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Candidatos de Camilo 
Santana garantem vitória 

em Crato e Barbalha
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APOIO DO GOVERNADOR 

GLÊDSON BEZERRA (PODEMOS)

VOTOS EM %

38,18% 50.715
VOTOS VÁLIDOS

Thiago Sousa

VOTOS EM %

53,87% 19.900
VOTOS VÁLIDOS

Divulgação

GLÊDSON BEZERRA  
Nasce um novo líder no Cariri
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GLÊDSON BEZERRA  
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VOTOS EM %

47,81% 30.898
VOTOS VÁLIDOS

Divulgação

ZÉ AILTON BRASIL  (PT) DR. GUILHERME  (PDT)

Potengi elege primeiro prefeito do PSOL no Ceará
POLÍTICA | PÁG. 4   

EDSON VERIATO

O agricultor Edson Veriato (PSOL) foi eleito prefeito de Potengi, com 3.457 votos –  58,89% do total registrado. Sua concorrente, a atual prefeita Alizandra Gomes (PT), 
contabilizou 2.318 votos (39,49%). Com o resultado, Edson se torna o primeiro prefeito do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) no Ceará.



REGIÃO DO CARIRI, DE 17 A 23 DE NOVEMBRO DE 20202

O POLÍTICO que não tem ações voltadas 
para o nosso setor, desconhece a importância 
do comércio para o desenvolvimento e para 
a economia da nossa cidade.
ZENILDA DE SENA -  PRESIDENTE DA CDL JUAZEIRO 

“ “

Opinião

CARTA
O resultado das eleições no Cariri mostra 
que, na maioria das cidades, a disputa foi 
polarizada. Com pequenas margens de 
diferença, foram eleitos prefeitos que assumirão, 
pela primeira vez, os cargos no executivo. Agora, 
eles devem colocar em prática tudo o que foi 
prometido durante a campanha e lembrar do 
compromisso firmado com o povo.

HENRIQUE PAULINO – 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

Esqueci a televisão ligada enquanto 
ordenava os garatujos da presente escre-
vedura e, mesmo priorizando a atenção 
ao que escrevia, foi possível ouvir em cur-
to espaço de tempo o desfile de notícias 
lúgubres atinentes ao coronavírus, à cor-
rupção e às disputas eleitorais que se de-
senvolvem em nosso país. Quanto à com-
petição eleitoral brasileira, as manchetes 
giram num proscênio fúnebre onde des-
filam  notícias de assassinatos, seques-
tros, roubos, tráfico de drogas, prisões de 
candidatos em disputa eleitoral, tentati-
vas de mortes praticadas ou sofridas por 
esses candidatos, prisões em flagrantes 
por práticas de crimes eleitorais – sendo a 
compra de votos o mais grave deles, e por 

aí vão... Coronavírus, corrupção, política.
Fiz uma reflexão sobre a dimensão do 

mal que esses três moluscos acéfalos cau-
sam à humanidade. No caso específico do 
Brasil, onde também pulula o coronaví-
rus, esses dois vermes, corrupção e coro-
navírus, convivem em absoluta harmonia, 
sendo a primeira a árvore do mal, parceira 
do segundo. Grassam por todo país de-
núncias de desvios de verbas destinadas 
ao combate à pandemia. Alvitre-se, por 
oportuno, que não se trata de milhões. 
Tem-se notícias de administradores que 
“encomendaram” centenas de respirado-
res a quem sequer fabrica tais aparelhos.

Daqui a algum tempo termina a pan-
demia (esperamos) e ninguém foi preso 
– nem jamais será. Mas, se por um lado, 
alimentamos a expectativa de que o co-
ronavírus nos deixe em paz (vivos), por 
outro não vislumbramos qualquer réstia 
de esperança do extermínio da corrupção 
em nosso país. Pelo contrário, ela cresce 
e se expande, se sofistica e dorme confor-
tavelmente no berço esplêndido da impu-
nidade. Por conseguinte, o pleito eleitoral, 
sustentáculo que rege os ditames da de-
mocracia, transforma-se, com honrosas 

exceções, num jogo sujo (e violento), em 
que é cada vez mais difícil identificar os 
probos, que, graças a Deus, remanescem.

E nós, o povo, que temos a “arma” efi-
caz para limpar o trem fétido da corrupção, 
ignoramos a nossa autoridade enquanto 
cidadão, desdenhamos do nosso poder e 
embarcamos no mesmo vagão onde viajam 
os corruptos que chamamos de ladrão – e 
os abraçamos, com eles tiramos “self”, e 
postulamos uma “boquinha” para também 
enfiar a colher de pau no alguidá do angu 
de caroço da corrupção. É verdade (feliz-
mente) que diminuem os que agem assim, 
mas os nossos filhos, netos e bisnetos ainda 
inalarão essa podridão.

Quando o leitor estiver lendo o pre-
sente artigo, as eleições terão chegado ao 
final (onde não houver 2º turno). As ruas 
estarão sujas, muito sujas. O vento fará 
rolar pelo ar milhares de santinhos, al-
guns de candidatos vencedores, a maioria 
de candidatos derrotados. Nem uns nem 
outros se incumbirão da obrigação de 
limpar a rua que sujaram antes mesmo de 
assumirem seus respectivos cargos. Tor-
cemos para que o leitor tenha feito uma 
escolha consciente. 

CORONAVÍRUS, CORRUPÇÃOCORONAVÍRUS, CORRUPÇÃO
 E POLÍTICA E POLÍTICA

Dr. José Josival 
da Silva

EDITORIAL

O povo de Juazeiro do 
Norte mostrou a família 
Ferreira Gomes que na 
terra do Padre Cícero nin-
guém se curva ou cumpre 
às imposições do senador 
Cid Gomes.

Na cidade onde jamais 
um prefeito foi reeleito, 
Cid Gomes começou agir 
com suas imposições, antes 
mesmo do início das elei-
ções. Logo na largada, fez 
com que o pré-candidato 
Gilmar Bender fosse hu-
milhado e retirasse a sua 
candidatura, desistindo de 

concorrer à Prefeitura.
Não satisfeito, obrigou 

que o Partido Democrático 
Trabalhista (PDT) decla-
rasse apoio à reeleição do 
candidato Arnon Bezer-
ra, tudo a base do chicote, 
como se fazia nos tempos 
dos coronéis, em um pas-
sado quando tratava o 
povo como o seu rebanho 
eleitoral.

Assim, deu-se inicio a 
campanha eleitoral em 
Juazeiro do Norte, com o 
senador Cid Gomes man-
dando e desmando, deter-

minando quem era aliado 
e inimigo, desafiando à 
Justiça Eleitoral e colo-
cando em risco a vida do 
povo, somente para de-
monstrar a sua vontade de 
eleger o seu candidato Ar-
non Bezerra. 

O senador Cid Gomes es-
queceu que na terra do Pa-
dre Cicero o povo é liberto, 
e não aceita amarras.

E no domingo, dia 15 
de novembro, foi às urnas 
e mostrou ao senador Cid 
Gomes e ao Ceará que o 
Juazeiro do Norte não se 

ajoelha aos pés dos FGs: 
elegeu Glêdson Bezerra, 
mesmo com todas as ma-
nobras sujas de pesquisas 
fraudulentas e decisões 
judiciais obscuras.

Nada  disso impediu o 
povo de mostrar que sabe 
ser soberano e impor a sua 
vontade à Família Ferreira 
Gomes.

Desta forma, o povo de 
Juazeiro do Norte, terra do 
“Meu Padim”, grita para 
todo o resto do Estado: não 
temos medo dos Ferreira 
Gomes. Somos livres. 

DE QUANTOS JUAZEIRO DO NORTE PRECISAMOS?
O senador Cid Gomes 

esqueceu que na terra 
do Padre Cicero o povo 

é liberto e não aceita 
amarras. E no domingo, 
dia 15 de novembro, foi 
às urnas e mostrou ao 
senador Cid Gomes e 

ao Ceará que o Juazeiro 
do Norte não se ajoelha 
aos pés dos FGs: elegeu 

Glêdson Bezerra, mesmo 
com todas as manobras 

sujas de pesquisas 
fraudulentas e decisões 

judiciais obscuras.

JURISTA-FILÓSOFO-
ESCRITOR

A FALSA E A VERDADEIRA PAZ
(Jeremias 6.14; João 16.33)
O sentimento de paz é o bem mais valioso que há. É o sentimento mais dese-

jado e buscado por todas as pessoas. É bem verdade que existe a possibilidade de 
engano quanto a experimentar interiormente quando, na realidade, a pessoa tem 
somente um falso sentimento de paz. Afinal, existe paz ilusória, falsa, assim como 
há verdadeira paz. Muitos são os que oferecem meios e receitas de se alcançar a paz, 
quando, na verdade, não a possuem, pois estão distantes e em conflitos com o Deus 
de paz. O profeta Jeremias, registra advertências de Deus contra o povo de seu tem-
po, da seguinte forma: “Oferecem curativos superficiais para a ferida mortal do meu 
povo. Dão garantias de paz, quando não há paz alguma”, (Jeremias 6.14). Vejamos 
o que as Escrituras têm a dizer acerca do assunto: a falsa paz, envolve sentimentos 
e comportamentos vazios fundamentados e motivados na busca pelas riquezas e 
prosperidade material. Vivem uma vida de ostentação, ilusão e superficialidade. 

O salmista Asafe quase se deixou enganar por essa suposta boa vida de aparen-
te paz, e assim se expressou: “Quanto a mim, quase tropecei; meus pés escorrega-
ram e quase caí. Pois tive inveja dos orgulhosos quando os vi prosperar apesar de sua 
perversidade. Levam uma vida sem sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Não 
enfrentam dificuldades, nem estão cheios de problemas, como os demais. Osten-
tam o orgulho como um colar de pedras preciosas e vestem-se de crueldade. Seus 
olhos cobiçam sempre mais, e o coração vive cheio de más intenções. Zombam e 
falam somente maldades; em seu orgulho, ameaçam usar de violência. Falam como 
se fossem donos dos céus, e suas palavras arrogantes percorrem a terra. Por isso, o 
povo se volta para eles e bebe todas as suas palavras”, (Salmos 73.2-10). A adver-
tência de Jesus, foi: “Cuidado! Guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma 
pessoa não é definida pela quantidade de seus bens”, (Lucas 12.15). É vão qualquer 
investimento material para alcançar a paz. 

