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CAMILO FORA DE JUAZEIRO

MPE fecha cerco a candidatos 
que promovem aglomerações

A maioria dos candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte continua 
descumprindo orientações do Ministério Público Eleitoral (MPE) para 
se abster de promover eventos com aglomeração. O MPE ressalta que 
entrou com ações para coibir os eventos. Uma decisão do juiz eleitoral 
Giacumuzaccara Leite Campos, do último dia 15, também determina 
a “imediata suspensão e proibição” dos eventos. No domingo (1º), uma 

carreata de Arnon Bezerra (PTB), candidato à reeleição, foi interceptada 
pela Polícia Militar e equipamentos de som foram apreendidos. No 
Estado, já foram movidas ações criminais em mais de 60 municípios 
do Ceará. Segundo decisão do MPE, o próximo passo é o pedido de 
cassação dos registros de candidaturas. O governador Camilo Santana 
também  evita atos de campanha em Juazeiro. POLÍTICA | PÁG. 3   
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ENTREVISTA COM

Nesta edição, o JC traz as propostas dos candidatos a prefeito do Crato, Arthur de Zé Adega 
(PSL); de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra (PTB); e de Barbalha, Argemiro Sampaio (PSDB). 

A sequência de veiculação segue o critério de ordem alfabética. POLÍTICA | PÁGS. 3 E 4    

Secretarias descartam aulas presenciais na rede municipal
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OS PAIS e responsáveis precisam assumir sua 
responsabilidade de proteger suas crianças 
contra a paralisia Infantil. Eles são corresponsáveis.                    
A população precisar aderir à campanha.  
MÁRCIA REJANE - COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO EM JUAZEIRO 

“ “

Opinião

CARTA

O calor maior que o normal é consequência 
das ações humanas. A busca pelo lucro 
incessante é um agravante contínuo ao 
planeta. Enquanto a destruição da natureza 
em prol da economia estiver em primeiro 
lugar, a tendência é que a população sinta, 
cada vez mais, os resultados gerados por este 
erro que perpetua.

DANIELLE SILVA , JUAZEIRO DO NORTE

SEXTILHA
A INVEJA É COMO AREIA
NO CORAÇÃO DE QUEM SENTE
DANIFICA OS SENTIMENTOS
DEIXA A PESSOA DOENTE
ATRAPALHA A VIDA ALHEIA
PREJUDICA O AMBIENTE!
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

A eleição 2020 apresenta pecu-
liaridades jamais imaginadas.

Para evitar consequências ain-
da mais graves que os mais de 
cinco milhões de contaminados e 
as 157 mil mortes já registradas, 
o Congresso Nacional aprovou 
Emenda Constitucional adiando a 
data do pleito e estabelecendo ou-
tras providências, enquanto o TSE 
(Tribunal Superior Eleitoral), su-
pedaneado em trabalho de grupo 
médico especializado, apresentou 
um plano de segurança sanitá-
ria para proteger a saúde e a vida 

dos que irão trabalhar no pleito e, 
principalmente, do eleitor. 

As instituições estão envidan-
do esforços para assegurar a nor-
malidade do processo eleitoral, a 
alternância no poder e a própria 
democracia. Por outro lado, é de se 
esperar que os candidatos e os par-
tidos políticos, integrados por vá-
rios detentores de cargos públicos, 
assumam suas responsabilidades, 
deem exemplo para a sociedade 
e, na mesma linha, realizem suas 
campanhas eleitorais com os de-
vidos cuidados. Contudo, o que se 
tem visto em alguns municípios é 
uma pletora de eventos com aglo-
merações gigantescas: comícios, ca-
minhadas, carreatas e reuniões de 
pessoas sem máscaras, sem distan-
ciamento ou outra diligência pre-
ventiva. Há várias alternativas para 
os eventos presenciais: propaganda 
na internet, nas redes sociais; no rá-
dio e televisão, no horário eleitoral 

gratuito; na imprensa escrita, deba-
tes; entrevistas; distribuição de ma-
terial impresso, dentre outras. 

Na condição de defensor do re-
gime democrático e da ordem jurí-
dica, o Ministério Público foi ins-
tado a atuar para evitar uma nova 
onda de contaminação, tendo ado-
tado medidas junto à Justiça Elei-
toral, detentora do chamado poder 
de polícia, que lhe permite adotar 
as medidas necessárias para inibir 
e cessar irregularidades de forma 
imediata. Muitos já morreram, per-
deram parentes e pessoas queridas, 
ficaram sem emprego e renda, em-
presas fecharam, o ano letivo pra-
ticamente perdido, dentre outras 
consequências nefastas, é preciso 
que todos colaborem para que o 
combate à covid-19 continue apre-
sentando resultados positivos e não 
retrocessos, notadamente aqueles 
que buscam um cargo eletivo e têm 
prometido defender o povo.  

AS CAMPANHAS ELEITORAISAS CAMPANHAS ELEITORAIS
 E A COVID -19 E A COVID -19

Emmanuel Girão

EDITORIAL

Embora o pico da pandemia 
do novo coronavírus na região do 
Cariri tenha sido superado, a co-
vid-19 ainda está longe de ser algo 
do passado. O aumento de casos em 
Fortaleza acende o alerta de que o 
combate ao vírus deve permanecer 
como uma luta travada por todos 
os caririenses, até que uma vacina 
seja oficializada. A prevenção à do-
ença deve ser primordial para o ci-
dadão, sobretudo para aqueles que 
pleiteiam cargos de prefeito, vice-
-prefeito e vereador. O aumento de 
casos, inclusive, coincide com o as 
campanhas eleitorais que, aqui no 
Cariri, têm estimulado a aglomera-
ção de dezenas de apoiadores. 

As cenas que se repetem regis-
tram o claro descumprimento de 
normas e condutas tomadas com o 

único objetivo de preservar a saúde e 
a vida dos caririenses, especialmente 
evitando-se ajuntamentos de pes-
soas. Os flagrantes são até mesmo 
divulgados em perfis de candidatos 
nas redes sociais, o que tem pro-
vocado a existência de ações mais 
enérgicas por parte do Governo do 
Ceará e do Ministério Público esta-
dual. O primeiro já estabeleceu algu-
mas medidas mais restritivas, como 
a suspensão de eventos fechados em 
todo o Estado. Já o Ministério Pú-
blico do Ceará reavalia os acordos 
firmados com candidatos, partidos 
e coligações, que não funcionaram 
na prática. Os acordos claramente 
descumpridos transformaram-se em 
aplicações de multas e podem resul-
tar em sanções ainda mais duras.

Na quarta-feira (28), promotores 

eleitorais conseguiram na Justiça que 
candidatos e partidos políticos não 
realizem atos que gerem aglomera-
ções em Aurora, Barro e Caririaçu. 
A expectativa é de que iniciativa se-
melhante seja tomada em outras ci-
dades, sobretudo nos três principais 
colégios eleitorais da região: Crato, 
Juazeiro do Norte e Barbalha. O Mi-
nistério Público do Ceará também 
sinaliza que as punições podem ir 
ainda além. O órgão, que já moveu 
ações em mais de 60 municípios ce-
arenses por descumprimento às re-
gras sanitárias, orientou, na quarta-
-feira (28), que os promotores peçam 
a cassação do registro de candidatu-
ra daqueles que sejam reincidentes 
em práticas que vão na contramão 
do combate ao novo coronavírus.

Diante deste cenário, é certo que 

todos nós, principalmente os can-
didatos a prefeito, vice e vereador, 
cumpram as medidas de prevenção 
a uma doença mortal e que já tirou 
a vida de mais de 600 pessoas no 
Cariri. Candidato a cargos públi-
cos tão importantes não podem ser 
insensíveis à quantidade de vidas 
perdidas. Até porque ou essas me-
didas são cumpridas ou, infelizmen-
te, uma segunda onda de casos e de 
óbitos pode acontecer entre nós. O 
preço a se pagar por uma segunda 
onda será bem alto: novas medidas 
restritivas, quedas nas arrecadações 
municipais, negócios fechados e fa-
lidos e distanciamento social rígido. 
Situações essas que nem de longe se 
comparam a dor de tantas famílias 
que perderam um ente querido para 
a covid-19. 

CAMPANHAS  ELEITORAIS  E  O  TEMOR  DE  UMA  SEGUNDA  ONDA
O aumento de casos 
em Fortaleza acende 

o alerta de que o 
combate ao vírus deve 
permanecer como uma 

luta travada por todos os 
caririenses, até que uma 
vacina seja oficializada. 

A prevenção à doença 
deve ser primordial para 

o cidadão, sobretudo 
para aqueles que 

pleiteiam cargos de 
prefeito, vice-prefeito

 e vereador.

PROMOTOR DE JUSTIÇA E 
COORDENADOR DO CENTRO 
DE APOIO OPERACIONAL 
ELEITORAL (CAOPEL)

O DEUS QUE CUIDA
(Salmos 23)
A vida de todas as pessoas é marcada pelas preocupações e, em especial, 

com segurança e sobrevivência. O dia a dia das pessoas é sobrecarregado pelas 
lutas, seja para alimentar a família, para permanecer no seu emprego, para chegar 
em casa salvo de perigos de assaltos etc. As pessoas são, ainda, alvos de doenças, 
acidentes, prejuízos, enganos, vítimas dos maus administradores da coisa pública. 
Tudo isso causa insegurança e medo nas pessoas. Quantas vezes as pessoas se 
sentem abandonadas, traídas, injustiçadas, enganadas? Muitas chegam ao pon-
to de desacreditar até mesmo em Deus. São as duras batalhas da vida, diante das 
quais muitos sucumbem e se entregam ao desânimo.

