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RESPEITEM JUAZEIRO! 
EMPOSSEM GLÊDSON 

POVO VOTOU E ELEGEU

COLUNA CHAPADA | PÁG. 3   

METROPOLITANA | PÁG. 5   

TRANSIÇÃO DE GOVERNO

MPCE e TCE intensificam açõesMPCE e TCE intensificam ações
para frear desmonte em prefeituras para frear desmonte em prefeituras 

Foto: Divulgação

O período de transição entre gestões municipais está na mira de ór-
gãos fiscalizadores como o Ministério Público do Ceará e Tribunal 
de Contas do Ceará. Com o fim das eleições, ações já foram orien-
tadas em pelo menos quatro municípios caririenses: Juazeiro do 

Norte, Aurora, Jati e Penaforte. Os órgãos querem evitar práticas 
que prejudiquem não somente os novos prefeitos, como a popula-
ção de cada cidade, a exemplo da quebra de contratos de serviços 
essenciais e demissão em massa de funcionários.

PANDEMIA DE COVID-19

Aumento de casos suspeitos será desafio para novas gestões
POLÍTICA | PÁG. 4   

TRE-CEARÁ

Prefeito eleito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra terá de aguardar por mais 
alguns dias o julgamento sobre o indeferimento de sua candidatura, que aconteceria 
nesta segunda-feira (23). A juíza Kamile Castro adiou a votação para próxima quarta 
(25). A pressão dos FGs para concretizar o golpe contra a democracia das urnas virou 

uma avalanche, mas os juazeirenses confiam na seriedade da juíza Kamile Castro.
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NINGUÉM vê mais o PT junto aos movimentos sociais (...) 
Isso tem trazido o afastamento do PT das lutas do povo. 
CLÁUDIO LUZ - EX-VEREADOR EM JUAZEIRO DO NORTE “ “

Opinião

SEXTILHA
VIVA E DEIXE VIVER...”
REGRA DE FRATERNIDADE
É CAMINHO PARA PAZ
EM QUALQUER SOCIEDADE
CADA SER HUMANO TEM
DIREITO À FELICIDADE

WELINGTON  COSTA    

Diretor-presidente: Donizete Arruda
Diretora de Redação: Jaqueline Freitas
Diretoria Jurídica: Di Angellis Morais
Diagramação: Evando F. Matias

Fundada em 5 de setembro de 1997
O Jornal do Cariri é uma publicação 
da Editora e Gráfica Cearacom Ltda
CNPJ: 15.915.244/0001-71

Conselho Editorial
Francisco Huberto Esmeraldo Cabral, 
Napoleão Tavares Neves e 
José Humberto de Mendonça.

Administração e Redação
Rua Pio X, 448 - Bairro Salesianos
CEP: 63050-020 - Juazeiro do Norte 
Ceará - Fone 88 3511.2457

Departamento Comercial | comercial@jornaldocariri.com.br      Redação | jornaldocariri@jornaldocariri.com.br

Sucursal Fortaleza: Rua Coronel Alves 
Teixeira, 1905 - sala 05 - Fone: 85 3462.2600
Sucursal Brasília: Edifício Empire Center
Setor Comercial Sul - sala 307 -Brasília - DF.

Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores.

Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

Segundo o TSE a cada 10 prefei-
tos que foram eleitos no primeiro 
turno destas eleições, apenas três 
são negros. Dos mais de 5,4 mil, 
aproximadamente 1,7 mil candida-
tos se declaram pretos ou pardos, o 
que corresponde a 32,1% do total. 
Isto revela um pequeno aumento em 
relação as eleições de 2016, na qual 
29,2% dos prefeitos eleitos no pri-
meiro turno eram negros. Portanto, 
pela primeira vez desde que o tribu-
nal passou a coletar informações de 

raça, em 2014, os candidatos bran-
cos não representaram a maioria dos 
concorrentes às vagas eletivas.

Devemos comemorar? Sim e não. 
Por quê? Primeiramente, é preciso 
ter em mente que muitos dos que 
se auto proclamaram negros de fato 
não são. Alguns candidatos brancos 
alteraram sua cor com o objetivo de 
se apropriarem de uma política afir-
mativa conquistada pelo movimento 
negro organizado. Porém, há os que 
realmente são negros, entretanto é 
preciso que tomemos consciência de 
que não basta ter a pele negra sem 
a consciência e o compromisso de 
combate ao racismo. Entretanto, que 
seria o terceiro caso, há aqueles que 
realmente são negros e que fi zeram 
a opção de assumir sua identidade e 
lutar para combater o racismo estru-
tural que tanto nos oprime. 

Neste caminho é que podemos 

comemorar a eleição da Adriana do 
coletivo Nossa Cara aqui no em For-
taleza e os 58 quilombolas que foram 
eleitos em diversos estados do Brasil 
e Vilmar Kalunga que estará à fren-
te da prefeitura de Cavalcante (GO) 
em 2021. Também, não podemos 
esquecer os que entraram no páreo 
e não se elegeram, caso da Professo-
ra Zuleide Queiroz que concorreu à 
prefeitura do Crato pelo Psol, da ad-
vogada e militante negra, feminista 
Martir Silva que se candidatou pelo 
PT à Câmara de Fortaleza, Perola 
de Oya e tantas outras e outros. Isso 
numa conjuntura em que se alimen-
ta o ódio aos diferentes e se constrói 
mentiras para desqualificar a es-
querda. Tenho ciência de que ainda 
continuamos sub-representados po-
liticamente, somos 56% da popula-
ção brasileira. Ainda não é propor-
cional. Mas, houve um começo.  

IMPORTANTE MOMENTO, IMPORTANTE MOMENTO, 
SEM ILUSÕES SEM ILUSÕES 

Ilário Ferreira

EDITORIAL

Enquanto o mundo aguar-
da por uma vacina que garan-
ta imunização eficaz contra a 
covid-19, as orientações para 
evitar o contágio continuam 
sendo primordiais. Ainda mais 
neste momento em que países 
europeus vivenciam a segunda 
onda de casos e óbitos em de-
corrência da doença. No Cariri, 
os municípios de Crato e Juazei-
ro do Norte voltaram a ter alta 
significativa nos casos suspeitos 
da doença, o que torna um de-
safio tanto para as gestões que 
se encerram como para aquelas 
que iniciarão o mandato em 1º 
de janeiro de 2021.

Uma das maiores preocupa-

ções do momento diz respeito 
ao resultado das aglomerações 
realizadas durante as eleições, 
levando em consideração que 
os sintomas da doença podem 
aparecer em até 15 dias após 
o contato com o vírus. Nesses 
próximos dias saberemos se 
as aglomerações provocadas 
por atos de campanha dei-
xarão sequelas na saúde dos 
caririenses. Apesar das reco-
mendações dos órgãos de fis-
calização, a região registrou 
inúmeras situações de desres-
peito às medidas de prevenção 
da covid-19.

Dados levantados pelo Jor-
nal do Cariri e apresentados na 

edição desta semana apontam 
crescimento superior a 700% 
nos casos suspeitos em Juazei-
ro do Norte, entre 27 de setem-
bro e 15 de novembro – início 
e final da campanha, respecti-
vamente. No Município, mais 
de 300 pessoas já perderam 
as vidas devido ao novo co-
ronavírus. Eram pais e mães, 
irmãos e irmãs, filhos e filhas, 
que tinham amigos e uma his-
tória que possivelmente teria 
sequência, mas foi interrompi-
da antecipadamente. No mes-
mo período, os casos suspeitos 
em Crato, que já soma mais de 
100 óbitos devido à covid-19, 
saltaram de 285 para 574, au-

mento superior a 100%.
Os atuais prefeitos devem 

reforçar a prevenção ao coro-
navírus, ampliando leitos e re-
tomando ações desencadeadas 
durante o pico da pandemia, 
caso seja necessário. Ao Jor-
nal do Cariri, atuais e futuros 
prefeitos do Crajubar indicam 
que as três cidades estão pre-
paradas para o eventual cres-
cimento da demanda. A estru-
tura existente, dizem eles, será 
aumentada caso a segunda 
onda chegue à região e mostre 
a necessidade de expansão de 
equipamentos, criação de no-
vos leitos e melhorias no siste-
ma hospitalar. 

 SEGUNDA  ONDA  CAUSA  APREENSÃO
Uma das maiores 
preocupações do 

momento diz respeito 
ao resultado das 

aglomerações realizadas 
durante as eleições, 

levando em consideração 
que os sintomas da 

doença podem aparecer 
em até 15 dias após o 
contato com o vírus. 

Nesses próximos 
dias saberemos se as 

aglomerações provocadas 
por atos de campanha 
deixarão sequelas na 

saúde dos caririenses. 

MESTRE EM HISTÓRIA, 
PROFESSOR DA UNIATENEU 
E PESQUISADOR DA 
HISTÓRIA E DA CULTURA 
NEGRA CEARENSE

BENDITA DEMORA DE CRISTO
(1Pedro 3.9)
“Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam 

alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém 
seja destruído, mas que todos se arrependam”. Nesta carta, o apóstolo Pedro pro-
cura alertar seus leitores acerca do que falaram os santos profetas, bem como o 
que ordenou o Senhor Jesus Cristo, por meio dos apóstolos, acerca dos escarne-
cedores e zombadores que surgiriam nos últimos dias, dizendo: “O que houve com 
a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, 
tudo permanece igual, como desde a criação do mundo”.

É bem verdade que o assunto acerca da volta de Cristo Jesus a este mundo 
tem sido pregado desde os tempos da igreja primitiva. E, desde que nos enten-
demos por gente, temos ouvido tal mensagem e, por inúmeras vezes, temos sido 
confrontados pelos zombadores que, a exemplo dos escarnecedores dos tempos 
de Pedro, dizem: “O que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes 
do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação 
do mundo” (2Pedro 3.4). Mas devemos buscar entender as razões pelas quais 
Cristo, supostamente, demora a vir para este mundo buscar sua Igreja amada. 
Vejamos:

A demora do retorno de Jesus em buscar a Igreja visa proporcionar oportuni-
dade para que o homem pecador e distanciado de Deus se arrependa e busque a 
salvação. Sim, visto que todos os homens pecaram e, sem Cristo, estão perdidos e 
condenados por toda a eternidade, conforme diz as Escrituras: “Pois todos peca-
ram e não alcançam o padrão da glória de Deus” (Romanos 3.23). “Pois o salário 
do pecado é a morte, mas a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso 
Senhor” (Romanos 6.23). Assim, todos os homens devem se beneficiar desta ben-
dita demora do Senhor e correr em busca da salvação que Ele oferece a todos os 
perdidos.

A demora do retorno de Jesus em buscar a Igreja visa mostrar e provar a todos 
os homens quão grande e incompreensível é o amor do Senhor Deus por todos 
os homens. Sim, nenhum homem é merecedor, porém o grande amor de Deus 
foi provado na cruz do Calvário. “Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar 
Cristo para morrer por nós quando ainda éramos pecadores” (Romanos 5.8). Ele 
veio com propósito especial de resgatar o pecador perdido:  “E o Filho do Homem 
veio para salvar os que estão perdidos” (Mateus 18.11). “Porque Deus amou tanto 
o mundo que deu seu Filho único para que todo o que nele crer não pereça, mas 
tenha a vida eterna” (João 3.16). 

