, em que se 
vislumbra ilegal negociação 
política usando os bens, re-
cursos públicos e servidores 
da Prefeitura Municipal”.

O que diz a defesa
Sobre a alegação de que 

Arnon estaria inelegível por 
desaprovação de contas, o ad-
vogado do prefeito, José Bo-
aventura Filho, ressalta que 
o prefeito foi julgado e absol-
vido da denúncia. “Tanto que 
se elegeu e está terminando o 
mandato”, diz. Ele ainda ar-
gumenta que Arnon não pode 
ser julgado duas vezes pela 
mesma queixa e, por isso, 
acredita que este pedido de 
impugnação não prosperará.

Com relação ao pedido de 
impugnação alegando que Ar-
non é investigado pela Polícia 
Federal, o advogado qualifica 

a queixa como “uma mentira 
deslavada”. “Em todos os anos 
que ele foi deputado federal, 
em todos os anos que ele é 
prefeito municipal, ele nunca 
foi investigado em nenhum 
inquérito da Polícia Federal. 
Inclusive, o pedido de registro 
de candidatura dele tem to-
das as certidões dizendo que 
não há, contra ele, nenhuma 
investigação sequer”, diz José 
Boaventura Filho. 

A defesa de Arnon tam-
bém isenta o prefeito quanto 
à denúncia sobre um terceiro 
mandato familiar. “Primei-
ro, não houve sucessão. Luiz 
Ivan continuou como prefei-
to em exercício. Raimundo 
Macêdo foi afastado proviso-
riamente numa decisão cau-
telar, numa ação de impro-
bidade administrativa e Luiz 
Ivan assumiu nessa condição. 
Segundo: isso foi em novem-
bro de 2015. Portanto, depois 
do processo eleitoral, ante-
rior ao prazo de defesa que a 
Constituição Federal fala nos 
seis meses que antecedem o 
pleito”, concluiu José Boa-
ventura Filho. 

“

MPE pede impugnação e
ameaça reeleição de Arnon

JUAZEIRO

COM O PEDIDO de impugnação 
da candidatura de Arnon, feito pelo 
MP, Camilo prepara um plano B, caso 
o atual prefeito saia da disputa

CANDIDATOS DO CARIRI NA BERLINDA

Leia rápido
O Ministério Público do Ceará deu 
prazo de 30 dias para que a Prefeitura 
de Juazeiro do Norte rescinda 
contratos temporários no Município 
e contrate os aprovados no concurso 
público. O resultado do concurso foi 
protocolado em março e a maior 
parte dos aprovados não foi chamada 
a ocupar seus postos de trabalho. 
Há quase um mês, os profissionais 
acampam em frente à Prefeitura para 
reivindicar a convocação.

 
Promotores de Justiça do 
Ministério Público com atuação 
em Juazeiro do Norte abriram 
procedimento para acompanhar a 
transição de mandato de prefeito 
no Município. A medida tem a 
finalidade de evitar desmontes 
na administração pública, como o 
desaparecimento de bens e a quebra 
de contratos para a prestação de 
serviços públicos, como o de coleta 
do lixo.
 

Toda eleição, sobretudo as 
municipais, traz consigo nomes 
exóticos. E na atual não tem sido 
diferente. Em Juazeiro do Norte, 
chamam a atenção candidatos como 
Muriçokka e Pescocinho. Crato tem 
nomes como Bombado, Cabeludo 
e Bico de Pão. Outros optaram 
por ligar os nomes a ofícios, como 
Alcione Santos Locutor e Alex do 
Lava Jato (sic.).

 
Em clima de campanha eleitoral, 
vereadores de Juazeiro do Norte 
realizaram uma sessão relâmpago 
na terça-feira (29). Foi o primeiro 
encontro dos parlamentares durante 
o período eleitoral e teve duração 
pouco superior a 30 minutos. Oito 
dos 21 vereadores faltaram à sessão: 
Aninha Teles, Rosane Macedo, 
David Araújo, Glêdson Bezerra, Zé 
Barreto, Claudionor Mota, Domingos 
Borges e Capitão Vieira. Todos eles 
apresentaram justificativa.

CAMPANHA POLÍTICA

Justiça proíbe caminhadas e 
carreatas em seis municípios

Pelo menos seis muni-
cípios do Cariri não terão 
eventos com possibilidade de 
aglomeração, como comícios, 
carreatas e caminhadas du-
rante a campanha eleitoral. 
No Crajubar, apenas o Crato 
está incluso nas restrições pro-
postas pela Justiça Eleitoral e 
Ministério Público, em reu-
nião com representantes das 
coligações.

A audiência que originou 
o acordo com as coligações 
cratenses aconteceu no dia 26 
de setembro e contou com a 
participação de todos os seus 
representantes. A proposta foi 
transmitida aos partidos pelo 
promotor Cleyton Bantim da 
Cruz e o juiz da 27ª Zona Elei-
toral, José Batista de Andrade, 
responsáveis pela convocação.

Segundo o termo assinado 
pelos representantes e autori-
dades judiciárias, o acordo foi 
motivado pelo momento de 
pandemia do novo coronavírus 
(covid-19). O descumprimento 
pode acarretar em responsa-
bilização legal nos âmbitos ci-
vil, criminal e administrativa. 
A decisão pela exclusão dos 
eventos foi unânime.

O candidato do Pros, Aluí-
sio Brasil, disse não estar pre-
sente à audiência, mas avalia 
a decisão como acertada. Em 
entrevista a Plus FM, Aluísio 

disse ser a oportunidade dos 
candidatos se concentrarem 
no debate de propostas e pro-
posições de ideias.

Em Barbalha e Juazeiro 
do Norte, não houve a ten-
tativa de acordo por parte 
da Justiça e os eventos estão 
liberados. Os candidatos de 
Barbalha não realizaram ati-
vidades que possam gerar 
aglomerações; diferente de 
Juazeiro, onde já houve duas 
carreatas dos candidatos 
Glêdson Bezerra (Podemos) e 
Nelinho Freitas (PSDB).

Nos dois municípios, o 
Ministério Público garante 
que está em curso uma estra-
tégia de acompanhamento 
dos eventos para identificar 
aglomerações. Em caso de 
descumprimento aos decretos 
municipal e estadual, as cam-
panhas poderão sofrer sanções 
judiciais. Em Juazeiro, o órgão 
já recebeu pelo menos duas 
denúncias de aglomerações e 
entrou com ações contra con-
venções de três candidatos.

Outros municípios
Nos municípios de Tarra-

fas, Antonina do Norte e As-
saré, a audiência foi convocada 
pelo juiz Djalma Sobreira Dan-
tas Júnior e teve a presença de 
todos os representantes de co-
ligações. Durante a reunião, o 

juiz Djalma Sobreira argumen-
tou ser esta uma possibilidade 
de manter a população dos 
municípios segura do corona-
vírus durante a campanha.

Entre os municípios de Mi-
lagres e Abaiara, pertencentes 
à 26º Zona Eleitoral, houve o 
mesmo entendimento quanto 
às regras para o período elei-
toral. A audiência, comandada 
pelo juiz Diogo Schenatto Irion 
e o promotor Alcides Luiz de 
Sena, garantiu a ausência dos 
eventos de campanha.