O texto bíblico acima apresenta Deus como o Bom Pastor, que cuida, alimen-
ta, protege e guarda suas ovelhas. É bem verdade que para muitas pessoas que 
estão enfrentando duras provações, que estão assistindo todas as falcatruas 
provocadas pelos governantes e ao maior lamaçal de corrupções, desonestida-
des, injustiças sociais, pouco adianta falar que Deus está no controle de todas as 
coisas. Mas, a maior mensagem que podemos anunciar e crer é que, verdadeira-
mente, Deus nunca abandonará seu povo. Ele está no controle absoluto de todas 
as coisas que estão acontecendo em nossa nação. Haverá o momento exato em 
que certamente Deus agirá com justiça.

No decorrer da narrativa bíblica encontraremos diversos personagens que en-
frentaram momentos adversos e que, no momento crucial, o SENHOR, como pai 
e protetor dos seus filhos, agiu com poder. A Bíblia fala de Daniel na cova dos leões 
e de seus amigos que foram jogados na fornalha de fogo e que Deus os livrou de 
modo maravilhoso. Quando o povo foi perseguido pelo Faraó e seu exército se viu 
diante do Mar Vermelho, Deus, com mão potente, abriu o mar e fez o povo passar 
e deu o livramento do poder de Faraó (Êxodo 13). José, quando foi traído, joga-
do em um poço e vendido pelos próprios irmãos (Gênesis 37), Deus o livrou e o 
honrou. E diversos outros casos, homens e mulheres que experimentaram o gosto 
da morte em diversas circunstâncias, porém Deus se apresentou com livramento, 
mostrando, assim, seu grande poder. Nos dias de hoje, não é diferente. Deus conti-
nua o mesmo, cuidando, alimentando e protegendo a cada um daqueles que nele 
confia. Creia e busque em Deus sua proteção e salvação. Descanse nele em todas 
as ocasiões, pois ele está sempre no controle absoluto de tudo.

Conta-se que, após um naufrágio, o único sobrevivente agradeceu a Deus por 
sobreviver e ter conseguido se agarrar a parte dos destroços e se manter boiando e 
alcançar uma pequena ilha desabitada fora de qualquer rota de navegação. Quan-
do lá chegou, ele agradeceu a Deus novamente. Com as dificuldades óbvias e res-
tos dos destroços, ele conseguiu montar um pequeno abrigo, para que pudesse se 
proteger da chuva, do sol e dos animais, e também guardar seus poucos pertences. 
E como sempre, foi grato ao Senhor Deus. Com o passar dos dias, a cada alimento 
que conseguia caçar ou colher, ele agradecia. Aconteceu, no entanto, que certo dia, 
quando voltava da busca por alimentos, quão grande foi seu espanto, ele encon-
trou o seu abrigo em chamas, envolto em altas nuvens de fumaça. Grandemente 
decepcionado e desesperado, ele se revoltou, gritava chorando “o pior aconteceu! 
Perdi tudo! Deus, por que fizeste isso comigo?” Chorou tanto que adormeceu pro-
fundamente cansado.  No dia seguinte,bem cedo, foi despertado pelo som de um 
navio que se aproximava. “Viemos resgatá-lo”, disseram. “Como souberam que eu 
estava aqui?  Perguntou ele. “Nós vimos o seu sinal de fumaça”.

Quantas vezes acontece o mesmo conosco, quando acontecimentos inespe-
rados e trágicos nos sobrevêm e nos provocam decepções e nos deixam desenco-
rajados e até mesmo desesperados? Mas é consolador saber que Deus age sem-
pre em nosso benefício, mesmo nos momentos de dor, desilusão e sofrimento. 
Jamais esqueça: Deus te ama. E quando algum dia o seu único abrigo estiver em 
chamas, esse pode ser o sinal de fumaça que fará chegar até você a resposta, o 
socorro e a Graça Divina.

Deus abençoe!
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Uma reunião realiza-
da entre os candida-
tos a prefeito de Jua-

zeiro do Norte e membros da 
Justiça Eleitoral e Ministério 
Público do Estado (MPCE), 
no dia 28 de outubro, pare-
cia ser o fim dos eventos com 
aglomerações no Município. 
Mas, neste dia 31 de outubro 
e 1° de novembro, os eventos 
voltaram a acontecer.  Car-
reatas, caminhadas, adesi-
vaços e bandeiraços estão 
entre os mais praticados e 
levantam questionamentos 
sobre o descumprimento de 
decretos estaduais e muni-
cipais contra a disseminação 
do novo coronavírus (co-
vid-19).  Entre os municípi-
os do Crajubar, Juazeiro do 
Norte é o mais preocupante. 

Um trabalho conjun-
to entre a Polícia Federal 
(PF), promotoria da Saúde e 
órgãos da Justiça vem sendo 
realizado para coibir abusos 
na campanha de Juazeiro. 
O advogado Waldir Xavier 
chama a atenção para o fato 
de uma desobediência, nes-
te caso, levar a um processo 
criminal contra os candida-
tos infratores. Para ele, de-
sobedecer uma posição (de-
creto) que busca preservar a 
vida é atentar contra ela.

Ainda no dia 28, em co-

letiva de imprensa, o MPCE 
informou que já foram movi-
das ações criminais em mais 
de 60 municípios do Ceará, 
devido à promoção de atos 
de campanha com registros 
de aglomeração. Promotores 
demonstraram preocupação 
com a insistência dos candi-
datos em continuar realizan-
do os eventos com aglome-
ração, mesmo após punições.

No domingo, 1º de novem-
bro, uma carreata do prefeito 
Arnon Bezerra (PTB), can-
didato à reeleição, foi inter-
ceptada pela Polícia Militar, 

por desobediência ao decreto 
e decisão judicial. Paredões 
de som foram apreendidos e 
os carros dispersados. Os po-
liciais cumpriram ordem do 
juiz eleitoral Giacumuzaccara 
Leite Campos. Em decisão do 
dia 15 de outubro, o juiz deter-
mina a “imediata suspensão 
e proibição” dos eventos de 
campanha com aglomeração 
e multa de R$ 50 mil a cada 
candidato a prefeito e a vice, 
em caso de desobediência, e 
o dobro da multa em caso de 
reincidência.

Através da sua assessoria, 

o Ministério Público Eleito-
ral (MPE), em Juazeiro do 
Norte, garante que tem fei-
to sua parte com relação a 
tentativa de coibir os abusos 
promovidos pelas campan-
has. Ao JC, a assessoria lem-
bra que inexiste uma orien-
tação da Justiça Eleitoral 
para coibir os atos e ressalta 
que não foi por falta de pedi-
do do MPE.

Foram pelo menos duas 
ações para coibir e punir os 
eventos com aglomerações, 
mas ambas foram negadas 
pela Justiça Eleitoral. Entre 
as ações, uma representação 
em desfavor de partidos e co-
ligações com representações 
por promoverem eventos 
com aglomerações. As ações 
pediam a aplicação de mul-
tas. Em decisão mais recente, 
o MPE do Ceará diz que vai 
pedir a cassação dos regis-
tros dos candidatos que in-
sistirem em promover even-
tos com aglomeração.

Sobre os casos de covid-19 
na região, há relatos médicos 
sobre o aumento na procura 
por exames e os casos suspei-
tos ultrapassam os 1.5 mil no 
Crajubar. Segundo o levanta-
mento do consórcio de veícu-
los de comunicação, o Ceará 
está entre os estados com au-
mento no números de casos 
em mais de 20%.          

MPE empareda candidatos 
que promovem aglomeração

JUAZEIRO

PARA EVITAR atritos com o MPE 
de Juazeiro, Camilo confirmou agendas 
com o prefeito Zé Ailton Brasil, no Crato, 
Guilherme Saraiva, em Barbalha, e com 
prefeito Ildesser Oliveira, em Lavras da 
Mangabeira. Juazeiro do Norte fica fora 
dos compromissos do Governador.

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Ciro se rende a liderança de Camilo
Mudou a realidade política do Ceará. Os irmãos Ciro e Cid Gomes tramavam obrigar 
o governador Camilo Santana permanecer no Governo até o final, abandonando 
o sonho de ser senador em 2022. Objetivo de Ciro era reeleger Tasso Jereissati. Só 
que a política é dinâmica e o prestígio dos FGs afundou no Estado. Não bastasse o 
estrago da retroescavadeira de Cid, quase matando inocentes em Sobral, estoura 
o escândalo do propinoduto da JBS, cuja investigação evoluiu muito e ameaça levar 
Cid a uma condenação por corrupção. Esses episódios fizeram Ciro e Cid se render ao 
óbvio: a maior liderança política do Ceará é Camilo. FGs devem rezar para o Governador 
não se livrar deles, pois hoje os irmãos são dispensáveis no cenário político estadual.  

Camilo reata relação de Lula com Ciro
A fragilidade eleitoral dos FGs é notória. Em Fortaleza, o candidato do PDT, José 
Sarto, não cita o nome deles nunca e nem confeccionou adesivos ou fotos ao lado 
de Ciro e Cid. Isso não ocorria desde 1992, em Fortaleza. Hoje, enquanto 47% dos 
fortalezenses rejeitam o presidente Bolsonaro, segundo Ibope, Ciro disparou e alcança 
uma rejeição de 67%. Com esse quadro devastador de desgaste, Ciro implorou a 
Camilo para fazer uma reaproximação com o ex-presidente Lula. Generoso, Camilo 
os uniu em uma conversa franca, no mês de setembro passado. A reunião foi em 
São Paulo. Ciro se humilhou, pediu desculpas e aceitou até ser vice de Lula em 
2022. Reconheceu ter errado ao viajar para Paris em 2018 , não apoiando Fernando 
Haddad. Lula pediu a Ciro para passar uma borracha e pensar no futuro, com a 
intenção de retomar o poder, reconquistando o Planalto. Tudo jogo de cena de ambos.   