A falsa paz, envolve a confiança na justiça própria. Sim! Existem pessoas 
que se acham extremamente justas e, assim, procuram demonstrar um senti-
mento de paz, porém, uma falsa paz. Tais pessoas enganam a si mesmas, pois 
estão bastante longe da verdadeira justiça. A leitura de justiça feita por Deus 
é bem diferente do que os homens fazem. É impressionante como as pessoas 
procuram externar algo inexistente, e ainda se consideram melhores e superiores 
que as demais. Jesus falou acerca delas: “Dois homens foram ao templo orar. 
Um deles era fariseu, e o outro, cobrador de impostos. O fariseu, em pé, fazia 
esta oração: ‘Eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas: 
desonestas, pecadoras, adúlteras. E, com certeza, não sou como aquele cobrador 
de impostos. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo que ganho”, 
(Lucas 18.10-12). Agora vejamos a singularidade da verdadeira paz. 

A paz verdadeira procede daquele que é a origem, a fonte de toda a paz, 
Cristo Jesus o Senhor. “Eu lhes deixo um presente: a minha plena paz. E essa 
paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se 
aflijam nem tenham medo”, (João 14.27). Ela é inconfundível, bem diferente da 
que é oferecida pelo mundo. 

A paz verdadeira produz uma consciência pura e justa em Cristo: “Portanto, uma 
vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus por causa daquilo que 
Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós”, (Romanos 5.1). Uma vez justificados, temos 
paz e confiança em Deus para enfrentarmos as lutas contra o pecado, afinal uma 
vida que desfruta a verdadeira paz não pode ter harmonia com o pecado.

A paz verdadeira produz um caráter aprovado, “Foi por meio da fé que Cristo nos 
concedeu esta graça que agora desfrutamos com segurança e alegria, pois temos 
a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar 
dificuldades e provações, pois sabemos que contribuem para desenvolvermos per-
severança, e a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece 
nossa esperança”, (Romanos 5.2-4). 

Sabedores da existência da falsa e da verdadeira paz, tanto que Deus diz que: 
“Mas para os perversos não há paz” (Isaías 48.22), por que se iludir com a falsa paz, 
enquanto Deus nos oferece gratuitamente a verdadeira paz em seu Filho Jesus?

Deus abençoe!
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Madson Vagner

O resultado das urnas 
em Juazeiro do Nor-
te, dando a vitória 

ao candidato do Podemos, 
Glêdson Bezerra, demons-
trou uma clara inquietude 
dos eleitores em busca de 
uma nova liderança. Desde 
a instituição da reeleição em 
1997, através da PEC 4/1997, 
aprovada pelo Congresso, 
o fato nunca se efetivou em 
Juazeiro do Norte. São seis 
eleições sem que um prefeito 
seja reeleito no Município.

Este ano, o prefeito Ar-
non Bezerra (PTB), que li-
derou todas as pesquisas de 
intenção de votos, acabou 
derrotado por Glêdson no 
domingo (15). O candidato 
do Podemos venceu Arnon 
com uma maioria de 2.636 
votos, ou 1,9% de um univer-
so de 132.824 eleitores, que 
representa 92,28% dos que 
compareceram às urnas.

Glêdson teve 50.715 
(38,1%) votos contra 48.079 
(36,20%) de Arnon Bezerra 
e se confirmou como a maior 
liderança da região do Cariri, 
com influência em todo o es-
tado do Ceará. Outros 3.257 
(2,26%) votaram em branco 
e 7.850 (5,45%) acabaram 
anulando o voto.

Polarizada entre Arnon 
e Glêdson, a disputa teve, 
ainda, as candidaturas do 
deputado estadual Nelinho 
Freitas (PSDB), que obteve 
18,91% ou 25.114 votos, além 
da ex-deputada Ana Paula 
Cruz (PSB), com 3,84% ou 
5.100 votos, e de Demon-
tieux Cinquentinha (Psol), 
com 3.816 votos.

Após o resultado, Glêd-

son avaliou a disputa como 
“muito dura” e reclamou do 
que chamou de tentativa de 
manipulação do eleitora-
do por parte das pesquisas. 
Sobre as ações para a nova 
gestão, Glêdson disse que a 
prioridade será a revisão das 
contas públicas e o corte de 
gastos. Sobre o indeferimen-
tos da sua candidatura, disse 
apenas que sua assessoria ju-
rídica está cuidando do caso 
e que acredita na justiça.

Glêdson é vereador de 
três mandatos, sendo o mais 
votado da história de Jua-
zeiro com 4.365 votos em 
2016. Na Câmara, liderou a 
oposição durante a segunda 
metade da atual legislatura 
contra o prefeito Arnon Be-
zerra. No biênio 2017-2018, 
Glêdson foi presidente do 
Legislativo, se destacando 
pela gestão realizada à frente 
do Poder. Será o 45º prefeito 
de Juazeiro do Norte, desde 
a emancipação política em 

1911. Padre Cícero foi o pri-
meiro gestor do Município.

Argemiro perde 
em Barbalha

Em Barbalha, venceu o 
candidato do PDT, Dr. Gui-
lherme Saraiva, com 19.900 
votos ou 53,87%. Guilher-
me derrotou o atual prefeito 
Argemiro Sampaio (PSDB), 
candidato à reeleição, que 
ficou com 46,13% ou 17.040 
sufrágios. A vitória teve o 
empenho pessoal do gover-
nador Camilo Santana (PT), 
que passou os últimos dias 
de campanha e votou na ci-
dade, no Distrito do Caldas. 
Dr. Guilherme agradeceu ao 
governador pelo empenho 
e disse que fará uma gestão 
voltada aos anseios da popu-
lação, nos setores da geração 
de empregos e melhoria na 
saúde e educação. Dr. Gui-
lherme ocupará seu primei-
ro cargo eletivo.

Crato reelege Zé Ailton
No município do Cra-

to, acabou se confirmando 
o favoritismo do atual pre-
feito Zé Ailton Brasil (PT), 
que venceu com 47,81% dos 
votos válidos ou 30.898 vo-
tos. Dr. Aluísio (Pros) foi o 
segundo mais votado, com 
26,63% ou 17.213 votos; 
uma diferença de 13.685 
votos pró Zé Ailton. Arthur 
de Zé Adega (PSL), com 
9.559 votos (14,79%), e Zu-
leide Queiroz, com 6.956 
(10,76%), fecharam o pleito 
deste ano. Zé Ailton agrade-
ceu a Deus e ao povo do Cra-
to pela reeleição e disse que 
o pagamento virá com muito 
trabalho. Ele ressaltou que 
destinará esforços para me-
lhorar as questões sociais e 
da educação, implementan-
do, entre outros, projetos de 
construção de mais creches 
e da Casa de Acolhimento à 
Mulher cratense.          

Juazeiro aposta na mudança
e elege Glêdson Bezerra

TRADIÇÃO MANTIDA

JUAZEIRO deu uma lição de coragem 
ao povo do Ceará. Não se subjugou aos 
caprichos de um senador autoritário, 
que controla com mão de ferro o Ceará. 
Cid Gomes não permite que os políticos 
cearenses tenham sonhos.

Thiago Sousa

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Glêdson venceu com a força do povo
Juazeiro do Norte deu uma lição de coragem ao povo do Ceará. Não se subjugou aos caprichos 
de um senador autoritário, que controla com mão de ferro o Ceará. Cid Gomes não permite 
que os políticos cearenses tenham sonhos. No Estado, os políticos existem para baixar a 
cabeça aos desejos nem sempre nobres de uma família oligárquica: os Ferreira Gomes. Os 
irmãos Ciro e Cid Gomes controlam o Ceará desde 2006 e não pretendem entregar o poder 
tão cedo a outros. Mas, Cid teve uma aula de dignidade de um povo decente. Juazeiro do 
Norte aplicou uma surra de votos na prepotência do senador Cid Gomes. Com a eleição do 
prefeito Glêdson Bezerra e o fracasso da candidatura imposta por ele, de Arnon  Bezerra, o 
povo juazeirense falou bem alto que a liberdade é o maior patrimônio do Cariri. E esse bem 
precioso nossa gente não desiste dele, jamais. A retroescavadeira, símbolo do arbítrio de Cid 
contra o povo cearense, foi destruída pelas urnas de Juazeiro do Norte. E nossa cidade viu 
nascer um novo líder: Glêdson Bezerra. Com uma missão: fazer Juazeiro do Norte voltar a ter 
orgulho de si e ter protagonismo na política do Ceará.

Cid sai derrotado e Arnon dá adeus
O senador Cid Gomes sai desmoralizado do processo eleitoral de Juazeiro do Norte. 
Sua postura ditatorial de impor a candidatura à reeleição do prefeito Arnon Bezerra foi 
rejeitada pela população. Nem se fala na impugnação extravagante adotada pela juíza 
Kamile Castro, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Ceará. A decisão foi tomada na 
madrugada de quinta-feira, dia 12, e logo ao amanhecer havia uma chantagem política a 
Glêdson: se ele aderisse aos FGs, o indeferimento de sua candidatura seria retirado pelo 
TRE cearense. Glêdson provou ali estar nascendo um novo líder no Cariri. E reagiu: prefiro 
perder com dignidade. O bem sempre vence o mal. Glêdson será prefeito de Juazeiro.

Arnon sofre por não ter reagido a Cid
O povo de Juazeiro deu a resposta a Cid. Glêdson foi vencedor. E Cid amargou a humilhante 
derrota, que surpreendeu a todo Estado. O Cariri não se rende nunca aos caprichos dos 
FGs. Juazeiro do Norte se fez respeitar e enfrentou essa oligarquia. Provou usando a 
democracia que eles não são invencíveis. Usado por Cid Gomes, Arnon viu sua campanha 
ser atrapalhada pelo senador, que na ânsia de derrotar Glêdson, prejudicou o prefeito 
de Juazeiro do Norte. Arnon perdeu e compromete a busca do mandato do filho, Pedro 
Bezerra, em 2022. Não há espaços para contestação judicial. A candidatura de Glêdson 
Bezerra é legítima. Sua vitória foi a vontade do povo. Gledson foi vítima de uma armação 
dos FGs no TRE do Ceará. O Brasil sabe dessa manobra. Juazeiro do Norte saberá reagir se 
tentarem dar um golpe contra a escolha de sua gente.