O candidato do PDT em 
Milagres, Cícero Figueiredo, 
avalia que o processo democrá-
tico não será prejudicado e que 
o debate e a apresentação de 
propostas ganharão mais espa-
ço. Ele avalia que o momento é 
de se concentrar no que mais 
importa, a vida.

Para o juiz Diogo Irion, 
houve bom senso dos repre-
sentantes partidários, ao con-
cordarem de forma unânime 
com as medidas propostas. 
“Com a situação ímpar vivida 
esse ano, de tantas trágicas per-
das pela covid-19, prevaleceu o 
lado humano de evitar a pro-
pagação de contágio e novas 
vítimas, adaptando o processo 
democrático das eleições com o 
contexto atual vivido não só no 
Brasil, mas no mundo inteiro”, 
disse o juiz. 

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Camilo prepara plano B
Nas recentes reuniões que fez com seus candidatos no Crajubar, o governador Camilo 
Santana tem feito o mesmo pedido: prometa que o estado vai fazer. Entretanto, exige 
mais atitude e confiança na capacidade de realização do seu Governo. Claro que o 
Governador pede que tudo seja combinado com ele para saber da viabilidade técnica 
e financeira para não desgastar o governo e os candidatos mais tarde. Dedicado às 
campanhas do Crato e Barbalha, Camilo garante que, se preciso, vai andar de casa em 
casa para eleger e reeleger os dois candidatos. Camilo alega ter ficado muito satisfeito 
com resultados recentes de pesquisas internas que colocam os dois em posições 
privilegiadas. Já em Juazeiro, com o pedido de impugnação da candidatura à reeleição 
de Arnon Bezerra, feito pelo Ministério Público Eleitoral e datado de 04 de outubro, o 
Governador prepara um plano B, caso Arnon saia da disputa.

Família Ferreira Gomes na comunicação
Perto de completar 14 anos de poder, os irmãos Ciro e Cid Gomes resolveram agora 
controlar pessoalmente a comunicação no Ceará. Com a contribuição decisiva do 
ex-secretário da Casa Civil, hoje candidato à vice-prefeito de José Sarto, Elcio Batista, 
montaram a rede de Rádio do Ódio para destruir a imagem do presidente Bolsonaro no 
Ceará. O argumento que justifica isso é bem simples: Bolsonaro tem hoje, em média, uma 
aprovação de 52% no Estado e crescendo seus índices. Essa avaliação positiva tem gerado 
desespero nos FGs, que resolveram desqualificá-lo. Para tanto, estão investindo U$500 
mil por ano, através de uma cadeia com 30 emissoras, para atacar Bolsonaro. A missão 
desse rádio do ódio é do ex-deputado federal Edson Silva, que retornou de Portugal, onde 
residia, ganhando um salário mensal de R$ 50 mil/mês. Cada emissora da rede do mal 
afiliada aos FGs ganha entre R$ 3mil e R$15mil, tudo sob a coordenação de Elcio Batista.

Rádio e TV Bozonews a serviço dos FGs
A rede de rádio do ódio, a Rede Bozonews, tem um programa diário das 6h às 7h30. Os 
irmãos Ciro e Cid Gomes não confiam mais nos empresários de comunicação do Ceará, 
inclusive os pequenos do interior do Estado. Querem o controle em suas mãos. Não 
satisfeitos em ter uma cadeia que em 60 dias terá 50 emissoras afiliadas, os FGs estão 
inaugurando também um canal de televisão que será retransmitido pela Brisanet, 
Claro e outras operadoras. É a TV Otimista, uma sociedade do jornal Otimista com o 
empresário Anselmo Mororó, dono da Loteria Show, que é também de propriedade da 
turma da facção paulista. A TV Bozonews é outro instrumento para detonar a imagem 
do presidente Bolsonaro no Ceará, sob o financiamento de grandes empresas, tendo 
à frente a Marquise. Na rede do rádio do ódio, quem lidera o pagamento dessa conta 
milionária são a Carbomil e a Zenir.

Planalto ciente dessa jogada suja dos FGs
Essa operação para massacrar o presidente Bolsonaro no Ceará é comandada por Elcio 
Batista. O ministro das Comunicações, Fabio Farias, tem em mãos todo um dossiê sobre 
a Rede de Rádio e TV Bozonews, a rede do ódio contra Bolsonaro. Sabedor que esse 
conflito terá conseqüências,o governador Camilo Santana não tem nenhuma ingerência 
nesse projeto de perseguição presidencial. O aval foi dado pelo senador Cid Gomes e 
a coordenação é de Elcio. A propósito, Elcio é investigado pela Polícia Federal devido 
a licitação das quentinhas para presídios cearenses. Destemido, Elcio patrocina no 
Ceará um movimento cuja sua ordem é eliminar qualquer crítica ou até mesmo opinião 
divergente - por mais boba que seja - dos meios de comunicação aos FGs, e não poupar 
a imagem do Bolsonaro. O efeito disso na prática será implementar a ditadura dos FGs 
na mídia cearense. Elcio Batista chegou a procurar esse colunista para propor que ele 
encerrasse seu programa de rádio, o Cearanews, sob a justificativa mais elementar: você 
não tem nem credibilidade nem audiência, saia do ar por bem, enquanto há tempo para 
essa medida ser adotada sem confronto. Como esse colunista não concordou, Elcio 
Batista, a mando dos FGs, que sabem que não tem pela frente um capacho, passou a 
espalhar: “ esse Donizete Arruda irá se arrepender do dia em que nasceu. Não sobrará 
nada dele”. Repetiu esse discurso a um dono de TV de Fortaleza e aos dirigentes do 
partido Republicanos. Nesse último encontro, a surpresa: quem endossou essa ameaça 
foi o irmão do prefeito de Fortaleza, o suplente de senador Prisco Bezerra.

Tentativa dos FGS é esconder verdade
O esforço dos FGs sob o comando de Elcio Batista de intimidar a imprensa cearense 
visa encobrir os fatos que se multiplicam nos quatro cantos do Estado. A verdade que 
ameaça o poder dos Ferreira Gomes. Em Sobral, as facções não os temem e, numa 
situação inusitada, o prefeito Ivo Gomes foi até impedido de fazer sua campanha à 
reeleição. Em Fortaleza, o antes contido Ministério Público do Ceará abriu uma ação 
civil pública contra o prefeito Roberto Cláudio, para investigar fraudes no Hospital de 
Campanha do Presidente Vargas, com suspeita de fraudes que podem chegar até os 
R$ 10 milhões. Não pára por aí. O apartamento de Ciro Gomes na praia de Iracema 
irá a leilão nos próximos dias, para quitar uma dívida judicial com o senador Collor de 
Mello. Eunício Oliveira já se habilitou para adquiri-lo, pois pretende despejar Ciro. E os 
problemas continuam. Cid Gomes não gosta de trabalhar em Brasília. Irá tirar a sua 
segunda licença de 121 dias, em menos de dois anos de mandato. Essa decisão gerou 
o boato que Cid pensa em renunciar. Não procede. Contudo, Cid não assumiu ainda 
como senador.