A demora do retorno de Jesus em buscar a Igreja visa pedir-lhe algo que ele 
pode e deve fazer. Deus não pede que os homens pratiquem ou façam algo impos-
sível. Deus não lhes pede dinheiro, talento, ou a prática de boas obras para alcan-
çarem a salvação. “Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de 
vocês; é uma dádiva de Deus. Não é uma recompensa pela prática de boas obras, 
para que ninguém venha a se orgulhar” (Efésios 2.8,9). Deus pede que cada ho-
mem se arrependa, reconheça seus pecados, se disponha a abandonar seus peca-
dos e confiar-se a si mesmo nas mãos do Criador, confessando Cristo como Senhor.

“Se você declarar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que 
Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é crendo de coração que você é de-
clarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo. Como dizem as Escritu-
ras: “Quem confiar nele jamais será envergonhado” (Romanos 10.9-11). “Portanto, 
amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar 
uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a 
paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas”.

Não procrastine sua decisão, busque Cristo hoje mesmo.
Deus abençoe!

CARTA

Todos os dias é dia de lutarmos contra o racismo. 
É importante, claro, que tenhamos um dia 
voltado à consciência negra, mas é necessário que 
todos lembrem que a luta é feita diariamente. O 
preconceito está enraizado e somente com diálogo, 
mente aberta e empatia é que conseguiremos mudar 
este cenário tão triste, que se perpetua por séculos.

FRANCISCO SIQUEIRA, JUAZEIRO DO NORTE
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O Partido dos Trabal-
hadores (PT) comemora os 
mais de sete milhões de votos 
como a sexta sigla mais vo-
tada nas eleições municipais 
de 2020 no Brasil. No Cariri, 
empata com o PSD e, juntos, 
ficam atrás apenas do PDT 
entre os partidos que mais 
elegeram prefeitos na região. 
Quatro cidades caririenses 
terão prefeitos do PT: Abaia-
ra, Altaneira, Crato e Mauri-
ti. No triângulo composto por 
Crato, Juazeiro do Norte e 
Barbalha, a sigla petista ocu-
pa a segunda posição entre os 
que mais elegeram vereado-
res, dos quais três em Crato 
e dois em Barbalha. Contudo, 
o PT não tem representante 
na Câmara de Juazeiro desde 
a eleição de Cláudio Luz, em 
2012. A sigla decidiu apoiar a 
tentativa de reeleição de Ar-
non Bezerra (PTB), contrari-
ando parte da direção local.

Desfiliado do Partido dos 
Trabalhadores desde 2017 
para se dedicar a carreira de 
policial federal, Cláudio Luz 
diz que observa de fora e que, 
“aparentemente, há muita 
briga interna pelo controle do 
partido”. Segundo o ex-ver-
eador petista, as disputas in-
ternas têm causado diversos 
prejuízos ao PT, entre eles o 
afastamento de lideranças po-
líticas ligadas à sigla. “Perce-
be-se, também, que o PT não 

conseguiu formar uma chapa 
competitiva, nem completa de 
vereadores. Teve poucas mul-
heres candidatas, e isso enfra-
quece muito a chapa propor-
cional”, acrescenta.

Cláudio Luz também cri-
tica a postura do partido em 
se afastar de movimentos so-
ciais como as reivindicações 
sindicais, dos trabalhadores 
e do povo. “Ninguém vê mais 
o PT junto aos movimentos 
sociais”, diz. Ainda sobre esta 
questão, Luz cita a paralisação 
de garis em Juazeiro do Norte, 
que ocorreu na semana pass-
ada, contra a empresa MXM, 
responsável pela coleta de lixo 
no Município. “Aí você não vê 
lideranças do PT envolvidas. 
Isso tem trazido o afastamen-
to do PT das lutas do povo”.

Questionado sobre o ren-
dimento do PT nas urnas em 
Juazeiro do Norte, o presi-

dente do diretório municipal, 
Ricardo Lima, preferiu não 
se posicionar. Ricardo Lima 
justificou o posicionamento 
no fato de não ter participa-
do diretamente da campan-
ha eleitoral para prefeito no 
Município, por não concor-
dar com a decisão do partido, 
em nível superior ao diretó-
rio municipal, de se aliar ao 
atual prefeito Arnon Bezerra 
(PTB), que não foi reeleito. 
“Como não participei do pro-
cesso, me afastei, fui contra 
a aliança, externar qualquer 
avaliação seria uma incoe-
rência minha, já que não 
participei, não acompanhei 
de perto. Tenho informações 
do ‘antes’, mas como não par-
ticipei do ‘durante’, não tem 
como eu avaliar, então prefi-
ro não dar nenhuma opinião 
sobre o resultado”, pondera 
Ricardo Lima.

OFICIALMENTE, não há razão para a juíza 
Kamile Castro ter adiado - desta segunda (23) 
para quarta (25) - a votação do indeferimento 
do registro da candidatura de Glêdson Bezerra. 
Apenas não colocou na pauta do TRE do Ceará.

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Juíza Kamile Castro adia julgamento
Oficialmente, não há razão para a juíza Kamile Castro ter adiado desta segunda (23) para quarta 
(25), a votação do indeferimento do registro da candidatura de Glêdson Bezerra. Apenas não 
colocou na pauta do TRE do Ceará. Porém, a situação eleitoral de Glêdson é desconfortável. Entre 
os advogados que cobrem o Tribunal há uma unanimidade: nenhum deles acredita que Glêdson 
saia candidato do julgamento. A pressão dos FGs para concretizar o golpe contra a democracia das 
urnas em Juazeiro do Norte virou uma avalanche. A derrota de Glêdson não provocará uma nova 
eleição. Ao contrário, assume o segundo colocado, no caso o prefeito Arnon Bezerra, que se reelege. 
É o sonho do senador Cid Gomes. Se isso vier a se confirmar, Kamile se torna uma forte candidata 
com aval dos FGs a vir a ocupar uma vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça do Ceará. 
Contudo, a seriedade de Kamile é incontestável. Aí, reside a esperança do povo de Juazeiro do Norte.

Glêdson acreditou em Papai Noel
As articulações de Glêdson Bezerra para reverter o cenário dentro do TRE cearense são amadoras. 
Até o Abolição prometeu ajudá-lo, e o prefeito eleito de Juazeiro do Norte acreditou que essa ajuda 
possa estar ocorrendo. Os bastidores desse processo de indeferimento do registro de Glêdson é uma 
manobra que suja o Judiciário do Ceará. Um dos membros do Tribunal Eleitoral, desembargador 
Raimundo Nonato, tem uma ação de paternidade contra o ex-governador Adauto Bezerra. O 
acordo está em R$34 milhões. É pouco. Raimundo Nonato merece pelo menos R$ 300 milhões. 
Os outros filhos herdarão no mínimo R$ 600 milhões. Desse modo, Raimundo Nonato, com o bom 
senso que é próprio, deve pedir para não votar. É primo de Arnon. Caso vote, seu voto será usado 
como prova do direcionamento político que marca a virada para barrar Glêdson Bezerra prefeito.

Luiz Fux e Barroso acompanham tudo  
O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que acumula também a presidência 
do Conselho Nacional de Justiça(CNJ), e o presidente do TSE, ministro Luís Roberto Barroso, vão 
receber em audiência esta semana os  senadores do Muda Senado. Esse grupo é formado por 
20 senadores que defendem a moralidade do Poder Judiciário do Brasil e querem instalar uma 
CPI no Congresso Nacional. Na liderança dessa tropa está o senador cearense, Eduardo Girão, 
do Podemos, mesmo partido de Glêdson. Irão propor que se investigue mais rapidamente os 14 
desembargadores do Ceará – 2° estado do Brasil em número de casos de suspeitas de práticas 
delituosas – e também concluir o processo contra o desembargador Paulo Timbó, já aposentado, 
por suspeitas de venda de sentença, cujo caso envolve um advogado, irmão da juíza Kamile 
Castro. Esquentou a confusão dentro do TRE do Ceará. A defesa de Glêdson Bezerra virou uma 
questão de honra para o Senado Federal e também para os presidentes do STF, Luiz Fux, e do 
TSE, Luís Roberto Barroso. Os FGs encontraram uma briga boa pela frente.   

Presidência da Câmara de Juazeiro
A disputa pela presidência da Câmara de Juazeiro do Norte está a todo vapor. Mesmo sem o 
Município saber quem será o prefeito empossado em 1° de Janeiro. Pelo menos três vereadores 
articulam intensamente para se credenciar. Entre os nomes mais fortes, estão o atual presidente 
Darlan Lobo, Márcio Joias e o recém eleito, Lunga, que retornou à Casa depois de 17 anos. Marcio 
aposta da permanência do prefeito Arnon Bezerra na Prefeitura, com a possível cassação do 
registro de Glêdson Bezerra pela Justiça Eleitoral. Sozinho, Marcio não teria forças para se firmar 
na disputa. Além desse trio, ainda há o vereador novato Beto Primo, que chega ao Legislativo 
querendo ocupar logo a janela. Evidente que o grande eleitor desse processo será o prefeito, seja 
Arnon, se o TRE do Ceará mantiver o golpe articulado pelos FGs, ou Glêdson Bezerra, respeitando 
a vontade do povo juazeirense.

Confronto recheado de novidades
O conflito pela presidência da Câmara de Juazeiro ressuscita para a política juazeirense José João 
Alves de Almeida, o Lunga. Os mais jovens não se lembram dele, mas Lunga foi presidente do 
Legislativo e teve que renunciar ao mandato em 2003 para não ser cassado, depois de comandar 
um esquema de corrupção na Casa. Além de resistência na própria Câmara, Lunga enfrenta a 
opinião pública, que não esqueceu sua atuação desastrosa. E sua má fama. Lunga teve uma 
passagem apagada pela Câmara do Crato. Além dos quatro que se declararam publicamente 
candidatos ao lugar hoje de Darlan Lobo, existe mais pretendentes que sonham com a vaga: 
são os vereadores Adauto Araújo e a recém eleita Yanny, irmã do empresário Yury do Paredão. 
Yanny é outra que mesmo sem nenhuma experiência acredita na força do dinheiro do irmão 
para convencer e ser aclamada presidente da Câmara. Quer a janelinha da Câmara Municipal 
de Juazeiro. E de lá, saltar para a Assembleia Legislativa, e daqui a quatro anos, ser a prefeita de 
Juazeiro. Toda sua carreira política está planejada. Falta apenas combinar com os vereadores e os 
eleitores. Já Adauto Araújo se comporia com Darlan ou Yanny, daí poderia desistir e aceitar uma 
posição na Mesa Diretora.

