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NOVOS MANDATOS

Crise financeira e geração de 
renda são desafios para 2021

Além da crise sanitária enfrentada pelo mundo em decorrência da pandemia 
de covid-19, os prefeitos de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, que tomaram 
posse no dia 1º de janeiro, demonstraram outras preocupações em comum. 
Zé Ailton Brasil, Glêdson Bezerra e Guilherme Saraiva mencionaram, 
ainda, a harmonia entre os poderes como necessidade para a governança. 

Glêdson e Guilherme demonstram preocupação com as finanças, enquanto 
Zé Ailton vê as crises sanitária e econômica como desafios para os próximos 
quatro anos. Em Juazeiro, Glêdson apontou restos a pagar de cerca de R$ 
116 milhões, sem dinheiro em caixa. Consenso entre os três, a geração de 
emprego e renda deve dominar as ações dos novos prefeitos.POLÍTICA | PÁG. 3  
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Medidas contra 
covid-19 seguirão 

pelos próximos anos
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A DROGA, hoje em dia, não se concentra 
mais em um determinado local. A droga 
hoje é espalhada por todo o canto. Tem na 
periferia, tem em bairros nobres. 
JULIANO MARCULA - DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL 

“ “

Opinião

CARTA

Que a passagem para um novo ano traga junto 
uma infinidade de mudanças positivas para 
todos. Que saibamos dar valor às oportunidades 
que surgem e que possamos nos manter unidos 
para enfrentar os problemas. O primeiro passo 
para 2021 ser melhor é acreditar. E fazer nossa 
parte, claro.

SAMUEL MARTINS, JUAZEIRO DO NORTE
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

Às vezes tentamos entender as afronto-
sas mazelas em um país tão próspero. Assim, 
aquele que não se dedica a si mesmo, pois não 
é considerado da família. Mas no meio de po-
der, logo após a crença, por quais razões Nico-
lau Maquiavel é tão atual? Qual a razão de se 
desvencilhar do que dizem “poder ser” para es-
tudar o “ser”? Vejam os principados, como eles 
viviam. Não vislumbraram que fossem algo, 
haja vista que a história dizia o que seriam e 
também sabiam que até hoje a própria história 
ensina. Quem não sabe que fogo queima? Se 
fosse ciência, todos testavam. Mas é a história, 
a consciência humana, cultural ou descuido, 
como desejar! Esse pequeno argumento é para 
tentar entender a razão de um país tão forte 
ser ao mesmo tempo fraco, não apenas de es-
pírito, mas também científico e culturalmente. 

Apresentaremos em pequenas linhas os en-
sinamentos de Maquiavel, o grande político 
do séc. XV/XVI, que não são desaplicados ao 
nosso país, pois, nós sim, ainda somos indisci-
plinados, submissos e entregues ao querer de 
seres distantes. Enquanto em meados de 1513 
já existia alguém que sabia da nossa indolên-
cia no séc. XXI. Não trato o assunto por parte 
dos alemães como algo que não considero um 
sentimento nazista, pois assim estaria morto, 
por ser negro. Mas assim sendo, desconsiderar 
as reorganizações realizadas pela maior potên-
cia europeia, seria insano. Vejam a Alemanha 
pós-reunificação o que se tornou! O Brasil é 
impotente sendo em que governo for, enquan-
to estiver submisso para consigo mesmo. A ca-
pacidade é maior do que pensa ter. Nenhum 
país cresce sem educação de seus internos, sem 
governança comprometida. Aqui existe a vi-
ciosa lei do “quanto mais para mim, melhor!”. 
E assim sobrevive o finado Estado brasileiro, 
pois já pensou a existência de intensos estudos 
científicos sobre a Covid-19, tendo o Brasil o 
protagonismo da medicação para a cura? Eu 
não pensei. A terra onde canta o sabiá tem 
muito que aprender, tendo em vista que passi-
vidade e luta não são somente do tempo de Ma-
quiavel, o que muda é o foco da contenda, pois 
ou você vence a atualidade ou você será parte 
do principado decadente da Itália medieval. 
Tudo começa com os Médicis, na Itália. Ma-

quiavel desejava estudar e fez o que nem mes-
mo imaginou que foi mudar definitivamente a 
antiga história política medieval. Se estudava, 
há época, como deveriam ser os principados 
caídos da Itália. Ele não! Fez ao contrário e 
analisou o ser em sua essência política. O que 
hoje temos no Brasil nada mais é que um con-
junto de principados fadados ao fracasso dian-
te de “guerras” internas e externas. Então, por 
essa perspectiva, e de modo harmônico com os 
pensamentos do escritor, podemos dizer que o 
país não possui estados, mas principados. Pois 
é! A política brasileira não se diferencia de um 
principado, apesar de não serem príncipes, os 
governadores são singulares, temos uma histó-
ria de derrotas em questões internas e interna-
cionais. Isso nos prova a vinda de Dom João 
VI que em ato corajoso e amedrontado com 
a invasão comandada por Napoleão, viajou 
às pressas para chegar ao Brasil. Aí começa a 
história dos políticos brasileiros e, por isso, não 
me impressiono, pois a covardia é característi-
ca daqueles que perdem ou têm seu principado 
ameaçado. Antes que me recriminem e digam 
que ele retornou para Portugal, indago qual a 
razão de não ter defendido com honra? Acha 
que o filho ficou porque queria estar aqui ou 
garantir e não ver que voltou após ter a certeza 
das condições de segurança que o cercariam se 
mostrando, assim, fraco? Naquele tempo os 
donos (de territórios) não os abandonavam. 

MAQUIAVEL E A LÍDIMA MAQUIAVEL E A LÍDIMA 
POLÍTICA BRASILEIRAPOLÍTICA BRASILEIRA

Denis Leonardo

EDITORIAL

Um ano novo começa e, com 
ele, prefeitos e vice-prefeitos dão 
início, (ou continuidade) a man-
datos em todos os municípios 
brasileiros. Após um ano atípico, 
considerado um dos mais desafia-
dores das últimas décadas, devido 
à pandemia de covid-19, eles têm 
à frente problemas que vão des-
de dívidas deixadas pelas gestões 
passadas a dificuldades relaciona-
das a setores como saúde, educa-
ção, segurança, geração de empre-
gos e finanças. Em meio a todos 
os fatores, os gestores devem lidar 
com o risco de uma segunda onda 
do novo coronavírus e com a rea-
daptação da sociedade a um novo 
estilo de vida.

Na maior cidade do Cariri, o 
novo prefeito, Glêdson Bezerra, 
diz que as dificuldades causadas 
pela pandemia resultaram no 
acúmulo de dívidas milionárias. 

Somente na Secretaria de Saú-
de, os débitos ultrapassam R$ 14 
milhões e, ao todo, a gestão an-
terior deve deixar restos a pagar 
na ordem de R$ 116 milhões, sem 
dinheiro em caixa. O problema, 
como apresenta o Jornal do Cari-
ri nesta edição, ocasionará ajustes 
na máquina pública, com cortes 
de despesas. Ainda devido à pan-
demia, uma queda na arrecadação 
de impostos foi registrada em to-
dos os municípios, ligada à dimi-
nuição na atividade econômica e 
ao aumento do desemprego.

O isolamento social e a neces-
sidade de paralisação das ativi-
dades econômicas demandaram 
mudanças que impactaram todos 
os setores e geraram fechamentos 
de empresas e demissões em mas-
sa. Como a arrecadação se divide 
em repasses dos governos federal 
e estadual, além de recursos pró-

prios, há o risco de que os muni-
cípios, neste novo ano, possuam 
menos verbas para investir em 
políticas públicas. O fim do auxí-
lio, criado em regime emergencial 
para dar suporte a pessoas em 
todo o país, contribui para tanto.

Com a reabertura econômica, 
a maior parte dos segmentos re-
tornou gradativamente – alguns 
poucos, como o setor da educa-
ção, ainda não retornaram as ati-
vidades presenciais. Se, por um 
lado, parte da sociedade cobra 
que ocorra o retorno das aulas no 
ambiente escolar, por outro, há 
aquela que acredita ser necessá-
rio que os estudos continuem de 
forma remota. Afinal, uma vacina 
ainda está a caminho para garan-
tir que os alunos, principalmente 
as crianças, estejam imunizados.

Falando em vacina, vem jus-
tamente dela uma das maiores 

cobranças da atualidade, tanto 
a nível federal, como estadual e 
municipal. Com milhares de mor-
tes ocasionadas pela covid-19 no 
país, nada mais compreensível 
que a população esteja apreen-
siva e cobre por uma vacina efi-
caz. Diante de tantas incertezas, 
os municípios devem se preparar 
para o momento em que ocorra a 
liberação e distribuição do imuni-
zante. Daí é essencial que os no-
vos prefeitos encabecem ações de 
preparo e campanhas para alertar 
os munícipes quanto à importân-
cia da vacina. Além dos velhos de-
safios enfrentados pelos prefeitos 
em início de mandato, que vale 
ressaltar não são poucos, as admi-
nistrações municipais precisam se 
preparar para as novas demandas 
que estão atreladas à pandemia de 
covid-19. Na economia e na saú-
de, 2021 não será um ano fácil. 

Velhos e novos desafios para 2021
Após um ano atípico, 
considerado um dos 

mais desafiadores 
das últimas décadas, 

devido à pandemia 
de covid-19, os 

prefeitos têm à 
frente problemas que 

vão desde dívidas 
deixadas pelas 

gestões passadas 
a dificuldades 
relacionadas a 

setores como saúde, 
educação, segurança, 
geração de empregos 

e finanças.

DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL 
E MESTRANDO EM DIREITO 
DA EMPRESA

JESUS ESTÁ VOLTANDO
“Venho em breve! Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa”, 

(Apocalipse 3.11).
A volta de Jesus Cristo para buscar a sua Igreja é, sem dúvida, um assunto de ex-

trema importância. Estudiosos afirmam que existem mais de 1.800 citações na Bíblia 
acerca do assunto. Entendemos, portanto, que não é um assunto para ser negligen-
ciado. Existem incontáveis movimentos que batalham no sentido de desacreditar tão 
grande verdade. Temos, porém, o testemunho autêntico e digno de toda confiança, 
que não deixa margem de dúvida, Cristo voltará. 

Vejamos no texto acima três importantes observações que todos devemos aten-
tar.