Facções desafiam autoridade dos FGs
O poder dos Ferreira Gomes tem sido contestado em todo o Estado. Em Sobral, sua 
origem, um deles, prefeito Ivo Gomes foi colocado para correr do bairro Sinhá Sabóia, 
na noite de sexta (02), quando pretendia realizar uma carreata. Determinação da 
facção que controla a região. Houve tiroteio e o bom senso prevaleceu. Ivo e todos 
os aliados dos FGs fugiram do Sinhá Saboia. Não houve jeito de ter o evento político. 
Nesta segunda (05), o governador Camilo Santana recebeu Ivo em uma audiência no 
Abolição. Aumentou o efetivo da Polícia Militar de Sobral. É uma tentativa de conseguir 
que Ivo ande nos bairros do município. Hoje, nem ele nem o senador Cid Gomes, nem 
Ciro Gomes, podem fazer campanha abertamente. Estão assustados. As facções 
emparedaram eles. E Cid não usou nenhuma retroescavadeira para enfrentá-las.

Como adiantado por esta coluna meses atrás, quem está fora da disputa ao 
Legislativo barbalhense é o atual presidente da Câmara, Odair Matos.

 Odair teve suas contas de governo, quando secretário de Educação, desaprovadas 
pelo TCE. Chegou a chamar esta coluna de mentirosa.

O ex-candidato a prefeito de Juazeiro, Francisco Fabiano, declarou apoio ao 
deputado Nelinho Freitas. A decisão confronta o PROS, seu partido.

A ida de Fabiano é avaliada como vingança ao Pros por negar legenda para ser 
candidato. Fabiano garante que adesão é ideológica e pragmática.

O Ministério Público Eleitoral do Crato mandou retirar a placa do comitê do 
candidato Aluisio Brasil. As dimensões estão fora do permitido.

Tentando criar um fato político, Aluisio cobriu a placa de preto e se disse de luto. 
Acusa perseguição política, mas não explicou que descumpriu o que determina a 
legislação sobre as dimensões. 

O candidato do Pros a prefeito do Crato, o médico Aluisio Brasil, deve sofrer um 
pedido de impugnação da sua candidatura nos próximos dias.

Carreata do candidato Nelinho, PSDB, deve provocar o fim dos eventos na 
campanha em Juazeiro do Norte.

Houve um excesso em tudo, que agora está sendo apurado pelo Ministério 
Público Eleitoral.

Desculpe a ignorância, o senador Cid Gomes usará sua retroescavadeira 
para enfrentar as facções que impedem seu irmão, prefeito Ivo Gomes, de fazer 
campanha em Sobral?

ZULEIDE PERTO DE FICAR FORA NO CRATO
A candidata do PSOL a prefeita do Crato, Zuleide Queiroz, está perto de dar 

adeus a disputa eleitoral deste ano. Professora e coordenadora de mestrado da 
Urca, além de tesoureira do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 
Ensino Superior, Zuleide não teria apresentado todas as comprovações do seu 

afastamento dos cargos em tempo hábil. O pedido é feito pelo promotor eleitoral 
Cleyton Bantim, que avalia a documentação apresentada como incompleta. 

Zuleide tem direito a defesa junto à Justiça Eleitoral e já fez isso nas redes sociais. 
A candidata garante que as informações estão desencontradas e que comprovará 

sua legitimidade para a corrida eleitoral. Estava tudo tranquilo até o PSOL estadual 
lançar uma nota qualificando o MPE do Ceará de racista e de fazer seletividade 

judicial. Essa postura detonou uma briga que tende a prejudicar Zuleide.

DISSE ME DISSE

Política

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  



REGIÃO DO CARIRI, DE 06 A 12 DE OUTUBRO DE 20204

Política

Promotor notifica secretária de 
saúde sobre contrato com Aceni

DENÚNCIA DE FRAUDE

O Ministério Público 
do Estado (MPCE), 
em Juazeiro do 

Norte, está finalizando pro-
cedimento investigatório 
que envolve denúncias de 
fraude em licitação em favor 
da Associação das Crianças 
Excepcionais de Nova Igua-
çu (Aceni). A licitação foi 
comandada pela Secretaria 
de Saúde do Município.

O documento foi enviado 
pelo promotor José Evilázio 
Alexandre da Silva, no dia 
1º de outubro, que solicitou 
em “procedimento prepa-
ratório”, com “notificação” 
à secretária Glauciane Ne-
ves Quental, a formulação 
de defesa e o envio de do-
cumentos comprobatórios 
sobre as denúncias que en-
volvem a licitação e a con-
tratação Aceni.

A Promotoria solicitou 
da secretária os “programas 
de trabalho e propostas fi-
nanceiras formuladas pelo 
Instituto de Assistência e 
Promoção à Saúde e Pro-
moção Social (Provida) e 
Aceni”. Os programas con-
têm a estratégia proposta à 
gestão de Juazeiro para a ad-
ministração do Hospital São 
Lucas e a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Li-
moeiro. Outra solicitação é o 
envio de “eventual contrato 
firmado em decorrência do 
referido chamamento públi-
co”. O documento revelará 
as condições financeiras fir-
madas entre a Secretaria de 
Saúde e a Aceni, vencedora 
da licitação.

No dia 20 de agosto, a 
Comissão de Licitação in-
deferiu o pedido de impug-

nação da Provida, assinando 
em seguida o contrato com a 
Aceni, que já administrava os 
equipamentos em regime de 
urgência. A Aceni é investiga-
da pela Polícia Federal e Mi-
nistério Público Federal, por 
participação na Prefeitura de 
Arujá, em São Paulo, em con-
trato apadrinhado por facção 
criminosa. O esquema foi 
denunciado pelo programa 
Fantástico, da rede Globo, no 
dia 16 de agosto.

Na Câmara de Juazei-
ro, a Aceni e a Secretaria de 
Saúde foram denunciadas 

por fraude na licitação, má 
prestação dos serviços, su-
perfaturamento de contrato, 
demissões em massa, além 
de assédio moral e persegu-
ição a servidores. Segundo 
o vereador Glêdson Bezerra 
(Podemos), líder da opo-
sição, o contrato está super-
faturado em mais de R$ 1,3 
milhão ao mês.

Até o mês de maio, a Ace-
ni, ainda com contrato tem-
porário, havia recebido da 
Prefeitura mais de R$ 10,9 
milhões. Atualmente, o ver-
eador garante que os recursos 

continuam sendo depositado 
regularmente e os atrasos de 
pagamentos de servidores e a 
má qualidade dos serviços se 
mantêm inalterados.

Caso seja comprovada a 
fraude na licitação e o super-
faturamento do contrato, os 
responsáveis, entre eles a 
secretária Glauciane Neves, 
podem sofrer sansões como 
devolução de recursos e até 
prisão. A secretária foi pro-
curada por nossa reporta-
gem, mas disse não ter sido 
notificada e, por isso, prefe-
riu não se pronunciar. 

Leia rápido
As universidades Regional 
e Federal do Cariri, Urca e UFCA 
respectivamente, estão com 
inscrições abertas para dois 
mestrados, um profissional e 
outro acadêmico. A Urca oferta 
21 vagas para o mestrado 
acadêmico em Enfermagem e 
a UFCA abre inscrições para 20 
vagas no mestrado profissional 
em Biblioteconomia. As inscrições 
encerram nos dias 30 e 31 de 
outubro. 