Guilherme tem oposição em Barbalha
Nem começou a legislatura, que só inicia em janeiro de 2021, e o prefeito eleito de Barbalha, 
Guilherme Saraiva, tem oposição. O grupo de oito dos 15 vereadores eleitos pela base do atual 
prefeito Argemiro Sampaio se  reuniu e firmou um pacto: se manterão unidos. A pergunta foi 
feita pelo Argemiro, que estava na reunião e que teme o assédio das estruturas da Prefeitura e 
do Governo do Estado. A reunião do dia 19 definiu, ainda, a próxima Mesa Diretora da Câmara, 
que deve ter o vereador Rildo Teles como novo presidente. É importante ressaltar que Guilherme 
e o governador Camilo Santana ainda não começaram a articular a eleição internamente. A 
oposição fez maioria mínima, o que coloca em risco a unidade. Tanto Camilo quanto o deputado 
estadual Fernando Santana, e mesmo o prefeito Guilherme Saraiva, se movimentam para 
assumir o controle do parlamento de Barbalha.

Florisval é favorito na Câmara do Crato
A sucessão para a Mesa Diretora da Câmara do Crato tem seu favorito: é o vereador reeleito e 
atual presidente da Casa, Florisval Coriolano. Sem adversário assumido, Florisval  contaria com 
11 dos 19 votos. Segundo apoiadores de Florisval, a adesão do restante dos vereadores é apenas 
uma questão tempo. Entre os articuladores de Florisval, o ex-presidente da Câmara, Luiz Carlos, 
que retorna à Casa em 2021. Reconhecido como articulador, Luiz Carlos, está sendo sondado para 
assumir a Secretaria de Governo da nova gestão Zé Ailton Brasil. No seu lugar assumirá Ticiana 
de Guer. O pedido é do ex-prefeito Samuel Araripe, que na reta final declarou apoio a Zé Ailton.

Nelinho Freitas não concorrerá à reeleição da Assembleia Legislativa em 2022. 
Apesar de derrotado, sonha em se eleger deputado federal.

A propósito de Nelinho, ele mudou de lado nas eleições de Fortaleza. No primeiro 
turno, apoiou à candidatura de oposição aos FGs, de Capitão Wagner.

Nesta segunda (23), mudou de lado e posou ao lado de Cid Gomes, apoiando José 
Sarto. Quer o apoio dos FGs ao seu projeto de chegar ao Congresso.

Quem também aderiu a Sarto foi o deputado estadual Davi Macedo. Segue os 
passos de Nelinho, com quem fará dobradinha em todo o Cariri na sua caminhada 
à reeleição.

O governador Camilo Santana não esconde sua satisfação com o resultado da 
eleição em Barbalha, seu berço político.

A satisfação de Camilo é tanta, que ele promete transformar a cidade em um 
canteiro de obras já nos primeiros meses de 2021.

O prefeito eleito, Guilherme Saraiva, disse que uma equipe de engenheiros, 
chefiada pelo secretário de Obras do Estado, esteve na cidade.

Principal articulador do PRTB no Crato, o empresário Marcio Bilhar teve papel 
importante na articulação da reeleição de Zé Ailton. Agora, trabalha para reeleger 
Florisval presidente da Câmara.

Eunício Oliveira confessou que é candidato a deputado federal, pois sonha em 
presidir a Câmara, único cargo que ainda não ocupou em Brasília.

Desculpe a ignorância, o Tribunal Regional Eleitoral(TRE) fará os caprichos dos FGs ou 
respeitará à vontade do povo de Juazeiro do Norte empossando Glêdson Bezerra prefeito?

ARNON TEM POSTURA QUE MERECE APLAUSO
A atitude do prefeito Arnon Bezerra foi irrepreensível. Foi a uma emissora de 

rádio de Juazeiro do Norte e reconheceu a vitória nas urnas de seu adversário, 
Glêdson Bezerra. Não se movimentou com a contratação de advogados famosos 
para manter no TRE do Ceará o indeferimento do registro de Glêdson. Nem saiu 
às pressas atrás do governador Camilo Santana ou do senador Cid Gomes para 
pressioná-los visando fazer lobby junto aos membros do Tribunal Regional para 
assumir o cargo de prefeito novamente. Respeitou a democracia das urnas. Foi 

além e até organizou a transição em Juazeiro do Norte. O nome da administração é 
o chefe de gabinete Nildo Rodrigues. Nildo tem experiência em transições: chefiou 
pelo menos três nos últimos anos. O nome de Glêdson ainda não foi indicado. Essa 

atitude de Arnon o torna um prefeito que merece o respeito da sociedade. Diferente 
da atitude dos FGs, que insistem em dar um golpe na vontade do povo juazeirense.

DISSE ME DISSE

Política

Divulgação

CLÁUDIO Luz foi o último vereador do PT eleito em Juazeiro

PT perde força e não elege 
vereador há duas eleições

JUAZEIRO DO NORTE Leia rápido
O deputado Nelinho Freitas (PSB), 
que terminou as eleições na terceira 
colocação em Juazeiro, comemorou 
os mais de 25 mil votos recebidos 
no pleito. Ele também se colocou à 
disposição, como deputado estadual, 
para contribuir com a gestão de Glêdson 
Bezerra, prefeito eleito. A contribuição, 
segundo Nelinho, será feita com base em 
projetos e emendas parlamentares que 
beneficiem Juazeiro do Norte. 

As eleições municipais deste ano 
tiveram uma abstenção de 120.319 
eleitores. Com 30.673 que não votaram, 
Juazeiro do Norte lidera as abstenções 
no Cariri. Na sequência, estão Crato, com 
12.907 eleitores, e Barbalha com 6.240. 
Menor município do Ceará, Granjeiro 
registrou a menor abstenção da região, 
com 538 ausências. A lista completa 
por município está disponível em www.
jornaldocariri.com.br.

Este ano, a votação nos municípios 
ampliou o poder de famílias no Ceará. 
Ao todo, 14 parentes de deputados 
estaduais e federais cearenses 
conseguiram se eleger no Estado. Um 
deles no Cariri: Teresa Landim (PDT) 
foi eleita prefeita de Brejo Santo. Ela é 
mãe do deputado estadual Guilherme 
Landim e viúva do ex-deputado estadual 
Wellington Landim. Com a eleição da 
deputada estadual Patrícia Aguiar (PSD) 
para prefeita de Taúa, o suplente Davi de 
Raimundão, que concorreu como vice de 
Nelinho em Juazeiro, assume cadeira na 
Assembleia Legislativa.

O ano de 2021 marcará o retorno de 
antigos nomes às câmaras municipais 
de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. 
Epitácio Cruz (PSDB) retorna em 
Barbalha. Em Crato, voltaram à função 
Luis Carlos Saraiva (PDT) e Marquim 
do Povão (MDB). Em Juazeiro do Norte, 
quem retorna é o Sargento Firmino 
(PSB), pai do atual vereador Damian 
de Firmino. Outro fato curioso é que 
Lunga (PSB), que já foi presidente da 
Câmara de Juazeiro e é atual vereador 
em Crato, decidiu disputar as eleições 
deste ano e se elegeu vereador na terra 
do Padre Cícero.

Robson Roque

O alto gasto em cam-
panhas eleitorais 
para a escolha de 

prefeitos não foi fator de-
cisivo em quatro das nove 
cidades da Região Metro-
politana do Cariri (RMC). 
São os casos de Caririaçu, 
Juazeiro do Norte, Nova 
Olinda e Santana do Cari-
ri, nas quais os candidatos 
João Marcos (PSD), Arnon 
Bezerra (PTB), Socorro Ma-
tos (PT) e Pedro Henrique 
(MDB), respectivamen-
te, investiram mais que os 
outros concorrentes e não 
conseguiram vencer. Numa 
lista com os 10 que mais 
gastaram na RMC, seis não 
lograram êxito. Além de Ar-
non e Socorro, compõem a 
lista Nelinho (PSDB), Arge-
miro Sampaio (PSDB), Ana 
Paula Cruz (PSB) e Aloísio 
Brasil (PROS). 

Os outros quatro foram 
eleitos prefeitos: Glêdson 
Bezerra (Podemos), Zé Aíl-
ton Brasil (PT), Guilher-
me Saraiva (PDT) e Wa-
shington Fechine (MDB). 
Ao todo, a RMC somou 27 
postulantes a prefeito, cujas 
despesas, superiores a R$ 
4,2 milhões, concentram-se 
em atividades de militância 
de rua, publicidade, produ-
ção de programas em emis-
soras de rádio e televisão e 
compra de combustíveis. A 
maior parcela do recursos é  

oriundo dos próprios parti-
dos, mas também existem 
doações de políticos e cor-
religionários. 

Atual prefeito de Juazei-
ro do Norte, Arnon Bezerra 
ocupa a primeira colocação 
do ‘ranking’, com gastos fo-
ram superiores a R$ 861 
mil. Em seguida, está o de-
putado estadual Nelinho 
Freitas (PSDB), que tam-
bém concorreu em Juazeiro, 
despendendo R$ 837 mil. 
Os que menos despesas ti-
veram foram Zuleide Quei-
roz (PSOL, Crato), com R$ 
2.779,88; Bosco Machado 
(PCdoB), com R$ 5.525,50; 
e Kassyana (PL), com R$ 
6.010,00. Estes dois últimos 
concorreram em Caririaçu, 
cidade que reelegeu o pre-
feito Edmilson Leite (PDT), 
vitorioso com R$ 68.006,80 
em despesas. 

Entre os prefeitos elei-
tos na região metropolita-
na, Glêdson Bezerra (Pode-
mos), Zé Aílton Brasil (PT) 
e Guilherme Saraiva (PDT) 
aparecem, respectivamente, 
entre a terceira e a quin-
ta colocações como os que 
mais despesas tiveram. Os 
gastos de Glêdson foram 
superiores a R$ 641 mil, os 
de Zé Aílton ultrapassaram 
R$ 398 mil e os de Guilher-
me somaram pouco mais de 
R$ 231 mil. O conglomera-
do formado por Crato, Ju-
azeiro do Norte e Barbalha 
tem oito entre postulantes 
no “top 10”, como mostra 
a tabela, à exceção de Wa-
shington Fechine (MDB), 
em Missão Velha, e Socorro 
Matos (PT), em Nova Olin-
da: ele se elegeu, ela não.

Para o cientista político 
Roberto Siebra, professor da 

Universidade Regional do 
Cariri (Urca), uma eleição 
possui dimensões objetivas, 
como gastos de campanha, 
e subjetivas, como o desejo 
de mudança por parte da 
população. Sendo assim, o 
valor investido pelos can-
didatos é somente um dos 
fatores, que pode ser deci-
sivo ou não. Roberto Siebra 
alerta que essas dimensões 
devem se fundamentar para 
analisar a realidade de cada 
cidade. Igualmente, enfatiza 
que os dados sobre despesas 
divulgadas pela Justiça Elei-
toral, com base em informa-
ções dadas pelos próprios 
candidatos, não correspon-
dem à realidade. 

“Esses números oficiais 
correspondem, talvez, a 
uma pequena parte que, de 
fato, foi gasta”, diz. Assim, 
outros aspectos devem ser 
observados como, no caso 
específico de Juazeiro do 
Norte, “a tradição que Ju-
azeiro tem de não reeleger 
prefeitos e as forças em 
disputa no município, que 
têm um caráter muito es-
pecífico”. Crato é outra ci-
dade com particularidades: 
“Não teve uma oposição 
que fosse capaz de barrar o 
atual prefeito. As oposições 
estavam divididas. (...) São 
questões muito subjetivas 
e que passaram por uma 
característica diferenciada 
do momento que estamos 
vivendo na sociedade brasi-
leira”, diz Siebra. 