Eleições mostram novo quadro do Ceará
O Ceará ainda terá eleições no segundo turno em Fortaleza e Caucaia, no dia 29 de 
novembro. Em Fortaleza, o destino político dos Ferreira Gomes, que tentam manter a 
hegemonia no Estado com a vitória do presidente da Assembleia, José Sarto, enfrenta 
o candidato de oposição, deputado federal Capitão Wagner. Já em Caucaia, a disputa 
será entre o prefeito Naumi Amorim, candidato do PSD de Domingos Filho, e de novo 
o PROS, com deputado estadual Vitor Valim. Esses embates retratam o novo cenário 
surgido das urnas no domingo, 15 de novembro. Os Ferreira Gomes descobriram que o 
prestígio deles diminuiu no Ceará. São ainda hegemônicos, mas tem de dividir o poder 
com novos protagonistas: o presidente regional do PSD, Domingos Filho, cujo partido 
elegeu 27 prefeituras e o prefeito reeleito do Eusébio, Acilon Gonçalves, que comanda o 
PL no Ceará, responsável por conquistar 13 importantes prefeituras. Cid Gomes amargou 
também a sua pior dor: a derrota em Juazeiro do Norte do prefeito Arnon Bezerra, com o 
surgimento de um novo líder no Cariri, o prefeito Glêdson Bezerra.

FGs dependem demais de Camilo
O governador Camilo Santana tinha três prioridades nas urnas do domingo passado: 
Barbalha, Crato e Itapipoca. Emplacou seus candidatos nas três cidades: Guilherme 
Saraiva, Zé Ailton Brasil e Felipe Pinheiro. Na aritimética das prefeituras, os FGs afirmam 
ser os grandes vencedores. E tem um argumento para comprovar: elegeram 66 das 184 
prefeituras do Ceará. Em termos percentuais são 36,26%. Só que em um dos municípios 
eleitos pelo PDT- Forquilha – Cid Gomes traiu o seu partido e acabou sendo derrotado. 
Desse modo, o valor exato é 35,71, estando aberto Fortaleza. Assim, o futuro eleitoral dos 
FGs está vinculado a Camilo. Com imagem destroçada, os FGs sequer podem participar de 
campanhas. Precisam do Governador para eleger na sua sucessão, mais um Ferreira Gomes: 
o reeleito prefeito de Sobral, Ivo Gomes, ungido desde agora para suceder Camilo. Como 
se nota, os FGs querem mais oito anos de oligarquia. Falta combinar apenas com o Cariri.

Devassa nas contas de Juazeiro
 Cid Gomes comprovou ser dono do Ceará: bancou na marra e venceu impondo a 
candidatura de Arnon ao terceiro mandato – seriam dois dele e um do irmão - na Justiça 
Eleitoral. Não ficou satisfeito.  Articulou e conseguiu retirar a candidatura de Glêdson 
Bezerra no tapetão. Cid tinha como uma questão de honra à reeleição de Arnon. Contudo, 
esqueceu que a administração de seu submisso aliado – aceitou todo esse jogo sem 
contestar nada publicamente, apesar de não concordar, mesmo se beneficiando – estava 
marcada por denúncias de desvio de dinheiro, superfaturamento e improbidade. Todas 
essas fraudes investigadas pelo Ministério Público Federal e Estadual e Polícia Federal. 
Agora, o êxito de Glêdson irá piorar a situação de Arnon. O novo prefeito de Juazeiro terá 
como primeira ação encomendar uma auditoria das contas e contratos feitos pela atual 
gestão. O resultado será encaminhado ao MPF e MPE e a PF.

 Vitória da influência no Crato
Com a melhor estratégia de marketing do Crajubar, o prefeito Zé Ailton Brasil colou sua 
imagem no governador Camilo Santana e se deu bem. Zé Ailton não teve vergonha 
de dizer que a maioria das obras realizadas e as que virão pela frente tem o dedo de 
Camilo. Mas, não esqueceu de dizer que a influência e amizade são suas. Camilo tem 
no Crato sua maior aprovação com números que ultrapassam os 90%. O desempenho 
de Zé Ailton surpreendeu até aliados que estavam distantes da campanha. Zé Ailton 
venceu com facilidade a sua reeleição.

Ridículo o papel do Ibope nas eleições de Juazeiro do Norte. A última pesquisa 
divulgada mostrando vitória de Arnon por 12% foi vergonhosa.

O prefeito eleito de Potengi, Edson Veriato, do PSOL, vitorioso com 58,89% dos 
votos, deve ser convidado a participar da campanha do segundo turno de Guilherme 
Boulos em São Paulo.

Preso sob acusação de ser o mandante do assassinato do prefeito João do Povo, 
ex-prefeito Vicente Tomé acompanhou do presídio a vitória nas urnas de Granjeiro de 
Chico Clementino, cujo vice-prefeito é Kleber Freitas, seu maior inimigo.

A eleição do Crato acabou revelando uma nova liderança na oposição, o médico 
Aloísio Brasil, que ficou em segundo lugar com mais de 26%.

A derrota enterrou de vez a liderança do ex-prefeito Zé Adega. Se seu filho Arthur 
quiser continuar na política deve assumir o próprio nome.

 A surpresa na eleição cratense foi a professora Zuleide Queiroz, que tirou 10% dos 
votos e assume o discurso da esquerda, que era do PT.

Novo e cheio de gás, o prefeito Argemiro deve voltar para a oposição em Barbalha. A 
diferença é que agora terá vida política própria.

Sobre as possíveis traições dentro da sua gestão, Argemiro já avisou: não fará “caça 
às bruxas”. Vai trabalhar para reconquistar sua base.

Quem deixou Cariri abatido após as eleições de domingo foi Eunício Oliveira. Seu 
sobrinho Ildsser Oliveira foi derrotado em Lavras da Mangabeira por Ronaldo da 
Madereira.

Para compensar a dor desse vexame eleitoral, Eunício comemora o fato do MDB ter 
eleito 17 prefeitos no Ceará.

Desculpe a ignorância, senador Cid Gomes aprendeu que deve respeitar a vontade 
do povo de Juazeiro do Norte?

CAMILO E FERNANDO, DOBRADINHA DE SUCESSO
Decidido a retomar o comando na sua cidade, o governador Camilo Santana, 

se dedicou exclusivamente à campanha de Barbalha desde a quinta-feira (12). 
Camilo visitou e conseguiu virar, pessoalmente, vários apoiadores do prefeito 

Argemiro Sampaio. Camilo se comprometeu e colocou Dr. Guilherme  a 
assumir compromissos. Quem teve papel preponderante nessa virada eleitoral 

foi o deputado estadual Fernando Santana. Seu trabalho foi impecável.   O 
resultado foi surpreendente: uma eleição fácil, frente ao acirramento que se 
desenhava. Dr. Guilherme teve mais de 2.800 votos de maioria, quando se 

esperava algo na casa de 300 votos para qualquer dos lados. Argemiro sabe: 
foi traído por vários de seus apoiadores que permanecem na gestão em cargos 
de confiança. Feliz com a vitória, Camilo se prepara para seu próximo desafio. 

Confiante na eleição de Sarto para prefeito de Fortaleza.

DISSE ME DISSE

Política

Camilo Santana sai vencedor no Cariri
PDT E PT SÃO MAIORIA

Apesar da derrota em 
Juazeiro do Norte, onde 
apoiava o prefeito Arnon Be-
zerra (PTB), candidato à ree-
leição, o governador Camilo 
Santana (PT) sai vencedor na 
ampla maioria dos municípi-
os do Cariri. O grupo lidera-
do por PDT e PT conseguiu 
eleger 14 dos 29 prefeitos na 
disputa. Outros aliados como 
PSB, PTB e MDB elegeram 
outros cinco prefeitos.

Entre os partidos que mi-
litam na oposição ao Gover-
no do Estado, como DEM, 
Pros e Podemos, foram três 
os eleitos. Na região, a dú-
vida fica em torno de PP, 

PSDB e Psol, cada um com 
um prefeito eleito, além do 
PSD, com quatro prefeitos.

Mesmo entre os gestores 
eleitos pela oposição ou por 
partidos do centro, há pos-
sibilidades de diálogo com 
a maioria dos eleitos, como 
é o caso de Juazeiro, maior 
cidade da região, e Aurora, 
onde o candidato do PSD, 
Marcone Tavares, foi apoia-
do abertamente pelo gover-
nador Camilo.

Entre as vitórias mais 
contundentes estão municí-
pios como Barbalha, berço 
político do governador Ca-
milo, e Assaré, onde o candi-

dato do PDT, Líbório Leite, 
derrotou o prefeito Evander-
to Almeida (PSD).

Em Mauriti, o PT evitou 
o retorno do DEM, lidera-
do pelo ex-prefeito Márcio 
Martins e seu irmão Sávio. 
Outra manutenção import-
ante aconteceu em Milag-
res, onde a base governista 
elegeu Cícero Figueiredo 
(PDT), contra o candidato 
do ex-prefeito Hellosman 
Sampaio, o médico Abraão 
Sampaio (PSD).

Para articuladores do Go-
verno no Cariri, a discussão 
mais difícil será em Salitre 
com a eleição do candidato 

do Pros, ligado diretamente 
ao deputado federal e candi-
dato a prefeito de Fortaleza, 
Capitão Wagner. Mas, a ava-
liação para o Cariri é que o 
governador e seu grupo con-
seguiram ampliar significati-
vamente a base na região.

Seis prefeitos que di-
sputavam a reeleição não 
conseguiram a vitória nas 
urnas: Evanderto, em Assa-
ré; Argemiro Sampaio, em 
Barbalha; Arnon Bezerra, 
em Juazeiro; Ildesser, em 
Lavras da Mangabeira; Ali-
zandra, em Potengi, e Pedro 
Henrique, em Santana do 
Cariri. 