 
Candidatos a prefeito e 
vereador e partidos políticos de 
seis cidades do Cariri firmaram 
acordos nos quais prometem 
evitar aglomerações durante 
atos de campanhas, como 
caminhadas, passeatas, carreatas 
e comícios. Os acordos foram 
firmados em Abaiara, Antonina 
do Norte, Assaré, Caririaçu, 
Milagres e Tarrafas. O número de 
cidades com acordos deve ser 
ampliado esta semana.

 
O tráfico e criação de animais 
silvestres no Cariri não param 
mesmo durante a pandemia. 
O Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio) apreendeu, semana 
passada, oito pássaros das 
espécies sofreu, joão-de-barro 
e sabiá, que foram capturados 
na Floresta Nacional do Araripe 
(Flona Araripe), no território de 
Crato. Elas estavam com um 
homem que foi multado em R$ 8 
mil e responderá criminalmente.

O município do Barro registrou 
a segunda maior temperatura 
do último domingo (4) no 
Ceará. A cidade caririense 
registrou 40,3 graus e ficou 
atrás apenas de Redenção, com 
40,7 graus. Na sequência estão: 
Sobral, com 39,2º; Viçosa do 
Ceará, com 38,9º; e Morada 
Nova, com 38,8º.

AEROPORTO REGIONAL

Turismo ganha fôlego 
com retomada de vôos
Robson Roque 

Duas empresas aéreas re-
tomaram, esta semana, voos 
que ligam a região do Cariri, 
por meio do aeroporto Or-
lando Bezerra de Menezes, 
em Juazeiro do Norte, às 
cidades de Campinas e Gua-
rulhos (SP), Petrolina (PE) e 
Fortaleza. A Azul vai operar 
voos entre Juazeiro do Nor-
te e Guarulhos (SP): os voos 
de ida para a cidade paulista 
serão realizados às segundas, 
terças e sábados, enquanto 
as viagens de volta serão às 
segundas, sextas e domingos. 
A Azul também terá um voo 
diário de Juazeiro do Norte 
com destino à Petrolina (PE) 
e outro, também diário, em 
direção à Campinas (SP). A 
ligação entre o Cariri e a ca-
pital Fortaleza será feita pela 
Gol, com uma frequência de 
seis voos semanais.

O secretário de Turismo 
e Romarias de Juazeiro do 
Norte, Junior Feitosa, decla-
ra que a retomada dos voos 
é fundamental para a recu-
peração do turismo na re-
gião caririense. “O turismo é 
uma importante atividade e 
um agente de transformação 
não somente da economia, 
como também da socieda-
de. Ele promove inclusão 
social, gera oportunidades 

de emprego e renda”, diz o 
secretário. O gestor destaca 
a relevância do aeroporto 
de Juazeiro do Norte para 
a economia local. “Estamos 
equidistantes de todas as ca-
pitais do Nordeste e ele tem 
movimentado não somente a 
economia, mas essa vinda de 
romeiros, visitantes e de pes-
soas que vêm fazer negócios 
na cidade”.

Além de o turismo do Ca-
riri ser reaquecido com o re-
torno dos voos, Junior Feito-
sa acredita que a pandemia 
vai modificar o setor turísti-
co na região. Primeiramen-
te, ele detalha que os turistas 
virão para o Cariri com outra 
mentalidade, “muito mais 
exigente e que se preocupa 
muito mais com a parte de 
segurança”. Desse modo, 
ações já são desenvolvidas 
com os atores que compõem 
o trade turístico da região, 
como os setores hoteleiro e 

gastronômico. “O que a gen-
te espera é trabalhar o mai-
or número de capacitações 
para que esses empresários 
e empreendimentos estejam 
aptos a acolher esse novo ce-
nário”, acrescenta Feitosa.

O secretário de Turis-
mo e Romarias de Juazeiro 
também acredita que a pan-
demia provocará mudanças 
no formato de busca pelo 
turismo. Durante a crise 
sanitária, alguns órgãos - a 
exemplo da pasta que ele 
coordena - formulam novas 
oportunidades para que o 
caririense conheça a região 
em que vive, em uma apos-
ta pelo turismo doméstico. 
“Antes que o caririense pen-
se em conhecer outra região, 
ele possa mesmo desbravar o 
Cariri, porque a diversidade 
de atrativos é imensa. Temos 
cachoeiras, trilhas, a cultura 
muito forte, paleontologia”, 
finaliza. 

Chapada
MADSON VAGNER

Comum acordo
As chapas que disputam as eleições em Antonina do Norte, Tarrafas, Assa-
ré, Milagres e Abaiara parecem antenadas com o que pensa a Justiça sobre 
as aglomerações em tempos de pandemia. Eles fizeram um acordo com 
os juízes eleitorais Diogo Schenatto Irion e Djalma Sobreira Dantas Júnior, 
para que não houvesse eventos com potenciais de aglomeração. Entre os 
eventos de campanha, ficaram proibidos carreatas, comícios, reuniões e 
passeatas. Claro, o acordo foi proposto pelos juízes e aceitos pelo candida-
tos. Caso não houvesse consenso, a Justiça Eleitoral desses municípios iria 
fazer a notificação de forma oficial. Ou seja, foi um caso de “livre e espon-
tânea pressão”. Certo é que quem esperava uma campanha com gastos 
exorbitantes em eventos que demonstram força, terá que encontrar outra 
maneira de mostrar o quanto está popular sua campanha.

Quase fora
A disputa em Antonina do Norte pode ter duas chapas impugnadas nos 
próximos dias. Iteildo Roque, candidato a prefeito pelo PSDB, e Ana Rocha, 
candidata a vice-prefeita pelo PSD, na chapa do prefeito interino Orlando 
Rufino, foram identificados como fichas sujas. A afirmação é do Ministério 
Público do Estado, que entrou com a ação de impugnação. O impedimen-
to tem base em condenações por improbidade administrativa. Iteildo tem 
condenação no Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) e Ana Rocha teve con-
tas rejeitadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) e confirmadas pela 
Justiça. Em ambos os casos, os candidatos estão inelegíveis por oito anos. 
No caso de Ana Rocha, a decisão impugna a chapa que tem a frente o atual 
presidente da Câmara e prefeito interino Orlando Rufino. O pedido espera 
decisão da Justiça Eleitoral.

Firmes na disputa
Foram e ainda são muitas as especulações sobre a participação dos ex-
-prefeitos de Farias Brito, Vandevelder Freitas, e de Caririaçu, João Marcos, 
na disputa deste ano. Contas desaprovadas pelos Tribunais de Contas e a 
inclusão dos nomes em listas sujas foram esperadas por opositores. Mas, 
a possibilidade de não participarem da disputa parece cada vez mais dis-
tante. No dia 30 de setembro, Vandevelder foi recebido pelo governador 
Camilo Santana e pelo vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputa-
do Fernando Santana. No fim de semana, João Marcos fez uma “super live” 
para lançar oficialmente seu nome. Fernando Santana estava na live e deu 
a garantia que o governador ficará neutro na disputa contra o pedetista 
Edmilson Leite. Já em Farias Brito, Camilo vai subir no palanque de Vande-
velder. Nos dois casos, prevaleceu a articulação de Fernando.