Ciro quer Lula liderando impeachment
Queimado eleitoralmente em sua base eleitoral, o Ceará, Ciro Gomes propôs a Lula, 
na reunião em São Paulo, tendo como testemunha apenas o governador Camilo, uma 
frente supra partidária para mobilizar o Brasil para conseguir decretar o impeachment 
do presidente Bolsonaro. Lula mais ouviu do que falou. Não se comprometeu com o 
movimento de Ciro, que atacou de modo desproposital ao presidente Bolsonaro. Lula 
entendeu só agora, com a operação Marquetagem da Polícia Federal para investigar 
a propina paga a JBS ao grupo de Cid Gomes, a fúria de Ciro. Por isso, Lula disse a 
aliados: essa súbita humildade dos FGs é medo de prisão. Na verdade, “querem 
usar o PT e a mim para se protegerem, evitando o aprofundamento das apurações”. 
Ciro e Cid terão que se virar sem Lula e o PT. A mágoa de Lula está longe de sumir.   

Camilo prioriza eleições no Cariri
Camilo Santana estará no Cariri entre a terça e a quinta-feira desta semana. Depois 
de um fim de semana em Icapuí, Camilo quer se dedicar aos eventos de campanha 
dos seus candidatos no Cariri, para fortalecê-los nessa reta final. Terá problemas, 
pois o Ministério Público Eleitoral no Crajubar está proibindo aglomerações e assim 
cancelou todas atividades políticas. Nesse domingo, uma carreata do candidato 
Arnon foi interrompida na metade. Para evitar atritos com o MPE de Juazeiro, Camilo 
confirmou agendas com o prefeito Zé Ailton Brasil, no Crato, Guilherme Saraiva, em 
Barbalha, e com prefeito Ildesser Oliveira, em Lavras da Mangabeira. Juazeiro do Norte 
fica fora dos compromissos do Governador. Em Lavras, Camilo estará acompanhado 
pelo ex-senador Eunício Oliveira, que tenta reeleger o sobrinho numa eleição apertada.  

PF atenta a crimes eleitorais em Juazeiro
A PF apreendeu, nesta sexta-feira (30/10), as máquinas do PAC pertencentes à 
Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Esse maquinário estava trabalhando na 
construção de uma estrada vicinal em um terreno particular, na localidade do sítio 
Cachoeirinha, Juazeiro do Norte, a serviço da candidatura do vereador Romão França, 
ex-secretário de Agricultura. A Polícia Militar foi acionada e conduziu as máquinas e os 
funcionários envolvidos nesse escândalo para a delegacia da PF em Juazeiro. Dentro 
das máquinas apreendidas do PAC foram encontrados santinhos de candidatos. Os 
fatos foram relatados ao Ministério Público Eleitoral, que determinou o enquadramento 
no crime eleitoral de captação ilícita de sufrágio, a popular “compra de votos”, inscrito 
no artigo 299 do Código Eleitoral. Essa irregularidade prevê penas de até quatro anos de 
reclusão e abertura de inquérito policial. As investigações proseguem para a apuração 
total dos fatos. A prefeitura de Juazeiro do Norte sabe que esse crime eleitoral atrapalha 
à reeleição do prefeito Arnon.  

 PF prepara desembarque no Cariri
A informação de que a Policia Federal fará mais uma operação no Crajubar tem tirado o 
sono dos políticos da região. Apesar de dada como certa, a vinda dos agentes da PF e do 
Ministério Público Federal ameaça mudar destinos eleitorais com prisões. Quem mais 
teme essa nova operação é a turma da organização social Aceni, que está enrolada num 
escândalo nacional de superfaturamento e de envolvimento com a facção paulista. No 
Cariri, existem também inquéritos abertos em Juazeiro do Norte, onde a PF investiga, 
entre outros, a compra de livros paradidáticos pela Secretaria de Educação do Município. 
Na última semana, agentes da PF estiveram no Crato cumprindo mandatos de busca 
em comitês de campanha e em Caririaçu, onde o prefeito Edmilson Leite precisa abrir 
o olho, pois sua situação é complicada com seguidas denúncias de compras de votos. 
Em Barbalha, a PF investiga pessoas ligadas a disseminação de “fake news”. O que não 
falta é escândalo para a PF investigar na região.

Senador Cid Gomes está procurando emissoras de rádios no Cariri para sua rede de 
rádio do ódio, a Bozonews.  
Com reeleição complicada de Ildsser Oliveira, ex-senador Eunício Oliveira se mudou 
para Lavras da Mangabeira.  
Na retomada da amizade de Lula com Ciro, os FGs deram ao PT a presidência da 
Assembleia.  
Ciro está convencido que Sarto está eleito prefeito de Fortaleza. O favorito para 
sucedê-lo será do Cariri.  
Há dois nomes: Guilherme Landim, do PDT e Fernando Santana, do PT. 
Guilherme  era o favorito de Cid. Porém, perde força com a volta da amizade de Lula 
e Ciro.  
Agora, com lugar dado ao PT, quem é mais cotado é deputado Fernando Santana.  
A opinião geral sobre o debate dos candidatos a prefeito de Juazeiro Norte: não 
foi decisivo na escolha do futuro do prefeito. Serviu para a criação de memes e 
divulgação de fake news.  
Agora, é fato que o governador Camilo não gostou das críticas de Arnon ao 
Governo do Estado pela falta de medicamento. Sua fala que a Prefeitura compra 
remédios, mas o mesmo não faz Governo do Estado, pegou mal no Abolição.  
Governador também ficou chateado por não ter sido citado como um dos 
responsáveis pela obra do bondinho. Arnon só deu crédito ao presidente Bolsonaro.  
Mesmo assim, Camilo gravou vídeo apoiando Arnon e desautorizando o candidato 
Nelinho Freitas, que estava em sua propaganda se declarando aliado do Governador. 
Não é aliado.  
Em Juazeiro do Norte, chamou a atenção o enfrentamento entre militantes pagos 
durante a semana. Houve fechamento de ruas e brigas.  
Militantes de Arnon e Nelinho se enfrentaram na quinta-feira, nas imediações do 
shopping. A tensão atrapalhou o trânsito e assustou.  
Desculpe a ignorância, a Polícia Federal ainda irá dar o ar da graça em Juazeiro do 
Norte antes das eleições de 15 de novembro?

GLÊDSON VIRA ALVO DE FAKE NAS REDES SOCIAIS 
Um debate entre os candidatos de Juazeiro do Norte, na sexta-feira, movimentou 
as redes sociais durante o fim de semana. Aliados dos postulantes se digladiaram 

sobre quem venceu o debate e acabaram se excedendo nos comentários. A 
discussão motivou fake news e deve ser investigada pela Polícia Federal. Tudo por 
que o candidato do Podemos, Glêdson Bezerra, assumiu ter votado no presidente 

Jair Bolsonaro no segundo turno. Glêdson tem sido vítima de perseguição ao sofrer 
com peças de sua campanha transformadas, incluindo a imagem do presidente 
Bolsonaro. A ideia é ligar Glêdson a Bolsonaro para desgastá-lo. A divulgadora 

desses fakes é uma velha conhecida da PF,  Karol Matos. Um pedido de prisão dela 
pode ser decretado a qualquer momento. Karol é a Rainha dos Fakes no Cariri e 

trabalha para o prefeito Arnon Bezerra, que não deveria aceitar esse jogo sujo em 
sua campanha. Karol atrapalha a democracia das eleições de Juazeiro do Norte.

DISSE ME DISSE

Política

Argemiro Sampaio mantém foco
na geração de emprego e renda

BARBALHA

Robson Roque

O atual gestor barbal-
hense, Argemiro Sampaio 
(PSDB), tenta se reeleger 
para mais quatro anos de 
mandato, que segundo ele, 
vão permitir governar mel-
hor a partir de uma Câ-
mara de Vereadores mais 
favorável às suas deman-
das. Atualmente, Argemiro 
tem minoria no Legislativo 
municipal, o que resultou 
na desaprovação de alguns 
projetos encaminhados à 
apreciação dos parlamenta-
res. Ele classifica a relação 
com vereadores de oposição 
como o principal entrave de 
sua gestão. Entre as iniciati-
vas que não passaram pelo 
crivo dos parlamentares, o 
tucano cita o projeto para 
construção de uma orla com 
lago artificial na entrada 
do Município, a criação do 
programa Cartão Reforma e 
doação de 30 terrenos para 
instalação de empresas. 

“Se eu for eleito, não 
terei terceiro mandato. Aí 
acho que a pancada vai 
baixar para cima de mim, e 
o povo vai ver que eu quero 
é o bem da minha cidade. 
Não é projeto de poder e, 
sim, projeto de mostrar à 
cidade que quem trabalha 
e ama aquela terra, pode 
levá-la mais a frente”, ar-
gumenta. Diante deste 
cenário, o prefeito bar-
balhense revelou ter cos-
turado pessoalmente as 

alianças em torno de sua 
reeleição e, assim, man-
tém a expectativa de, caso 
eleito, obtenha maioria de 
nove a 10 do total de 15 
vereadores. Argemiro re-
vela que a geração de emp-
rego e renda é a principal 
proposta para um novo 
mandato. Ela começa, se-
gundo ele, com aperfei-
çoamento do turismo na 
cidade e depende de uma 

parceria com o Governo do 
Ceará.