ELEIÇÕES

2020

GLÊDSON obteve maioria de 2.636 votos sobre o atual prefeito Arnon Bezerra

PREFEITOS ELEITOS  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

FIM

PENAFORTE - Dr. Rafael (MDB) 

PORTEIRAS - Fábio (PTB) REELEITO

POTENGI - Edson Veriato (PSOL) 

SALITRE - Dodo de Neoclides (PROS) 

SANTANA DO CARIRI - Dr. Samuel (DEM) 

TARRAFAS - Taiano (PDT) - REELEITO 

VÁRZEA ALEGRE - Zé Helder (MDB)  - REELEITO

CRATO  -  Zé Ailton (PT) REELEITO 

FARIAS BRITO  -  Deda (PDT)  

GRANJEIRO  - Chico Clementino (PSDB) 

JARDIM - Dr. Aniziario Costa (PSB) REELEITO

JATI -  Monica Mariano (PSD) 

JUAZEIRO DO NORTE - Glêdson Bezerra (PODE) 

LAVRAS DA MANGABEIRA - Ronaldo da Madeireira (PSD) 

 MAURITI  - Junior (PT) 

MILAGRES -  Figueiredo (PDT) 

MISSÃO VELHA  - Dr. Washington (MDB) 

NOVA OLINDA - Dr. Italo (PP) Reeleito

ABAIARA - Afonso Tavares (PT) REELEITO 

ALTANEIRA - Dariomar (PT) REELEITO

 ANTONINA DO NORTE - Antônio Filho (PDT) 

ARARIPE - Cícero de Deus (PDT) 

ASSARÉ - Liborio (PDT) 

AURORA - Marcone Tavares (PSD) 

BARBALHA - Dr. Guilherme (PDT) 

BARRO - Dr Marquinélio (PSD) REELEITO

BREJO SANTO  - Gislaine Landim (PDT) 

CAMPOS SALES - João Luiz (PDT) 

CARIRIAÇU  - Edmilson Leite (PDT) REELEITO
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Robson Roque

O agricultor Edson Ver-
iato (PSOL), de 34 anos, foi 
eleito prefeito de Potengi no 
último domingo (15). Com 
uma votação expressiva, ele 
foi escolhido para comandar 
os destinos da cidade, que 
tem uma população estima-
da em 11.106 pessoas, ao re-
ceber 3.457 votos (58,89%) 
contra 2.318 (39,49%) da 
atual prefeita Alizandra Go-
mes (PT). Edson se tornou 
o único candidato do Parti-
do Socialismo e Liberdade 
(PSOL) eleito no Ceará. O 
novo gestor ainda garantiu 
maioria na Câmara Muni-
cipal: terá apoio de cinco 
dos nove vereadores. Ao se 
candidatar para o pleito de 

2020, Edson Veriato decla-
rou não possuir bens à Jus-
tiça Eleitoral. 

Às vésperas das eleições, 
no sábado (14), Veriato rece-
beu apoio de Samuel Carlos 
Tenório (PSD), então ter-
ceiro candidato a prefeito 
daquela cidade. “Estava de 
casa em casa, em campanha, 
quando o grupo dele me pro-
curou. Ele viu que não tinha 
condições”, disse o prefeito 
eleito, acrescentando que o 
apoio foi espontâneo e livre 
de acordos caso fosse elei-
to, como de fato ocorreu. O 
apoio foi classificado como 
traição pela atual prefeita 
Alizandra Gomes. 

A trajetória política dele 
foi focada na participação 
em movimentos e associ-

ações estudantis e de repre-
sentação de comunidades 
locais. Além de agricultor, o 
novo prefeito também é ra-
dialista e ativista comunitá-
rio e já havia sido candidato 
a vereador, nas eleições de 
2016, cargo que haveria de 
ocupar caso tivesse obtido 
mais 11 votos. Em 2018, can-
didatou-se a deputado fede-
ral, também pelo PSOL. 

As eleições deste ano, 
em Potengi, contabilizaram 
18,29% de abstenção, tota-
lizando 1.389 pessoas que 
deixaram de ir às urnas. A 
quantidade de eleitores que 
deixaram de votar em 2020, 
no entanto, é inferior à ab-
stenção registrada no plei-
to de 2016, quando 1.688 
(21,54%) eleitores. 

O foco das eleições 
municipais se vol-
ta para candidatos 

a prefeito: são eles que de-
têm maior parte do tempo 
de propaganda eleitoral, 
recursos e demais aspectos 
do pleito. Contudo, prefei-
tos eleitos no último do-
mingo (15) não governarão 
sozinhos. O quanto eles in-
vestirão em saúde e educa-
ção ou a  solicitação de um 
empréstimo para obras de 
infraestrutura precisam, 
antes, passar pela aprecia-
ção e aprovação dos vere-
adores. Desse modo, será 
exigido de prefeitos e pre-
feitas a habilidade de arti-
cular o governo municipal 
com as câmaras legislati-
vas de cada cidade. 

Principal conglomera-
do urbano do Cariri, o tri-
ângulo Crajubar possui 55 
vereadores: 21 em Juazeiro 
do Norte, 19 em Crato e 15 
em Barbalha - quantidade 
definida com base na po-
pulação de cada município. 
As eleições de domingo (15) 
resultaram na renovação 
das três maiores câmaras 
municipais do Cariri, das 
quais se destaca a de Crato, 
na qual apenas seis dos 19 
vereadores conseguiram se 
reeleger. Em Juazeiro do 
Norte, 10 dos 21 parlamen-
tares serão reconduzidos 
ao cargo, enquanto 8 dos 
15 vereadores de Barbalha 
conseguiram a reeleição. A 
participação feminina nas 
três casas legislativas di-
minuiu: de oito vereadoras 
eleitas em 2016 para sete 

eleitas para os próximos 
quatro anos. Crato manteve 
duas vereadoras, Juazeiro 
diminuiu uma e Barbalha, 
que tinha uma parlamen-
tar, passará a ter duas.

Entre os partidos polí-
ticos, o Partido Socialista 
Brasileiro (PSB) e o Parti-
do Trabalhista Brasileiro 
(PTB) foram as siglas que 
mais elegeram vereadores 
no Crajubar, com seis can-
didatos eleitos cada uma: o 
PSB elegeu três candidatos 
em Crato, dois em Juazeiro 
do Norte e um em Barbalha, 
enquanto todos os eleitos 
do PTB comporão a Câma-

ra de Juazeiro. Na sequên-
cia estão PT, PDT, MDB e 
PSDB, com cinco postulan-
tes cada, PMN com quatro, 
PROS e Podemos com três, 
PP, PCdoB e Republicanos 
com dois. Completam a lis-
ta, com um candidato cada: 
PRTB, PSL, PL, PSD, Cida-
dania, Rede Sustentabilida-
de e Democracia Cristã.

Oposição x Situação
Assim como ocorreu em 

seu primeiro mandato, Zé 
Aílton Brasil (PP) manterá 
ampla maioria na Câma-
ra Municipal com 16 dos 19 
vereadores de partidos que 

integram a base aliada do 
prefeito. Já Guilherme Sa-
raiva (PDT), em Barbalha, e 
principalmente Glêdson Be-
zerra, em Juazeiro do Norte, 
necessitarão de habilidade 
para conseguir aprovar proje-
tos nas casas legislativas. Gui-
lherme fez sete dos 15 verea-
dores, situação semelhante a 
que passa Argemiro Sampaio 
(PSDB), atual prefeito, nos 
quatro anos de governo. Com 
uma coligação composta ape-
nas por três partidos, Glêdson 
Bezerra (Podemos) conseguiu 
eleger apenas dois vereadores 
em um total de 21 cadeiras no 
parlamento juazeirense. 

Reprodução/ Facebook

EDSON Veriato, prefeito eleito de Potengi

Política

Chapada
MADSON VAGNER

Eleição histórica
O ex-prefeito de Antonina do Norte, Antônio Filho, do PDT, se confirma 
como a maior liderança política do Município. O pedetista venceu a eleição 
com o maior números de candidatos dos últimos anos. Antonina teve cinco 
candidatos, entre eles o atual prefeito interino Orlando Rufino, do PSD, e o 
ex-prefeito Iteildo Roque, do PSDB, além de Dr. Francisco, do MDB, segundo 
colocado, e Edivan Mota, do PTB, último colocado. Os quatro ficaram atrás 
de Antônio Filho, que venceu com mais de 45% dos votos. Antônio Filho 
assumirá seu terceiro mandado, sendo o responsável pela eleição do ex-
-prefeito Evandro Arrais, que rompeu com o grupo e acabou inviabilizado 
para a disputa. Evandro apoiou Orlando Rufino, que ocupava a presidência 
da Câmara e chegou a prefeitura com o afastamento do próprio Evandro. 
Antônio Filho venceu sua quarta eleição para prefeito.

Cai uma oligarquia
Depois de mais de 30 anos de poder em Aurora, a oligarquia dos Macedo 
cai frente a nova liderança da oposição, Marcone Tavares, do PDT. O ex-
-prefeito Adailton Macedo, do MDB, perdeu depois de governar de fato o 
município por 12 anos. O grupo é ligado ao ex-prefeito de Juazeiro Norte, 
Raimundo Macedo, também do MDB, e tem como atual prefeito Júnior 
Macedo, que não disputou a reeleição. O outro nome da oposição, o ex-
-prefeito Carlos Macedo, do PSB, lançou a mulher Glória Maria, também do 
PSB, que teve 2,33% dos votos. Marcone é o candidato apoiado pelo go-
vernador Camilo Santana e venceu com 52,99% dos votos. Teve que der-
rotar primeiro Carlos Macedo, seu adversário da oposição que teve a menor 
votação da sua história política. Há quem avalie que será última eleição de 
Carlos Macedo em Aurora.

Cai um gigante
O empresário Deda Pereira, do PDT, conseguiu derrotar a maior liderança 
de Farias Brito, o ex-prefeito Vandevelder Freitas, do PCdoB. Vandevelder 
tentava seu quinto mandato, tendo eleito outros dois mandatos do atual 
prefeito Zé Maria. Caso vencesse, seria o sétimo mandato seguido, ou 28 
anos à frente da Prefeitura. A disputa foi uma das mais acirradas da his-
tória, a ponto dos candidatos chegarem próximos das vias de fato, ao se 
encontrarem no domingo (15), dia da eleição. Vandevelder e Deda foram 
separados por apoiadores. A discussão e quase briga viralizou nas redes 
sociais e selou o clima tenso da eleição. A expectativa, agora, é para a ges-
tão de Deda, que garante mudar tudo na gestão da cidade. Apesar de ser 
filiado ao PDT, Deda não teve o apoio do governador Camilo Santana. Há 
quem garanta que não terá diálogo com o Governo.