Seis entre os 10 candidatos que 
mais gastaram não se elegeram

REGIÃO METROPOLITANA

PREFEITO CIDADE DESPESAS
1 Arnon Bezerra (PTB) - não eleito Juazeiro R$ 861.953,38
2 Nelinho (PSDB) - não eleito Juazeiro R$ 837.686,89
3 Glêdson Bezerra (PODEMOS) - eleito Juazeiro R$ 641.773,60
4 Zé Aílton Brasil (PT)  - eleito Crato R$ 398.090,55
5 Guilherme Saraiva (PDT)  - eleito Barbalha R$ 231.957,38
6 Argemiro Sampaio (PSDB)  - não eleito Barbalha R$ 212.260,70
7 Ana Paula Cruz (PSB)  - não eleito Juazeiro R$ 126.364,88
8 Washington Fechine (MDB)  - eleito Missão Velha R$ 106.844,14
9 Aloísio Brasil (PROS)  - não eleito Crato R$ 99.809,26

10 Socorro Matos (PROS)  - não eleito Nova Olinda R$ 94.368,57
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PROTEÇÃO à infância é um dos objetivos do projeto

Política

Chapada
MADSON VAGNER

Fortalecendo a base
Articulador de várias candidaturas a prefeito no Cariri, o deputado estadu-
al Fernando Santana, vice-presidente da Assembleia Legislativa, sai desta 
eleição fortalecido para sua reeleição em 2022. Fernando obteve vitória 
em pelo menos 10 municípios da região e terá apoio divido em outro. O 
resultado no Cariri fortalece Fernando para um mandato de presidente da 
Assembleia para o biênio 2021-2022. Tudo depende da vitória do candi-
dato do PDT em Fortaleza, José Sarto, que é o atual presidente da Casa. 
Fernando já está em Fortaleza fazendo campanha para Sarto, que dispu-
ta e lidera o segundo turno contra o candidato do Pros, Capitão Wagner. 
No Cariri, Fernando teve participação direta nas vitórias em Altaneira, As-
saré, Aurora, Barbalha, Granjeiro, Jardim, Mauriti, Milagres, Missão Velha, 
Tarrafas e Antonina do Norte. Agora é esperar 2022.

Bem articulado
A disputa pela presidência da Câmara de Farias Brito, na base do prefei-
to eleito Deda Pereira, do PDT, está sendo a disputa de um nome só. É 
consenso que o nome do vereador Flávio Jorge, do PDT, é o mais prepa-
rado para comandar o Poder Legislativo. Os outros cinco nomes do par-
tido foram eleitos pela primeira vez. Juntos PT e PDT elegeram seis dos 
11 vereadores, tendo a maioria para eleger a nova Mesa. Pela oposição, o 
PCdoB terá cinco vereadores, o que deixará muito tensa a convivência en-
tre situação e oposição. O próprio Deda estaria convencido de que Flávio, 
que vai para o terceiro mandato e sempre esteve na oposição ao grupo 
do ex-prefeito Vandevelder Freitas, é o mais preparado. Se eleito, Flávio 
quebrará uma longa sequência de nomes indicados por Vandevelder. A 
oposição ainda não apresentou seu nome para a disputa.

De volta ao poder
Convicto da força que ainda tem em Santana do Cariri, o grupo liderado 
pelo ex-prefeito Jesus Garcia resolveu apostar no futuro de sua geração. 
Candidatou e venceu a eleição majoritária com o vereador Samuel Wer-
ton, do DEM, seu neto. Jesus foi prefeito por dois mandatos e havia recu-
ado do protagonismo após duas derrotas para a ex-prefeita Danieli Ma-
chado, cassada pela Justiça. Dr. Samuel, como é conhecido, teve 41,28% 
dos votos, vencendo os dois principais nomes da disputa: o prefeito Pedro 
Henrique, do MDB, que teve 32,07%, e o líder da oposição Vicente Brilhan-
te, que terminou com 26,65%. Juntos na mesma coligação, DEM e PT fize-
ram apenas três dos 11 vereadores. Apesar da minoria, uma aproximação 
com o PDT de Vicente, que fez outros três, pode dar maioria a Samuel. O 
MDB de Pedro Henrique fez cinco vereadores.

Vitória inesperada
A cidade de Altaneira ainda se pergunta o que aconteceu na eleição deste 
ano. A vitória que reelegeu o prefeito Dariomar Rodrigues, do PT, intrigou 
quem apostava no desgaste do gestor e na força da oposição contrária à 
sua candidatura. Dariomar enfrentou e ganhou de todos os ex-prefeitos e 
mais os empresários da cidade, capitaneados por Palito Mega Som, ma-
rido da candidata do PDT, Ana Késia. Durante sua gestão, Dariomar rom-
peu com todos que o elegeram e comprou uma briga interminável com os 
professores, ao decidir não dividir os recursos dos precatórios do Fundef. 
Dariomar venceu com 51,37%, mas está sendo acusado de abuso de poder 
econômico e político. O Ministério Público Eleitoral investiga a contrata-
ção de mais de 500 eleitores no ano da eleição. O detalhe é que a eleição 
foi definida por 135 votos. Ou seja, à oposição resta o tapetão.

Eleição tranquila
Capitaneada pelo deputado estadual e líder do PDT na Assembleia Legis-
lativa, Guilherme Landim, a eleição de Gislaine Landim, também do PDT, 
confirma a liderança familiar no Município. Gislaine, que é mãe de Gui-
lherme, teve 61,72% dos votos e o PDT elegeu 11 dos 13 vereadores. Além 
de Brejo Santo, Guilherme conseguiu vitórias importantes em municípios 
como Caririaçu, com a reeleição de Edmilson Leite; Porteiras, também 
com a reeleição do prefeito Fábio Pinheiro; Jati, com a eleição de Mônica 
Mariano; além de Missão Velha, com a eleição de Washington Fechine; e 
Milagres, com a eleição de Cícero Figueiredo. Nessas duas últimas, houve 
apoio coletivo da base governista no Cariri, como o vice-presidente da As-
sembleia, deputado Fernando Santana, do PT. A expectativa é que essa 
base comande a eleição de 2022 na região.

Enquanto isso...
... Diante de tantas disputas acirradas no Cariri, chamou a atenção 
as eleições de Jati, pela facilidade. A candidata do PSD, Mônica Maria-
no, venceu com 71,39% dos votos, depois do candidato do PSB, Aris-
tóteles Ulisses, desistir da disputa durante a campanha eleitoral. Aris-
tóteles foi substituído por Vilma, que teve apenas 28,61% dos votos.

... Antes da desistência de Aristóteles, a vice-prefeita Mundinha, 
do PT, também já havia desistido. Para completar, o PSD de Mônica 
elegeu sete dos nove vereadores, o que deve facilitar seu governo. Mô-
nica foi apoiada pela ex-prefeita Neta Diniz, que pouco apareceu, e 
pelo deputado estadual Guilherme Landim.

... Bem mais difícil foi a vida do prefeito de Porteiras, Fábio Pinheiro, 
do PTB, candidato à reeleição. Convencido de que teria uma vitória 
tranquila, quase foi surpreendido pelo vereador Mundinho Inácio, do 
PT, que acabou a eleição com 48,22% dos votos. Fábio teve 51,78%, 
mas a pequena margem coloca Mundinho como uma grande lideran-
ça no Município.

SEM ACORDO
Sem qualquer sinalização por parte da gestão do prefeito de Aurora, 

Júnior Macedo, em iniciar o processo de transição de poder, o 
Ministério Público do Estado teve que enviar recomendação para a 
criação de uma comissão para fazer o trabalho. A mesma recomen-
dação foi enviada ao prefeito eleito Marcone Tavares, do PSD, para 
indicar nomes para a transição. O chamado clã Macedo, ao qual o 
prefeito Júnior pertence, ainda não absorveu a derrota para a opo-

sição e estaria demorando a indicar os nomes para o processo. O pro-
motor Luiz Cogan alega que a orientação é para garantir a continua-
ção do funcionamento de serviços públicos como educação, saúde e 
limpeza pública. Todas as reuniões da equipe devem ser registradas 

e o grupo deve ser composto por técnicos da confiança do futuro 
gestor. O descumprimento motivará ações de responsabilização.

Onze municípios integram projeto
 para garantir serviços a crianças  

PROTEÇÃO À INFÂNCIA

Luan Moura

Como resposta à crise sa-
nitária decorrente do coro-
navírus, o Fundo das Nações 
Unidas para a Infância 
(Unicef) e mais sete institu-
ições do Ceará idealizaram 
o projeto Trabalhar pela 
Vida. Lançado em outubro, 
a iniciativa tem foco em ge-
stores e técnicos municipais, 
para garantir a continuida-
de dos serviços básicos para 
a infância e adolescência e 
suas famílias durante a pan-
demia. Na região do Cariri, 
Antonina do Norte, Arari-
pe, Assaré, Barbalha, Barro, 
Brejo Santo, Crato, Juazeiro 
do Norte, Mauriti, Penafor-
te e Várzea Alegre fizeram a 
adesão ao projeto. Elas terão 
que passar por quatro capa-
citações por videoconferên-
cia e desenvolver 19 desafios 
temáticos nas áreas da Edu-
cação, Saúde, Assistência 
Social e Cultura.

Pesquisa do Unicef reali-
zada em julho de 2020, jun-
to a 1.516 pessoas, aponta 
que famílias com crianças ou 
adolescentes foram as mais 
impactadas pela crise provo-
cada pela covid-19 no Brasil. 
Nesse sentido, o foco será o 
Desenvolvimento Infantil, 
a Proteção da infância, os 
Projetos dos adolescentes e 
a garantia do direito à Saúde 
Mental e Busca Ativa Esco-
lar, que promove o acesso 
seguro à escola. Os gestores 
deverão realizar atividades 
como a “Semana do Bebê 
Dentro de Casa”, para apre-

sentar às famílias as temá-
ticas da primeira infância, 
garantir o desenvolvimento 
infantil e o acesso seguro a 
serviços de saúde, educação 
e assistência social, bem 
como garantir a imunização 
de crianças conforme o ca-
lendário de vacinação obri-
gatório e promover a busca 
ativa de crianças de 6 a 12 
anos fora da escola e o mo-
nitoramento da situação de 
acompanhamento das ati-
vidades escolares entre cri-
anças em risco de abandono 
escolar, dentre outras ações.

Para sistematizar os 19 
desafios sugeridos, o Unicef 
irá disponibilizar uma pla-
taforma digital aos muni-
cípios. Através dela, serão 
monitoradas as ações tra-
çadas e planejadas em re-
lação à garantia dos direitos 
das crianças e adolescentes. 
“Entendemos que o trabalho 
tem que ser feito de maneira 

intersetorial. Pensamos nas 
fases da vida. As ações que 
mais afetam as crianças nas 
três fases: primeira infância, 
infância e adolescência”, ex-
plica o chefe do escritório do 
Unicef no Ceará, Rui Aguiar.