“Sentar com o gover-
nador para a gente alin-
har o plano de geração de 
emprego e renda em nos-
sa cidade. Eu já consegui 
equalizar o social, que hoje 
é o mais forte do Cariri. 
Temos a saúde mais forte 
da região, com concurso, 
acabamos com greve, mel-
horamos equipamentos, 

fizemos a maior clínica, 
o Centro de Especialida-
des e Diagnósticos, que 
só uma particular pode 
chegar perto”, diz Arge-
miro. O prefeito acrescen-
ta que tudo o que fez no 
atual mandato foi voltado 
para o “alicerce”. “O que 
precisamos agora? Sentar 
com o Governo do Estado, 
equalizar um projeto de 
turismo para o Balneário 
do Caldas. Eu tenho um 
plano. Quero essa parceria 
com o governador Camilo, 
que tem dois anos ainda”, 
explica Argemiro. 

Ainda sobre propostas, 
o candidato diz manter os 
pés no chão, “sem prome-
ter mais do que podemos 
cumprir”, e ressalta a ne-
cessidade de diálogo com 
lideranças e de busca por 
recursos para investimen-
tos. “Barbalha bateu o re-
corde. Foram mais de 200 
mil metros de calçamen-
to. Isso é coisa de cidade 
grande. Mais cerca de 40 
mil metros de asfalto. Bar-
balha ganhou nessa gestão 
em todos os aspectos”, con-
sidera. O gestor enfatiza, 
ainda,  projetos vistos como 
carros-chefe de sua gestão, 
voltados à saúde e ao soci-
al. Entre eles, estão 1.600 
famílias beneficiadas com 
gás de cozinha e outras que 
receberam terrenos para 
construção de casa própria, 
além de ter zerado filas para 
cirurgias. 

Divulgação

“SENTAR COM O GOVERNADOR PARA A GENTE 
ALINHAR O PLANO DE GERAÇÃO DE 

EMPREGO E RENDA EM NOSSA CIDADE. EU JÁ 
CONSEGUI EQUALIZAR O SOCIAL, QUE HOJE 

É O MAIS FORTE DO CARIRI. 
ARGEMIRO SAMPAIO - PSDB

Divulgação

ÓRGÃOS de fiscalização fecham cerco para que candidatos cumpram decretos relacionados à covid-19
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Candidato à reeleição 
em Juazeiro do Nor-
te, o prefeito Arnon 

Bezerra (PTB) é presidente 
estadual do PTB, foi depu-
tado estadual e federal. Ar-
non aponta como principais 
ações para um novo manda-
to a geração de emprego e 
renda e a requalificação do 
setor da saúde. A motivação 
estaria nas incertezas sobre 
o que vem depois da pan-
demia do coronavírus (co-
vid-19). “Temos muito a fa-
zer por Juazeiro. Nenhuma 
cidade está pronta e Juazei-
ro segue o mesmo caminho”, 
disse Arnon, ressaltando 
que iniciou seu mandato re-
estruturando a cidade e seus 
equipamentos disponíveis.

Arnon aponta a capacita-
ção profissional como uma 
demanda de empresários 
do Município e defende que 
essa habilitação deve abran-
ger jovens e adultos, valori-
zando o trabalho, a tecnolo-
gia e a inovação. Ele aponta 
a escola em tempo integral 
como um dos meios para 
essa formação. “Vamos criar 
possibilidades de formação 
contínua, livrando os jovens 
dos caminhos da margina-
lidade”, disse. Ainda sobre 
ações para geração de em-
prego, Arnon fala na requa-
lificação da área do Centro 
de Apoio aos Romeiros, com 
a criação de um polo turísti-
co, gastronômico e amplia-
ção do administrativo.

Sobre a saúde, Arnon en-

fatizou que a pandemia mos-
trou para o mundo o quanto 
somos frágeis. “Vamos me-
lhorar a qualidade e a quan-
tidade dos equipamentos”, 
destacou o prefeito, ressal-
tando a estrutura hospitalar 
já existente e que necessita 
de requalificação. Na edu-
cação, o prefeito destacou 
grandes investimentos na 
capacitação dos professores 
e no melhoramento da estru-
tura física, feitos para alcan-
çar melhores resultados. Ar-

non garante que em um novo 
governo as ações avançarão 
com mais investimentos.

Sobre a infraestrutura, 
Arnon disse que vai criar 
uma estrutura que permita 
Juazeiro do Norte ter me-
lhor mobilidade urbana, 
como a requalificação de 
ruas, calçadas e praças, ar-
borização e espaços de lazer. 
“Temos projetos importan-
tes para a infraestrutura. Os 
recursos estão garantidos 
para drenagens, saneamen-

to básico e abastecimento de 
água”, informou. O prefeito 
aponta como necessidade as 
parcerias com Governo do 
Estado e em Brasília, para 
angariar mais recursos.

Ao analisar o turismo de 
Juazeiro, Arnon disse ter 
projeto para potencializar as 
romarias. “O romeiro já vem 
pela fé e a gente quer mos-
trar o potencial da nossa in-
dústria, do nosso comércio, 
dos nossos serviços, para ge-
rar emprego e renda”, disse. 
Para isso, Arnon disse contar 
com a Arena Romeirão e o 
teleférico. Na cultura, o can-
didato diz que vai promover 
uma valorização dos artistas 
locais. “O que temos aqui 
é um espetáculo com áre-
as amplas, equipamentos e 
grandes profissionais”, disse. 
Segundo Arnon, parte deste 
projeto já está acontecendo 
com a “Quarta-feira Cultu-
ral”, no Memorial Padre Cí-
cero, dando espaço a todas 
essas atividades culturais.

Sobre a zona rural, Arnon 
disse que vai disponibilizar 
tecnologia para melhorar a 
eficácia da produção e dos 
serviços. “Vamos proporcio-
nar o conhecimento neces-
sário ao homem do campo, 
para ele trabalhar menos e 
agregar mais valor ao seu 
produto”, disse. “É com es-
sas ações que queremos 
continuar esse crescimento, 
com o desenvolvimento que 
Juazeiro experimenta,” fina-
lizou Arnon.  

Política

Chapada
MADSON VAGNER

Desvio de finalidade
A disputa em Caririaçu está tomando o rumo das denúncias. O prefeito 
Edmilson Leite (PDT) foi denunciado pelo ex-vereador e ex-vice-
prefeito, Luizinho do Vale, por desvio de finalidade nos gastos das 
verbas para o combate à covid-19. A denúncia, protocolada no dia 19 
na Policia Federal (PF), em Juazeiro do Norte, aponta gastos de R$ 1,1 
mil das verba para aquisição de esterco de gado. A denúncia pede uma 
investigação federal para outros pagamentos, igualmente denunciados 
por desvio de finalidade. Luizinho fala em ausência de prestação contas 
e acusa o prefeito de fazer política com os recursos. Edmilson estaria 
anunciando investimentos contra a covid-19 somente em janeiro de 
2021, com promessas de criação de UTIs. Elas serviriam apenas para 
angariar votos para sua reeleição. A denúncia merece atenção da PF.
 

Compra de votos
E o prefeito de Caririaçu, Edmilson Leite (PDT), tem sido cobrado pela 
população a explicar uma operação da Polícia Federal, no dia 19, contra 
a compra de votos. Apesar da PF não revelar a coligação que está sendo 
investigada, a oposição garante que o candidato não pertence ao seu 
grupo. Edmilson está calado e sofre com o desgaste. A operação realizou 
mandados busca e apreensão no sitio Lourenço, onde foi constatada a 
prática criminosa. Apesar da troca de votos por materiais de construção, 
não houve prisões. A expectativa é que as investigações sigam e as 
punições aos envolvidos sejam anunciadas em breve. A reação dos 
apoiadores de Edmilson é de apreensão. Nas campanhas de João Marcos, 
Kassyana Feitosa e Bosco Machado, o semblante é de tranquilidade.

Sem candidato
A disputa interna entre os petistas de Salitre acabou derrotando o próprio 
partido. O PT local, no poder hà16 anos, está sem candidato. Uma decisão 
da juíza eleitoral Carliete Roque Gonçalves impugnou os dois nomes em 
disputa. Rachado, o partido acabou com duas candidaturas a prefeito, 
depois da impugnação de Agenor Ribeiro. Com a saída do páreo, Agenor 
tentou emplacar uma chapa com o irmão, Manoel Filho Ribeiro e a esposa 
Eliane Batista Pereira. A decisão foi barrada pelo prefeito Rondilson Ribeiro, 
que anunciou a candidatura de Edicarlos Dias, então candidato a vice na 
chapa de Agenor. A juíza justificou a decisão afirmando que o candidato 
de Agenor perdeu os prazos para o pedido de candidatura e que o nome 
de Edicarlos está sob intervenção do Diretório Estadual. Com o PT fora, 
Salitre tem apenas uma candidatura, a de Dodo de Neoclides, do Pros. 

Dono do poder
Na política, há quem se ache dono do poder, quando o assunto é cargo 
público. Mas, em Salitre, essa máxima é outra: o ex-prefeito Agenor 
Ribeiro tem a certeza que é o dono de Salitre. Foi impugnado pela 
Justiça, não aceitou a substituição feita pelo grupo - hoje liderado 
pelo prefeito Rondilson Ribeiro, recusando-se a apoiar Edicarlos Dias, 
então vice na sua chapa. Truculento, Agenor já tinha imposto sua 
candidatura, mesmo sabendo dos riscos de ficar de fora. Tinha medo de se 
enfraquecer e acabou levando o grupo ao rompimento. Segundo aliados 
de Rondilson, Agenor passou por cima de um acordo anterior. Além da 
chapa caseira, Agenor candidatou outros parentes para a Câmara. Na 
cidade, a avaliação é que a sede de poder de Agenor não tem limites.