A grande surpresa
A grande surpresa desta eleição no Cariri foi o candidato do Psol em Poten-
gi, Edson Veriato, que teve 58,89% dos votos. Sindicalista e considerado 
um dos candidatos mais humildes do Ceará, Veriato enfrentou e venceu a 
atual prefeita Alizandra Gomes, do PT, acusada de abuso de poder econô-
mico e político. Veriato foi beneficiado com o racha no grupo hegemônico, 
liderado pelo ex-prefeito Samuel Carlos, do PSD, que acabou desistindo 
da candidatura no sábado (14) para apoiar Veriato. Samuel teria proposto 
uma aliança para Veriato apoiá-lo, mas não foi atendido e resolveu desistir 
com o único objetivo de derrotar Alizandra, a quem colocou no poder em 
2016. Juntos, Psol e PSD fizeram a maioria da Câmara e a principal promes-
sa de Veriato é romper com o atual modelo. Resta saber se Veriato vai fazer 
isso, depois do apoio de Samuel.

Derrota acachapante
A disputa em Salitre também foi decidida pelo rompimento do grupo he-
gemônico na política local. Há 16 anos no poder, o grupo liderado pelo ex-
-prefeito Agenor Ribeiro acabou rachando. Impugnado pela Justiça, Age-
nor resolveu passar por cima do grupo e bancar a candidatura do irmão, 
conhecido como Maninho. A decisão acabou confrontando a maioria do 
grupo, incluindo o atual prefeito Rondilson Ribeiro, do PT, que defendia o 
nome de Edicarlos Dias, também impugnado. Rondilson resolveu anunciar 
apoio ao candidato do Pros, Dodo de Neuclides. Até então, sem chances 
na eleição, Dodo acabou eleito com 76,71%, sendo a maior diferença nos 
últimos 20 anos em uma eleição em Salitre. O resultado esfacela o grupo 
familiar dos Ribeiro e pode decretar o fim da liderança de Agenor. Já Ron-
dilson sai fortalecido da disputa.

Enquanto isso...
... Em Lavras de Mangabeira, o ex-senador Eunício Oliveira, do MDB, so-
fre mais uma derrota em sua vida política. Seu sobrinho, o atual prefeito Il-
dsser Oliveira foi derrotado pelo candidato do PSD, Ronaldo da Madeireira, 
do PDT, que teve 54,82% dos votos. Parte do grupo de Eunício no Município 
apoiou Ronaldo. Foi mais um racha.

... Em Abaiara, a reeleição do prefeito Afonso Tavares, do PT, faz do gestor 
o mais velho do Ceará. Afonso, que teve 54,93% dos votos, caminha para 
os 80 anos. Ele derrotou o candidato do MDB, Pedro Marcos, que se firma 
como próxima liderança no Município. O ex-prefeito Chico Sampaio, adver-
sário histórico de Afonso, acabou aderindo a sua reeleição.

... Em Assaré, prevaleceu a força do novo. O prefeito Evanderto Almeida, 
do PSD, denominado por ele mesmo como o “velho”, perdeu a disputa para 
o empresário Libório Leite, do PDT, colocado como a novidade e o candi-
dato das novas ideias. Libório venceu com 51,69% dos votos e, segundo 
apoiadores, “enterrou o passado”.

... Em Caririaçu, a eleição surpreendeu pela tranquilidade, se compara-
da a anos anteriores. O prefeito Edmilson Leite, do PDT, foi reeleito para o 
quarto mandato com mais de 52%, numa disputa com o ex-prefeito João 
Marcos, do PSD. Os dois, disputaram até o apoio do governador Camilo, que 
não foi ao Município. Como sempre, Camilo se distancia de confusão.

A REVELAÇÃO DE UMA FARSA
Depois de duas pesquisas registradas em nome de aliados do atual 
vice-prefeito, Abraão Sampaio, do PSD, referendando sua eleição, as 
urnas em Milagres restabeleceram a verdade: Figueiredo, do PDT, ven-
ceu com 53,74% dos votos. O pedetista colocou mais de 1.500 votos 
de maioria, confirmando o fim da liderança do ex-prefeito Hellosman 
Sampaio, do PSD, que durou mais de 20 anos. Hellosman já havia per-
dido a eleição em 2016 para o atual prefeito Lielson Landim, do PDT, 
apoiado por Figueiredo. Lielson acusa Hellosman pelo desgaste da 
sua gestão, ao usar de uma estrutura de comunicação local, incluindo 
uma rádio que permanece no poder do ex-prefeito. Este ano, Hellos-
man, sequer, pode ser candidato por restrições na Justiça. Hellosman 
teria apostado errado ao colocar Abraão? O histórico era de traição.

Glêdson e Guilherme devem 
enfrentar oposição na Câmara

Agricultor derrota atual prefeita e 
se torna primeiro eleito pelo PSOL

POTENGI

ELEIÇÕES

2020
VEREADORES ELEITOS NO CRAJUBAR  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

BARBALHA:   
1º Professor Odair Matos (PT) - 1.305 votos  
2º Epitácio (PSDB) - 1.298 votos  
3º Rildo Teles (PSDB) - 1.297 votos  
4º Marcelo Junior Saraiva (PC do B) - 1.218 votos  
5º Antonio Ferreira (PC do B) - 1.137 votos 
6º Dorivan Amaro (PT) - 1.114 votos  
7º Véi Dê (PODE) - 966 votos  
8º Professor Ilânio (PDT) - 902 votos  
9º Tarcio Honorato (PODE) - 895 votos  
10º Hamilton Lira (PDT) - 887 votos  
11º Luana de Rosário (MDB) - 879 votos  
12º Efigênia Garcia (PSDB) - 854 votos  
13º Bosco Vidal (PROS) - 843 votos  
14º Farrim do Cartório (PSDB) - 669 votos  
15º Andre Feitosa (PSB) - 633 votos

JUAZEIRO DO NORTE:   
1º Jacqueline Gouveia (Republicanos) - 4.212 votos  
2º Yanny (PL) - 3.956 votos  
3º Capitão Vieira (PTB) - 3.775 votos 
4º Márcio Jóias (PTB) - 3.746 votos  
5º Darlan Lobo (PTB) - 3.667 votos  
6º Rosane de Ronnas Motos (Cidadania) - 3.281 votos 
7º Cicinho Cabeleireiro (PSD) - 2.855 votos 
8º Beto Primo (PSDB) - 2.853 votos 
9º Raimundo Jr (MDB) - 2.769 votos  
10º Adauto Araújo (PTB) - 2.648 votos  
11º David Araujo (PTB) - 2.303 votos  
12º Lucas do Horto (MDB) - 2.274 votos 
13º Sargento Nivaldo (PTB) - 2.214 votos  
14º Fabio do gás (Rede) - 1.928 votos  
15º Bilinha William Bazílio (PMN) - 1.922 votos  
16º Sargento Firmino (PSB) - 1.806 votos  
17º Lunga (PSB) - 1.611 votos  
18º Ivanildo Rosendo (DC) - 1.539 votos  
19º Claudionor Mota (PMN) - 1.308 votos  
20º Janu (Republicanos) - 1.121 votos  
21º Rafael Cearense (PODE) - 766 votos 

CRATO:   
1º Dr. Dudé Moraes (PSB) - 2.082 votos  
2º Nando Bezerra (PROS) - 1.697 votos  
3º Alex Saraiva (PSB) - 1.632 votos  
4º Florisval Coriolano (PRTB) - 1.499 votos  
5º Lucas Brasil (PSB) - 1.472 votos  
6º Pedro Lobo (PT) - 1.442 votos  
7º Thiago Esmeraldo (PP) - 1.368 votos  
8º Matheus Leite (PDT) - 1.297 votos  
9º Luis Carlos (PDT) - 1.283 votos  
10º Adil (PDT) - 1.134 votos  
11º Gabriel Figueiredo (PROS) - 1.063 votos  
12º Tancredo (PT) - 1.032 votos  
13º Fernando Brasil (PP) - 936 votos  
14º Junior da Cachoeira (PMN) - 910 votos  
15º Mariângela Bandeira (PMN) - 899 votos  
16º Marquim do Povão (MDB) - 822 votos  
17º Marconde da Vila (MDB) - 775 votos  
18º Professora Lourdes de Carlim (PT) - 772 votos  
19º Nonato (PSL) - 646 votos FIM
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facebook.com/DrGuilhermeBarbalha

GUILHERME tem apenas sete vereadores, de um total de 15, na Câmara de Barbalha
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O setor produtivo de co-
mércio e serviços, que lide-
ra a geração de emprego e 
renda em Crato, Juazeiro do 
Norte e Barbalha, identifica 
gargalos e sinaliza as prin-
cipais demandas que de-
veriam ser atendidas pelos 
prefeitos eleitos no último 
domingo (15). Na pauta es-
tão aspectos como a melhora 
na infraestrutura e organiza-
ção dos centros comerciais, 
incentivos fiscais, atração de 
novas empresas, divulgação 
de atrativos turísticos das 
cidades, entre outros. Du-
rante a campanha eleitoral, 
a Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL) de Juazeiro do 
Norte reuniu-se com cada 
candidato (a) a prefeito para 
ouvir propostas e apresentar 
sugestões. As CDLs de Crato 
e Barbalha não executaram 
ação semelhante, mas deta-

lham o que esperam dos no-
vos gestores municipais.

“Infelizmente, poucos 
foram os candidatos que 
apresentaram, em seu Plano 
de Governo, ações voltadas 
para o nosso setor. O que 
muito nos preocupa, visto 
que o político que não tem 
ações voltadas para o nosso 
setor, desconhece a impor-
tância do comércio para o 
desenvolvimento e para a 
economia da nossa cidade”, 
diz a presidente da CDL 
Juazeiro, Zenilda de Sena. 
“Entre as solicitações está 
que o projeto de revitaliza-
ção no centro da cidade e 
demais centralidades tenha 
continuidade com foco no 
desenvolvimento econômi-
co”, completa. Outras de-
mandas apresentadas para 
o comércio e setor de servi-
ços na terra do Padre Cícero 

são o compartilhamento de 
câmeras externas com um 
sistema de monitoramento 
e a revisão do Plano Diretor 

de Desenvolvimento Urba-
no (PDDU). 

Presidente da CDL Bar-
balha, Alcides Marcelo 

sugere a definição de um 
canal direto para diálogo 
entre o prefeito eleito e 
os comerciantes e demais 
empresários da cidade. Ele 
apresenta como sugestões: 
investimentos em infraes-
trutura no Centro e arre-
dores da cidade para com-
portar novas empresas, 
além de “criar algum tipo 
de vantagem para atrair 
novos investidores. O co-
mércio de Barbalha, cada 
dia que passa, está mor-
rendo”, lamenta. Na ava-
liação do dirigente, a buro-
cracia é o principal gargalo 
de quem deseja empreen-
der. Temendo um novo lo-
ckdown, a CDL sugere que 
o prefeito eleito “escute o 
comércio e, junto com ele, 
elabora medidas cabíveis 
de segurança”.