A iniciativa do Unicef foi 
idealizada junto a Associ-
ação para o Desenvolvimen-
to dos Municípios do Esta-
do do Ceará (APDMCE) e a 
Associação dos Municípios 
do Estado do Ceará (Apre-
ce), em parceria com Minis-
tério Público do Estado do 
Ceará (MPCE), Colegiado 
Estadual dos Gestores Mu-
nicipais da Assistência So-
cial do Ceará (Coegemas), 
Associação dos Municípi-
os do Maciço do Baturi-
té (AMAB), Conselho das 
Secretarias Municipais de 
Saúde do Ceará (COSEM-
SCE) e União Nacional dos 
Dirigentes Municipais da 
Educação (UNDIME). 

JUAZEIRO registrou aumento de 704% nos casos 
suspeitos de covid-19 entre setembro e novembro

Leia rápido
Eleito prefeito de Juazeiro do Norte 
com mais de 50 mil votos, o vereador 
Glêdson Bezerra (Podemos) disse que 
o resultado das urnas é uma resposta 
dos juazeirenses à gestão do atual 
prefeito Arnon Bezerra (PTB). Segundo 
Glêdson, a população de Juazeiro 
deposita confiança irrestrita no gestor. 
Porém, se for decepcionada, responde 
retirando o político do cargo na 
eleição seguinte, como historicamente 
acontece, visto que nenhum prefeito 
conseguiu se reeleger no Município.

Reeleito prefeito de Crato, Zé 
Aílton Brasil (PT) criticou a postura 
de adversários durante a campanha 
eleitoral e disse que o pleito deste 
ano deixou sequelas. Zé Aílton 
citou as eleições anteriores, quando 
concorreu contra Samuel Araripe. 
Segundo ele, mesmo em uma disputa 
polarizada em 2016, não havia sido 
tão atacado como no pleito atual. 
Segundo ele, parentes dele também 
foram alvos de investidas, revelando 
que a eleição se tornou algo pessoal.

Segundo colocado nas eleições 
para prefeito de Crato, o médico 
Aloísio Brasil (PROS) promete uma 
oposição fortalecida contra o prefeito 
Zé Aílton Brasil (PT), tanto na Câmara 
Municipal quanto fora dela. Em 
entrevista à rádio Plus FM, ele disse 
ter estruturado uma frente composta 
por 50 pessoas para fiscalizar a 
gestão. Comentou, também, que 
permanecerá ativo na política 
municipal e que terá no vereador 
Gabriel Figueiredo (PROS), eleito pela 
primeira vez, uma voz e agente de 
fiscalização na Câmara Municipal.

Crato aparece em nono lugar 
na primeira edição do ranking de 
Competitividade dos Municípios do 
Nordeste. A lista foi organizada pelo 
Centro de Liderança Pública, em 
conjunto com a Plataforma Inteligente 
de gestão Municipal e o Sebrae. 
Além de Crato, integram o ranking 
Sobral, Fortaleza e Quixeramobim, 
que ocupam o terceiro, quarto e 
décimo lugares, respectivamente. O 
levantamento leva em conta cidades 
com mais de 80 mil habitantes. João 
Pessoa (PB) lidera a lista.

Madson Vagner

As duas maiores cida-
des da região do Cari-
ri, Crato e Juazeiro do 

Norte, voltaram a ter uma alta 
significativa nos casos suspei-
tos de covid-19. O problema 
tem ocasionado um aumento 
na procura por equipamentos 
de saúde e se torna um desa-
fio a mais para os novos ges-
tores eleitos. Prefeitos, novos 
e reeleitos, iniciam o manda-
to em 1º de janeiro de 2021.

O caso mais preocupan-
te acontece em Juazeiro do 
Norte, que teve um aumento 
de 704% nos casos suspeitos, 
entre os dias 27 de setembro, 
início da campanha eleito-
ral, e 15 de novembro, dia da 
eleição. Os casos saltaram de 
21 para 148 no período cor-
respondente. No mesmo pe-
ríodo, o número de mortes 
saltou de 286 para 311, um 
aumento de 25 óbitos. No bo-
letim epidemiológico do dia 
22, por exemplo, já eram 315 
óbitos e 208 suspeitos. Apesar 
da alta em casos suspeitos, em 
Juazeiro houve diminuição 
nas infecções e, no período, o 
número caiu de 674 para 372, 
uma redução de 55%. Já entre 
os hospitalizados, o número 
saiu de 19 para 16.

No Crato, os casos sus-
peitos saltaram de 285 (27 
de setembro) para 574 (15 de 
novembro): um aumento su-
perior a 100%. O número de 
mortos saltou de 87 para 101, 
um aumento de 14 óbitos. 
Entre os infectados, outro 

aumento significativo, saltou 
de 60 para 116, totalizando 
crescimento de 193%. Entre 
os hospitalizados, o número 
se manteve em três.

Em Barbalha, houve o 
menor percentual de aumen-
to de casos suspeitos, cerca de 
11%, mas em números abso-
lutos a situação preocupa. O 
índice foi de 1.058 para 1.174, 
um aumento de 116 casos. No 
mesmo período, os casos de 
infecção baixaram de 43 para 
33, uma redução de 24%. Já 
os óbitos foram de 56 para 
60, quatro a mais.

O prefeito de Juazeiro 
do Norte, Arnon Bezerra 
(PTB), disse que a gestão 
está preparada para receber 
as demandas. Segundo ele, 
as unidades da Lagoa Seca, 
Sentinela e hospital de cam-
panha continuam a espera 
de um possível aumento na 
procura. Arnon alerta que a 
pandemia ainda não passou 
e que fará todos os esforços 
para conter uma segunda 

onda. O prefeito eleito Glêd-
son Bezerra (Pode) disse 
temer uma segunda onda 
e que, ao assumir o cargos, 
não medirá esforços para 
conter a crise no Município. 
Glêdson garante que, caso 
seja preciso, aumentará a es-
trutura existente para aten-
der a população.

Em Barbalha, o prefeito 
Argemiro Sampaio (PSDB) 
explica que a estrutura 
para receber os casos está 
montada é que será ativa-
da, caso seja necessário. O 
prefeito eleito Guilherme 
Saraiva (PDT) garante que 
tudo será feito para melho-
rar ainda mais o sistema 
hospitalar para que a crise 
não se agrave.

O prefeito reeleito do Cra-
to, Zé Ailton Brasil, diz que a 
atual estrutura tem suporta-
do bem e que se precisar vai 
aumentar os equipamentos e 
profissionais para atender a 
população em uma possível 
segunda onda da covid-19.

Em reunião virtual com o 
Comitê Estadual de Enfren-
tamento à Pandemia do Co-
ronavírus no Ceará, na sexta-
-feira (20), o governador 
Camilo Santana anunciou a 
renovação do decreto de iso-
lamento social sem alteração 
em relação ao anterior. Se-
gundo Camilo, a decisão teve 
como base a avaliação dos 
indicadores e relatórios so-
bre a doença no Ceará, apre-
sentados pelos profissionais 
de Saúde. O novo decreto 
entrou em vigor a partir des-
ta segunda-feira (23) e man-
tém as mesmas condições 
estabelecidas desde 26 de 
outubro, que proíbe à reali-
zação de eventos festivos em 
ambientes fechados. Camilo 
Santana destacou que man-
teve o decreto sem alteração 
pelo princípio da prudência. 
Segundo o governador, em-
bora com aumentos pontuais 
de casos, não houve aumento 
considerável de internações, 
nem de óbitos.          

Aumento de casos suspeitos
de covid desafia novas gestões

NOVOS MANDATOS

Divulgação

JUAZEIRO registra aumento de 704% nos casos suspeitos de covid-19, entre setembro e novembro
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Luan Moura

Já faz nove meses que 
a pandemia causada 
pelo coronavírus (co-

vid-19) se instalou no Bra-
sil. Um dos setores mais 
impactados com a crise 
sanitária e econômica foi a 
Educação: escolas, univer-
sidades e faculdades tive-
ram suas atividades parali-
sadas e alunos e professores 
passaram por um processo 
de adaptação para dar con-
tinuidade ao ensino. Nesse 
caminho, alguns desafios 
foram encontrados, como 
a adaptação dos estudan-
tes às aulas online e o fator 
econômico. Na Escola de 
Ensino Profissionalizante 
Wellington Belém de Fi-
gueiredo, que tem sede no 
município de Nova Olinda, 
mas que contempla as ci-
dades de Altaneira, Nova 
Olinda e Santana do Cariri, 
os estudantes Thalles Hen-

rique, do 2° ano, Luis Israel 
de Melo, do 3°, Kailane dos 
Santos, do 3°, sob a orien-
tação da professora de pro-
jeto de vida, Márcia Talita,  
desenvolveram o Fórum de 
Assuntos Estudantis: um 
debate sobre a vulnerabi-
lidade socioeducacional 
na pandemia. O estudo de 
caso, na EEEP Wellington 
Belém de Figueiredo, iden-
tifica as vulnerabilidades 
dos estudantes durante esse 
período.

Segundo o estudante do 
curso técnico em finanças 
e presidente do grêmio es-
tudantil, Thalles Henrique, 
17 anos, quando o projeto 
foi lançado, o intuito era 
discutir os problemas en-
frentados pelos estudantes, 
durante a pandemia, para 
ter acesso às aulas por meio 
digital. “Foi realizado o Fó-
rum de Assuntos Estudantis 
à distância, realizado duran-

te duas semanas através de 
lives, com diálogos para que 
as aulas pudessem chegar a 
maior parte das pessoas sem 
distinção”, explica. As ações 
do fórum, que ocorreu en-
tre junho e julho deste ano, 
reuniam semanalmente um 
membro do Grêmio Estu-
dantil e um convidado para 
tratar sobre assuntos refe-
rentes à vulnerabilidade so-
cial e econômica. Os alunos 
participavam com pergun-
tas aos convidados.

Depois do fórum, os 
membros do grêmio estu-
dantil tiveram a ideia de 
escrever cientificamente e 
criar alternativas de uma 
forma mais didática, elevan-
do a discussão para outros 
órgãos além do grêmio. “Em 
agosto, foi lançado o edi-
tal do livro “Educação em 
tempos de pandemia”, pela 
Secretaria de Educação do 
Ceará (Seduc) e a gente viu 
que o nosso material fazia 
relação com o que eles es-

tavam propondo enquanto 
órgão maior. Submetemos 
o trabalho e, agora, ele será 
publicado”, diz.

Resultados
O estudante conta que o 

maior obstáculo que eles en-
contraram foi a dificuldade 
para aliar a vida pessoal com 
a estudantil. “O problema 
não era apenas por questões 
econômicas, mas às vezes 
as pessoas têm acesso e não 
conseguem conciliar o tem-

po de estudo com o tempo 
de casa. Então, falamos com 
a escola para ver se havia 
condições de colocar as au-
las em um único horário, 
pois tínhamos aulas durante 
todo o dia. Com isso, per-
cebeu-se que a assiduidade 
é de 40% durante as aulas. 
Se antes a gente tinha de 10 
a 15 alunos, depois a gente 
passou a ter 32 a 45. A gen-
te conseguiu amenizar esse 
problema enquanto conci-
liação de horário”, conclui.