“Venho em breve”. Não há sombra de dúvidas, o Senhor é enfático. Nos evange-
lhos, ele tratou de ensinar sobre sua volta. 

“Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus; creiam também em mim. 
Na casa de meu Pai há muitos aposentos; se não fosse assim, eu lhes teria dito. Vou 
preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para 
que vocês estejam onde eu estiver” (João 14.1-6).

Anjos também anunciaram que Ele voltaria. “Galileus, por que vocês estão olhan-
do para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mes-
ma forma como o viram subir” (Atos 1.11).

Jesus disse que vem breve e como não sabemos quando virá, estejamos prepara-
dos hoje. “Quanto ao dia e à hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, 
senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Fi-
lho do homem. Pois, nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, 
casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca; e eles 
nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda 
do Filho do homem. Dois homens estarão no campo: um será levado e o outro deixado. 
Duas mulheres estarão trabalhando num moinho: uma será levada e a outra deixa-
da. “Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor (Mateus 
24.36-42).

Paulo, apóstolo trata o assunto: “Irmãos, não queremos que vocês sejam ignoran-
tes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm 
esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, 
mediante Jesus e juntamente com ele, aqueles que nele dormiram. “Irmãos, quanto 
aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfei-
tamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite” (1Tessalonicenses 4.13,14; 5.1,2). 
Eis que Jesus virá breve, assim, “Retenha o que você tem”. A segunda parte do texto é 
uma recomendação altamente importante: Reter, ou guardar. Encontramos algumas 
recomendações na Escritura daquilo que devemos guardar. Paulo, no final da vida afir-
mou: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé” (2Timóteo 4.7). Nossa 
fé deve ser algo inegociável, pois sem fé jamais podemos agradar a Deus. “Sem fé é 
impossível agradar a Deus” (Hebreus 11.6). 

O salmista guardou a Palavra de Deus: “Guardei no coração a tua palavra para 
não pecar contra ti” (Salmos 119.11). O pastor da Igreja de Filadélfia foi elogiado pelo 
Senhor, por ter guardado sua palavra e não negado seu nome (Apocalipse 3.8). Guar-
demos, portanto, nós também aquilo que temos recebido de Deus de mais valioso, que 
a fé, a Palavra e a fidelidade ao Senhor.  

 “Para que ninguém tome a sua coroa”. Muitas são as dádivas de Deus. O diabo luta 
incansavelmente para nos roubar o que Deus nos deu. A Bíblia diz que ele vem apenas 
para furtar, matar e destruir, (João 10.10). O texto nos diz que há uma premiação, uma 
coroa, a qual será presenteada ‘aqueles que forem fiéis até a morte. São inúmeros tex-
tos que mencionam a necessidade de persistência na fé. “Mas aquele que perseverar 
até o fim será salvo” (Mateus 24.13). Como há o risco de perder a coroa, portanto nos 
apeguemos com firmeza ao Senhor, a fim de que sejamos vitoriosos nesta jornada.

“Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará na-
quele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda” 
(2Timóteo 4.8). Aleluia! Ele está voltando.

Deus abençoe!
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Durante as cerimô-
nias de posse, os 
prefeitos de Crato, 

Juazeiro do Norte e Barba-
lha pregaram a harmonia 
entre os poderes municipais 
e anunciaram como priori-
dade administrativa a bus-
ca por geração de emprego 
e renda. Os novos gestores 
foram empossados no dia 
1º janeiro, em solenidades 
comandadas pelas câmaras 
de vereadores. O prefeito 
eleito de Juazeiro, Glêd-
son Bezerra (Podemos), foi 
empossado pelo presidente 
reeleito da Câmara, verea-
dor Darlan Lobo (MDB). A 
transmissão de cargo acon-
teceu nas dependências da 
Prefeitura, onde Glêdson 
falou sobre a importância 
dos vereadores e da Câma-
ra. “Lá (Câmara) estive por 
12 anos. Mas, sei das limi-
tações que temos, enquanto 
poder Executivo. Juazeiro 
precisa dos vereadores e dos 
seus olhares fiscalizadores e 
combativos. Agora, o bom 
combate e a boa fiscaliza-
ção. Queremos e vamos lu-
tar pela harmonia entre os 
poderes”, disse Glêdson.

Em entrevista, o novo 
prefeito disse acreditar que 
um grande desafio da sua 
gestão será a economia do 
Município, que passa por di-
ficuldades em consequência 
da pandemia do novo coro-
navírus. Segundo Glêdson, 
as dificuldades causadas 
pela pandemia são imensas 
e, somente na Secretaria de 
Saúde, os débitos ultrapas-
sam os R$ 14 milhões.

O déficit da saúde é ape-
nas parte das preocupações 

de Glêdson. Ao todo, a ges-
tão Arnon Bezerra (PTB) 
deve deixar restos a pagar 
na ordem de R$ 116 mi-
lhões, sem dinheiro em cai-
xa. O problema ocasionará 
ajustes na máquina públi-
ca, com cortes de despesas.

Na mesma direção, o 
novo prefeito de Barbalha, 
Guilherme Saraiva (PDT), 
se disse preocupado com 
as finanças do Município e 
terá como prioridade emer-
gencial a geração de empre-
go e renda, sendo emprego 
a curto prazo e investimen-
tos na Educação para colher 
frutos a longo prazo.

Guilherme foi empos-
sado pelo presidente da 
Câmara reeleito, vereador 
Odair Matos (PT), na sede 

da Câmara, em cerimônia 
iniciada às 9 horas. O pre-
feito evitou falar em núme-
ros e disse que prefere ver 
a realidade mais de perto, 
depois que assumir. Em 
entrevista, o prefeito disse 
considerar a administra-
ção pública um desafio.

No Crato, o prefeito re-
eleito Zé Ailton Brasil (PT) 
também pediu união entre 
os poderes para enfrentar 
os desafios que se avizi-
nham. Zé Ailton citou as 
crises sanitária e financeira 
como principais desafios a 
serem vencidos. Disse que o 
momento é de busca por ge-
ração de emprego e renda.

Zé Ailton pediu que as 
tensões políticas fiquem 
para trás, junto com o plei-

to eleitoral que se encer-
rou em 15 de novembro. O 
prefeito destacou a neces-
sidade de mudanças para 
avançar com o desenvol-
vimento do município nos 
próximos quatro anos. A 
posse no Crato aconteceu 
nas dependências do CEJA 
(Centro de Educação de 
Jovens e Adultos), a partir 
das 9 horas.

Entre os três prefeitos 
empossados, foi consenso 
a necessidade de ajuda dos 
deputados estaduais e fe-
derais, votados na região, 
para ajudar nas articula-
ções para atrair investi-
mentos. Dos três, Zé Ailton 
foi o único que demons-
trou tranquilidade com as 
finanças do Município. 

Prefeitos priorizam geração de 
emprego e renda no Crajubar

NOVOS MANDATOS

SÓ HÁ AO ALCANCE da população do Cariri nos 
próximos 90 dias duas vacinas: CoronaVac e Astrazeneca/
Oxford. Se tudo correr bem e o Ministério da Saúde 
cumprir seu plano de imunização, os beneficiados serão 
idosos e o pessoal da área de Saúde

Velhos e novos desafios para 2021

Leia rápido
O presidente da Câmara 
Municipal de Potengi será o 
agricultor e ferreiro Aílton Leite 
que, assim como o prefeito Edson 
Veriato, também é do PSOL. A 
chapa vencedora recebeu cinco 
contra quatro votos da concorrente, 
encabeçada pela vereadora Luziene 
de Oliveira (PT). Edson e Aílton 
foram empossados nos cargos no dia 
primeiro. A posse foi a primeira vez 
que o prefeito eleito usou um terno.

Agora ex-prefeito de Barbalha, 
Argemiro Sampaio (PSDB) deve 
seguir ativo na política caririense em 
busca de uma vaga como deputado 
estadual. Uma das primeiras 
atitudes dele após deixar o cargo 
foi criticar a decisão do Governo do 
Ceará de transformar a Usina de 
Barbalha em Centro de Tecnologia 
de Cultivo em Ambiente Protegido. 
Segundo o prefeito, o governador 
Camilo Santana descumpre, com 
isso, a promessa de gerar empregos 
com a reativação da usina.

A produção de leite em Brejo Santo 
foi destaque do primeiro Globo Rural 
de 2021. Conforme a reportagem, 
a cidade caririense é considerada a 
segunda maior produtora de leite em 
todo o Brasil, com mais de dois mil 
produtores, atividade que garante 
emprego e renda no Município. Os 
mais de 40 mil litros produzidos são 
também transformados em queijo 
coalho e manteiga de garrafa.

O novo secretariado de Altaneira 
foi quase que inteiramente renovado. 
Apenas dois membros da antiga 
equipe de governo permanecem. 
A esposa do prefeito Dariomar 
Rodrigues, Lan Alencar, será 
secretária de Assistência Social, e 
Ceza Cristóvão continua secretário de 
Agricultura e Meio Ambiente. A posse 
ocorreu no dia primeiro, em conjunto 
com a do prefeito reeleito.

CERIMÔNIA de transmissão de cargo entre Arnon Bezerra e Glêdson Bezerra, no dia 1º de janeiro de 2021

Divulgação

BARBALHA

Vice-prefeito será responsável
por articulação com a Câmara
Robson Roque

Mais jovem a ser eleito ve-
reador, presidente da Câmara 
e, agora, vice-prefeito de Barba-
lha, Everton Siqueira (Vevé, do 
PT) acumulará a função com o 
cargo de secretário de Governo 
da gestão Guilherme Saraiva 
(PDT). A designação dele para 
a função é estratégica para a 
administração que se inicia, 
já que Guilherme Saraiva terá 
minoria na Câmara, com sete 
vereadores de situação e oito 
compondo a oposição. “Vevé 
Siqueira foi escolhido de forma 
muito inteligente, porque a Se-
cretaria de Governo é a que faz 
toda a questão das relações da 
Prefeitura com as demais pes-
soas”, argumentou o prefeito de 
Barbalha ao anunciar a equipe 
de secretários na noite da quar-
ta-feira (30). 

Em entrevista ao Jornal do 
Cariri, Vevé comentou que a 
atuação na Secretaria de Go-
verno consistirá na articulação 
política e participação maior 
no cotidiano da administração 
barbalhense. As experiências de 
dois mandatos como vereador 
(de 2013 a 2020) e um à fren-
te da Câmara Municipal (2017 
e 2018) credenciam-no a man-
ter contato com os vereadores. 