Já a CDL de Crato tem 

como principais demandas 
a padronização do estacio-
namento rotativo no Cen-
tro, equiparando-se a outras 
cidades da região, apoio do 
Município às campanhas 
da entidade, divulgação dos 
atrativos turísticos, manu-
tenção de “um calendário 
de eventos que movimente a 
cidade”, reestruturação dos 
mercados públicos, incenti-
vos fiscais e atração de novas 
empresas. A recuperação do 
comércio pós pandemia é 
um dos principais desafios 
que os prefeitos eleitos te-
rão já no primeiro ano de 
mandato. “Todas as ações 
que citamos visam reverter 
essa situação. A CDL, como 
parte de um movimento na-
cional, tem mantido diálogo 
com os governantes para 
minimizar os danos”, afirma 
a direção.  

Saneamento é desafio para o
primeiro semestre de gestão

Comércio e serviços apresentam demandas para prefeitos

NOVO MANDATO

PRIORIDADES

Joaquim Júnior

Na próxima sexta-feira 
(20) é celebrado o Dia da 
Consciência Negra. A data faz 
referência à morte de Zumbi 
e traz importantes questões 
para discussão, como racis-
mo, desigualdade social e de-
safios enfrentados pela comu-
nidade negra. Apesar da data, 
integrantes do movimento 
lembram que a luta contra es-
ses males deve ser diária. De 
acordo com o Atlas da Violên-
cia, que apresenta índices por 
estado, o Ceará apresentou 
crescimento de 692,79% nos 
homicídios de pessoas negras 
entre os anos 2.000 e 2.017, 
saltando de 708 registros 
para 4.905. A taxa de homi-
cídios, por sua vez, saltou de 
13,95 por 100 mil habitantes 

para 75,64/100 mil habitan-
tes no período.

O Grupo de Valorização 
Negra do Cariri (Grunec) vê 
com bons olhos uma data in-
tegrar o calendário e ser dedi-
cada para pensar as questões 
raciais no país. Contudo, o 

Grupo lembra que a luta pelo 
desmembramento de uma 
estrutura racista pode ser for-
talecida não apenas nesse dia, 
mas cotidianamente. Como 
apontam os integrantes, ape-
sar da importância que repre-
senta, o dia 20 de novembro 

não resolve questões rela-
cionadas ao desemprego ser 
uma realidade mais escanca-
rada para pessoas negras ou 
aos problemas relacionados 
a essas pessoas estarem em 
maior vulnerabilidade, terem 
menores salários e serem víti-
mas dos índices de violência 
em todo o mundo.

Outro agravante aponta-
do é o fato das pessoas ele-
ger políticos que validam, 
em seus discursos, tipos de 
violências e autorizam a luta 
pela retirada de direitos fun-
damentais, conquistados 
com tanta luta. “Essa é uma 
fração do que podemos rela-
cionar para dizer que apesar 
de ser importante cada es-
paço adquirido que contra-
rie a norma hegemônica, ao 
mesmo tempo ousamos dizer 

que isso não é suficiente, que 
ainda temos que lutar para 
garantir as cotas raciais e so-
ciais em universidades, con-
cursos, editais para progra-
mas de pós-graduação entre 
outros espaços. Que a luta é 
diária e não de ano em ano”, 
enfatizam.

No movimento negro, 
ao longo das décadas, foram 
aprovadas medidas que ti-
nham como proposta a pro-
moção da reparação históri-
ca. Entre elas, a Lei nº 7.716, 
de Preconceito de Raça ou 
Cor, de 05 de janeiro de 1989; 
leis de cotas raciais; e a Lei nº 
10.639, de 09 de janeiro de 
2003, que institui obrigato-
riedade do ensino de história 
e cultura afro-brasileira.

O Grupo de Valorização 
Negra do Cariri (Grunec) 

atua há mais de 20 anos na 
região do Cariri cearense na 
luta por equidade étnica-
-racial. Ao longo desse tem-
po, desenvolve atividades 
em quilombos, comunidades 
negras rurais e periferias, na 
busca por políticas públicas 
de melhoria nas condições de 
vida e moradia. Realiza tam-
bém atividade de teor forma-
tivo, marchas e atos públicos 
contra o racismo e a violência 
e pelo bem viver. Além disso, 
atua em conjunto com outros 
movimentos da região, como 
sindicatos, movimentos fe-
ministas, Estudantis, LGBT-
TQI+, entre outros, com o 
intuito de interseccionalizar 
as discussões envoltas das 
desigualdades sociais e con-
tribuir no combate a todas as 
formas de opressões. 

Movimentos enfatizam que luta contra racismo é diária
CONSCIÊNCIA NEGRA

Robson Roque 

O saneamento básico 
será um dos princi-
pais desafios com os 

quais os prefeitos eleitos no 
último domingo (15) terão 
de lidar. Segundo indicado-
res mais recentes do IBGE, 
37 de cada 100 brasileiros 
moram em domicílios mar-
cados pela ausência de pelo 
menos um dos serviços de 
saneamento básico: coleta 
de lixo, abastecimento de 
água potável por rede de 
abastecimento ou esgota-
mento sanitário por rede co-
letora. Diante deste cenário, 
os gestores terão de adaptar 
os municípios às exigências 
de uma nova legislação apro-
vada em junho de 2020, o 
novo Marco Legal do Sanea-
mento Básico. O que exigirá 
habilidade e uma base alia-
da, já que muitas das ações 
precisam ser aprovadas pe-
las câmaras municipais até 
30 de junho de 2021. 

Entre as ações, estão a 
participação em consórcios 

regionais com outras cidades 
para prestação dos serviços de 
saneamento e a adesão a uma 
agência reguladora. Algu-
mas das imposições da nova 
lei são mais urgentes, como 
o estabelecimento de novos 

mecanismos para cobrança 
pela prestação dos serviços 
de água e esgoto. Diretor da 
Associação das Gestões Am-
bientais do Estado do Ceará 
(Agace), Eraldo Oliveira si-
naliza a necessidade da ques-

tão do saneamento básico ser 
prioridade das gestões no Ca-
riri. Ele lembra que a região é 
caracterizada pelo que chama 
de ativo ambiental: as flores-
tas e aquíferos que propor-
cionam água em abundância. 

Eraldo, contudo, alerta para 
problemas como a especu-
lação imobiliária, sobretudo 
em Juazeiro do Norte, que 
tem afetado os aquíferos.

Para ele, existem dois 
principais gargalos relaciona-
dos ao saneamento básico. O 
primeiro é a deficiência das 
gestões municipais em lidar 
com a questão. O segundo diz 
respeito ao aporte de recur-
sos. “Os recursos têm min-
guado, diminuído ao invés de 
aumentar. Se formos aplicar 
o que está previsto, segura-
mente não teremos a univer-
salização dos serviços de água 
e esgoto no Cariri”, assegura. 
Na avaliação do especialista, 
o modelo ideal para tratar 
a questão do saneamento e 
superar “o problema clássico 
de gestão”, é a autonomia dos 
municípios, “com servidores 
concursados, com autonomia 
financeira e de recursos hu-
manos para que esta política 
seja desempenhada dentro 
do próprio município”, afir-
ma. Ele também demonstra-
-se desfavorável à possibi-

lidade de privatização do 
saneamento. “Primeiro que 
não vai ter recursos: o país 
não vai ter dinheiro para sa-
neamento. Depois, se tiver 
esse dinheiro, ele irá para as 
mãos da iniciativa privada”.

O modelo de saneamento 
básico atual, afirma, é base-
ado somente na distribuição 
de água, pouco investe em 
tratamento e captação da 
água e minimiza a preserva-
ção dos mananciais e bacias 
hidrográficas disponíveis no 
Cariri. Desse modo, a nova 
política de saneamento deve 
prever, segundo Eraldo, a 
conservação de áreas e outras 
medidas que superem a sim-
ples distribuição. “E isso só 
acontece com os programas 
de Unidades de Conserva-
ção, reflorestamento, de de-
fesa das nossas matas ciliares 
e de proteção ao meio am-
biente. Sem isso, estaremos, 
daqui a pouco, transpondo 
água do Tocantins para o São 
Francisco. O que vejo com 
muita preocupação”, conclui 
Eraldo Oliveira.  

Agência Brasil

PREFEITOS devem investir em medidas que garantem saneamento básico

Arquivo JC

ENTRE os projetos está a revitalização do centro comercial de Juazeiro

Grunec Cariri

GRUNEC atua no Cariri há mais de 20 anos

NOVOS prefeitos terão        
que adequar municípios
 ao Novo Marco legal do 
Saneamento BásicoMetropolitana

Agricultor derrota atual prefeita e 
se torna primeiro eleito pelo PSOL
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Mão na massa e pé no chão

Foco para vencer

Confira seis dicas para empreender e
conseguir sair da crise no pós-pandemia
Confira seis dicas para empreender e
conseguir sair da crise no pós-pandemia

De acordo com dados do 

Portal do Empreendedor, do 

Governo Federal, o número 

de microempreendedores 

individuais (MEIs) no país 

cresceu 10,2% no primeiro 

semestre de 2020, chegan-

do a mais de 10 milhões de 

registros. Entre os indicado-

res que explicam o cresci-

mento, estão o aumento do 

desemprego e mudanças 

nas relações de trabalho, 

além das vantagens que a 

formalização garante.

Para a especialista, a crise 

traz uma visão ampla das 

contradições e conflitos que 

os profissionais mantinham 

encobertos e até negavam, 

como a forma que se condu-

zia a vida profissional, mas 

com a chegada da pandemia 

fez com que as pessoas se 

lembrassem da responsabili-

dade com o seu destino, 

propósito e sentido de vida. 

Com isso, muitos profissio-

nais se veem na necessidade 

de ter um negócio próprio, e 

por muitas vezes, procu-

ram soluções rápidas com 

atitudes impulsivas e os 

resultados não surgem 

como esperado, assim vem 

a paralisação e medo de 

continuar no projeto.