O governador do Ceará, 
Camilo Santana, anunciou 
a aquisição de chips com in-
ternet para estudantes de es-
colas públicas e de universi-
dades estaduais. A novidade 
foi divulgada no último dia 
(9), em live transmitida pe-
las redes sociais. Os alunos 
acreditam que, economica-
mente, essa seria uma res-
posta às discussões em torno 
das dificuldades enfrentadas 
no contexto da pandemia.  

MPCE e TCE iniciam fiscalização 
para evitar desmonte em prefeituras

Caririenses terão artigo publicado em livro da Seduc 

PÓS ELEIÇÕES

SOBRE A PANDEMIA

Joaquim Júnior

Desde que criado, há 
exatos 17 anos, em Crato, o 
Instituto Anjos da Enfer-
magem tem levado alegria 
a crianças da região e de 
todo o país. Inicialmente 
como projeto, a entidade 
passou para ONG, Instituto 
e, agora, inicia ações como 
universidade. O novo nome 
já dá um sinal da mudan-
ça: Unianjos. Através dela, 
serão selecionadas pessoas 
para fazerem cursos de te-
atro durante todo um ano 
– uma forma de levar capa-
citação aos anjos da enfer-
magem. A nova fase acon-
tece com o lançamento, em 
dez estados, do livro “Quan-
do um sonho te contagia”.

Esta é uma releitura do 

último livro lançado por 
Jakeline Duarte, criadora do 
projeto e autora da obra. O 
diferencial é que, agora, ela 
é totalmente voltada para 
o público infantil. “Sempre 
tive o desejo de escrever para 
as crianças e, nesse livro, nós 
conseguimos extrair a essên-
cia do livro para adultos, que 
é a minha história, trazen-
do para o mundo infantil”, 
explica, ao comentar que o 
propósito é reforçar para as 
crianças que, para alcançar 
qualquer objetivo é preciso, 
primeiramente, sonhar e 
acreditar.

O projeto é patrocinado 
pela Secretaria Especial da 
Cultura e conta, também, 
com o apoio de empresas 
privadas como a Cirúrgica 
Fernandes, o Colégio Para-

íso e Faculdade Paraíso. A 
história, além de ser con-
tada nos livros, ganha vida 
através da interpretação 
teatral dos artistas regio-
nais Yarley Tavares e Flávio 
Rocha. Três cidades cari-
rienses, escolhidas a dedo 
pela própria Jakeline, serão 
contempladas com a distri-
buição dos livros: Juazei-
ro do Norte, Crato e Farias 
Brito. Em Juazeiro, os livros 
foram entregues às crianças 
assistidas pela Associação 
do Horto, um momento 
emocionante, inclusive para 
quem estava só de passagem 
pelo local. Outros nove es-
tados do Norte, Nordeste e 
Centro Oeste também serão 
contemplados com a apre-
sentação do espetáculo e a 
entrega dos livros.

“Eu vim ao Horto pagar 
uma promessa com os meus 
filhos, quando vi a ação 
de vocês e agora entendi o 
porquê não ter conseguido 
vir antes. Eu precisava pre-
senciar esse momento com 
vocês, tem tudo a ver com 
a vida da minha família. 
Em 2016, eu coloquei meus 
sonhos nas mãos de Padre 
Cícero e hoje estou vindo 
agradecer pela graça alcan-
çada. Ver vocês falando em 
sonhos, só reforça para mim 
e para os meus filhos que 
sim, os sonhos são possíveis 
e que devemos acreditar. 
Parabéns pelo trabalho que 
estão fazendo, essas crianças 
precisam ter essa esperança 
viva em suas memórias”, de-
clarou Patrícia Lima, aten-
dente de consultório. 

Lançamento de livro marca nova 
fase dos Anjos da Enfermagem

CAPACITAÇÃO TEATRAL

Robson Roque 

Com o fim das eleições 
para definição dos 
prefeitos que estarão à 

frente das 29 cidades do Ca-
riri, órgãos como o Ministério 
Público do Ceará (MPCE) e o 
Tribunal de Contas do Ceará 
(TCE) iniciam fase de fisca-
lização para evitar desmonte 
nas prefeituras. A atuação dos 
órgãos visa garantir que os 
prefeitos eleitos não encon-
trem a máquina pública su-
cateada, funcionários demi-
tidos, contratos para serviços 
essenciais rompidos, dentre 
outras práticas que dificultem 
o início das novas gestões. 

Ações como essa são co-
muns no Ceará, especialmen-
te quando a mudança de um 
mandato para outro envolve 

políticos adversários. Os dois 
órgãos criaram uma matriz 
de risco para definir os mu-
nicípios que serão fiscaliza-
dos. Pelo menos quatro Mu-
nicípios do Cariri serão alvos 
de fiscalizações: Juazeiro do 
Norte, Aurora, Jati e Pena-

forte. O MPCE também re-
comendou que os municípios 
criem equipes de transição de 
mandatos. Também foram 
solicitadas informações como 
a data de início e término de 
contratos para execução de 
serviços sociais, como a coleta 

de lixo e gestão em unidades 
de Saúde, entre outros. 

As recomendações são 
resultado de orientações dos 
dois órgãos para que promo-
tores de Justiça com atua-
ção no Cariri acompanhem 
as transições de mandatos. 

Segundo a procuradora de 
Justiça Vanja Fontenele, co-
ordenadora da Procuradoria 
dos Crimes contra a Admi-
nistração Pública (Procap), 
há uma intenção de “tornar 
difícil e de complicar a admi-
nistração do futuro prefeito”. 
Ela acrescenta que essas prá-
ticas ilegais prejudicam não 
somente os novos gestores, 
mas principalmente a popu-
lação. A procuradora cita a 
existência de situações que, 
na migração de um prefeito 
para outro, veículos e mate-
riais de escritório são danifi-
cados e contratos são quebra-
dos. “São essas preocupações 
que os órgãos de controle vão 
atrás no final dessas adminis-
trações”, enfatiza.

Equipe de transição
O Ministério Público do 

Ceará tem orientado que 
equipes de transição sejam 
estruturadas em alguns mu-
nicípios. Até o fechamento 
desta matéria, a medida foi 
recomendada em Juazeiro do 
Norte, Aurora, Jati e Penafor-
te, cidades nas quais os prefei-
tos atuais não conseguiram 
a reeleição. As equipes de-
vem ser compostas por um 
corpo de profissionais téc-
nicos, tanto da atual quanto 
da futura gestão. A título de 
exemplo, quando assumiu o 
cargo em 2017, o prefeito de 
Crato, Zé Aílton Brasil (en-
tão do PP e hoje no PT) pro-
moveu uma auditoria e apre-
sentou algumas falhas da 
gestão anterior. Entre elas, 
uma dívida superior a R$ 30 
milhões de que ele não teve 
conhecimento pela ausência 
de equipe de transição. 

Divulgação

ESTUDO de caso foi feito em escola profissionalizante de Nova Olinda

 pexels

ÓRGÃOS de fiscalização orientam criação de equipes para transição de mandatos

MUNICÍPIOS são orientados 

a convocar equipe de transição 
com membros das duas gestõesMetropolitana

Eleito prefeito de Juazeiro do Norte 
com mais de 50 mil votos, o vereador 
Glêdson Bezerra (Podemos) disse que 
o resultado das urnas é uma resposta 
dos juazeirenses à gestão do atual 
prefeito Arnon Bezerra (PTB). Segundo 
Glêdson, a população de Juazeiro 
deposita confiança irrestrita no gestor. 
Porém, se for decepcionada, responde 
retirando o político do cargo na 
eleição seguinte, como historicamente 
acontece, visto que nenhum prefeito 
conseguiu se reeleger no Município.

Reeleito prefeito de Crato, Zé 
Aílton Brasil (PT) criticou a postura 
de adversários durante a campanha 
eleitoral e disse que o pleito deste 
ano deixou sequelas. Zé Aílton 
citou as eleições anteriores, quando 
concorreu contra Samuel Araripe. 
Segundo ele, mesmo em uma disputa 
polarizada em 2016, não havia sido 
tão atacado como no pleito atual. 
Segundo ele, parentes dele também 
foram alvos de investidas, revelando 
que a eleição se tornou algo pessoal.

Segundo colocado nas eleições 
para prefeito de Crato, o médico 
Aloísio Brasil (PROS) promete uma 
oposição fortalecida contra o prefeito 
Zé Aílton Brasil (PT), tanto na Câmara 
Municipal quanto fora dela. Em 
entrevista à rádio Plus FM, ele disse 
ter estruturado uma frente composta 
por 50 pessoas para fiscalizar a 
gestão. Comentou, também, que 
permanecerá ativo na política 
municipal e que terá no vereador 
Gabriel Figueiredo (PROS), eleito pela 
primeira vez, uma voz e agente de 
fiscalização na Câmara Municipal.

Crato aparece em nono lugar 
na primeira edição do ranking de 
Competitividade dos Municípios do 
Nordeste. A lista foi organizada pelo 
Centro de Liderança Pública, em 
conjunto com a Plataforma Inteligente 
de gestão Municipal e o Sebrae. 
Além de Crato, integram o ranking 
Sobral, Fortaleza e Quixeramobim, 
que ocupam o terceiro, quarto e 
décimo lugares, respectivamente. O 
levantamento leva em conta cidades 
com mais de 80 mil habitantes. João 
Pessoa (PB) lidera a lista.

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 
Especial Constitucional, com fundamentação legal apresentada pela requerente: 
ALEXSANDRA FERNANDES DE AQUINO, brasileira, professora, solteira, 
portadora da Carteira de Identidade nº 2005029061050 SSP-CE e inscrita no CPF 
n.º 027.039.673-06, residente e domiciliada na Rua Antonio Rodrigues Freire, n.º 
01, Cohab, na cidade de Assaré - CE, CEP: 63140-000, solicita o reconhecimento 
do direito de propriedade através da Usucapião extrajudicial, nos termos do 
art. 216-A da Lei nº6.015/1973, : imóvel urbano situado neste município, na 
Rua Antonio Rodrigues Freire, n.º 01, Bairro Cohab, com área total de 247,99 
m² (duzentos e quarenta e sete e noventa e nove metros quadrados), descrição 
deste perímetro no vértice -P-0001, georreferenciado no Sistema Geodésico 
Brasileiro, DATUM - SIRGAS2000, MC-39°W, de coordenadas N 9.241.392,636m 
e E 403.533,694m; deste segue confrontando com a propriedade de FRANCISCO 
GERAILDO MOTA, com azimute de 104°59’43” por uma distância de 6,19m  até 
o vértice -P-0002, de coordenadas N 9.241.391,035m e E 403.539,671m; deste 
segue, com azimute de 187°59’19” por uma distância de 40,99m  até o vértice 
-P-0003, de coordenadas N 9.241.350,445m e E 403.533,975m; deste segue 
confrontando com a propriedade de RUA ANTONIO POLÍBIO, com azimute de 
287°26’42” por uma distância de 5,98m  até o vértice -P-0004, de coordenadas 
N 9.241.352,238m e E 403.528,272m; deste segue confrontando com a 
propriedade de RUA VEREADOR ANTONIO RODRIGUES FREIRE, com azimute 
de 7°24’02” por uma distância de 23,81m  até o vértice -P-0005, de coordenadas 
N 9.241.375,846m e E 403.531,338m; deste segue, com azimute 7°59’19” por 
uma distância de 16,95m  até o vértice -P-0001,  ponto inicial da descrição deste 
perímetro de 93,92 m. Área total do imóvel de 247,99 m² e perímetro 93,92, 
assinado pelo Sr. Arthur Ferreira Sampaio, engenheiro civil e topografo, ART 
Nº CE20200711348. 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, 23/11/2020. 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
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É possível sair dessa

Acredite

Pós-pandemia é um ótimo período para
transformar os pontos fracos em fortes

SEJA FLEXÍVEL,
ESTABELEÇA UM PLANO
DE CONTINGÊNCIA

Crie um plano de curto, médio e longo 

prazo com diferentes cenários, contem-

plando alguns meses extras após o térmi-

no da pandemia: sempre preparado, 

nunca despreparado.