Sem acordo
Com mais uma candidatura impugnada pela Justiça Eleitoral, o ex-prefeito 
de Aurora, Carlos Macedo (PSB), vai continuar apostando em chapa 
própria. Carlos Macedo lançou a candidatura da sua mulher, Glória Maria, 
com o artista popular Nelinho do Repente na vice. Havia a expectativa 
de que Carlos Macedo analisasse a possibilidade de uma aliança com 
o outro candidato da oposição, Marcone Tavares (PSD), o que não 
aconteceu. A avaliação é que a divisão favorece ao candidato da situação, 
o ex-prefeito Adailton Macedo (MDB), que teve seu registro deferido 
no dia 29, quando o Tribunal Regional Eleitoral negou recurso contra o 
seu registro. Adailton era acusado de participar ativamente da gestão 
do prefeito Júnior Macedo, mesmo depois de ter pedido afastamento. A 
base de Adailton comemora a decisão a seu favor e contra Carlos Macedo.  

Enquanto isso...
... As campanhas eleitorais na região do Cariri estão sofrendo com 
as restrições estabelecidas pela justiça, sob a alegação de dissemi-
nação do coronavírus (covid-19). Atendendo a pedidos do Ministério 
Público do Estado, no dia 28, as campanhas de Barro, Aurora e Santa-
na do Cariri foram notificadas para evitar eventos com aglomerações.   
... Em Barro, os candidatos Marquinélio Tavares (PSD), George Feitosa 
(MDB) e Damião Epitácio (PT) estão proibidos de promover carreatas, 
motocarreatas, passeatas, reuniões e comícios. Candidatos e coliga-
ções não podem promover ou, sequer, induzir eventos e atos públicos 
de campanha. Em caso de descumprimento, a multa é de R$ 30 mil.   
... Em Aurora, a decisão é bem parecida. Entre os eventos proibidos 
estão comícios, reuniões, carreatas, motocadas, passeatas e adesiva-
ços. A diferença é a multa que pode chegar em R$ 50 mil e tem base 
no maior risco que a está exposta. Os candidatos Adailton Macedo 
(MDB) e Marcone Tavares (PSD) têm se mostrado mais desobedientes.   
... Já em Santana do Cariri, o cenário é ainda pior. Com os casos de co-
vid-19 aumentando, Pedro Henrique (MDB), Dr. Samuel (DEM) e Vicente 
Brilhante (PDT) podem ser multados em R$ 100 mil. Na mira da justiça: 
comícios, carreatas, caminhadas, cavalgadas e passeatas. Em todos os ca-
sos, os candidatos não precisam estar presentes para se configurar o crime.

CONTROL C, CONTROL V  
O prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues (PT), candidato à reeleição, 
parece alheio às construções intelectuais. Demonstra ser mais adepto a 
facilidade do “control C, control V”. E foi o que ele fez com o seu projeto 

de governo que está sendo apresentado à Justiça e a população de 
Altaneira. O projeto de Dariomar é um plágio do projeto de um candi-

dato a prefeito do Solidariedade no Espirito Santo. Os dois planos estão 
sendo comparados nas redes sociais e as semelhanças são inconteste. 

O detalhe é que o do Espirito Santo se refere a eleição de 2016. A ironia é 
que apoiadores de Dariomar estavam criticando e até desqualificando 

o plano apresentado pela candidata da oposição Ana Késia (PDT). 
Durante um debate entre os candidatos, no dia 25, Dariomar se limitou 

a dizer que Kásia não mora na cidade. Parece que esqueceu de ler o pró-
prio projeto para apresentar propostas, mesmo que fossem plagiadas. 

PROPOSTAS

Arnon Bezerra aposta na 
requalificação da saúde

JUAZEIRO

Divulgação

“VAMOS CRIAR POSSIBILIDADES DE FORMAÇÃO 
CONTÍNUA, LIVRANDO OS JOVENS DOS CAMINHOS 

DA MARGINALIDADE.  

ARNON BEZERRA - PTB

Arthur de Zé Adega quer reforma
administrativa na Prefeitura

CRATO

Robson Roque

Escolhido candidato a 
prefeito a apenas 10 horas 
da convenção, Arthur Go-
mes de Matos (PSL) sub-
stituirá o pai dele, o ex-pre-
feito Zé Adega, nas eleições 
municipais deste ano. Suas 
principais propostas in-
cluem uma reforma admi-
nistrativa na Prefeitura de 
Crato, igualmente uma re-
formulação em taxas de im-
postos no Município e mo-
dificar a estrutura de gestão 
da companhia que gerencia 
os serviços de água e esgoto 
no Município. Prometendo 
uma campanha com pro-
postas no lugar de ataques, 
ele critica a maneira pela 
qual o ex-prefeito Zé Adega 
foi retirado da disputa de-
ste ano.

“Foi uma tristeza, no co-
meço, por saber que meu 
pai foi retirado de uma for-
ma tão antidemocrática, 
mas depois foi uma alegria. 
Tivemos a missão de res-
gatar alguns valores que o 
Crato perdeu durante algu-
mas gestões e, missão dada, 
é missão cumprida. Vamos 
enfrentar e estamos muito 
otimistas”, diz Arthur que, 
nas urnas, será Arthur de 
Zé Adega, em referência ao 
pai. Ele promete uma cam-
panha propositiva e rejeita 
ataques pessoais. “Vamos 
atacar erros de gestão”, ar-
gumenta. Contudo, tece 
críticas ao governador Ca-
milo Santana (PT), a quem 

acusa de interferir na reti-
rada de Zé Adega do plei-
to deste ano. “Quem deve 
escolher seus representan-
tes é o povo. Não gostamos 
desses conchavos, acordos 
vindos do próprio governa-
dor que ajudamos a eleger. 
Esse tipo de política, outras 
cidades podem até compor-
tar, mas o Crato não aceita 
isso, isso não combina com 
o nosso povo”.

Como principal propos-
ta, ele pretende reformular 

a Prefeitura de Crato ad-
ministrativamente. “Vai ser 
uma faxina geral na Prefei-
tura. A Prefeitura do Crato 
não vai ser, se eleito for, 
mais de uma família ou de 
um grupo político. A popu-
lação vai ser dona da Pre-
feitura, dona das decisões. 
Vamos sentar e ver com a 
própria população o que a 
cidade está necessitando. 
Então, acabou a história 
de empreguismo porque é 
amigo ou família de prefei-

to. A prefeitura vai passar 
por um pente fino”, prome-
te. Arthur cita, ainda, como 
projetos a construção de 
arenas esportivas em todos 
os bairros e um mercado 
do artesanato, localizado 
ao lado da imagem de Nos-
sa Senhora de Fátima, no 
Bairro Barro Branco, além 
de um plano de moradias 
populares em loteamentos.

A gestão da Sociedade 
Anônima de Água e Esgoto 
do Crato (Saaec) também é 
alvo de críticas de Arthur. 
Ele relata que a companhia, 
assim como outros setores 
da máquina pública craten-
se, “não foi criada para trazer 
benefício para a sociedade, 
mas, sim, uma garantia de 
reeleição. Isso dá um custo 
enorme”. Uma das propos-
tas do candidato para redu-
zir as despesas da Saaec é a 
construção de um parque de 
energia solar, que abasteça a 
necessidade de energia para 
o bombeamento de água. A 
medida, segundo Arthur, 
além de reduzir gastos, tem 
potencial de diminuir o pre-
ço da tarifa de água munici-
pal. “Se a Saaec é uma emp-
resa cratense, ela tem que 
servir ao povo do Crato. Ela 
não ter que explorar o nosso 
povo”, conclui. A reabertu-
ra de escolas, especialmen-
te na zona rural, também é 
alvo do candidato. Arthur 
ainda defende união com os 
governos estadual e federal 
para a busca de aportes fi-
nanceiros. 

Divulgação

“VAMOS SENTAR E VER COM A PRÓPRIA 
POPULAÇÃO O QUE A CIDADE ESTÁ NECESSITANDO. 

ENTÃO, ACABOU A HISTÓRIA DE EMPREGUISMO 
PORQUE É AMIGO OU FAMÍLIA DE PREFEITO. 

ARTHUR DE ZÉ ADEGA - PSL



5REGIÃO DO CARIRI, DE 03 A 09 DE NOVEMBRO DE 2020

to básico e abastecimento de 
água”, informou. O prefeito 
aponta como necessidade as 
parcerias com Governo do 
Estado e em Brasília, para 
angariar mais recursos.

Ao analisar o turismo de 
Juazeiro, Arnon disse ter 
projeto para potencializar as 
romarias. “O romeiro já vem 
pela fé e a gente quer mos-
trar o potencial da nossa in-
dústria, do nosso comércio, 
dos nossos serviços, para ge-
rar emprego e renda”, disse. 
Para isso, Arnon disse contar 
com a Arena Romeirão e o 
teleférico. Na cultura, o can-
didato diz que vai promover 
uma valorização dos artistas 
locais. “O que temos aqui 
é um espetáculo com áre-
as amplas, equipamentos e 
grandes profissionais”, disse. 
Segundo Arnon, parte deste 
projeto já está acontecendo 
com a “Quarta-feira Cultu-
ral”, no Memorial Padre Cí-
cero, dando espaço a todas 
essas atividades culturais.