“Temos uma boa convivência 
com os vereadores, tanto com 
os nossos vereadores eleitos, 
da base, como também os de-
mais parlamentares. É uma 
das missões como secretário de 
Governo e também como vice-
-prefeito, de fazer sempre essa 
interlocução vereador, popula-
ção e o Executivo”, enfatiza.

Durante a campanha elei-
toral, o prefeito Argemiro Sam-
paio (PSDB) lamentava não 
ter tido maioria no parlamento 
nos quatro anos em que esteve 
à frente dos destinos de Barba-
lha. “Todos os projetos que fo-
ram de interesse e para o bem 
da população nós aprovamos. 
Não teve nenhum projeto que 
nós desaprovamos que causou 

algum mal à população e, con-
sequentemente, ao desenvolvi-
mento do Município. É tanto 
que, em torno de 90% dos pro-
jetos do Executivo foram apro-
vados”, rebate o vice-prefeito. 

Vevé ressalta que a inter-
locução dele com a Câmara 
será pautada pelo diálogo e 
respeito partidário. “Quere-
mos fazer sempre uma ad-
ministração do diálogo, bus-
cando esse alinhamento com 
a Câmara, porque entendo 
que o vereador que está no 
dia-a-dia, escutando as de-
mandas da população, pode 
contribuir muito com ideias 
e sugestões para o melhor de-
senvolvimento do trabalho do 
Poder Executivo”, conclui. 

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Camilo corre atrás de vacinar
O comportamento negacionista do presidente Bolsonaro, de negar a gravidade da covid, de 
insistir que a pandemia estava no fim, quando iniciava uma segunda onda, e agora em ter criado 
todas as dificuldades para a vacinação do povo brasileiro, incluindo o cearense, tem tirado o 
sono do governador Camilo Santana, e também dos novos prefeitos do Ceará e do Cariri, que 
assumiram os seus cargos na última sexta, 1° de Janeiro. O Brasil não tem vacinas, e muito menos 
seringas, para imunizar os milhões de brasileiros. O discurso fácil presidencial, que liberou R$ 20 
bilhões, esbarra na falta de vacinas para se comprar. Há mais países compradores do que oferta 
de vacinas no mundo. Nos Estados Unidos, a ausência da vacina é tão visível, que começaram a 
aplicar meia dose da vacina Moderna. E nós, no Cariri? Os prefeitos do Cariri precisam se reunir e 
buscar uma solução urgente. Não está nada fácil. O governador Camilo tenta adquirir vacinas de 
todos os laboratórios. Tem esbarrado nos erros cometidos pelo Governo Bolsonaro, que deixou o 
nosso País e o Ceará também sem vacina.

Astrazeneca e CoronaVac – salvadoras
Só há ao alcance da população do Cariri nos próximos 90 dias duas vacinas: CoronaVac e 
Astrazeneca/Oxford. Se tudo correr bem e o Ministério da Saúde cumprir seu plano de imunização, 
os beneficiados serão idosos e o pessoal da área de Saúde. Ciente dessas dificuldades, o prefeito 
de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, tem avançado nas negociações com o Instituto Butantã, 
para o Município comprar a vacina CoronaVac. O mesmo gesto que tem feito o governador 
Camilo. Ambos estão corretos em querer salvar vidas. Esses entendimentos são realizados com o 
governador de São Paulo, João Doria. Essa é a vacina que mais tem chances de chegar logo para 
imunizar o Ceará e o Cariri. Contudo, a CoronaVac tem a forte oposição do Governo Bolsonaro, 
que não quer registrá-la na Anvisa, alegando que sua eficácia é pouco superior a 50%. Esquece 
que a vacina da Astrazeneca/Oxford, que o Brasil só comprou 2 milhões de doses, tem eficácia 
de perto de 62%. A Índia barrou exportar 2 milhões de doses para nós. A nossa sorte é que quem 
produzirá essa vacina é o Instituto Fiocruz, que tem sede no Eusébio, aqui no Ceará. Daí crescem 
as chances dela chegar a todos os cearenses pela pressão que Camilo vem fazendo.

Arnon pretende voltar em 2024
 
Para quem achava que o ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, teria enfrentado sua 
última eleição, se enganou. Arnon garante que retornará à prefeitura em 2024. Antes, está 
convencido que dará o troco em Glêdson, retomando o cargo que era seu, impedindo a reeleição 
do atual prefeito. Arnon quer deixar a carreira política com uma derrota. Voltou atrás de sua 
própria candidatura, admite que o deputado Pedro Bezerra pode não disputar novamente uma 
vaga à Câmara Federal, mas sua família terá um candidato. Arnon justifica não querer mais 
voltar para Brasília e, por isso, não encara as urnas em 2022. A surpresa é a escolha de quem 
disputará a cadeira ocupada na Câmara Federal há décadas por sua família. O deputado Pedro 
Bezerra sairia de cena para dar lugar a irmã mais velha, Isabela Bezerra. Arnon não abre mão 
do sobrenome continuar tendo protagonismo na política do Juazeiro do Norte e Pedro estaria 
propenso a seguir outros projetos pessoais. Pedro voltaria para as empresas. Ainda há tempo 
para definir quem será o candidato a deputado federal que contará o apoio do Planalto, pois o 
PTB hoje é o partido que o presidente Bolsonaro pretende se filiar.

Luciano Basílio traiu Arnon cedinho
 
Aliado fiel do prefeito Arnon Bezerra, o ex-secretário de Esportes, Luciano Basílio, nunca enganou 
a ninguém, só mesmo a Arnon. Nem mesmo Arnon perdeu o cargo e Basílio já abandonou o 
barco. E o mais grave: saiu atirando no ex-prefeito de Juazeiro, que sempre foi um amigo dele. A 
decepção de Arnon foi enorme. Não se conformou ao saber dos comentários de Basílio, em toda 
esquina de Juazeiro. É muita ingratidão. Basílio culpa o próprio Arnon por se reeleger, esquecendo 
que  abandonou a campanha dele para eleger o irmão William Basílio, conhecido como Bilinha. 
Aliás, Bilinha nem esconde mais que negocia uma conversa com o novo prefeito Glêdson Bezerra. 
Alega não querer ser oposição. Gosta mesmo de ser é governista. Sabe que não rende nada ficar 
contra o prefeito de plantão em Juazeiro. Sobre a traição, Arnon tem reagido com tranqüilidade: 
entrega a Deus. Não precisa de mais uma frente de conflitos entre tantas que vai enfrentar.
 
Oposição enfraquecida no Crato
 
Apesar da briga com três candidaturas de oposição, que obtiveram boa votação, o prefeito do 
Crato, Zé Ailton Brasil, não terá dificuldades na Câmara. O presidente Florisval Coriolano e o 
prefeito Zé Ailton contabilizam uma base com 14 dos 19 vereadores. Para melhorar o cenário 
governista, os três candidatos da oposição – Thiago Esmeraldo, Pedro Lobo e Dr. Dudé – também 
pertencem a base de Zé Ailton. A dúvida é o vereador Dr. Dudé, eleito com a força do promotor 
aposentado Leitão Moura. Leitão declarou apoio, mas não participou da campanha e continua 
ausente das discussões políticas no Crato. As posições de Dr. Dudé devem dar o tom do discurso 
de Leitão.
 
Argemiro traído na disputa da Câmara
 
O ex-prefeito de Barbalha, Argemiro Sampaio, sofreu sua primeira derrota após deixar o cargo. 
Argemiro articulou um nome para vencer a disputa pela presidência da Câmara e acabou 
derrotado. Imaginava ter a maioria, mas acabou traído por Luana de Rosário, esposa do ex-
vereador Rosário Amorim. Fechado com Argemiro, Rosário acabou traindo o grupo e fechando 
com a candidatura do prefeito Guilherme Saraiva. Rosário havia deixado o grupo governista, 
liderado pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Fernando Santana, para compor a 
base de Argemiro. A sua volta foi articulada pelo próprio Fernando Santana. Argemiro governou 
os quatro anos sem maioria e, agora, na largada, vê seu grupo de oposição perder força. Já 
Rosário, fica totalmente inconfiável. Em ambas as bases, o ex-vereador que administra o 
mandato da mulher é apontado como um traidor nato.

PT sob a liderança do deputado José Guimarães fechou apoio à candidatura de 
Baleia Rossi à presidência da Câmara.
Guimarães se fortaleceu com o governador Camilo e com os FGs, que também 
estão apoiando o nome de Baleia, do MDB, contra o candidato de Bolsonaro, 
deputado Artur Lira.
O primeiro estado que Baleia Rossi deve visitar no Nordeste deve ser o Ceará, a 
convite do governador Camilo.
Apesar da campanha enxuta, o prefeito derrotado Arnon Bezerra, estaria com 
saldo negativo de R$ 2 milhões. Todos credores estão tranquilos. Arnon avisou-os 
que honrará todos seus compromissos. 
Doadores que prometeram ajudar na reeleição, sumiram depois da derrota. Arnon 
fez compromissos e vai cumprir, sem essa turma sem palavra. 
No Crato, o jogo político para 2022 começou. Além dos nomes de Rafael Branco e 
Dr. Leitão, hoje, suplentes na Assembleia, a corrida pela prefeitura  deve ter outras 
novidades. 
O ex-prefeito Ronaldo Mattos estuda disputar uma vaga na Assembleia. Se 
decidir, vai propor a Rafael e Leitão a disputa pela Prefeitura em 2024. 
E por falar em eleição, o maior derrotado em 2020 no Crato foi o ex-prefeito 
Samuel Araripe. Saiu fragilizado e como tendo se submetido aos caprichos do seu 
ex-adversário, o atual prefeito. 
Samuel incentivou a candidatura de Dr. Aluísio Brasil e depois declarou apoio a Zé 
Ailton. Dr. Aluísio tomou seu lugar na liderança da oposição.   
Desculpe a ignorância, quem aceita ser o candidato da oposição ao Senado para 
encarar nas urnas o governador Camilo Santana?