LEALDADE AOS SEUS
ANTIGOS CLIENTES E
PROCURE CRIAR NOVOS

Conecte-se com seus clientes existentes 

e, a partir deles, incentive a recomenda-

ção da sua marca.

DEFINA INCENTIVOS

Descontos, promoções para unidades de 

vendas por atacado e outras medidas que 

ajudam a gerar fluxo de caixa podem ser 

práticas úteis. Você também pode oferecer 

entregas em domicílio gratuitas sempre que 

possível – tomando as precauções sanitá-

rias necessárias.

CONCENTRE-SE EM SEUS
PONTOS FORTES

É essencial que sua empresa trabalhe com 

eficiência, por isso preste atenção especial 

em todos os projetos e produtos que geram 

renda hoje. Eles manterão seus negócios 

funcionando.

Concentre-se no que você ganha mais e seja 

à prova de crises em seus negócios: pense nas 

atividades que exigem menos esforço e 

trazem alto impacto. Por exemplo, você pode 

se concentrar no Princípio de Pareto, ou seja, 

em produtos que precisam de 20% de seu 

esforço e geram 80% de lucro.

SEJA TRANSPARENTE

Se existe um momento em que se deve ser 

transparente, é agora. Comunique-se de 

forma transparente e empática com seus 

clientes e funcionários. Estamos vivendo 

tempos de mudança, faça-os sentir que 

estão juntos nisso.

CRIE REDES DE SUPORTE

Construa redes de suporte com outras 

marcas. O ideal é buscar alianças que bene-

ficiem ambas as partes, podem ser empre-

sas do mesmo ramo ou não. Faça uma pos-

tagem no seu instagram ou LinkedIn para 

comunicar sua ideia. Você também pode 

fazer parceria com empresas que aumenta-

ram as vendas após a pandemia.

HUMANIZE SUA MARCA

Você vende um serviço online? Aproveite 

esse momento para mostrar quem são as 

pessoas por trás da marca.

FLEXIBILIDADE NOS
PAGAMENTOS

Seja flexível em todas as áreas e, espe-

cialmente, com seus clientes, melhor que 

eles paguem amanhã do que nunca mais.

Pós pandemia
O R I E N T A Ç Ã O  F I N A N C E I R A  P A R A

M I C R O E M P R E E N D E D O R E S

REALIZAÇÃO:

REINVENTE-SE, TRABALHE
REMOTAMENTE E USE
PLATAFORMAS ONLINE

Existem aplicativos como Slack, Google 

Hangouts ou Zoom que podem ajudar 

bastante. Eles permitirão trabalhar 

remotamente com seus funcionários, 

gerar clientes e até criar uma aliança. 

Um estudo recente mostra que estraté-

gias virtuais podem gerar até 40% 

mais vendas.

O Jornal do Cariri reuniu algumas dicas 
para mostrar aos pequenos e médios 
empreendedores como é possível apro-
veitar o momento difícil que todos estão 
passando para colher bons frutos. Como 
já dizia o ditado popular, para quem 
quer, um limão vira uma limonada.

Leia, reflita e implemente essas dicas 
na sua empresa. Caso ainda não 
tenha uma, é um bom momento para 
pensar seriamente em abrir um 
empreendimento já focando em algu-
mas dessas questões.

O mais importante é fazer o que gosta, 
conseguir ganhar dinheiro com isso e 
oferecer um bom produto ao cliente.

FORTALEÇA SUA PLATAFORMA
DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

É hora de fortalecer sua plataforma da web 

e aumentar seu alcance. Outra alternativa é 

usar plataformas como Rappi ou Uber Eats 

– se você não tiver uma plataforma online 

para vender seus produtos. Já há evidências 

que as vendas pela Internet estão aumen-

tando devido ao Covid-19.

Aproveite para estabelecer estratégias 

como descontos por meio de suas redes 

sociais e outras que mencionamos no 

item abaixo.
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Cultura PROFISSIONAIS de Teatro e Artes 
Visuais atuam no Cariri desde 2013

ATUANTES EM CENA

MUNDO DA CIÊNCIA

Foto: Suimara Evelyn

EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
CNPJ: 16.624.611/0146-05

Torna público que Recebeu da Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Territorial - SEMADT a Renovação da Licença 
Simplificada para lavagem de veículos da frota própria, localizada 
no município de Crato, na Rua André Cartaxo, N° 30 Bairro 
Centro, CEP 63.100-172 com validade até 16 de Novembro de 
2021. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da SEMADT.
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É possível sair dessa

Acredite

Pós-pandemia é um ótimo período para
transformar os pontos fracos em fortes

SEJA FLEXÍVEL,
ESTABELEÇA UM PLANO
DE CONTINGÊNCIA

Crie um plano de curto, médio e longo 

prazo com diferentes cenários, contem-

plando alguns meses extras após o térmi-

no da pandemia: sempre preparado, 

nunca despreparado.

LEALDADE AOS SEUS
ANTIGOS CLIENTES E
PROCURE CRIAR NOVOS

Conecte-se com seus clientes existentes 

e, a partir deles, incentive a recomenda-

ção da sua marca.

DEFINA INCENTIVOS

Descontos, promoções para unidades de 

vendas por atacado e outras medidas que 

ajudam a gerar fluxo de caixa podem ser 

práticas úteis. Você também pode oferecer 

entregas em domicílio gratuitas sempre que 

possível – tomando as precauções sanitá-

rias necessárias.

CONCENTRE-SE EM SEUS
PONTOS FORTES

É essencial que sua empresa trabalhe com 

eficiência, por isso preste atenção especial 

em todos os projetos e produtos que geram 

renda hoje. Eles manterão seus negócios 

funcionando.

Concentre-se no que você ganha mais e seja 

à prova de crises em seus negócios: pense nas 

atividades que exigem menos esforço e 

trazem alto impacto. Por exemplo, você pode 

se concentrar no Princípio de Pareto, ou seja, 

em produtos que precisam de 20% de seu 

esforço e geram 80% de lucro.

SEJA TRANSPARENTE

Se existe um momento em que se deve ser 

transparente, é agora. Comunique-se de 

forma transparente e empática com seus 

clientes e funcionários. Estamos vivendo 

tempos de mudança, faça-os sentir que 

estão juntos nisso.

CRIE REDES DE SUPORTE

Construa redes de suporte com outras 

marcas. O ideal é buscar alianças que bene-

ficiem ambas as partes, podem ser empre-

sas do mesmo ramo ou não. Faça uma pos-

tagem no seu instagram ou LinkedIn para 

comunicar sua ideia. Você também pode 

fazer parceria com empresas que aumenta-

ram as vendas após a pandemia.

HUMANIZE SUA MARCA

Você vende um serviço online? Aproveite 

esse momento para mostrar quem são as 

pessoas por trás da marca.

FLEXIBILIDADE NOS
PAGAMENTOS

Seja flexível em todas as áreas e, espe-

cialmente, com seus clientes, melhor que 

eles paguem amanhã do que nunca mais.

Pós pandemia
O R I E N T A Ç Ã O  F I N A N C E I R A  P A R A

M I C R O E M P R E E N D E D O R E S

REALIZAÇÃO:

REINVENTE-SE, TRABALHE
REMOTAMENTE E USE
PLATAFORMAS ONLINE

Existem aplicativos como Slack, Google 

Hangouts ou Zoom que podem ajudar 

bastante. Eles permitirão trabalhar 

remotamente com seus funcionários, 

gerar clientes e até criar uma aliança. 

Um estudo recente mostra que estraté-

gias virtuais podem gerar até 40% 

mais vendas.

O Jornal do Cariri reuniu algumas dicas 
para mostrar aos pequenos e médios 
empreendedores como é possível apro-
veitar o momento difícil que todos estão 
passando para colher bons frutos. Como 
já dizia o ditado popular, para quem 
quer, um limão vira uma limonada.

Leia, reflita e implemente essas dicas 
na sua empresa. Caso ainda não 
tenha uma, é um bom momento para 
pensar seriamente em abrir um 
empreendimento já focando em algu-
mas dessas questões.

O mais importante é fazer o que gosta, 
conseguir ganhar dinheiro com isso e 
oferecer um bom produto ao cliente.

FORTALEÇA SUA PLATAFORMA
DE COMÉRCIO ELETRÔNICO

É hora de fortalecer sua plataforma da web 

e aumentar seu alcance. Outra alternativa é 

usar plataformas como Rappi ou Uber Eats 

– se você não tiver uma plataforma online 

para vender seus produtos. Já há evidências 

que as vendas pela Internet estão aumen-

tando devido ao Covid-19.

Aproveite para estabelecer estratégias 

como descontos por meio de suas redes 

sociais e outras que mencionamos no 

item abaixo.

Joaquim Júnior

Em 2013, a partir da 
iniciativa de estu-
dantes do curso de 

Licenciatura em Teatro e 
Artes visuais da Universi-
dade Regional do Cariri, 
foi criado o Coletivo Atu-
antes em Cena. O intuito 
era dar continuidade às 
produções práticas de dis-
ciplinas da universidade. 
Atualmente, o grupo con-
ta com cinco integrantes: 
Lucivania Lima, Emanoel 
Siebra, Danyllo Camilo, 
Francisco Francieudes e 
Nilson Matos. Juntos, atu-
am na produção, atuação, 
encenação, dramaturgia e 
produção musical autoral 
para os espetáculos e téc-
nica. Em meio à pandemia, 
o grupo vive um momento 
de adaptação: se aproxima 

do público pela internet e 
segue com a continuidade 
de novos projetos para o 
futuro.