Sobre a zona rural, Arnon 
disse que vai disponibilizar 
tecnologia para melhorar a 
eficácia da produção e dos 
serviços. “Vamos proporcio-
nar o conhecimento neces-
sário ao homem do campo, 
para ele trabalhar menos e 
agregar mais valor ao seu 
produto”, disse. “É com es-
sas ações que queremos 
continuar esse crescimento, 
com o desenvolvimento que 
Juazeiro experimenta,” fina-
lizou Arnon.  

Robson Roque

Há uma semana, alunos 
do terceiro ao oitavo anos do 
Ensino Fundamental pude-
ram retornar às aulas pre-
senciais em 44 cidades cea-
renses que integram a região 
de Saúde de Fortaleza. Ape-
nas estudantes do primeiro 
e segundo ano do Ensino 
Médio permanecem com 
estudo remoto naquela re-
gião. Com a ampliação, a ex-
pectativa para o Cariri é de 
permissão para reabertura 
gradual das escolas públicas 
e privadas ainda este ano. 
Secretarias de Educação de 
Juazeiro do Norte, Crato e 
Barbalha já possuem planos 
de reabertura prontos caso 
a permissão seja dada. Con-
tudo, como os Municípios 
podem tomar medidas mais 
restritivas do que o Esta-
do do Ceará, Secretarias de 
Educação podem decretar 
a permanência do ensino à 
distância, como será o caso 
de Juazeiro do Norte.

Secretária de Educa-
ção deste município, Maria 
Loureto relata que a pas-
ta se reuniu recentemente 
com o Conselho Municipal 
de Educação e a Associação 
das Escolas Particulares do 
Cariri para deliberar sobre 

o retorno das aulas presen-
ciais. “Entendendo todo o 
risco que o nosso aluno, nos-
so professor, e o nosso fun-
cionário poderá correr tendo 
em vista o retorno das aulas 
presenciais, continuarão es-
sas aulas à distância até con-
cluirmos o ano de 2020. Vá-
rias mesas de diálogos foram 
abertas, fizemos, na verda-
de, uma análise de cada si-
tuação, inclusive mapeando 
Juazeiro e elegendo aquelas 
localidades mais agredidas, 
o que nos levou a concluir 
que o ano de 2020 não ha-
verá mais aula presencial”, 
assegura Loureto.

Em Crato, a secretária 
Germana Brito é enfática 
ao dizer que “ainda não é 
momento para isto” e acres-
centa que aguarda um posi-
cionamento do Governo do 
Ceará sobre a possível reto-
mada das atividades presen-
ciais nas escolas cratenses. 
Ela também cita que a Edu-
cação municipal promoveu 
“uma ampla discussão” com 
diversos segmentos, como 
alunos, pais de alunos e ser-
vidores, em comitês, para 
elaboração de um plano de 
retomada em cada escola. 
“Temos um plano com toda 
a estruturação de como se 
deve ter nesse início das 

aulas presenciais, mas não 
temos data ainda para isso. 
Estamos trabalhando de 
forma remota, desde março, 
e estamos, então, nesse diá-
logo permanente com a co-
munidade escolar e, princi-
palmente, com a Secretaria 
de Saúde, que sinaliza para 
a questão da segurança ou 
não de se fazer isso agora”, 

argumenta Germana. 
Barbalha também tem 

um plano de retomada para 
as aulas presenciais e tam-
bém aguarda decretos es-
tadual e municipal. O pla-
no, conforme a secretária 
de Educação de Barbalha, 
Fátima Teles, ajusta o foco 
para a segurança tanto dos 
estudantes como dos pro-

fessores e demais servidores 
das escolas. Contudo, a se-
cretária diz perceber que a 
comunidade escolar barba-
lhense prefere a modalidade 
de ensino híbrido, por meio 
da qual os alunos teriam 
atividades presenciais e vir-
tuais em dias ou semanas 
alternados, reduzindo, por-
tanto a presença nas escolas. 

“Quando fomos fazer esse 
plano, reunimos a comu-
nidade escolar. É algo que 
preparamos, mas também 
não está ao nosso alcance. 
Têm uns que querem voltar, 
outros que não. É por isso 
que existe a possibilidade do 
ensino híbrido, uma parte 
em casa e outra na escola”, 
diz Fátima Teles.

Ensino particular
A Associação das Esco-

las Particulares do Cariri 
(AEPC) atua em três frentes 
para a retomada das aulas 
presenciais. Na primeira, 
negociam a liberação de 
testes para detecção de co-
vid-19 nos funcionários das 
escolas. Segundo Edísio Be-
zerra, advogado da AEPC, a 
Secretaria de Saúde de Jua-
zeiro do Norte sinalizou po-
sitivamente para a liberação 
dos testes e serão realizadas, 
esta semana, reuniões com 
as secretarias de Crato e 
Barbalha. O segundo fator é 
a homologação de um plano 
para retorno das atividades 
presenciais, que será feito 
junto às secretarias de Saú-
de e Ministério Público do 
Ceará. O terceiro passo será 
conhecer a opinião dos pais 
dos alunos sobre o retorno 
das aulas presenciais.  

Vacinação fica abaixo da 
meta em Crato e Juazeiro

Rede municipal descarta retorno de aulas presenciais

POLIOMIELITE

CRAJUBAR

A Polícia Federal apreen-
deu máquinas do Programa 
de Aceleração do Crescimen-
to (PAC) que estavam sendo 
usadas na construção de uma 
estrada vicinal, num terreno 
particular do sítio Cachoei-
rinha, em Juazeiro do Norte. 
Acionada, a PF conduziu os 
equipamentos e funcionários 
à delegacia. Os agentes da 
PF encontraram santinhos 
de candidatos no maquiná-

rio apreendido. A apreensão 
foi relatada pela polícia ao 
Ministério Público Eleitoral 
(MPE). O órgão determinou 
o enquadramento da situ-
ação no crime eleitoral de 
captação ilícita de sufrágio, 
a popular “compra de votos”, 
previsto no artigo 299 do 
Código Eleitoral. A infração 
pode resultar em penas de 
até quatro anos de reclusão 
e abertura de inquérito po-

licial. As investigações pros-
seguem para a apuração dos 
fatos. PF e MPE apuram a si-
tuação para identificar quem 
teria praticado o crime.

A Prefeitura de Juazeiro 
do Norte se posicionou sobre 
o caso, por meio de uma nota 
assinada pela Secretaria Mu-
nicipal de Agricultura (Sea-
gri), pontuando que o serviço 
realizado no sítio Cachoeiri-
nha “era uma reivindicação 

antiga da comunidade para a 
abertura de uma estrada que 
deve melhorar a mobilidade 
de seus moradores”. A Seagri 
acrescentou que, “para a exe-
cução do serviço, houve uma 
contrapartida dos morado-
res, que fizeram o dorso da 
estrada, necessitando ape-
nas o serviço de terraplana-
gem, que foi realizado com 
maquinários que sempre são 
utilizados para a execução 

desse tipo de ação”.
Desta forma, ainda con-

forme a nota, o serviço de 
recuperação e aberturas de 
estradas é uma ação perma-
nente e contínua, realizada 
pela prefeitura de Juazeiro 
do Norte, através da Seagri, 
mediante solicitação da pró-
pria comunidade ou ainda de 
iniciativa própria da munici-
palidade. “Portanto, o serviço 
realizado no Sítio Cachoeiri-

nha é uma ação cujo objetivo 
é proporcionar melhor mo-
bilidade para os moradores e 
que possui respaldo legal, ou 
seja, sendo executado dentro 
do que a lei vigente permite”, 
finaliza a nota. Também há 
casos de compras de votos 
sob investigação em Crato 
e Caririaçu. Na quinta-feira 
(29) foram cumpridos man-
dados de busca e apreensão 
nas duas cidades. 

PF investiga possível compra de votos em Juazeiro 
MÁQUINAS DO PAC 

Joaquim Júnior

Equipes de saúde 
dos municípios que 
realizaram campa-

nha de vacinação contra 
a poliomielite, que pre-
vine a paralisia infantil, 
encontraram dificuldade 
para atingir as metas no 
prazo estabelecido pelo 
Ministério da Saúde. Até 
a última semana, quan-
do a campanha chegou ao 
fim, nem metade do total 
de crianças esperadas foi 
vacinada em municípios 
como Crato e Juazeiro do 
Norte. Em Barbalha, a 
meta ultrapassou 60%. O 
medo dos pais em levarem 
os filhos às Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS), por 
conta da pandemia de co-
vid-19, é apontado como o 
principal responsável pelo 
registro. Por fazer parte do 
calendário de vacinação, 
a imunização permanece 

sendo ofertada.
Juliana Saraiva, enfer-

meira da rede de Frios, em 

Crato, conta que o Municí-
pio tem um total de 7.829 
crianças, das quais a meta 

de 95% ainda está longe de 
ser alcançada. “Destaca-
mos a importância e refor-

çamos a necessidade dos 
pais levarem as crianças de 
um a cinco anos à unidade 

de saúde mais próxima, no 
horário de 7h30 às 11h30 e 
de 13 às 17h, com o objeti-
vo de garantir a vacinação 
e proteção contra a para-
lisia infantil”, enfatiza, ao 
afirmar que todo o proces-
so de vacinação é feito de 
forma segura e que a imu-
nização é importante para 
a saúde da criança.

Em Barbalha, Adriana 
Maria, da equipe de Imu-
nização, conta que a meta 
populacional no Muni-
cípio é de 3.960 crianças 
entre um e quatro anos de 
idade. Até a última quin-
ta (29), cerca de 2.400 
tinham recebido a imuni-
zação. “Vale ressaltar que 
estes dados são dinâmicos 
e de acordo com o recebi-
mento das unidades vaci-
nadoras são atualizados”, 
conta, ao enfatizar que as 
equipes seguem os proto-
colos e cuidados para evi-
tar a covid-19.  