TASSO ANUNCIA DESISTÊNCIA DE 2022
O caminho está aberto para a candidatura do governador Camilo Santana 
ao Senado em 2022. O jornal carioca O Globo, publicou, em sua edição de 

domingo (03), a informação que o senador Tasso Jereissati irá se aposentar 
ao final desse mandato e não concorrerá à reeleição. Sem Tasso no páreo, 

a família Ferreira Gomes se une em torno do nome de Camilo, que se 
desincompatibilizará em abril do ano que vem para concorrer ao Senado 

Federal. Hoje, não há nenhum nome na oposição que se disponha a enfrentá-
lo, tamanho o seu favoritismo. Porém, deverá surgir um candidato para fazer 

dobradinha com o deputado federal Capitão Wagner, que é apontando como o 
favorito para disputar contra os FGs o Abolição.

DISSE ME DISSE

Política

Arquivo Pessoal

VEVÉ será interlocutor na relação entre o Executivo e o Legislativo
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Política

Leia rápido
Reeleito prefeito de Crato, Zé 
Aílton Brasil (PT) informou, no 
discurso de posse, que o Município 
dispõe de R$ 7 milhões para compra 
de vacinas. O recurso faz parte de 
verbas repassadas pelo Governo 
Federal para combate à pandemia 
do novo coronavírus. O prefeito disse 
manter constante diálogo com a 
secretaria estadual da Saúde para 
comprar o imunizante, assim que 
estiver disponível.

Novo prefeito de Juazeiro do 
Norte, Glêdson Bezerra diz ter 
reservado o mês de janeiro para 
estreitar diálogo com a Câmara 
Municipal. Esta conversa tem sido 
uma cobrança dos vereadores, 
sobretudo do presidente do 
Legislativo, Darlan Lobo. Glêdson 
começa a gestão com minoria no 
parlamento e revelou ainda não 
ter decidido quem será o líder 
do Governo. A definição partirá, 
segundo ele, deste encontro de 
janeiro com os vereadores.

Novos prefeitos caririenses, a 
exemplo de Guilherme Saraiva, em 
Barbalha, mantiveram contatos com 
os antecessores para a manutenção 
de serviços essenciais. Serviços 
como transporte escolar e coleta 
de lixo serão possíveis mediante 
a prorrogação de contratos. A 
manutenção de contratos é uma 
das preocupações de órgãos 
fiscalizadores contra o desmonte de 
prefeituras em todo o Ceará.

O governador Camilo Santana 
prorrogou, até o próximo dia 10, o 
decreto específico de fim de ano, que 
proíbe festas, shows, eventos sociais 
e corporativos, modifica o horário 
do comércio e restaurantes, dentre 
outras medidas, que se venceria na 
segunda-feira (4). Camilo justificou 
a medida diante do cenário delicado 
de pandemia no Estado.

REGIONAL DE CRATO

Consórcio de Saúde terá 
novos membros na diretoria 
 Luan Moura

         
A Secretaria da Saúde do 

Ceará (Sesa) concluiu o pro-
cesso de seleção para as vagas 
na diretoria administrativa do 
Consórcio Público de Saúde 
da Microrregião de Crato (CP-
SMC). O processo foi realiza-
do em três etapas e elegerá os 
funcionários para os cargos de 
Diretoria das Policlínicas de 
Crato e Campos Sales; Direto-
ria Administrativa Financeira 
e para a Secretaria Executiva. 
Primeiro, os candidatos tive-
ram que realizar uma prova 
objetiva. Na segunda fase, 
apresentaram um memorial 
descritivo e, na terceira fase, foi 
realizada a entrevista.

Criada por Lei em 2010, 
os consórcios atendem ao 
modelo de gestão adota-
do pelo Governo do Estado 
para as Unidades de Saúde 
Pública que são entregues 
nas microrregiões do Esta-
do. A 20ª Microrregião de 
Saúde do Ceará, que possui 
sede em Crato, é formada 
por 13 municípios, como Al-
taneira, Antonina, Araripe, 
Assaré, Campos Sales, Cra-
to, Farias Brito, Nova Olin-

da, Potengi, Salitre, Santana 
do Cariri, Tarrafas e Várzea 
Alegre. São disponibilizados 
serviços como oftalmologia, 
psicologia, ortopedia, cirur-
gião, otorrino, ginecologia, 
entre outros. Uma parte dos 
equipamentos ofertados é 
custeada pelos municípios 
associados e a outra parte 
é de responsabilidade do 
Governo do Estado. Antes, 
o formato de escolha para o 
administrativo ocorria por 
indicação, mas após deter-
minação estadual, passou a 
ser por seleção. 

Segundo o atual Diretor 
Executivo do Consórcio, um 
dos objetivos do programa é 
trazer atendimentos especia-

lizados para a população, via-
bilizando o acesso ao serviço 
de saúde para a população dos 
municípios associados. São 16 
especialidades médicas ofer-
tadas à população, a um baixo 
custo, em Centros de Especia-
lidades Odontológicas (Ceos), 
Sistema de Transporte de pa-
cientes eletivos e Policlínicas 
de Crato e de Campos Sales. 

Paulo também ressaltou 
a importância do órgão para 
a região. “Garantir o acesso 
da população a um atendi-
mento médico e odontológi-
co especializado e gratuito, 
essa é a essência”, explica. A 
divulgação do resultado fi-
nal da seleção deve sair nes-
te dia 06 de janeiro. 

Chapada
MADSON VAGNER

Desmonte a vista
A nova Câmara de Farias Brito deve iniciar seu debate pelo lado mais cruel 
das disputas municipais, o desmonte de prefeituras. O vereador Professor 
Walteni já avisou: tem desmonte na garagem da Prefeitura. Constando 
como exemplo de zelo durante a transição, na prática, a situação parece 
ser outra. Vereadores da base do prefeito Deda Pereira, do PDT, já identi-
ficaram que veículos que funcionavam há 15 dias, hoje, estão parados por 
falta de peças. O atual secretário responsável pelo equipamento não quis 
receber a garagem e promete fazer denúncia formal contra o ex-gestor. 
Prédio depredado e veículos sucateados devem motivar investigação do 
Tribunal de Contas do Estado (TCE). Uma vistoria na companhia do jurídico 
da gestão deve decidir se o equipamento será recebido ou não pela gestão 
de Deda. Aliados do ex-prefeito Zé Maria contestam as acusações.

Fora de hora
Depois de ser empossado como novo prefeito de Farias Brito, o empresário 
Deda Pereira saiu pelas ruas da cidade para comemorar. A comemoração 
por ter derrotado um grupo que permaneceu no poder por mais de 20 anos 
até teria razão, se não estivéssemos em meio a uma pandemia e sob um 
decreto que restringe qualquer tipo de aglomeração. O fato é que o prefeito 
Deda motivou aglomeração com direito a salva de fogos, bebidas alcoóli-
cas e caminhada pelas ruas da cidade. As imagens ganharam as redes so-
ciais e devem ir parar nas mãos dos órgãos competentes. O prefeito recém 
empossado já pode iniciar a gestão tendo que responder pelo mau exem-
plo. Deda comemorava, além da sua eleição, a vitória na Câmara, onde 
conseguiu eleger o presidente da Casa, o vereador Professor Flávio, do PDT.

Vereadora e prefeita
A disputa pela presidência da Câmara de Missão Velha trouxe uma surpre-
sa, mas se manteve do lado favorito. Saiu de cena a vereadora mais vota-
da, Macielle Macedo, e tomou à frente a vereadora Inácia Arrais, conhecida 
como Dona Nazinha, do MDB. Ligada ao prefeito eleito Washington Fechi-
ne, Dona Nazinha foi para comandar a Câmara, mas acabou assumindo a 
Prefeitura. Washington teve o registro cassado e Dona Nazinha fica no car-
go até uma nova eleição. O debate agora é sobre quem enfrentará o can-
didato da oposição Rosemberg Macedo, o Dr. Lorim. Nos bastidores, mais 
uma vez, surge o nome de Macielle, mas o grupo mantém a informação a 
sete chaves. Diego pode voltar. De fato, assumiu o comando da Câmara o 
vereador José Nairton, do PT, ligado ao ex-prefeito Tardiny Pinheiro, apoia-
dor de Washington. Ou seja: tudo em casa!

Sem disputa
Depois de uma campanha bem disputada, o prefeito de Milagres, Cícero 
Figueiredo, do PDT, deve estar surpreso com a própria articulação para a 
eleição da Mesa Diretora da Câmara. A chapa apoiada por Figueiredo, que 
tem à frente o vereador Geraldo Neto, do PDT, acabou saindo vencedora, 
com reeleição unânime. Foram 11 votos a favor e nenhum contra. Nem a 
bancada da oposição, liderada pelo ex-candidato Abraão e o ex-prefeito 
Hellosman Sampaio, apostou em uma chapa própria. A nova Mesa é com-
posta, ainda, pelos vereadores Osório Dantas (1º vice), Amanda de Ube-
lardo (2ª vice), Aryldo de Ivan (1º secretário) e promete se manter fiel a 
gestão Figueiredo. É importante salientar que a chapa só teve a 2ª secretá-
ria, Michelyane Braga, que não pertence ao PDT. A votação enfraqueceu a 
oposição que, a essa altura nem existe na Câmara.

Prefeito aliviado
O novo prefeito de Mauriti, Isaac Júnior, está aliviado. Seu partido, o PT, 
conseguiu fazer a presidente da Câmara, o que dará mais tranquilidade 
para governar. Havia uma dúvida sobre a possibilidade de fazer a Mesa 
porque o partido elegeu seis dos 13 vereadores e precisava de mais um. A 
expectativa era de apostar no convencimento do vereador do Pros, Tonhão 
Martins, que foi o candidato da oposição. Tudo bem articulado não fosse 
a mudança do vereador Auricelio Vieira, filiado ao PDT. Há uma avaliação 
que a mudança de Auricelio aconteceu justamente porque Tonhão foi o 
candidato. Ou seja, a imposição de Tonhão foi o principal motivador para 
sua derrota, por um voto, para a petista Selminha. A dúvida agora é se Au-
ricelio continua na base do prefeito Júnior. Na oposição, há uma articulação 
para trazê-lo de volta.

Enquanto isso...
... Em Granjeiro, o grupo do novo prefeito Chico Clementino, do PSDB, 
foi surpreendido pela mudança de lado do vereador Paulo Anderson, 
também do PSDB, na disputa pelo comando da Câmara. Renegado 
pelo grupo de situação, Paulo se ofereceu como candidato da oposição 
e acabou aceito. Agora, tem compromisso de atender a oposição que o 
acolheu.