O Coletivo, como apre-
senta Emanoel Siebra, é 
um dos gestores do espaço 
cultural Casa Ninho, locali-
zado na cidade do Crato. O 
primeiro projeto do Atuan-
tes em Cena foi “O Pequeno 
Príncipe”, que faz parte do 
repertório até hoje. Entre 
os projetos permanentes, 

há ainda: “Atuantes Visita”, 
“Voz, Violão e Você” e “Mos-
tra Repertórios em Casa”. Os 
espetáculos ainda incluem 
“Existe sempre alguma coisa 
ausente”, “Quanto custa ser 
João”, entre outros. Durante 
a pandemia de covid-19, o 
Coletivo Atuantes tem atua-
do por meio remoto. Através 
das redes sociais, já foram 
realizadas lives, leitura dra-
mática de texto e trocas po-
éticas e jogos.

Desde que nasceu, o Atu-
antes foi contemplado em 
alguns editais de incentivo 
às artes cênicas, como o Edi-

tal de Apoio a Projetos Cul-
turais com Temática LGBT 
(2016), da Secult; participou 
do Laboratório de Pesquisa 
Teatral do Porto Iracema 
das Artes (Fortaleza/CE); e 
de festivais como o Festival 
de Teatro de Acopiara, Fes-
tival Maloca Teatro, Festival 
Ato de Campina Grande e  
Mostra Sesc Cariri de Cul-
turas. De acordo com Luci-
vania Lima, as principais di-
ficuldades enfrentadas pelo 
grupo são a falta de finan-
ciamento para os trabalhos, 
o que, por vezes, dificulta 
a manutenção de algumas 
produções. Inclusive, o es-
paço Casa Ninho, que tem a 
gestão dividida, está aberto 
ao apoio da sociedade para o 
funcionamento. Com a pan-

demia e a impossibilidade 
de ações na Casa, foi criada a 
campanha “Amigos da Casa 
Ninho”, com intuito de pe-
dir ajuda à população para 
que o espaço não fechasse as 
portas.

“Quanto às políticas pú-
blicas, a Casa Ninho é um 
exemplo de como a nossa 
região não vem desenvol-
vendo ações efetivas que 
apoiem coletivos, fazendo 
com que os mesmos criem 
seus próprios espaços de 
atuação, mesmo com todas 
as dificuldades ligadas à 
manutenção”, relata, ao en-
fatizar que, apesar do Cariri 
ser rico culturalmente, as 
políticas públicas são quase 
inexistentes. “É de extrema 
importância que as pessoas 

ajudem na manutenção de 
coletivos artísticos indepen-
dentes, por meio dos likes e 
compartilhamentos do ma-
terial que os mesmos divul-
gam, e o Atuantes sempre 
está atualizando o público 
sobre o que vem produzin-
do, por meio de suas redes 
sociais. Para finalizar, agra-
deço, em nome do Atuantes, 
a possibilidade de dialogar-
mos um pouco sobre a atua-
ção desse coletivo de artistas 
da região do Cariri”, conclui.

Para acompanhar o 
trabalho do grupo:

Instagram @coletivoa-
tuantesemcena / Facebook 
e YouTube: @Coletivo Atu-
antes em Cena 

Coletivo dá continuidade a 
trabalhos de forma virtual

Professor da Urca está entre os  
pesquisadores mais influentes  

Juliana Sátiro

Após análise entre sete 
milhões de pesquisadores 
listados em bases de dados 
como a Web of Science e 
Scopus, o professor doutor 
Henrique Douglas Melo 
Coutinho, da Universidade 
Regional do Cariri (Urca), 
foi considerado um dos 160 
mil pesquisadores mais in-
fluentes do mundo. Natural 
de João Pessoa (PB) e resi-
dente no Cariri desde o ano 
de 1998, o pesquisador nível 
2 do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) está 
entre os principais da área 
de Química Medicinal e 
Biomolecular. 

O banco de dados de 
cientistas é atualizado anu-
almente e lista duas moda-
lidades: o desempenho do 
pesquisador ao longo da car-
reira e o impacto durante um 
único ano (2019). O nome do 
professor Henrique Douglas 
está presente nas duas listas, 
que o incluem entre os 3% 
mais influentes do mundo e 
entre os 2% mais influentes 
do mundo em 2019. Dentre 
os nove pesquisadores cea-
renses, seu nome é o único 
que representa uma insti-

tuição de ensino do interior 
do Ceará, sendo considerado 
um grande potencial para 
região do Cariri.

Atualmente, Dr. Hen-
rique trabalha na área de 
resistência bacteriana a 
antibióticos. Segundo ele, 
seu amor pela ciência exis-
te desde a sua infância, em 
que costumava assistir do-
cumentários e ler histórias 
em quadrinhos sobre ficção 
científica. “Eu sempre gos-
tei muito, desde a minha 

infância até a juventude, 
de assistir documentários 
sobre diversos aspectos da 
pesquisa científica”,  afir-
mou Henrique. 

Na graduação de Ciên-
cias Biológicas, pôde perce-
ber que sua carreira cientí-
fica seria consolidada. De 
acordo com Henrique, esse 
foi um dos seus principais 
caminhos trilhados para a 
pesquisa, em especial quan-
do iniciou estudos sobre a 
genética dos microorganis-

mos. “Precisamos, cada vez 
mais, de pessoas interessa-
das por essa área, pois existe 
muito a ser explorado”, de-
clarou o professor. 

Para o pesquisador, que 
tem inúmeras pesquisas 
desenvolvidas, o fruto mais 
importante da ciência é 
conseguir fazer com que o 
aluno entenda os métodos 
científicos para desenvol-
ver uma linha de pesquisa. 
“Isso é fantástico!”, enfati-
zou Henrique. 

Arquivo pessoal

HENRIQUE Douglas Melo Coutinho atua na área de Química Medicinal e Biomolecular
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Icasa e Guarani encerram fase em posições opostas
Robson Roque

Icasa e Guarani de Jua-
zeiro do Norte seriam 
facilmente apontados 

como candidatos ao acesso 
por quem olhasse a tabela da 
Série B Cearense, antes de a 
competição começar. Depois 
de nove jogos e exatamen-
te um mês após a primeira 
partida, os arquirrivais en-
cerraram a primeira fase em 
lados totalmente opostos na 
competição: com 10 pontos 
a mais que o rival, o Verdão 
ficou na liderança, enquanto 
o time rubro-negro terminou 
na lanterna. Com isso, o Gua-
rani foi rebaixado, junto com 
o Campo Grande, também de 
Juazeiro, na penúltima posi-
ção. O Crato foi o vice-líder 
e enfrentará o Pacatuba na 
próxima fase. O Icasa encara 
o Tiradentes.

De um lado, o presidente 
do Leão do Mercado, Rommel 
Caldas, atribui a má fase à falta 
de apoio ao clube. “O Guarani 
teve um início de campeonato 
difícil e isso fez com que vários 
apoiadores abandonassem o 
time”. Caldas também recla-
ma da ausência de suporte 
por parte da Prefeitura de Ju-
azeiro do Norte. “Futebol sem 
dinheiro é difícil”, diz. Em en-
trevista na sexta-feira (20), o 
cartola afirmava ao Jornal do 
Cariri que a direção do Leão 
mantém cautela e ajustou o 
foco para o objetivo não cair 
para a Série C e, assim, clas-
sificar-se para a fase seguinte.

“Estamos tomando várias 
medidas, correndo atrás dos 
apoiadores que restaram e 

juntando dinheiro para che-
gar junto aos jogadores, con-
versando com eles para que 
não baixem a cabeça. Apesar 
da posição de classificação, o 
time vem numa crescente evo-
lução. Confiamos e acredita-
mos que esse grupo tem muito 
mais para mostrar do que já 
está mostrando nessas últimas 
partidas”, diz Rommel Caldas.

No Icasa, o presidente 
Francisco Leite Bezerra (co-
nhecido como França) pon-
dera que o sucesso do Verdão, 
classificado por antecipação 
na Série B, é resultado da or-
ganização pela qual a direto-
ria submeteu o clube desde o 
final de 2019. Ele relata que o 
time alviverde forneceu me-
lhor estrutura para os joga-
dores, contratou uma equipe 
de profissionais capacitados 
para comandar a equipe e, 
mais diretamente ligada ao 
campo, priorizou a qualidade 
dos atletas e do técnico.

 “O Icasa, há muito tem-
po, não tinha técnicos tão 
gabaritados, na qualidade do 
Flávio Araújo [que deixou o 
time antes de a competição 
começar] e de Washington 
[Luiz]”, comenta França. 
O dirigente acrescenta que 
encerrar a primeira fase na 
liderança era um dos objeti-
vos. “Está dentro do espera-
do pela qualidade dos nossos 
atletas. Se contratamos bons 
atletas, notadamente que vai 
dar resultados. E também a 
organização do clube, o aten-
dimento aos atletas, que é de 
excelência, cuidados com a 
covid-19”, conclui o presiden-
te alviverde.  

ARQUIRRIVAIS

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: ANÁRIO DE SÁ CAVALCANTI, brasileiro, casado, médico 
veterinário, filho de Alirio Cavalcante Pimentel e de Ana de Sá Cavalcante, 
portador da cédula de identidade RG sob o nº 2018078447-6 SSPDS/CE, inscrito 
no CPF sob o nº 126.660.254-20, e, APOLINARIA GOMES BARRETO, 
brasileira, casada, professora, filha de Francisco Xavier Barreto e de Geracina 
Gomes Barreto, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 2019081973-6 
SSPDS/CE, inscrita no CPF sob o nº 632.137.103-34, residentes e domiciliados 
na Rua Francisco de Assis Lucena, nº 307, Apto 04, bairro São Francisco , Brejo 
Santo/CE. Em petição recebida e devidamente assinada por seu procurador 
jurídico Dr. ROBERTO PEREIRA ANASTACIO, OAB/CE nº 31.585, inscrito 
no CPF sob nº 326.674.183-87, com escritório profissional na Rua Monsenhor 
Silvano de Sousa, nº 190, bairro Sossego, nesta cidade, onde reporta-se a “UM 
TERRENO próprio para construção, sita nesta cidade, encravado na Avenida 
Padre Cicero, esquina com a Rua Farias Brito, bairro São Miguel, com uma 
área total de 279,00m2, onde estava construída as casas 1042 e 1044, contendo as 
seguintes características: limita-se ao NORTE, com a Avenida Padre Cicero; ao 
SUL, com a propriedade do Sr. Matheus Henrique Sobreira Brasil; ao LESTE, 
com a propriedade da Sra. Maria Lilian Salvador Serra; e ao OESTE, com a 
Rua Farias Brito”. 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 dezessete (17) dias do 
mês de Novembro do ano 2020.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

SEU PÉ – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA - ME
CNPJ: 14.894.163/0001-70

 Torna público que recebeu da Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Renovação 
da Licença de Operação – LO Nº 162/2020 – AMAJU / DILAM 
– Embasada no Parecer Técnico N°144/2020, para Fabricação 
de Calçados e Componentes para Calçados, localizada na Rua 
Edgar Coelho de Alencar, 450 – São José, município de Juazeiro 
do Norte-CE. Com Validade de 2 anos.
 Foi determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

n SEGURANÇA ELETRÔNICA
n PORTARIA

n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Travessa Slino Duda, 59 - Bairro Santa Teresa - Juazeiro do Norte - CE

Peça já seu orçamento sem compromisso