Divulgação

NEM MESMO a metade da meta foi atingida em Crato e Juazeiro

Divulgação

SECRETARIAS de Educação temem aumento de casos

OFERTA de vacinas 
segue  ativa após 
término da campanhaMetropolitana

Arthur de Zé Adega quer reforma
administrativa na Prefeitura
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Samylla Alves

Juazeiro do Norte está 
ofertando testes para a co-
vid-19 nas Unidades Básicas 
de Saúde (UBS) apenas duas 
vezes por semana e diaria-
mente na Unidade Sentinela. 
A baixa oferta de testes tem 
incomodado algumas pesso-
as, que têm se deslocado até 
as UBSs e são informadas 
que o serviço não está sendo 
feito por livre demanda.

Na última semana, 
Thayse Costa procurou a 
UBS da Lagoa Seca e do 
José Geraldo da Cruz para 
realização do teste rápido, 
mas teve que voltar para 
casa sem fazer o exame, 
porque o teste só é oferecido 
duas vezes por semana e de 
acordo com o cronograma 
da unidade. “Desativaram 
as unidades descentraliza-
das de testes para covid-19 
e disseram que os exames 
seriam oferecidos nas uni-
dades de saúde, mas a gente 
vem e fica sabendo que não 
tem teste todos os dias. Eu 
não gostei dessa mudança”, 
desabafa Thayse Costa.

Em nota, a assessoria de 
imprensa da Secretaria de Saú-
de informou que os testes nas 
UBSs são feitos duas vezes por 
semana, de acordo com o cro-
nograma e demanda de cada 
unidade, e que diariamente o 
teste é ofertado na Unidade 
Sentinela, que funciona no 
Centro de Juazeiro do Norte. 
Segunda a pasta, a mudança 
foi provocada pela redução no 
número de casos de covid-19 e 
baixa procura por testes rápi-
dos no Município.

Em Crato, o teste rápi-
do é feito nas unidades de 
saúde, de segunda a sexta-
-feira. Na Unidade de Re-

ferência de Covid-19 é feito 
o teste rápido, sorologia e 
swab diariamente. Até o 
fechamento dessa matéria, 

Barbalha não informou se 
os testes estão sendo feitos 
diariamente ou ofertados 
em menor escala. 

AMIZADE de dois memorialistas de Juazeiro 
 rende acervo com mais de 100 mil itens

Acervo de Renato Casimiro e
Daniel Walker é doado à UFCA

MEMÓRIA DE JUAZEIRO

Joaquim Júnior

O ano era 1961. O local 
foi o então Ginásio 
Salesiano. Foi nessa 

época e nesse local que nas-
ceu uma das amizades mais 
importantes para a memória 
de Juazeiro do Norte: a de 
Renato Casimiro e Daniel 
Walker (já falecido), reno-
mados professores e memo-
rialistas caririenses. Ao longo 
de décadas, eles construíram 
um acervo com mais de 100 
mil itens, recém-doados à 
Universidade Federal do Ca-
riri (UFCA), que deve estar à 
disposição para acesso atra-
vés do Laboratório de Ciência 
da Informação e Memória 
(LACIM). No material, estão 
as mil primeiras edições do 
Jornal do Cariri, que estavam 
bem acondicionados, com 
capa dura e encadernação.

“Um jornal com a estru-
tura organizacional, redação, 
grande zelo editorial gráfico 
e uma antena permanente 
na comunidade é uma ferra-
menta imensa de desenvolvi-
mento para a comunidade. O 
Jornal do Cariri tem este per-
fil e, por isto, éramos e conti-
nuamos fiéis à sua vocação de 
nos interpretar e nos ajudar 
aos melhores dias”, enfati-

za Renato, ao destacar que a 
ideia é que tudo seja digita-
lizado para que o acesso seja 
bem facilitado. “A Academia 
tem interesses que cruzam 
com a trajetória do jornal. 
Por isto, certamente, a cole-
ção do Jornal do Cariri será 
de grande valia para que se 
possa recuperar fatos, dados 
e circunstâncias de um Cariri 
dos últimos 25 anos, pois não 
se pode continuar construin-

do o desenvolvimento de um 
povo esquecendo as etapas 
anteriores. Como vamos sa-
ber sobre os erros e acertos de 
então?”, questiona.

Como lembra Renato Ca-
simiro, foi no ano de 1963, 
ainda na terceira série, que 
ele e Daniel Walker tiveram 
maior aproximação, sobre-
tudo pela redação conjun-
ta do jornal mural e pelo 
serviço de autofalantes que 

criaram. A curiosidade deles 
sobre Juazeiro nasceu ao se-
rem apresentados ao escritor 
Ralph Della Cava, que estava 
pesquisando no arquivo dos 
salesianos sobre o Padre Cí-
cero. No ano de 1967, quan-
do Renato residia em For-
taleza, ele resolveu fazer um 
arquivo fotográfico – projeto 
que recebeu apoio de nomes 
juazeirenses como Amália 
Xavier, Assunção Gonçalves 

e Raimundo Gomes. “Daniel 
foi solidário a isto e fizemos 
juntos, já preparando uma 
exposição fotográfica de Jua-
zeiro Antigo, coisa que acon-
teceu de fato em 1970. E foi 
grande sucesso, embora só 
tivéssemos, na época, 200 
fotografias”, conta

A partir daí, o trabalho 
evoluiu e, além de fotografias, 
foram acrescidos ao acervo 
itens de literatura de cordel, 

livros, folhetos, boletins, jor-
nais, revistas, documentos, 
objetos antigos, áudio, vídeo, 
cinema, originais de livros e 
pesquisas, artigos científicos 
e culturais, etc. Somente de 
xilogravuras há cerca de 17 
mil imagens. Quando inicia-
ram a pesquisa sobre jornais 
da cidade, mais de 50 jornais, 
entre 1909 e 1970, tinham 
sido editados. Atualmente, a 
coleção tem mais de 780 títu-
los, que inclui até jornais es-
colares, todos catalogados em 
mais de 400 páginas. O arqui-
vo físico de fotografias passa 
de seis mil unidades, enquan-
to o digital possui mais de 
30 mil. “Somos gratíssimos, 
eternamente agradecidos à 
atitude do magnífico reitor da 
UFCA, prof. Ricardo Ness, ao 
seu pro-reitor de Cultura, pro-
fessor Weber dos Anjos, e de 
seus professores e técnicos, a 
quem também agradecemos 
na pessoa da coordenadora 
do LACIM, professora Ariluci 
Goes. Devemos a eles o aco-
lhimento e o andamento do 
propósito que nutríamos, há 
uns 50 anos de intenso e pra-
zeroso trabalho. Felizmente, 
uma grande compensação”, 
finaliza Renato Casimiro. 

DOAÇÃO contou com membros da UFCA, Casimiro e familiares de Walker 

Metropolitana

Gabriel Souza - Docom-UDCA

PANDEMIA

Testes para a covid-19 deixam
 de ser oferecidos diariamente

APENAS a Unidade Sentinela está ofertando o teste para a covid-19 diariamente em Juazeiro do Norte

Divulgação

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: RUTINALDO RODRIGUES DA SILVA, 
brasileiro, solteiro, técnico em enfermagem, filho de Almir Rodrigues da 
Silva e de Raimunda Rodrigues da Silva, portador da cédula de identidade 
RG sob o nº 22.396.456-6, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 116.0706108-36, 
residente e domiciliado na Rua Hermenegildo Firmeza, nº 05, bairro Centro, 
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 Sargento 
George Teles Sampaio, com uma área total de 427,20,00m2, contendo as 
seguintes características: limita-se ao NORTE, com a Vila Torta; ao SUL, 
com a Rua Sargento George Teles Sampaio; ao LESTE, com a propriedade 
de Joaquim Alves Duarte; e ao OESTE, com o imóvel de Maria Vanúsia 
Alves Brioso”. 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 vinte e seis(26) 
dias do mês de Outubro do ano 2020.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST / UNIDADE B Nº 91

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 013/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que a concorrência 
para contratação de empresa especializada no serviço de confecção de prótese dentária 
e aparatologia para tratamento ortodôntico e ortopédico funcional dos maxilares, sob 
demanda, para atender às necessidades da clínica odontológica do SEST – Unidade B nº 91, 
situado na Av. Padre Cícero, nº 4.400, São José, Crato/CE foi considerada DESERTA. Informa 
também que realizará nova sessão de recebimento dos envelopes contendo a documentação 
de habilitação e a proposta comercial no dia 19/11/2020, às 09h30min. Para retirada do edital 
e acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se a Unidade no endereço 
supramencionado ou através do e-mail: licitacao.b091@sestsenat.org.br.

Wid Wiron Silva Leite
Presidente da Comissão de Licitação
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Acervo de Renato Casimiro e
Daniel Walker é doado à UFCA

livros, folhetos, boletins, jor-
nais, revistas, documentos, 
objetos antigos, áudio, vídeo, 
cinema, originais de livros e 
pesquisas, artigos científicos 
e culturais, etc. Somente de 
xilogravuras há cerca de 17 
mil imagens. Quando inicia-
ram a pesquisa sobre jornais 
da cidade, mais de 50 jornais, 
entre 1909 e 1970, tinham 
sido editados. Atualmente, a 
coleção tem mais de 780 títu-
los, que inclui até jornais es-
colares, todos catalogados em 
mais de 400 páginas. O arqui-
vo físico de fotografias passa 
de seis mil unidades, enquan-
to o digital possui mais de 
30 mil. “Somos gratíssimos, 
eternamente agradecidos à 
atitude do magnífico reitor da 
UFCA, prof. Ricardo Ness, ao 
seu pro-reitor de Cultura, pro-
fessor Weber dos Anjos, e de 
seus professores e técnicos, a 
quem também agradecemos 
na pessoa da coordenadora 
do LACIM, professora Ariluci 
Goes. Devemos a eles o aco-
lhimento e o andamento do 
propósito que nutríamos, há 
uns 50 anos de intenso e pra-
zeroso trabalho. Felizmente, 
uma grande compensação”, 
finaliza Renato Casimiro. 