Mão na massa
O candidato a prefeito pelo MDB à Prefeitura de Granjeiro, Dr. Fabiano, 
está sofrendo um grande desgaste político nas redes sociais. O desgaste é 
motivado pela postagem de uma foto, em provável visita a eleitores, onde 
aparece quantidade em dinheiro sobre uma mesa. A visita, feita no fim de 
semana, seria avaliada como normal, não fosse a presença do dinheiro na 
foto, que segundo informações, já está nas mãos do Ministério Público 
Eleitoral. No grupo opositor, a candidatura emedebista, comandada pelo 
candidato Chico Clementino, do PSDB, a foto é tratada como a comprova-
ção de um possível abuso de poder econômico. As explicações ainda não 
vieram, mas há quem garanta que a família é simples e, mesmo que fosse 
dona do dinheiro, não teria interesse em deixá-lo exposto. Dr. Fabiano tem 
muito a explicar.

Sem controle
A pesquisa divulgada na última semana, em Missão Velha, parece ter 
acordado os militantes e apoiadores do candidato Washington Fechine, 
do MDB. No dia 03, um adesivaço na praça central da cidade acabou em 
grande aglomeração de pessoas e findou sendo suspenso. Washington foi 
carregado nos braços da multidão, que se dirigiu, segundo a coordenação 
da campanha, de forma voluntária. Washington garante que nada foi pla-
nejado e que sua campanha tem obedecido todos os protocolos estabele-
cidos pelas autoridades do Estado, Município e da Saúde. O grande volume 
de pessoas que compareceu ao evento acabou chamando a atenção do 
candidato de oposição, Dr. Lorim, do PDT. Há quem garanta que a coliga-
ção pedetista prepara uma denúncia. Nas ruas, os apoiadores de Washing-
ton gritavam que o gigante voltou e pediram nova pesquisa.

Enquanto isso...
... Ainda em Santana do Cariri, a Câmara de Vereadores virou palco de 
baixaria e descontrole na sessão do dia 1º de outubro. Os vereadores Arcle-
bio Dias, Joaquim Teles e Gildo Lopes, tropa de choque do prefeito Pedro 
Henrique, resolveram tumultuar a sessão por causa de um projeto referen-
te a implantação do Sisar na zona rural do Município.

... O projeto estava sendo lido e discutido quando os parlamentares 
santanenses se levantaram, agrediram verbalmente a presidente Luciene 
Soares e depredaram equipamentos que faziam a transmissão da sessão 
para as redes sociais. Segundo informações de bastidores, os vereadores 
querem a implantação rápida do Sisar para colher ganho político.

... Sem controle também está a campanha do candidato petista em 
Salitre, Agenor Ribeiro. No fim de semana, uma carreata que descumpriu 
todos os protocolos de segurança contra o coronavírus promete entrar para 
a história do Município como uma das maiores. O candidato da oposição, 
Dodo de Neoclides, do Pros, garante que vai denunciar o evento.

... O grupo comandado por Agenor Ribeiro está no poder há 16 anos 
e desponta como favorito a governar o Município pelos próximos quatro 
anos. Agenor é ex-prefeito e ex-suplente de deputado estadual e aparece 
na lista suja do Tribunal de Contas do Estado e, ainda, pode ficar fora da 
disputa. Claro, seu grupo descarta totalmente essa possibilidade.

PESADELO DE VOLTA
O candidato do PDT a prefeito de Santana do Cariri, Vicente Brilhante, 
está vivendo mais uma vez o mesmo pesadelo. O Ministério Público Elei-
toral pediu a impugnação da sua candidatura, pela desaprovação das 
suas contas de governo quando esteve à frente da Câmara de Vereado-
res, nos anos de 2009 e 2010, na condição de presidente. E desde 2013, 
quando o processo atingiu o trânsito e julgado, Vicente é sempre lembra-
do pelo caso e cobrado sua inelegibilidade. Em 2018, o pedetista foi can-
didato contra o atual prefeito Pedro Henrique, do MDB, e sofreu até o fim 
da eleição suplementar, com constantes informações de que estaria fora 
da disputa. Mesmo com o pedido do MPE, a assessoria jurídica de Vicente 
garante que sua candidatura não será impugnada e que ele permanece-

rá na disputa. A assessoria jurídica prepara a apresentação defesa.

EMPRESAS aéreas retomam
rotas em Juazeiro do Norte

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

Agência Miséria

 A ACENI enfrenta denúncia de favorecimento em processo licitatório

Arquivo JC

VOOS no aeroporto de Juazeiro do Norte retomaram esta semana



5REGIÃO DO CARIRI, DE 06 A 12 DE OUTUBRO DE 2020

Samylla Alves

Pessoas com mobilidade 
reduzida ainda enfrentam 
muitos desafios quando o 
assunto é mobilidade em 
Juazeiro do Norte. Nos últi-
mos anos, cresceu o número 
de rampas nos empreendi-
mentos públicos e privados, 
mas nem sempre esses es-
paços são sinalizados. Além 
disso, as calçadas estreitas 
e desniveladas fazem com 
que os cadeirantes tenham 
que disputar espaço com os 
veículos.

O vendedor ambulante 
Cícero Pereira conta que, 
diariamente, enfrenta de-
safios ao trafegar pelo Cen-
tro. “Tem calçada estreita, 
uma alta e outra baixa e, por 
não ter um padrão, a gente 

acaba transitando na rua 
com os carros. Além do ris-
co de ser atropelado, algu-
mas ruas são esburacadas, 
uma vez caí no esgoto por 
conta de um buraco. Tem 
motorista que estaciona em 
frente as rampas de acesso. 
Diariamente, enfrentamos 
desafios que vão além da 
nossa limitação física”, de-
sabafa Cícero Pereira.

Cícero José de Lima 
tem baixa visão e apesar 
de ter nascido em Juazei-
ro do Norte, não consegue 
transitar pelo Centro da ci-
dade sozinho. “As calçadas 
são desniveladas e além de 
desviar das pessoas, vez por 
outra, os ambulantes ocu-
pam os espaços com merca-
dorias. Na minha opinião, 
deveria existir mais fiscali-

zação. Quem enxerga tem 
dificuldade para transitar 
pela Rua São Pedro, São 
Paulo, agora imagine quem 
tem baixa visão, como é o 
meu caso”, relata Cícero 
José de Lima.

Em nota, a Secretaria 
de Meio Ambiente e servi-
ços públicos informou que 
equipes da pasta realizam 
a fiscalização dos espaços 
públicos, no sentido de 
desobstruir as calçadas e 
orientando os vendedores 
ambulantes. Já o Departa-
mento Municipal de Trân-
sito informou que está sina-
lizando todas as rampas de 
acesso e fiscalizando a utili-
zação de vagas destinadas a 
pessoas com mobilidade re-
duzida ou que tenham algu-
ma necessidade específica.  