Trabalhe o autoconhecimento para aprender 
a focar a mente e o coração em uma única 
direção. Sabemos que neste momento 
muitas emoções estão à flor da pele e, para 
agirmos com sabedoria, é necessário não 
perder a conexão com seu propósito;

Identifique três negócios que inspire você, 
independentemente se estão na sua área 
de interesse, e extraia de cada um deles o 
máximo de aprendizados, divididos em “o 
que devo fazer” e “o que não devo fazer”;

Encontre duas pessoas que possuam 
experiência positiva em sua área de 
interesse, extraia de cada um deles o 
máximo de aprendizados, divididos em “o 
que funciona” e “o que não funciona”;

Transforme os aprendizados em ação e 
depois dessas experiências acima você 
estará mais preparado para começar a 
colocar suas ideias no papel ou aprimorar 
seu projeto;

Apresente seu projeto para três pessoas e 
peça a opinião delas. Cuide para que essas 
pessoas sejam diferentes, para que você 
receba diferentes opiniões;

Aprimore seu projeto e desenvolva a oferta 
do produto e serviço, monte uma boa apre-
sentação, pois agora chegou a hora de apre-
sentá-lo para três possíveis clientes, isto é, 
pessoas que possuam as características de 
quem você gostaria de atender.

Diante do distanciamento social, as 

pessoas têm se sentido inaptas para 

tudo que for decidir e até mesmo 

para refletir sobre o futuro, mas é 

necessário buscar entender o que 

realmente se quer para assim encon-

trar um propósito e o transformar em 

um negócio. 

Junto da busca pelo caminho a 

seguir, muitos empreendedores 

costumam se queixar sobre a 

solidão ao empreender, mas de 

acordo com a especialista, é uma 

ilusão acreditar que sozinho se 

produzirá um projeto imbatível, sem 

mesmo ter buscado referências de 

pessoas mais experientes na área.

“Buscar pessoas mais experientes 

nas áreas de atuação pretendida, 

aprender com profissionais que já 

superaram desafios, como o que 

você está enfrentando, ou criar redes 

colaborativas, além de acelerar o 

crescimento do negócio, afastará o 

sentimento de solidão que habita na 

vida de muitos empreendedores”, 

ressalta Toyama.

A crise do novo coronavírus afetou a 
forma como as pessoas têm encarado 
as dificuldades, e ao mesmo tempo, 
reacendeu temas como propósito e 
sentido de vida: o que para muitos 
significa empreender. Além disso, a 
palavra empreendedorismo traz 
consigo o medo do descontrole e do 
desconhecido. Para esclarecer alguns 
pontos importantes, a especialista em 
estratégia de carreira Rebeca Toyama 
preparou seis dicas, veiculadas 
primeiramente no site empreende-
dor.com.br, para mostrar que com 
propósito, estratégia e metodologia 
pode ser mais fácil encarar o desafio.

1

2

3
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Cultura ARTISTA é premiado em 
exposição virtual de artes

FOTOGRAFIA

Novaolindense recebe Prêmio Ouro na Bienal Oswaldo Goeldi
Luan Moura

“Des-voto” é o 
nome da foto-
per formance 

que rendeu ao artista visual 
novaolindense, Kayo Filipe 
Alves, de 22 anos, o prêmio 
ouro na Bienal Oswaldo Go-
eldi 2020. A obra, que inte-
grou a exposição na catego-
ria fotografia, desconstrói 
o ex-voto, objeto dado pelo 
fiel ao santo de devoção em 
agradecimento pela graça 
alcançada. A exposição foi 
aberta no dia 05 de novem-
bro, mesma data em que 
ocorreu a premiação e segue 
disponível no Youtube para 
“tour virtual”. Foram 91 tra-
balhos divididos nas cate-
gorias ouro, prata e menção 
honrosa.

Na performance realiza-
da em 2019, Filipe percorre a 
estrada em peregrinação até 
a capela. Seu olhar coberto 
de vermelho ressalta o pro-
fano e, em sua roupa bran-
ca, encontra-se a pureza do 
sagrado. Descalço e com os 
pés queimados pelo sol do 
sertão, ele se apropria de sua 
imersão e faz uma entroniza-
ção do seu “des-voto” na ca-
pelinha, chamando atenção 
para uma “des-promessa”, 
por graças que não foram 
alcançadas. Na região do Ca-
riri, capelinhas são templos 
sagrados que abrigam flores, 
velas acesas e imagens de 
santos quebradas.

Filipe Alves é licenciado 
em Artes Visuais pela Uni-
versidade Regional do Cariri 
(Urca), pesquisador de Cul-
tura Popular e Ancestralida-

de e membro do Conselho 
Municipal de Política Cul-
tural de Nova Olinda, cida-
de onde reside. Ele explica a 
importância de participar da 
experiência com outros 90 
artistas e ser agraciado com a 
maior premiação. “O campo 
virtual gera oportunidades 
que talvez o presencial ainda 
esteja distante, no sentido de 
deslocamento da obra. Um 
evento virtual possibilita co-
nexões que se estabelecem 
com os diferentes tipos de 
públicos e a acessibilidade da 
arte para todos”, afirma.

A estética religiosa, as 
manifestações populares e a 
história do povo Kariri inte-
gram sua pesquisa artística 
desde o início. Filipe conta 
que seu trabalho surge das 
vivências com as romarias, 
procissões e pela história do 
Padre Cícero. “O sertão, a fé, 
a ancestralidade e a cultura 
popular fazem parte da poé-
tica do meu trabalho. Busco 
carregar isso sempre comigo 
em minhas criações presen-
tes e futuras. É o meu olhar 
para o Cariri como forma de 
afirmação, emergindo em 
minhas raízes e trazendo o 
meu lugar de fala para o pro-
cesso criativo. ‘Des-voto’ é, 
acima de tudo, um ato de en-
trar na sua fé e traçar os seus 
caminhos com luz, subir as 
ladeiras do coração e saldar 
a entidade mais sagrada nos 
planos da matéria espiritual”, 
conclui.

O artista iniciou como 
membro da Fundação Casa 
Grande Memorial do Ho-
mem Kariri, em Nova Olin-
da, cidade onde também 
atuou como diretor da Ga-
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res que explicam o cresci-
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desemprego e mudanças 

nas relações de trabalho, 
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formalização garante.
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traz uma visão ampla das 
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como a forma que se condu-
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de ter um negócio próprio, e 

por muitas vezes, procu-

ram soluções rápidas com 

atitudes impulsivas e os 

resultados não surgem 

como esperado, assim vem 

a paralisação e medo de 

continuar no projeto.

Trabalhe o autoconhecimento para aprender 
a focar a mente e o coração em uma única 
direção. Sabemos que neste momento 
muitas emoções estão à flor da pele e, para 
agirmos com sabedoria, é necessário não 
perder a conexão com seu propósito;

Identifique três negócios que inspire você, 
independentemente se estão na sua área 
de interesse, e extraia de cada um deles o 
máximo de aprendizados, divididos em “o 
que devo fazer” e “o que não devo fazer”;

Encontre duas pessoas que possuam 
experiência positiva em sua área de 
interesse, extraia de cada um deles o 
máximo de aprendizados, divididos em “o 
que funciona” e “o que não funciona”;

Transforme os aprendizados em ação e 
depois dessas experiências acima você 
estará mais preparado para começar a 
colocar suas ideias no papel ou aprimorar 
seu projeto;

Apresente seu projeto para três pessoas e 
peça a opinião delas. Cuide para que essas 
pessoas sejam diferentes, para que você 
receba diferentes opiniões;

Aprimore seu projeto e desenvolva a oferta 
do produto e serviço, monte uma boa apre-
sentação, pois agora chegou a hora de apre-
sentá-lo para três possíveis clientes, isto é, 
pessoas que possuam as características de 
quem você gostaria de atender.

Diante do distanciamento social, as 

pessoas têm se sentido inaptas para 

tudo que for decidir e até mesmo 

para refletir sobre o futuro, mas é 

necessário buscar entender o que 

realmente se quer para assim encon-

trar um propósito e o transformar em 

um negócio. 

Junto da busca pelo caminho a 

seguir, muitos empreendedores 

costumam se queixar sobre a 

solidão ao empreender, mas de 

acordo com a especialista, é uma 

ilusão acreditar que sozinho se 

produzirá um projeto imbatível, sem 

mesmo ter buscado referências de 

pessoas mais experientes na área.

“Buscar pessoas mais experientes 

nas áreas de atuação pretendida, 

aprender com profissionais que já 

superaram desafios, como o que 

você está enfrentando, ou criar redes 

colaborativas, além de acelerar o 

crescimento do negócio, afastará o 

sentimento de solidão que habita na 

vida de muitos empreendedores”, 

ressalta Toyama.

A crise do novo coronavírus afetou a 
forma como as pessoas têm encarado 
as dificuldades, e ao mesmo tempo, 
reacendeu temas como propósito e 
sentido de vida: o que para muitos 
significa empreender. Além disso, a 
palavra empreendedorismo traz 
consigo o medo do descontrole e do 
desconhecido. Para esclarecer alguns 
pontos importantes, a especialista em 
estratégia de carreira Rebeca Toyama 
preparou seis dicas, veiculadas 
primeiramente no site empreende-
dor.com.br, para mostrar que com 
propósito, estratégia e metodologia 
pode ser mais fácil encarar o desafio.
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leria de Arte Luiz Gastão 
Bittencourt por cinco anos. 
Entre 2018 e 2019, realizou 
a exposição individual inti-
tulada “Santa Fé - História 
Gravada no Tempo”, obras 
que expôs na Galeria “Arte 
em la Red-Casamérica”, em 
Madri. Produziu a exposição 
“A Casa”, com a artista Isabel, 
exposta em dois dos maiores 
festivais de HQ de Portugal: 
“AMADORA-BD” e “Festi-

val Internacional de Banda 
Desenhada de Beja”. Filipe 
foi bolsista da Pró-reitoria 
da Urca, pelo PIBIC e PI-
BID, com pesquisas em arte e 
compõe o grupo de pesquisa 
da CAPES Ateliê de Pintura. 
Atualmente, organiza o canal 
Passos da Cultura, que per-
corre as cidades do Cariri em 
busca de histórias de mestres 
e mestras da cultura popular, 
e é empresário. 