Informe Publicitário
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Cultura

Corrida deve reunir 200 
atletas em Jamacaru
Samylla Alves

Estão abertas as ins-
crições para a cor-
rida Outdoor Run, 

etapa Jamacaru. O evento 
esportivo acontecerá no 
dia 29 de novembro e deve 
reunir 200 atletas. A prova 
contará com percursos de 
cinco, 12 km e 24 km. Para 
evitar aglomeração serão 
disponibilizadas várias lar-
gadas e a entrega das me-
dalhas para os participan-
tes acontecerá através do 
sistema drive-thru.

O organizador da corri-
da, Sandro Rafael Decker, 
explica que a prova foi pen-
sada para atender tanto 
aqueles que estão iniciando 
na corrida, como também 
aos atletas mais experien-
tes. “Estamos disponibili-
zando três percursos para 

atender vários públicos e 
serão tomados vários cui-
dados, como uso da másca-
ra antes e após o percurso. 
Orientamos os inscritos a 
manterem distanciamen-
to e se dispersarem após a 
conclusão da prova”, expli-
ca Sandro Rafael Decker.

O gerente operacional 
Ramon de Oliveira já se ins-
creveu e está ansioso. “Eu 
costumo participar de pro-
vas de trail run em vários 
estados. Durante a pande-
mia eu treinei, participei 
de algumas provas virtuais 
e, agora, com o retorno das 
competições presenciais, 
essa vai ser a minha segun-
da prova. Tenho uma pro-
va no início de novembro, 
na Paraíba, e na sequência 
faço a etapa de Jamacaru, 
no dia 29 de novembro”, ex-
plica Ramon de Oliveira.  
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Travessa Sulino Duda, 59 - Bairro Santa Teresa - Juazeiro do Norte - CE

Peça já seu orçamento sem compromisso

CERVEJARIA PETRÓPOLIS DA BAHIA LTDA
CNPJ: 15.350.602/0022 - 70

Torna público que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade de Barbalha - AMASBAR, a licença de ope-
ração nº 2310-01/2019, com validade de 09 de outubro de 
2024, para a atividade de Armazenamento e Distribuição de 
produtos não perigosos, localizada na Av. Leão Sampaio, nº 
5269, Mata dos Limas, Barbalha - CE. Foi Determinado o Cum-
primento das Exigências Contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMASBAR.

AGRONORTE INDÚSTRIA E COMERCIO 
DE ALIMENTOS PARA ANIMAIS

CNPJ: 26.044.150/0001-90

Torna publico que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente de Jua-
zeiro do Norte- AMAJU a Regularização de Licença de Operação nº 
158/2020 com validade de 22/10/2023 para fabricação de rações 
balanceadas e alimentos preparados para animais na cidade de 
Juazeiro do Norte na Alameda Espanha, nº 58, Bairro Lagoa Seca. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de Licenciamento da AMAJU
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O Bel. Bruno Oliveira Ornelas, tabelião Titular do Cartório do Segundo Oficio de Registro de 
Imóveis deste município de Jardim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, faz saber a 
todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante esta Serventia se 
processam os autos de uma Ação de Usucapião - Extrajudicial, Processo de Nº 018/2020, Requerido 
por MARIA NILZETE DE OLIVEIRA. Em relação ao imóvel: TERRENO COM FORMATO REGULAR, COM 
18,15 M (DEZOITO METROS E QUINZE CENTÍMETROS) DE FRENTE AO NORTE COM A RUA MARIA 
VANDA NEVES PEREIRA DA LUZ; POR 22,60 M (VINTE E DOIS METROS E SESSENTA CENTÍMETROS) 
DE COMPRIMENTO AO OESTE COM A AV. SR. JOÃO DA LUZ; POR 18,15 M (DEZOITO METROS E 
QUINZE CENTÍMETROS) DE FUNDO AO SUL COM O SR. JOSÉ WILSON RORIZ; E COM 22,60 M (VINTE 
E DOIS METROSE SESSENTA CENTÍMETROS) DE COMPRIMENTO AO LESTE COM O SR. JOSÉ WILSON 
RORIZ, ENCERRANDO O PERÍMETRO COM 81,50 M (OITENTA E UM METROS E CINQUENTA 
CENTÍMETROS) E COM UMA ÁREA TOTAL DE 410,19 M² (QUATROCENTOS E DEZ METROS 
QUADRADOS E DEZENOVE DECÍMETROS QUADRADOS).. Usucapião na modalidade Ordinária, com 
tempo de posse de 06 anos. Determinou o Tabelião a expedição do presente com o fito de CITAR 
EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES E DESCONHECIDOS, acerca do inteiro teor da presente ação e 
de todos os seus termos e atos, para, querendo, contestar dentro do prazo de 15 (quinze) dias (art 
16 do provimento 65/2017 do CNJ), querendo, oferecer resposta escrita, sob pena de se presumirem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, implicando na anuência do pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião. E para que cheguem ao conhecimento da mesma, a 
fim de que posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado no 
átrio desta Serventia, bem como no átrio do Fórum desta Comarca, além de ser divulgado na 
imprensa local em concordância com as disposições legais. Cumpra-se. Dado/passado na cidade de 
Jardim-CE, aos 03/11/2020. Eu, Bruno Oliveira Ornelas, Tabelião Titular, que fiz digitar, subscrevo e 
assino em público e raso. 

 

_________________________________ 
Bruno Oliveira Ornelas 

Tabelião e Oficial de Registro 
 

A PROVA acontecerá em contato com a natureza, no dia 29 de novembro

Divulgação

22ª EDIÇÃO

Mostra Sesc de Culturas tem
programação 100% digital
Joaquim Júnior

Considerado um dos 
eventos culturais mais con-
solidados do Nordeste, a 
Mostra Cariri de Cultu-
ras chega à 22ª edição em 
2020. Diferentemente das 
anteriores, a atual ocorre de 
forma 100% remota, devido 
às orientações de distancia-
mento social por conta da 
pandemia de covid-19. Até o 
próximo domingo (08), cer-
ca de 100 grupos integram 
a programação, que englo-
ba linguagens como teatro, 
dança, circo, literatura e au-
diovisual, em ações que vão 
de bate-papos e exposições a 
shows musicais.

Sérgio Magalhães, su-
pervisor de Cultura do Sesc 
Juazeiro, conta que, inicial-
mente, a Mostra agregava 
grupos de teatro da região. 
“Com o passar do tempo, foi 
agregando outras lingua-
gens ao festival. E aí está 
como a gente conhece hoje: 
uma programação bastante 
diversificada, que valoriza 
e fomenta a cultura e a eco-
nomia do Cariri, fazendo 
movimentar esse caldeirão 
dinâmico que existe aqui na 
nossa região”, explica, ao ci-
tar que, desde março, com o 

início do período de isola-
mento social, o Sesc realiza 
programação on-line. Entre 
março e setembro foram re-
alizadas mais de 930 ações 
online, reunindo público su-
perior a 488 mil pessoas.

“A proposta para este ano 
de 2020 é justamente levar 
programação a partir das 
plataformas virtuais”, conta 
Sérgio, ao destacar que o pú-
blico pode conferir a progra-
mação a partir do canal do 
Sesc, no YouTube, e no perfil 

oficial da Mostra, no Insta-
gram. Além disso, um apli-
cativo está disponível para 
download com as datas e ho-
rários das ações. Enquanto a 
abertura contou com a pre-
sença de Fábio Carneirinho, 
Luiz Fidelis, Nonato Lima e 
Waldonys, o encerramento 
será sob o comando dos ce-
arenses Edmar Gonçalves e 
Bruna Ene, além da cantora 
Solange Almeida.

Os grupos de tradição, 
que normalmente integram 

cortejo, participarão da edi-
ção por meio de vídeos gra-
vados especialmente para a 
Mostra. Neles, serão exibi-
das a trajetória, as particu-
laridades e a memória dos 
Mestres da Cultura. Um dos 
destaques da programação 
é a visita virtual em 360º 
graus aos Museus Orgâni-
cos, iniciativa do Sesc que 
estabelece vínculo entre o 
legado histórico do saber 
dos mestres da cultura e as 
moradas deles. A parceria 
entre o Sesc Ceará e a Fun-
dação Casa Grande realiza 
programação voltada a dis-
cutir o processo de candida-
tura da Chapada do Araripe 
como Patrimônio da Huma-
nidade, com a participação 
de especialistas no assunto. 

Como lembra Sérgio, 
através das doações feitas 
por QR Code, as pessoas 
poderão contribuir com en-
tidades cearenses que serão 
beneficiadas com o recebi-
mento de itens de alimen-
tação. “As pessoas vão po-
der ajudar as milhares de 
instituições espalhadas pelo 
Ceará que o Sesc, a partir do 
Mesa Brasil, atende. Então 
é só conferir, ficar ligado na 
nossa programação, presti-
giar e participar”, finaliza. 

ARTISTAS do Ceará integram programação do evento

Cláudia Rodrigues