Diagnóstico de câncer de
mama cai durante pandemia

Acessibilidade ainda é um desafio em Juazeiro

OUTUBRO ROSA

MOBILIDADE URBANA

Robson Roque

Quem precisou construir 
logo após a reabertura econô-
mica se assustou com o preço 
de alguns materiais de cons-
trução. Um saco de cimen-
to, que antes era encontrado 
a R$ 23, sofreu reajuste de 
43% e hoje é encontrado a R$ 
33 no comércio caririense. O 
aumento do preço de insu-
mos para a definição do preço 
dos materiais pesou na con-
ta e o custo foi repassado ao 
consumidor final. A arquiteta 
e urbanista Camila Araújo 
acredita que a pandemia do 
novo coronavírus gerou uma 
“bola de neve em todos os ser-
viços e, com a construção, não 
seria diferente”.

Ela enfatiza que alguns 
fatores podem ter contribu-

ído para o aumento excessi-
vo nos preços de materiais, 
como os custos diretos e in-
diretos para a precificação 
final dos produtos, em que 
incluem-se os insumos cota-

dos em dólar, e o período em 
que as empresas de materiais 
para construção ficaram pa-
radas. O preço alto, diz Cami-
la, pode ter sido um meio que 
encontraram para compen-

sar o prejuízo que tiveram.
“Nós observamos muito 

bem esse aumento em três 
produtos que são essenciais 
para a obra: o tijolo de bloco 
cerâmico, que antes custava 
em torno de R$ 350 o milhei-
ro e hoje está por volta de R$ 
800; o cimento, que conse-
guíamos encontrar de R$ 23 
e hoje está por volta de R$ 
33; e a telha, que também era 
na faixa de R$ 350 e hoje está 
o dobro do preço”, conta.

Por serem essenciais em 
uma construção, tijolos e fer-
ros não puderam ser substi-
tuídos, conta o aposentado 
Carlos Mendes, que está com 
a casa em reforma. “Tenho 
notado o aumento do preço, 
sim, e a diferença é signifi-
cativa. Cimento e ferro au-
mentaram exageradamente, 

e para cimento e ferro não há 
substituto”, lamenta.

 Alternativas
Apesar do preço alto e de 

materiais que não podem ser 
substituídos, a arquiteta Ca-
mila Araújo ressalta a exis-
tência de alternativas para 
baratear a obra. “Para isso, é 
necessário um estudo apro-
fundado de cada projeto em 
si, para conseguir obter a me-
lhor solução”, alerta. Temos 
um exemplo que ainda não é 
muito utilizado na região, mas 
que facilita bastante a obra, 
que é o uso de tijolos ecológi-
cos. O preço dele com relação 
ao bloco de tijolo é um pouco 
mais caro, mas suas vanta-
gens o tornam mais barato 
com relação a mão de obra e a 
facilidade de aplicação, o que 

reduz o tempo de construção. 
Além disso, ele é um bom iso-
lante térmico”, explica.

Camila também orien-
ta a busca por arquiteto (a) 
para a realização do projeto, 
e de engenheiro (a), para a 
execução. Os profissionais 
podem ajudar a reduzir os 
custos de construção. “Jun-
tos, os dois profissionais po-
dem desenvolver soluções e 
ajudar a economizar em até 
40% no valor final da obra. E 
isso não se aplica só ao perío-
do de pandemia. Então, se o 
consumidor, nesse exato mo-
mento pensa em construir, é 
importante ir com cautela e 
se basear exatamente no que 
o projeto dispõe, para que 
consiga construir de forma 
segura e econômica”, conclui 
Camila Araújo. 

Materiais em alta deixam construção civil mais cara
REAJUSTE NO PREÇO

Samylla Alves

A pandemia de co-
vid-19 tem repercu-
tido negativamen-

te nos casos de câncer de 
mama. O Ceará teve uma 
redução de 80% nos atendi-
mentos a patologia. Muitas 
mulheres deixaram de reali-
zar ou adiaram os exames de 
rotina, prorrogando o diag-
nóstico. Com a retomada 
das atividades econômicas, 
a expectativa é de que haja 
um crescimento desenfre-
ado de casos nos próximos 
meses. Ao longo do mês de 
outubro, profissionais que 
atuam na área, alertam para 
a importância do diagnósti-
co e prevenção precoce.

O mastologista João Paulo 
Mendes afirma que a situação 
é preocupante. “A prevenção 
ainda é a arma mais podero-
sa contra o câncer de mama 
e o que observamos nessa 
pandemia é uma diminuição 
de 80% nos atendimentos 
ambulatoriais de mastologia, 

tanto na rede pública como 
privada. A queda é motivada 
pelo medo das pacientes irem 
até as unidades de saúde e 

contraírem a covid-19 e, em 
alguns casos, pela redução na 
oferta desses atendimentos. 
O atual cenário é preocu-

pante, tendo em vista que o 
câncer não espera”, comenta 
João Paulo Mendes.

O Instituto Nacional do 

Câncer (Inca) estima o surgi-
mento de 2.510 novos casos 
de câncer de mama no Cea-
rá em 2020. O prognóstico 

levantado pela comunidade 
médica é que o número seja 
ainda maior e que haja uma 
“uma explosão de casos” on-
cológicos. Um dos indicado-
res que despertam atenção 
é o número de mamografias 
realizadas no Estado. Em 
março de 2019 foram 5.720 
enquanto em março deste 
ano foram 3.358 exames - 
uma queda de 41,3%.

Em Juazeiro do Norte, 
as consultas e exames estão 
sendo feitos por agendamen-
to. “Não podemos colocar 
em risco a saúde das pacien-
tes e nem dos profissionais, 
por isso estamos realizan-
do consultas e exames por 
agendamento. A prevenção é 
fundamental para que a gen-
te diminua a incidência de 
casos e mortalidade. No mês 
de outubro, intensificaremos 
a busca ativa no Município e 
fortaleceremos a campanha 
do Outubro Rosa” explica 
Ana Cristina, coordenadora 
da atenção primária da Se-
cretaria de Saúde de Juazei-
ro do Norte. 

Divulgação

PESSOAS com mobilidade reduzida enfrentam desafios diariamente

Divulgação

ARQUITETA sugere alternativas para preços altos

ATENDIMENTOS 
de mastologia cairam 
80% nos últimos mesesMetropolitana

EDIÇÃO 100% 
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CAMPANHA alerta para o diagnóstico precoce do câncer de mama

Divulgação
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Joaquim Júnior
 

Na próxima segunda-
-feira (12), acontece 
o Dia das Crianças. 

Para celebrar a data, entida-
des da região preparam uma 
programação especial, mas 
precisam da colaboração 
das pessoas que podem doar 
brinquedos a alimentos. 
Eventos virtuais, encontros 
presenciais com distancia-
mento social e campanhas de 
arrecadação financeira e de 
alimentos marcam as ações 
programadas para comemo-
rar o dia.