... O prefeito Chico Clementino estava defendendo a candidatura 
do vereador Natanael Calixto, que acabou derrotado. A articulação foi 
orientada pelo ex-prefeito Dr. Gudy, que conseguiu emplacar o filho, Leo-
nardo Alexandre, como vice-presidente. Segundo especulações, Leonar-
do sucederá Paulo Anderson.

... Em Jardim, o grupo de oposição, liderado pelo ex-prefeito Fernando 
Luz, protocolou pedido de investigação eleitoral contra o prefeito reeleito 
Aniziário Costa e o governador Camilo Santana. A denúncia de abuso de 
poder político e econômico pede a inelegibilidade dos dois líderes. Anizi-
ário foi eleito e reeleito com o apoio do governador Camilo.

... A ação contra Camilo e Aniziário é movida pelo vereador Luiz Sér-
gio e envolve, ainda, o vice-prefeito Antônio Roriz Neto. A denúncia deve 
ser encaminhada ao Ministério Público Eleitoral. Apesar da denúncia, o 
vereador não apresentou de público as provas. Na base do prefeito, o 
clima é de tranqüilidade. Os membros avaliam como tensões naturais.

INIMIGOS ÍNTIMOS
A disputa pela presidência da Câmara de Santana do Cariri revelou uma 
nova realidade política no Município. Inimigos declarados nos últimos 
dois anos, o MDB do ex-prefeito Pedro Henrique e o PDT de Vicente Bri-
lhante, agora se articulam juntos. A nova oposição do Município conse-
guiu fazer a Mesa Diretora e já anuncia dificuldades para o prefeito recém 
empossado Samuel Werton (DEM). Depois do resultado, houve carreada 
e queima de fogos, segundo informações, patrocinados pelo grupo de 
Pedro Henrique. Será vingança pela derrota? Difícil saber! Certo mesmo 
é que a Câmara será comandada pelos vereadores Ivanildo (PDT), novo 
presidente; Arclebio Dias (MDB), o vice; e Cristiane Cabral (MDB), secretá-
ria. A nova composição promete dificultar a vida de Samuel, resta saber 

se permanecerão unidos por muito tempo. São muitas divergências.

DIRETORIAS de consórcios do Cariri serão
 divulgadas na próxima quarta-feira (6)

 20ª MICRORREGIÃO de Saúde do Ceará possui sede em Crato

Governo do Estado

Robson Roque

Os prefeitos das câ-
maras municipais 
de Crato, Juazeiro 

do Norte e Barbalha, Flo-
risval Coriolano (PRTB), 
Darlan Lobo (MDB) e Odair 
José de Matos (PT), respec-
tivamente, foram reeleitos 
para novo mandato de dois 
anos. Os discursos e entre-
vistas após as cerimônias 
de recondução aos cargos 
foram marcados pelo dese-
jo de atuação em harmonia 
com os prefeitos. À exceção 
de Darlan Lobo, que nova-
mente teceu cobranças pú-
blicas ao prefeito Glêdson 
Bezerra. Apesar de os presi-
dentes terem sido mantidos, 
apenas Zé Aílton Brasil, pre-
feito de Crato, terá uma Câ-
mara amplamente favorável, 
já que 17 dos 19 vereadores 
cratenses compõem sua base 
aliada.

Reeleito em Juazeiro, Dar-
lan Lobo (MDB) encara a re-
condução ao cargo como de-
safio que exige respostas não 
somente aos vereadores que o 
apoiaram como à população 
juazeirense. Para isso, ele cita 
“moralidade, seriedade, zelo 
e transparência” como carac-
terísticas a serem mantidas, 
“prestando contas de tudo o 
que acontece com o dinhei-
ro público”. O início do novo 
mandato à frente do Legislati-
vo será marcado por licitações 
para a compra de mobília e 
sistemas de som e ar-condi-
cionado da nova sede da Câ-
mara Municipal, construída 
por Glêdson Bezerra. Darlan 
ainda cobrou o novo prefeito. 
No discurso da posse, Glêdson 
havia sugerido a divisão de re-

sponsabilidades entre Execut-
ivo e Legislativo para a gestão 
do Município.

“A gente diz o que quer. O 
bom é que ele faça, que cum-
pra todos os compromissos 
feitos com a população, por-
que ele foi eleito exatamente 
pelas suas propostas, pelos 
seus compromissos. Não ten-
ho dúvidas de que ele vai ten-
tar fazer de tudo para cumprir. 
(...) Só sabe se o sapato aper-
ta quando você calça”, disse 
Darlan, acrescentando que a 
Câmara “não quer problemas 
com o Executivo, diferent-
emente do que muitos dizem”.

Ao tomar posse para novo 
mandato na Câmara de Bar-

balha, Odair de Matos (PT) 
citou que manterá o parla-
mento municipal como ver-
dadeira ‘casa do povo’, além 
de priorizar transparência e o 
diálogo. “É nesses três pontos 
que entendo que podemos 
fazer política da forma de-
mocrática”. Disse, ainda, que 
terá uma relação harmoniosa 
com o prefeito Guilherme 
Saraiva. “Porque eu entendo 
que é por meio da harmonia 
que se constrói uma socieda-
de mais justa. Também serei 
um crítico na hora que tiver 
que criticar, para ajudá-los a 
fazer uma grande adminis-
tração, que é o que as pessoas 
anseiam nesse momento”.

Em Crato, Florisval Co-
riolano (PRTB) citou a polí-
tica praticada em Juazeiro do 
Norte como modelo de cresci-
mento para a cidade cratense. 
Ele também se comprometeu 
em apoiar o prefeito reeleito 
Zé Aílton Brasil. “Manifesto a 
minha intenção de trabalhar 
e cooperar com a adminis-
tração municipal, para que 
a cidade de Crato alavanque 
rumo ao desenvolvimento e 
ao progresso, olhando sem-
pre para as camadas mais hu-
mildes. É da intenção de to-
dos que compõem essa Casa 
colaborar com a atual admi-
nistração da melhor forma 
possível”, argumentou. 

Divulgação

DA BASE de Zé Ailton, presidente Florisval, da Câmara de Crato, destaca parceria entre os poderes municipais

Presidentes são reeleitos 
em câmaras do Crajubar

BIÊNIO 2021/2022 
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Joaquim Júnior

De escala global, a pande-
mia de covid-19 é considerada 
o maior agravante do último 
ano, responsável pela morte de 
milhões de pessoas, mudanças 
de hábitos e distanciamento 
social em todo o mundo – fa-
tores estes que contribuíram 
para que transtornos mentais 
aflorassem. Diante dos fatos, 
especialistas opinam sobre o 
assunto e falam de que forma 
a população pode se preparar 
para o ano de 2021.

O psicólogo Héricles Viní-
cius conta que, devido à que-
bra da rotina e das mudanças 
abruptas no cotidiano no ano 
de 2020, o sentimento de con-
trole, considerado uma ques-
tão importante para o con-
forto e segurança, foi afetado. 
“É perceptível um aumento 
expressivo nos casos de an-
siedade e síndrome do pâni-

co, exatamente pelos motivos 
anteriormente citados, como 
as incertezas e inseguranças 
quanto ao dia de amanhã, que 
está sendo afetado de todos os 
lados, desde o âmbito social e 
da saúde ao financeiro e, prin-
cipalmente, político”, comen-
ta. Para o ano de 2021, ele fala 
sobre a importância de buscar 
a psicoterapia, que ainda é co-
berta por preconceitos e estig-
mas. “Ademais, não devemos 
procurar o equilíbrio – isso 
para mim parece utópico, pois 
sempre teremos alguma ques-
tão que nos assombra. Desse 
modo, na procura por equilí-
brio, devemos somar o apren-
dizado para que lidemos com 
os desequilíbrios”, pontua.

Assim como Héricles, a 
psicóloga Rafaela Rodrigues 
também acredita que o sur-
gimento da covid-19 impacte 
diretamente nas contingências 
das pessoas, o que interfere 

diretamente nas vidas delas e 
nas relações interpessoais. “Ou 
seja, esse ser se restringe a sua 
própria casa ou ambiente pro-
fissional, interrompendo suas 
relações com o mundo” – re-
lata, ao completar que, ao seu 
ver, isso acaba impedindo uma 
variabilidade de comporta-
mento e reforços necessários, 
como por exemplo, receber 
carinho e elogios de amigos. 
Diante disso, depressão e an-
siedade são apontadas como 
os principais transtornos que 
surgem no período. Sobre 
2021, ela aconselha que as 
pessoas busquem sair de casa, 
seguindo protocolos de prote-
ção, assim como vencer os me-
dos e variar o comportamento. 
“Procurar um(a) psicólogo(a) 
e, dependendo dos sintomas, 
buscar um psiquiatra. A  ajuda 
de um profissional é sempre a 
melhor maneira de cuidar da 
saúde mental”, reforça.

Por sua vez, o psicólogo 
Pedro Alencar Cabral Ribeiro 
destaca algumas formas que as 
pessoas foram impactadas com 
a pandemia: uma patologia 
que tomou grande proporção 
e desestabiliza as pessoas, prin-
cipalmente as mais vulneráveis 
social e emocionalmente; o 
confinamento compulsório e a 
adoção de novos hábitos, des-
de os que se referem à higiene 
àqueles ligados à ausência de 
toque corporal nos mais pró-
ximos etc; vivenciar o luto, de 
maneira direta ou indireta, ao 
ver o crescente número de pes-
soas acometidas pela covid-19; 
e, por último, com o advento 
da vacina, a divisão da popula-
ção entre a parte esperançosa e 
aquela que está com receio pe-
rante o futuro referente à saúde 
e à vida. Além de pessoas aco-
metidas por transtornos de de-
pressão e ansiedade, Pedro cita 
ter observado, nos atendimen-

tos ao longo do ano, aumento 
de pensamentos suicidas atra-
vés dos relatos dos clientes.

“Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), a 
saúde é o perfeito bem-estar fí-
sico-social-psíquico-espiritual. 
Por isso, a saúde é dinâmica, 
sendo necessário cultivá-la to-
dos os dias”, afirma. De forma 
preventiva, Pedro sugere que, 
para 2021, as pessoas busquem 
práticas de relaxamento, como 
Reiki, meditações guiadas, me-
ditação em silêncio, horas de 
ócio para elevação da criativida-
de, yoga, pintura, etc, práticas 
que contribuem para a promo-
ção da qualidade de vida e da 
saúde. “Existem organizações 
como a Rede Psis (Instagram) 

que viabiliza atendimento psi-
coterapêutico gratuito e on-line 
para a sociedade civil. Além dis-
so, o Centro de Valorização da 
Vida (CVV) recebe ligações de 
pessoas que estão enfrentando 
questões difíceis e que querem 
um acolhimento emocional, 
pelo telefone 188, também sem 
custos. De modo interdiscipli-
nar, recomendo que, no sentido 
de reabilitação da saúde, algu-
mas vezes é preciso recorrer a 
outros profissionais, como os 
da psiquiatria, para melhor efi-
cácia do tratamento. Em suma, 
finalizo que a vida é ampla e 
que é necessário compreender 
que o bem estar é um processo 
e, portanto, não resume-se a 
manuais”. 