KELLEN WILLIANE LEITE BARBOSA SILVA
CNPJ: 34.540.116/0001-35

Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Regularização da 
Licença de Operação – LO No 148/2020 – AMAJU/DILAM – 
Embasada no Parecer Técnico N°109/2020 – AMAJU/DILAM, 
para Comercio Varejista de Carnes com Abate – Abatedouro/
Frigorífico de Aves (Código 20.22), localizada na Rua João 
Marcelino com Frei Ibiapina, 277 – Pio XII, município de Juazeiro 
do Norte-CE. Com Validade de 1 ano. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMAJU.
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Cratense é convocado para a Seleção Brasileira de Fut7
Robson Roque

O cratense John Da-
vid, de 34 anos, é 
o único jogador 

cearense e apenas o segun-
do do Nordeste convocado 
para a Seleção Brasileira 
de Fut7. Em dezembro, ele 
disputará a Copa América 
da modalidade, em Porto 
Alegre. O Brasil é o atual 
campeão da competição, 
que reunirá oito equipes su-
lamericanas, nas categorias 
masculino e feminino. Esta 
é a primeira vez que um 
atleta do Cariri é convocado 
para uma seleção esportiva 
brasileira. John David faz 
parte do União Crato, equi-
pe recém criada que se clas-
sificou para a etapa final da 
Liga Brasil de Fut7, ao dis-
putar a etapa Nordeste, em 
Recife. Caso o time cratense 
avance para as semifinais 
na fase seguinte, em São 
Paulo, garantirá vaga para a 
Libertadores da América a 
ser realizada no Chile. 

O Futebol 7 é um dos es-
portes mais praticados no 
Brasil e tem se destacado ulti-
mamente. Há duas semanas, 
o maior jogador da história 
do Futsal, Falcão, passou a 
disputar a modalidade ao ser 
contratado pelo Grêmio. A 
convocação do cratense ocor-
reu, segundo John David, 
porque ele estava na hora e 
lugares certos: ele atuava pelo 
União Crato em uma partida 
cujo comentarista era o técni-
co da Seleção Brasileira. 

“Disseram que ele me 
elogiou bastante durante a 
transmissão e fui convocado. 
Estava na casa da minha na-
morada quando o pessoal do 
time começou a jogar a lista 
de convocação no grupo e a 
me dar os parabéns. Aí per-
cebi que tinha sido convoca-
do, mas eu não esperava. A 
ficha ainda não caiu. Ainda 
não acredito nisso tudo. Es-
tou meio aéreo e, aos poucos, 
estou absorvendo tudo, o ca-
rinho das pessoas nas redes 
sociais e nas ruas e espero 
corresponder a esse chamado 
da seleção”, revela.

Com seis gols, o pivô cra-
tense foi artilheiro da etapa 
Nordeste pelo União Cra-
to em competição disputa-
da por equipes tradicionais 
como Vitória (BA), Confian-
ça (SE) e Santa Cruz (PE). 
Além de John David, apenas 
um baiano representará a re-
gião Nordeste na seleção. Se-
gundo o cratense, a comissão 
técnica ainda não o procurou 
para dar maiores detalhes e 
repassar o cronograma até a 
apresentação junto aos de-
mais jogadores. “Eu estava 
até ansioso porque eles não 
entraram em contato, mas 
alguns atletas que foram 
convocados me seguiram no 
Instagram e mantive contato 
com um deles. Ele me passou 
que eu não me preocupasse, 
que iam pedir documenta-
ção, mandar passagem e o 
cronograma”, diz.

O atleta caririense revela 
que o União Crato precisa de 

INÉDITO NO CARIRI

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 pelo requerente: JOÃO RICARDO 
DA SILVA FILHO, brasileiro, solteiro, agricultor, portador do documento 
de identidade RG N.º 2006029149436-SSP/CE, inscrito no CPF/MF N.º 
024.969.583-90, residente e domiciliado na Rua Raimundo Luzia, nº 524, 
bairro José Blandão, Assaré/CE, solicita o reconhecimento do direito de 
propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do art. 216-
A da Lei nº6.015/1973, IMÓVEL RURAL: uma parte de terra encravada 
no Sítio Lama, sem número, distrito Genezaré, zona rural de Assaré/CE, 
com área total de 116,1196ha (cento e dezesseis hectares e mil cento e 
noventa e seis centiares), perímetro de 6.104,240m. 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 georreferenciado do INCRA código nº df612210-cf02-
49d6-bdb7-82c1e871c5a7. Área total do imóvel de 116,1196ha e perímetro 
6.104,240m e ART nº CE20200670954, assinada pelo assinada pelo Sr. 
Francisco Vagner Medeiros Teles, tecnólogo em gestão ambiental e técnico 
em agropecuária, CREA-CE Nº 43750D/CE, inscrito no 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, 12/11/2020. 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

 CONVITE DE COMPARECIMENTO

A GEOTOP CARIRI IMOVEIS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
04.271.764/0001-72 administradora dos empreendimentos: LOTEAMENTOS 
ART RESIDENCE I E II, CARIRI VILLE I E II, VENHA VER I E II E ZÉ 
NEREY ROCHA III, convida os seguintes clientes por não terem sido encontrados 
nos respectivos endereços, a comparecer ao escritório com sede em Juazeiro do 
Norte, CE, na Avenida Governador Plácido Aderaldo Castelo nº 250, Lagoa Seca, 
CEP 63040-540, telefone (88) 3587-1691, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, para tratar de assuntos de seu interesse relacionado ao Contrato de Promessa de 
Compra e Venda dos lotes aos quais são compradores: LUCAS KALLEL ALVES 
LIMA, CPF/MF Nº 071.390.733-92; HORLANEIDE SILVA FARIAS, CPF/
MF Nº 057.493.063-99; MARIA FELIX DE OLIVEIRA BRITO, CPF/MF Nº 
962.538.193-72; FRANCISCO BARBOSA ESTEVÃO, CPF/MF Nº 070.723.003-
92; ALLEX SANDRO ALMEIDA AGUIAR, CPF/MF Nº 056.135.613-03; 
JOCELIA LEMOS PEREIRA, CPF/MF Nº 042.009.703-17; THATYANNY 
THAYSY LIMA DA SILVA, CPF/MF Nº 056.259.153-26; LUCIANA SILVA 
LIMA, CPF/MF Nº 671.468.213-15; PAULO BEZERRA DE SOUZA, CPF/
MF Nº 600.802.873-28; JOSE ISAIAS DA SILVA, CPF/MF Nº 067.348.643-
59; VIVIANE OLIVEIRA PEREIRA, CPF/MF Nº 326.109.668-30; PAULA 
ROBERTA DA SILVA, CPF/MF Nº 054.828.733-31; MARIA DO SOCORRO 
DA SILVA AMARIO, CPF/MF Nº 325.793.143-34; MARIA CRISTINA 
GONÇALO DA COSTA, CPF/MF Nº 043.817.663-42; MARIA CRISTINA 
GONÇALO DA COSTA, CPF/MF Nº 043.817.663-42; JOSE ALISSON 
RIBEIRO DA SILVA, CPF/MF Nº 623.460.263-01; FRANCIDALVA SOARES 
ANDRADE, CPF/MF Nº 004.111.653-48; EDNA FERREIRA DE SOUSA, CPF/
MF Nº 017.906.203-41; ROSELI ALVES DE AGUIAR, CPF/MF Nº 600.005.103-
43; JOÃO EUDES DE OLIVEIRA TEIXEIRA, CPF/MF Nº 993.344.453-00; 
ALISSON MONTEIRO DOS SANTOS, CPF/MF Nº 070.040.693-03; CARLOS 
DA SILVA ALEXANDRE, CPF/MF Nº 176.696.557-12, WISLEY DE SOUSA 
FLORENCIO, CPF/MF Nº 078.744.863-07; MARIA AUXILIADORA SOUSA 
SILVA, CPF/MF Nº 273.447.808-01; VERA LUCIA GONÇAVES PEREIRA, 
CPF/MF Nº 050.592.373-46; RENATA DE OLIVEIRA PEREIRA, CPF/MF 
Nº 018.019.353-86; LUCILENE GUEDE, CPF/MF Nº 015.948.163-52; MARIA 
SUELLEN MORAIS DA SILVA, CPF/MF Nº 078.790.803-76; DAMIÃO 
DEIVD XAVIER SIMPLICIO, CPF/MF Nº 028.093.373-81; PAULO DE 
TARCIO ALVES RIBEIRO, CPF/MF Nº 894.023.325-53; JOSE INALDO 
DOS SANTOS, CPF/MF Nº 909.300.453-00; ANDERSON DANRLLEY DE 
MORAIS ALMEIDA, CPF/MF Nº 612.813.863-24; CICERO MOREIRA DA 
SILVA, CPF/MF Nº 058.582.103-84; ERYCK AQUINO DE OLIVEIRA, CPF/
MF Nº 050.594.863-03; CLEDSON ALVES DE SOUZA LIMA, CPF/MF Nº 
040.689.373-03; MARIA GEORGYA TELES ALBUQUERQUE LIMA, CPF/
MF Nº 066.409.413-92; ISACHEYSON JAMESSON OLIVEIRA CARDOSO, 
CPF/MF Nº 052.409.373-38; MARIA DO SOCORRO DEDIER DOS SANTOS, 
CPF/MF Nº 629.932.593-34; CICERA MARIA DOS SANTOS, CPF/MF Nº 
600.148.563-10; JOSEILDA CRUZ ELIAS, CPF/MF Nº 042.790.233-95; JOÃO 
FILHO DE MOURA, CPF/MF Nº 010.214.214-99. 

apoio para disputar a etapa 
final da Liga Brasil, em São 
Paulo. “Órgãos públicos e 
empresários deveriam olhar 
com carinho para nós, para 
esse feito que conseguimos, 
e dar um apoio. Seria muito 
importante. Até porque se 

ficarmos entre os semifina-
listas, automaticamente ga-
rantimos vaga para a Liber-
tadores, no Chile”, comenta. 
O clube criou uma vaquinha 
virtual disponível no perfil 
que mantém no Instagram 
(@UniaoCrato).  

É mês de se
cuidar pra valer.

Novembro Azul é o mês da conscientização em prol da saúde masculina e da 
prevenção ao câncer de próstata. Então, lembre-se: praticar atividades físicas e 
manter um estilo de vida saudável ajuda na prevenção. Cuide de você e garanta 
que a sua saúde esteja 100%, o Hapvida estará sempre aqui para o que você precisar.

ECONÔMICO SUPERMERCADOS LIMITADA
CNPJ n° 27.643.161/0001-50

Torna público que requereu a Autarquia de Meio Ambiente 
de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Renovação da Licença 
de Operação – LO – N° 302/2018, para Comércio Varejista 
de Mercadorias em geral, com predominância de produtos 
alimentícios - Supermercados, localizado na Rua Radialista 
Coelho Alves, 65 – Tiradentes, município de Juazeiro do Norte-
CE. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.