Em Juazeiro, o projeto 
Quebrada Cultural realiza, 
nos próximos sábado (10) 
e domingo (11), oficina de 
máscaras, com Jeane do Val 
e Tainá Amaral, e apresen-
tações circenses. De acordo 
com Lucas Galdino, criador 
do projeto que funciona no 
bairro Triângulo, o grupo 
recebe contribuição de bom-
bons, pipocas, chocolates, 
brinquedos e alimentação 
para servirem às crianças. 
As ações serão apresentadas 
ao ar livre e os participantes 
obedecerão às orientações 
de  órgãos de saúde, como 

distanciamento físico e uso 
obrigatório de máscaras 
para combater a covid-19. 
Os interessados podem co-
nhecer o projeto no perfil @
quebradaculturalt, no Insta-
gram. Para contribuir finan-
ceiramente, podem fazê-lo 
pela conta corrente do Ban-
co Bradesco: Agência 0456; 
Conta 3767-2; Lucas Galdi-

no da Silva. Mais informa-
ções: 88 99854-9857 (Lucas) 
/ (88) 99915-6180 (Anália).

O Lar Acold São Fran-
cisco de Assis, de Barbalha, 
realiza campanha de arre-
cadação de alimentos. A en-
tidade dá suporte a crianças 
e adolescentes com câncer 
infantojuvenil e os familia-
res delas. Atualmente, são 

acompanhadas 18 famílias 
em Barbalha e 37 que es-
tão morando em Fortaleza, 
onde também há uma casa 
de apoio. A opção por rea-
lizar a campanha voltada a 
arrecadar alimentos, e não 
brinquedos, se deu pelo fato 
de as despensas dos locais es-
tarem quase vazias. Mais in-
formações: (88) 3532-2247/ 

99866-5232.
O Instituto de Apoio à 

Criança com Câncer (IACC), 
de Barbalha, prepara uma 
live, que deve acontecer ain-
da este mês, e realiza também 
a campanha Sua Nota Tem 
Valor. A campanha busca 
firmar parceria com empre-
sas regionais, para que estas 
possam orientar e estimular 

os clientes a realizarem ca-
dastro e escolher como Ins-
tituição beneficiada, na área 
social, o IACC, que existe há 
dez anos. A ideia é arreca-
dar fundos para que possa 
ser ampliado o número de 
atendimentos no ambulató-
rio de diagnóstico precoce 
do câncer infantil. Com Sua 
Nota Tem Valor, tanto o con-
sumidor como a instituição 
por ele adotada pode receber 
prêmios em dinheiro. Mais 
informações: (88) 3532-
3743 / 99215-2623.

A Unidade Sesc Juazeiro 
do Norte realiza, na sexta-
-feira (16), um espetáculo 
virtual que contará com 
a interação das crianças 
do Orfanato Jesus, Maria, 
José. O evento apresentará 
um número circense inti-
tulado “Todo dia é dia das 
crianças”. O tema, confor-
me apresentado, serve para 
apresentar a importância 
do brincar e que todo dia é 
dia de se divertir. “O adulto 
que não brinca é uma crian-
ça que se perdeu no meio 
do caminho”. A transmissão 
acontece pelo Instagram @
ivan.brigido. 

Cultura PROGRAMAÇÃO especial 
celebra Dia das Crianças

Entidades pedem apoio para 
comemorar Dia das Crianças

EDIÇÃO 100% 
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SOLIDARIEDADE

Pesquisadores retomam
estudo no Sítio Fundão

REFLORESTAMENTO

Joaquim Júnior

No mês de novembro 
de 2018, um incên-
dio na Unidade de 

Conservação do Sítio Fun-
dão, em Crato, atingiu área 
superior a cinco hectares. 
Hoje, quase dois anos de-
pois, um projeto desenvolvi-
do pelo Instituto Federal do 
Ceará (IFCE), campus Crato, 
em parceria com outras enti-
dades, busca recuperar a área 
degradada. O estudo apon-
tou que cerca de 53.500m² 
foram comprometidos pelo 
fogo, em média 5,35 hecta-
res, o que equivale a 5,7% da 
área total da unidade, que é 
de 93,52 hectares. Para re-
verter a situação, pesquisa-
dores iniciaram ações que in-
cluem replantio e observação 
de área demarcada – o que 
tem apresentado resultados 
satisfatórios na natureza.

De acordo com o pro-
fessor Gualberto Barros, do 
IFCE Crato, o cálculo da 
área queimada contou com a 
ajuda de um aplicativo após 
o percurso do perímetro. 
Gualberto, que é um dos de-
senvolvedores da pesquisa, 
conta que, através da gestão 
da unidade, surgiu a ideia 
de montar a pesquisa que 
houvesse o acompanhamen-
to da recuperação da área. 
Para isso, foram pensados 
três tratamentos, de manei-
ra que não fossem feitas in-

tervenções radicais, da parte 
legal e ambiental, no anda-
mento do processo.

Após escolha da área e 
com autorização da Secre-
taria Estadual do Meio Am-
biente (Sema), a pesquisa 
teve início no mês de março 
de 2019, período que coin-
cidiu com a quadra chuvo-
sa. Da área total, a pesquisa 
foi implantada em uma área 
de 2.700 m². Lá, foram im-
plantados diferentes trata-
mentos para acompanhar 
a recuperação: um baseado 

na recuperação natural da 
própria vegetação, seguindo 
o curso normal; outro que, 
além da recuperação natu-
ral, adotou o plantio de mu-
das nativas; e o lançamento 
de bombas de semente, que 
são sementes envolvidas em 
composto orgânico.

Devido à pandemia, uma 
avaliação, que aconteceria 
no final de março de 2020, 
somente foi realizada no fi-
nal de setembro, com nova 
verificação na área. “Na ava-
liação parcial, a gente pode 

afirmar que houve efeito 
positivo no incremento do 
plantio de mudas nativas”, 

PESQUISA deve ser finalizada em março de 2021

Gualberto Barros

PROJETO Quebrada Cultural promoverá, nos dias 10 e 11, uma oficina de máscaras

Wandealysson Dourado

ABANDONO DE EMPREGO 

Solicitamos que a Sra. Aparecida Suyane Alves Morais porta-
dora da CTPS Nº 00000068576, Série 00056/CE, funcionária 
da empresa José Carlos Ciryaco Rodrigues Santos Neto, CNPJ: 
28.390.345/0002-07 Av. Padre Cícero, Nº 2555 - Loja 104/105 
Bairro Triângulo, Juazeiro do Norte/CE. A comparecer ao nosso 
Departamento pessoal no prazo de 72hs. Esgotado esse prazo, o 
caso será incurso na letra “i” do artigo 482 da CLT, configurando 
abandono de emprego, o que importará em seu desligamento 
desta empresa.

afirma o professor. Como 
apontou o professor Gual-
berto, “a resiliência da natu-
reza, a recuperação natural 
da floresta está sendo mui-
to boa”. A intenção é que, 
em março de 2021, ocorra 
uma última avaliação, mais 
minuciosa, para que sejam 
apresentados os resultados.

Reabertura
A gestora da Sema, Dá-

gila Ribeiro, conta que, du-
rante o isolamento social, os 
trabalhos foram feitos por 

home office. Logo depois, 
tiveram início as manuten-
ções no espaço, que incluem 
ações como aparo nas árvo-
res e manutenção nas estra-
das. A intenção é que, em 
breve, através de decreto es-
tadual e municipal, a volta 
dos visitantes ocorra de for-
ma segura. Como apontou, 
durante o período, ocorreu 
reconstrução natural de ár-
vores, dos solos e das águas. 
“Está tudo mais bonito, 
mais florestado. Bem lin-
do!”, finaliza. 