Mesmo imunizada, população 
deve manter medidas preventivas

Psicólogos dão dicas sobre como lidar com o novo ano

COVID-19

SAÚDE MENTAL

Juliana Sátiro

Projetos que alteram o có-
digo tributário do município 
de Crato foram aprovados du-
rante reunião da Câmara Mu-
nicipal, realizada na última se-
mana de trabalhos legislativos. 
Entre as alterações estão mu-
danças na cobrança de tributos 
como o Imposto Sobre Servi-
ços (ISS) e a implementação 
da nova tabela do Contribuir 
da Iluminação Pública (Cip). 
Os projetos foram discutidos 
no decorrer da sessão e aprova-
dos com as medidas propostas.

De acordo com o vereador 
Amadeu de Freitas (PT), have-
rá inclusão da cobrança de ISS 
de operadoras como cartões de 
crédito, planos de saúde e ins-
tituições financeiras. Ele expli-
ca que atualmente as empresas 

pagam esses tributos para o 
Município em que são sedia-
das. Porém, com essas mudan-
ças, os tributos passarão a ser 
pagos ao Município em que o 
beneficiário reside. “Com essa 
lei, o ISS será recolhido no Mu-
nicípio do tomador do serviço. 
Então, o Crato ganhará muito 
com essa mudança que foi au-
torizada pela Lei 175/2020”, 
afirmou o agora ex-vereador.

As alterações feitas na ta-
bela da Cip consistem na di-
ferenciação das porcentagens 
de contribuição da rede de 
energia pública. As diferenças 
se dão a depender do consumo 
mensal de energia em cada 
residência ou estabelecimen-
to. Conforme o Art. 167, “para 
os imóveis ligados a rede de 
energia, as alíquotas de con-
tribuição são diferenciadas 

conforme faixas de montante 
de consumo mensal medido 
em kWh (quilowatt-hora) e 
da classe da unidade imobi-
liária autônoma e aplicadas 
sobre a tarifa vigente de ilu-
minação pública, indicadas 
conforme tabela constante no 
Anexo I desta Lei”.

Ainda segundo Amadeu 
de Freitas, a majoração da 
Cip foi bastante discutida na 

Câmara, pois está sendo es-
tabelecida em um momento 
de dificuldades econômicas, 
causando um certo impac-
to. Apesar disso, ele afirma 
que as medidas contribuirão 
para melhor arrecadação de 
tributos na cidade de Crato. 
“Certamente, o Município irá 
melhorar suas receitas pró-
prias e terá maior capacidade 
de investimentos”, concluiu. 

Código Tributário do Crato será alterado
CRATO

Juliana Sátiro

Desde o início da 
pandemia do 
Sars-Cov-2, ví-

rus sobre o qual não exis-
tia conhecimento, cien-
tistas de todo o mundo 
iniciaram a busca pela 
vacina. Atualmente, o 
processo de vacinação 
já começou em alguns 
países. No Brasil, de 
acordo com o Ministério 
de Saúde, o início está 
previsto para o dia 20 de 
janeiro. Por mais que va-
cinas consideradas segu-
ras e efetivas já tenham 
sido desenvolvidas, para 
que elas tenham efeito 
denso, cientistas reco-
mendam que medidas 
preventivas como o uso 
de máscara, distancia-
mento social e manter a 
limpeza das mãos devem 

ser mantidas.
De acordo com Lívia de 

Sousa Rodrigues, enfer-
meira e mestre em Saúde 

da Família pela Universi-
dade Regional do Cariri 
(Urca), a situação epide-
miológica atual não será 
totalmente controlada em 
curto prazo. “Quem conhe-
ce um pouco sobre epide-
miologia, disseminação de 
agentes infecciosos e do 
próprio processo de vaci-
nação, compreende que a 
pandemia só será barrada 
em médio e longo prazo”, 
afirmou. Entretanto, ela 
explica que quanto an-
tes iniciado o processo de 
vacinação e mantidas as 
medidas preventivas, mais 
rapidamente essa cadeia 
de transmissão poderá ser 
interrompida.

A imunização individual 
é de extrema importância, 
mas ao se tratar de vírus, 
precisa-se pensar em ter-
mos coletivos. Diante disso, 
a mestre em Saúde da Fa-
mília explica que até que se 
alcance uma cobertura vaci-
nal segura, capaz de impedir 
a circulação do vírus, existe 

a necessidade de permanên-
cia das medidas preventivas. 
“Nós vamos precisar manter 
os cuidados por bastante 
tempo, pois o alcance do per-
centual de pessoas vacinadas 
suficientes vai demorar um 

pouco. Não é autorizar a va-
cina hoje e amanhã ter para 
todo mundo”, ressaltou.

A enfermeira também falou 
sobre os movimentos antivaci-
na que vêm crescendo. “Algu-
mas correntes que defendem a 

não vacinação argumentam o 
risco da administração de di-
ferentes vacinas”, explicou. Ela 
afirma que se as pessoas les-
sem a bula de qualquer medi-
camento, provavelmente elas 
não fariam uso. “A bula traz 

uma série de possíveis ocor-
rências decorrentes do uso do 
medicamento”, afirmou Lívia, 
ao explicar que com as vacinas 
acontece o mesmo, o que dife-
re é o acesso à bula, que é pra-
ticamente inexistente. 

PANDEMIA contibuiu para 
o aumento de transtornos 
mentais na população MetropolitanaDIRETORIAS de consórcios do Cariri serão

 divulgadas na próxima quarta-feira (6)

Pexels.com

IMUNIZAÇÃO individual é relevante para evitar o contágio da coletividade

Teófio Antonio Coelho Rodrigues, Oficial do Registro de 
Imóveis da 1ª Zona Imobiliária do Município de Crato, Estado do Ceará, 
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o art. 216-A 
da Lei 6.015/73 c/c Lei 13.105/2015;

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por 
esta serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, 
Centro – Crato-CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento 
para procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial, com 
fundamentação legal apresentada pelo requerente: LUSMARIA 
CARDOSO TELES, brasileira, casada, do lar, filha de Roldino Cardoso 
de Oliveira e de Maria de Sousa Leite, portadora da cédula de identidade 
RG sob o nº 2004009177900, SSPDS/CE, inscrita no CPF sob o nº 
729.874.993-53, e, MARIO JOSÉ TELES, brasileiro, casado, engenheiro, 
filho de José Vicente Teles e de Maria Teles de Jesus, portador da cédula 
de identidade RG sob o nº 91002056538, SSPDS/CE, inscrito no CPF sob 
o nº 003.916.385-72, residentes e domiciliados na Rua Deputado Moreira 
da Rocha, nº 539, Apartamento nº 800, bairro Meireles, Fortaleza/CE. Em 
petição recebida e devidamente assinada por seu procurador jurídico Dr. 
DANIEL PIRES ANASTÁCIO, OAB/CE nº 40.752, inscrito no CPF sob 
nº 063.197.103-30, com escritório profissional na Rua Padre Irineu, nº 384, 
bairro Muriti, nesta cidade, onde reporta-se a “UM PRÉDIO, sita nesta 
cidade, encravado na Rua Tiradentes, nº 131, bairro São Miguel, com 
uma área total de 135,00m2, contendo as seguintes características: limita-se 
ao NORTE, com a Rua Campos Sales; ao SUL, com o imóvel de Mauricio 
Sampaio; ao LESTE, com o imóvel de Antônio Augusto Silva Brito; e 
ao OESTE, com a Rua Tiradentes”. Com apresentação ou indicação da 
origem imobiliária nos termos das certidões acostadas, apresentados por 
escritura pública ou particular de compra e venda comprovando o lapso 
temporal compatível ao pleito, inclusive indicando antigos proprietários 
vendedores. Dessa forma, ficam notificados a quem INTERESSAR 
POSSA para no prazo de 15(quinze) dias úteis, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, apresentarem, 
perante este Cartório, em dias úteis, no horário das 8:00hs às 17:00hs, 
IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, 
conforme lhe é facultado a legislação correlata, sob pena de assim não o 
fazendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo 
autor na inicial.
Dado e passado nesta cidade de Crato, Estado do Ceará aos dezenove(24) 
dias do mês de Dezembro do ano 2020.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

Pexels.com

 ALTERAÇÕES foram aprovadas ainda na legislatura passada
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Metropolitana MAIS de meia tonelada de 
drogas foi apreendida em 2020

DESCOBERTA

Museu de Salitre avança em 
pesquisas paleontológicas 
Luan Moura

O Museu da Geodiver-
sidade Eloi Francis-
co da Silva, situado 

no município de Salitre, re-
gião Oeste do Cariri, apre-
sentou, na última terça-feira 
(29), a descoberta de um 
novo material paleontológi-
co entre os sítios Baixio do 
Môco e Boa Sorte. A novi-
dade trata-se de fragmentos 
de diversos peixes, camarões 
fossilizados em concreções 
e um conglomerado de os-
sos ainda não identificados, 
que estavam na superfície do 
solo.

Os achados são o resul-
tado de um processo de re-
conhecimento de campo, 
iniciado há cerca de um ano 
por pesquisadores, e têm 
em torno de 110 milhões de 
anos. Para a coordenadora 
do Museu, Tereza Mara, o 
material traz um importan-
te reconhecimento para a 
cidade. “Esses achados vêm 
fortalecer o que nós já dizía-
mos, que é o potencial pale-

ontológico de Salitre”, disse. 
Na análise da Professora 

da Universidade Regional do 
Cariri (Urca) de Campos Sa-
les, Maria Edenilce Peixoto, 
os achados representam um 
avanço, mas ainda precisam 

de preparação para retirar o 
excesso de sedimentos para 
iniciar a identificação. “O 
material é importante por-
que traz revelações de como 
era a região há milhões de 
anos.  A partir das análises 

mais detalhadas, será possí-
vel escrever artigos científi-
cos para publicação,  tornan-
do o material e a localidade 
mundialmente conhecidos”, 
disse a paleontóloga. A pes-
quisadora também ressaltou 

que os próximos passos da 
pesquisa serão a preparação, 
identificação, publicação em 
revista científica e realização 
de oficinas para a comunida-
de, com intuito de preservar 
um patrimônio.

O museu foi inaugurado 
há quase dois anos e é fruto 
de uma pesquisa que tem 
mais de dez anos. Em 2019, 
o então prefeito Rondilson 
Ribeiro, depois de se reunir 
com os pesquisadores, cedeu 
um prédio para que eles pu-
dessem trabalhar. As ações 
são voltadas para duas ver-
tentes: No âmbito científico 
e na educação infanto-ju-
venil. Atualmente, o museu 
tem apoio de entidades da 
Sociedade Civil e parcerias 
com a Universidade Esta-
dual do Cariri (Urca), Uni-
versidade Federal do Ceará 
(UFC), Universidade Fede-
ral do Rio de Janeiro (UFRJ) 
e Universidade Federal do 
Piauí (UFPI). A comunidade 
acadêmica conta com uma 
equipe de biólogos, historia-
dores, geógrafos, entre ou-
tros. Elas potencializam os 
trabalhos existentes. Sobre 
as atividades futuras para a 
instituição, a coordenadora 
do Museu afirmou que estão 
aguardando a vacina contra 
a covid-19 para voltarem aos 
trabalhos, que é receber os 
alunos do Ensino Médio.  

Ely Santos

MUSEU promove ações no âmbito científico e da educação infanto-juvenil

Robson Roque

Juazeiro do Norte nun-
ca apreendeu tanta droga 
quanto em 2020. Foram 
480 kg de maconha entre 
janeiro e dezembro, além 
de 19,6 kg de cocaína, 3,1 
kg de crack, 1.370 compri-
midos de ecstasy e 45 mil 
maços de cigarros contra-
bandeados. A retirada dos 
entorpecentes de circula-
ção foi feita pelo Núcleo 
de Combate ao Tráfico de 
Drogas, da Delegacia Re-
gional de Polícia Civil no 
Município. O núcleo ain-
da contabiliza apreensões 
de 22 armas, 1.032 muni-
ções, 27 veículos e imóveis. 
A equipe policial prendeu, 
ainda, 93 pessoas, perfa-
zendo quase uma prisão a 
cada quatro dias no ano.

Responsável pelo nú-

cleo, o delegado Juliano 
Marcula comemora as 
apreensões, às quais aponta 
como históricas para a re-
gião do Cariri. “Nenhuma 
polícia de uma cidade [na 
região] apreendeu tanta 
droga como foi apreendi-
da em Juazeiro este ano”, 
conta. Ele atribui a quanti-
dade de drogas apreendida 
ao trabalho de inteligência 
e as diligências empreen-
didas pelos agentes que 
integram o núcleo, cujo 
trabalho tem início com as 
denúncias. “Recebemos as 
denúncias da população e 
começamos a fazer as in-
vestigações. Diante disso, 
entra o trabalho policial de 
garimpar as informações e 
chegar à precisão de iden-
tificar os autores de crimes 
e os bens ou material ilícito 
utilizados”, explica.

Marcula enfatiza que as 
apreensões de drogas e pri-
sões de pessoas por tráfico 
de entorpecentes em Jua-
zeiro do Norte não se cen-
tralizam em algum bairro 
ou área. “A droga, hoje em 
dia, não se concentra mais 
em um determinado lo-
cal. Tanto é que tivemos 
apreensões de drogas em 
bairros de classe média e 
alta na cidade. Então, não 
podemos atribuir a um só 
bairro. A droga hoje é es-
palhada por todo o canto. 
Tem na periferia, tem em 
bairros nobres”, considera. 

As ações policiais que re-
sultaram na marca histórica 
ocorreram em meio à pande-
mia, que afetou a Polícia as-
sim como os demais setores da 
sociedade. O delegado acredi-
ta que o quantitativo poderia 
ter sido ainda maior, não fosse 

a ação do novo coronavírus. 
“Isso mostra o quanto vimos 
trabalhando e tirando crimi-
nosos de circulação”. Juliano 

Marcula conclui esperar que 
a população continue parceira 
da Polícia, “sempre fazendo as 
denúncias, como ela vem fa-

zendo. A partir do momento 
que ela passa a informação, 
a gente consegue prender as 
pessoas e evita mais crimes”.  

Joaquim Júnior

O ano de 2020 resultou em 
mudanças nas empresas priva-
das e públicas, independente 
dos segmentos. Na agricultura, 
a Empresa de Assistência Téc-
nica e Extensão Rural do Ceará 
(Ematerce) foi uma delas. Com 
a pandemia de covid-19, os 
serviços prestados a agriculto-
res no Cariri foram adaptados 
e, apesar das mudanças, os re-
sultados foram considerados 
satisfatórios. Para se ter uma 
ideia, somente de milho híbri-
do foram entregues 278.140 
kg, nos 13 municípios da Re-
gional Crato, pelo Programa 
Hora de Plantar. Para 2021, a 
expectativa é positiva, já que a 
região deve ter um inverno en-
tre regular e bom.

O gerente regional da 
Ematerce, Francisco Lócio, 
cita que, nos 13 municípios 
que compõem o Cariri Central, 
são desenvolvidos programas 
e projetos como o Programa 
de Pequena Irrigação em Pro-
priedades: Núcleo de Irrigação 
Tecnológico; São José III; Cré-
dito Rural; Crédito Fundiário; 
Dom Hélder; Garantia Safra; 
Hora de Plantar; Monitora-
mento de Seca, entre outros. 
Sobre o Programa Hora de 
Plantar, ele cita que está sendo 
concluído. Foram entregues 
278.140 kg de milho híbrido, o 
que resultará em 13.907 hecta-
res plantados pelos agriculto-
res. Foram distribuídos, ainda, 
600 kg de milho gravidade, 
cerca de 30 hectares; 4.200 kg 
de sorgo para fazer selagem; 

distribuindo 70 m³ de mani-
va semente, que equivale a 14 
hectares; 1.600 mudas de caju; 
e 191.950 raques de palma.

O Programa Dom Hélder, 

como acredita, é atualmen-
te o carro chefe da Ematerce. 
Com a pandemia, ele conta 
que foi formado um grupo de 
produtores que, à distância, 

continuou atuando. Com a 
reabertura, técnicos abaixo de 
60 anos voltaram ao trabalho 
presencial. Dos 13, quatro mu-
nicípios contam com o crédito. 
“Se faz o projeto e eles recebem 
um recurso correspondente a 
ele, de R$ 4.400,00”, relata, ao 
dizer que, de acordo com o per-
fil de cada produtor, o técnico 
identifica se ele deve criar aves, 
suínos, caprinos etc. O progra-
ma é desenvolvido em Crato, 
Juazeiro do Norte, Barbalha 
e Missão Velha. Nos demais, 
apesar de não estarem engaja-
dos, ocorre assistência técnica.

Sobre o crédito fundiário, 
ele o avalia como burocrático, 
mas que segue ativo em muni-
cípios como Barbalha, Crato, 
Jardim, Altaneira, Caririaçu e 
Santana do Cariri. “Um proje-

to que a gente está desenvol-
vendo e está bom. Trabalha 
com as famílias”, comenta, 
ao dizer que, com a união da 
família, o resultado aparece 
rapidamente. No geral, a prio-
ridade é o pequeno produtor 
que, quando junta, conforme 
cita Lócio, torna-se grande. “A 
produtividade de cada cultura 
dessas aumenta e, consequen-
temente, a produção”, enfatiza. 
Para 2021, a expectativa do in-
verto, que é de regular e bom, 
traz esperanças. “Se temos a 
semente de boa qualidade, po-
der germinativo bom, se plan-
ta dentro das orientações que 
damos, com certeza tem uma 
produção maior”, conta Lócio, 
ao reafirmar que, mesmo con-
vivendo com a pandemia, a ex-
pectativa é a melhor possível.  

Juazeiro tem apreensão recorde em 2020

Agricultura apresenta resultados positivos na região

DROGAS

PRODUÇÃO RURAL

Marcello Casal Jr. - Agência Brasil

AÇÕES da Polícia Civil resultaram em mais de meia tonelada de drogas em 2020

Ascom/SDA

PROGRAMA Hora de Plantar desenvolve diferentes culturas
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Cultura TRADIÇÃO sofre alterações por 
causa da pandemia de covid-19

Lapinha Bom Jesus do
Horto comemora 54 anos
Joaquim Júnior

 

A vontade de Dona 
Dorinha em criar 
o próprio grupo 

de lapinha nasceu quan-
do era jovem e via outros 
grupos indo para o Horto. 
Ela tinha apenas 12 anos de 
idade. Ao ter contato com 
crianças a quem ensinava 
o alfabeto, deu início à for-
mação de mais um movi-
mento cultural. O primeiro 
grupo formado por ela, no 
ano de 1966, contava com 
cerca de 15 crianças. Desde 
então, acredita-se que mais 
de mil delas já tenham pas-
sado pela Lapinha Bom Je-
sus do Horto nos 54 anos 
de história, comemorados 
no último dia 24 de dezem-
bro. Devido à pandemia de 
covid-19, o costume de ge-
rações sofreu alterações na 
edição que culminaria com 
apresentação no Dia de 
Reis, comemorado no dia 
06 de janeiro.

A oportunidade de man-
ter viva a tradição, que pas-
sa por gerações e comemo-
ra o nascimento de Jesus 
e a visita dos reis magos, 
é vista pela mestra como 

algo de muito prodígio. 
Como ela acredita, apesar 
das mudanças pelas quais 
o mundo passa, a valoriza-
ção dos grupos populares 
segue sendo preservada. 
“É o mais importante: ter 
as pessoas que valorizam 
e que não deixam cair essa 

tradição”, enfatiza, ao dizer 
que, normalmente, cerca 
de 30 crianças formam o 
grupo, mas, por conta da 
pandemia, o grupo foi re-
duzido para 11 integrantes. 
Em anos anteriores, o nú-
mero chegou a quase 50.