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

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

EDITAL DE LEILÃO SOMENTE ON-LINE
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Corrida virtual reunirá atletas 
do Cariri e de outros países
Samylla Alves

Cerca de 200 atletas 
devem participar da 
1ª corrida solidária 

on-line Força na Peruca, 
em homenagem a pesso-
as com câncer. O evento 
esportivo acontecerá no 
dia 11 de outubro e reuni-
rá atletas do Cariri e até 
de outros países. A prova 
conta com percursos entre 
50m e 21km, ou seja, crian-
ças e adultos participarão 
do evento. Por ser uma cor-
rida virtual, o atleta pode 
participar de qualquer lo-
cal do Brasil e escolher o lo-
cal da prova: esteira, pátio 
da casa ou ao ar livre.

Joyce Nunes, diretora do 
projeto Força na Peruca e 
organizadora do evento, ex-
plica que a prova foi pensa-
da para atender tanto aque-
les que estão iniciando na 
corrida, como também aos 
atletas mais experientes. 
“Estamos disponibilizando 
percursos para atender vá-
rios públicos. Para o público 
infantil, disponibilizamos 
percursos de 50m, 100m e 
200m. Para adultos, 2km, 
5km, 10km e 21km. Tudo foi 
pensado para permitir que 
o atleta participe de onde 
estiver, seja em casa, na 

rua ou no campo. O tempo 
da prova será contabiliza-
do por meio do Strava e de 
outros relógios com GPS”, 
comenta Joyce Nunes. 

Além de estimular a 
prática da atividade física 
e homenagear às pessoas 
que estão em tratamento 
oncológico, a cada inscri-
ção  realizada, serão doados 
dois quilos de alimentos 
não perecíveis ao Institu-
to de Apoio a Criança com 
Câncer (IACC). “Buscamos 
unir esporte e solidarie-
dade e, por isso, as inscri-
ções  serão revertidas em 
alimentos para as famílias 
assistidas pelo IACC. O ba-
cana é ver que tanto atletas 
do Cariri, como também de 
outros estados e até países, 
atenderam o nosso cha-
mado e vão participar da 
corrida solidária”, comenta 
Joyce Nunes.  

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

POUSADA SALDADINHO DO ARARIPE LTDA 
CNPJ: 07.032.227/0001- 68

 Torna público que requereu a Autarquia do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade de Barbalha – AMASBAR, a LICENÇA SIM-
PLIFICADA para hotelaria, situado no Sítio Santo Antônio do 
Farias s/nº - Zona Rural – Barbalha – Ceará. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMASBAR.

WR ENGENHARIA LTDA,
CNPJ N° 11.710.431/0001-68

Torna público que REQUEREU a Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Regularização da 
Licença de Instalação – LI, para Atividade de Construção de um 
Empreendimento do Setor de Serviços e Comércio – Código 
09.00 – (Galpão), localizado na Av. Leão Sampaio, 3319 - La-
goa Seca, município de Juazeiro do Norte-CE.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

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

ATO AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 11/2020

O SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte comunica aos inte-
ressados que a concorrência para contratação de empresa especializada para o for-
necimento de Equipamentos de Proteção Individual foi declarada DESERTA. Informa 
também que realizará nova sessão de recebimento dos envelopes contendo a docu-
mentação de habilitação e a proposta comercial no dia 22/10/2020, às 09h30min. 
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão 
dirigir-se à Unidade no endereço Avenida Padre Cícero, nº 4.400, São José, Crato/CE, 
ou através do e-mail: licitacao.b091@sestsenat.org.br.

Wid Wiron Silva Leite
Presidente da Comissão de Licitação

ATLETISMO 

REGIÃO DO CARIRI, DE 04 A 10 DE FEVEREIRO DE 20208

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
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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

EDIÇÃO 100% 

D I G I TA L  

IMÓVEIS RURAIS EM
FRANCISCO MACEDO/PI

jdleiloes.com.br - 0800-707-7292

Fazenda 114ha, c/ casa, armazém 

e cacimbão, Manga, Canabrava.  
Inicial: R$ 90.000,00 (PARCELÁVEL) 

Sítio 54ha, Retiro, estrada que liga 

lagoa a Francisco Macedo. 
Inicial: R$ 18.500,00 (PARCELÁVEL)
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 
 

Bruno Eduardo Lacerda Santos, Oficial Interino do Cartório do 2º Ofício da 

Comarca de Assaré, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e tendo 

em vista o que dispõe o art. 216- A da Lei 6.015/73 e Lei 13.105/2015; FAZ 

SABER a todos quantos o presente edital, que se processa por esta serventia 

Extrajudicial, situada na Rua Euclides Onofre, nº 126, Assaré/CE, CEP: 

63.140.000, fone: (88) 3535-1024, o requerimento para procedimento 

administrativo de Usucapião Extraordinário, com fundamentação legal 

apresentada pela requerente: CLAIRTON NICULAU DOS SANTOS, brasileiro, 

casado, comerciante, portador do documento de identidade RG N.º 99029257319-
SSP/CE, inscrito no CPF/MF N.º 011.437.653-03, residente e domiciliado na rua Coronel 

João Alves, nº 56, centro, Assaré/CE, solicita o reconhecimento do direito de 

propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-A da 

Lei nº6.015/1973, protocolado sob o nº 927, em data de 01 de outubro de 2020, 
IMÓVEL RURAL uma parte de terra encravada no Sítio Mororó, nº 180, distrito Andreza, 

zona rural de Assaré/CE, com área total de 38,2845ha, perímetro de 4.610,350m, com 
memorial descritivo georreferenciado, arquivado nesta Serventia Extrajudicial e 

disponível para consulta dos interessados. Todas as coordenadas aqui descritas estão 

georreferenciadas ao Sistema Geodésico Brasileiro tendo como Datum o SIRGAS2000. 

A área foi obtida pelas coordenadas cartesianas locais referenciadas ao Sistema 

Geodésico Local (SGL-SIGEF). Todos os azimutes foram calculados pela fórmula do 

Problema Geodésico Inverso (Puissant). Perímetro e Distâncias foram calculados pelas 

coordenadas cartesianas geocêntricos. Em atendimento ao § 5° do art. 176 da Lei 

6.015/73, certificamos que a poligonal objeto deste memorial descritivo não se 

sobrepõe, nesta data, a nenhuma outra poligonal constante do cadastro 
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georreferenciado do INCRA. Área total do imóvel de 38,28452ha e perímetro 4.610,350 

e ART nº CE20200659532, assinada pelo Sr. Francisco Vagner Medeiros Teles, 

tecnólogo em construção civil, estradas e topografia, CREA-CE Nº 43750, 

CPF:642.265.903-25. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente 

interessados para a realização de impugnação escrita ao Oficial de Registro 

de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos 

a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-

se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo 

reconhecida a usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme 

determina a Lei. Assaré, Estado do Ceará, 02/10/2020. Eu, Bruno Eduardo 

Lacerda Santos, Oficial, digitei e subscrevi. 

Bruno Eduardo Lacerda Santos 
Oficial de Registro e Tabelião 

Serventia Extrajudicial do 2o Ofício 

Assaré/CE 