Como explica, a cada ano, 

os ensaios da lapinha têm 
início em meados de outu-
bro. Por conta da pandemia 
de covid-19, o ano de 2020 
foi diferente. Apenas no mês 
de dezembro foi que o grupo 
passou a se reunir, com nú-
mero reduzido e mantendo 
os protocolos de segurança 

para evitar o contágio do 
novo coronavírus. A intenção 
é que, diferentemente dos 
anos anteriores, as apresen-
tações ocorram em menor 
quantidade. No Dia de Reis, 
dia em que acontece a quei-
ma das palhinhas, a intenção 
é se apresentar somente na 

Basílica de Nossa Senhora 
das Dores e no Horto, con-
siderados dois dos locais 
principais que normalmente 
são visitados pelos grupos. O 
desejo é que, para o final de 
2021, a situação normalize e 
a programação retome como 
o costume. 

DIA DE REIS

EM ANOS ANTERIORES, o grupo era formado por cerca de 30 integrantes 

Reprodução / Redes Sociais
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Icasa inicia preparação
para nova temporada
Robson Roque

Vinte dias depois de 
conquistar o tri-
campeonato da Sé-

rie B cearense, o Icasa se 
reapresentou com o obje-
tivo de conquistar a Taça 
Fares Lopes. Os objetivos 
do time juazeirense são 
audaciosos: voltar a dis-
putar competições nacio-
nais ao garantir vagas na 
Copa do Brasil e na Série 
D do Campeonato Brasi-
leiro. Segundo o dirigente 
do Verdão, Kleber Lavor, 
o objetivo é tornar o “Ica-
sa grande como ele sempre 
foi”. “Foram poucos dias de 
descanso. Agora o objetivo 
é focado na Taça Fares Lo-
pes”, comenta o zagueiro 
Carlão. “Tivemos poucos 
dias para descansar, ir para 
casa rever a família e, ago-
ra, é pensar em 2021. Que 
seja um ano de muitas bên-
çãos, como foi em 2020, 
para todos nós”, acrescenta 
o volante Lincoln.

Os dois atletas permane-
cem no elenco de 23 jogadores 
apresentados há uma semana e 

que já iniciaram a preparação 
para a nova temporada. Além 
deles, alguns  novos rostos fo-
ram integrados para reforçar o 
plantel alviverde, como o ata-
cante Assisinho, que retorna ao 
clube, e o uruguaio Lázaro Zó-
ppi, que se destacou pelo Cam-
po Grande na Série B estadual. 
A permanência do técnico Wa-
shington Luiz foi a principal 
aposta da diretoria icasiana 
para a próxima temporada. 

De acordo com o treina-
dor alviverde, o retorno à 
elite do futebol cearense e 
o título estadual conquista-
dos no início de dezembro 
são combustíveis para o ano 
que se inicia. “As conquistas 
desse ano nos motivam e nos 
dão uma responsabilidade 
de buscar trabalhar cada 
vez mais forte para conse-
guirmos mais objetivos em 
2021. Tudo o que conquis-

tamos no passado vai ficar 
marcado na história do clu-
be, mas não nos dá garantia 
para 2021. Teremos compe-
tições muito difíceis. Sabe-
mos que a Fares Lopes será 
muito competitiva e preci-
samos trabalhar muito forte 
para fazer uma boa compe-
tição e, como consequência, 
disputar objetivos maiores 
dentro do clube”, considera 
Washington Luiz.  

n SEGURANÇA ELETRÔNICA

n PORTARIA

n ZELADORIA

n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Peça já seu orçamento sem compromisso

NOVOS DESAFIOS

 CONVITE DE COMPARECIMENTO. A GEOTOP CARIRI IMO-
VEIS LTDA. inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.271.764/0001-72 administrado-
ra dos empreendimentos: LOTEAMENTOS ART RESIDENCE I E II, CARIRI 
VILLE I E II,  JOSÉ GONDIM APOLINÁRIO E VENHA VER I, II E III, con-
vida os seguintes clientes por não terem sido encontrados nos respectivos endere-
ços, a comparecer ao escritório com sede em Juazeiro do Norte, CE, na Avenida 
Governador Plácido Aderaldo Castelo nº 250, Lagoa Seca, CEP 63040-540, te-
lefone (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: ANA KALINE CRUZ COELHO, 
CPF/MF Nº 072.735.913-43; CARLOS DA SILVA ALEXANDRE, CPF/MF Nº 
176.696.557-12; CLAUDIO DOS SANTOS SOUZA, CPF/MF Nº 035.470.395-
17; ELLEN WHITE SOARES DA SILVA, CPF/MF Nº 621.792.063-80; FABIA-
NO MOREIRA DO NASCIMENTO, CPF/MF Nº 035.111.433-57; GISELDO 
ALVES DA SILVA, CPF/MF Nº 883.019.903-68; JOSE COSTA MARTINS, 
CPF/MF Nº 619.639.093-72; RINA MARCIA LUCIO COSTA OLIVEIRA, 
CPF/MF Nº 877.694.093-49; ANA CRISTINA PEREIRA ALENCAR, CPF/MF 
Nº 652.153.543-91; CICERO LIMA DE SOUZA, CPF/MF Nº 024.157.693-80; 
MANOEL SOUZA SILVA, CPF/MF Nº 616.178.903-59; MARCOS HIARLEY 
SOARES DE OLIVEIRA, CPF/MF Nº 083.269.373-12; TIAGO DA SILVA RO-
DRIGUES, CPF/MF Nº 794.408.514-49; ARISTIDES ELIAS DA SILVA, CPF/
MF Nº 603.922.453-37; CARLOS EVERTON ALVES MANGUEIRA, CPF/MF 
Nº 062.235.063-33; DENIZE DA SILVA OLIVEIRA, CPF/MF Nº 080.590.603-
76; FRANCINEUDA DE SOUZA CALIXTO, CPF/MF Nº 629.325.513-53; 
FRANCISCO ANDERSON FERNANDES FERRAZ, CPF/MF Nº 088.513.323-
47; JOANA BEZERRA DOS SANTOS, CPF/MF Nº 005.922.113-55; JOSE 
EDSON SANTANA GARCIA, CPF/MF Nº 988.930.413-91; LUCAS DOS 
REIS SOARES, CPF/MF Nº 063.410.733-05; SANDRA SAMARIA DIAS DA 
SILVA, CPF/MF Nº 916.848.623-53; SIDNEY RAMON LOPES FERREIRA, 
CPF/MF Nº 037.012.773-03; VENUIRA FERNANDES DA SILVA, CPF/MF 
Nº 002.199.663-62; CLAUDIO RUBENS AMARO DA SILVA, CPF/MF Nº 
056.385.193-78; ELISON NUNES, CPF/MF Nº 297.178.648-02; FRANCISCO 
ERIONELDO FERNANDES DANTAS, CPF/MF Nº 048.858.734-44; FRAN-
CISCO PRAÇA DE SOUSA MATOS, CPF/MF Nº 033.065.223-09; JOÃO 
DAVID PEREIRA, CPF/MF Nº 075.453.443-08; RAPHAEL VITOR LUCE-
NA FEIJO, CPF/MF Nº 624.721.643-27; WELLITON EDUARDO MARTINS, 
CPF/MF Nº 608.021.453-96; PRISCILA MOREIRA CAVALCANTE CPF/
MF Nº 061.104.433-10; SARA SAMIR MATOS DOS SANTOS, CPF/MF Nº 
043.177.513-30; MARIA IRANEIDE DA SILVA, CPF/MF Nº 758.971.723-15; 
JORGE DA SILVA BEZERRA, CPF/MF Nº 780.283.963-72; SARA OLIVEI-
RA RODRIGUES, CPF/MF Nº 608.270.203-41; CICERO GLEYDSON DA 
SILVA, CPF/MF Nº 064.893.673-27; ELISANA MARIA DE SOUSA FREI-
TAS, CPF/MF Nº 029.149.233-92; ERIVAN MENEZES DE MOURA, CPF/
MF Nº 942.282.053-72; JOSE HAMILTON DO NASCIMENTO, CPF/MF Nº 
031.128.813-89.

Teófio Antonio Coelho Rodrigues, Oficial do Registro de 
Imóveis da 1ª Zona Imobiliária do Município de Crato, Estado do Ceará, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o art. 216-A da 
Lei 6.015/73 c/c Lei 13.105/2015;

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por 
esta serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, 
Centro – Crato-CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento 
para procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial, com 
fundamentação legal apresentada pelo requerente: JOSE LUIZ IZAEL, 
brasileiro, casado, advogado, filho de Luiz Izael Vieira e de Candida de Sousa 
Vieira, portador da cédula de identidade RG sob o nº 98029167044, SSPDC/
CE, inscrito no CPF sob o nº 054.438.573-04; e, MARIA DO SOCORRO 
DE ALENCAR IZAEL, brasileira, casada, professora aposentada, filha 
de José Dantas de Alencar e de Terezinha Dantas de Alencar, portadora da 
cédula de identidade RG sob o nº 98029155178, SSPDS/CE, inscrita no 
CPF sob o nº 115.964.733-04, residentes e domiciliados na Rua Teopisto 
Abath, nº 330, Pinto Madeira, Crato/CE. Em petição recebida e devidamente 
assinada por seu procurador jurídico Dr. DANIEL PIRES ANASTÁCIO, 
OAB/CE nº 40.752, inscrito no CPF sob nº 063.197.103-30, com escritório 
profissional na Rua Padre Irineu, nº 384, bairro Muriti, nesta cidade, onde 
reporta-se a “UMA CASA RESIDENCIAL, sita nesta cidade, encravada na 
Rua Padre Leopoldo Fernandes, n° 18, Vila Alta, com uma área total de 
200,00m2, contendo as seguintes características: limita-se ao NORTE, com 
imóvel de Francisco Ferreira Nobre; ao SUL, com a Rua Padre Leopoldo 
Fernandes; ao LESTE, com o imóvel de Maria Lédio Vieira; e ao OESTE, 
com o imóvel de Manuel Ribamar Nunes”. 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 onze(24) dias do 
mês de Dezembro do ano 2020.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

Teófio Antonio Coelho Rodrigues, Oficial do Registro de 
Imóveis da 1ª Zona Imobiliária do Município de Crato, Estado do Ceará, no 
uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o art. 216-A da 
Lei 6.015/73 c/c Lei 13.105/2015;

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por 
esta serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, 
Centro – Crato-CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento 
para procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial, com 
fundamentação legal apresentada pelo requerente: ANTONIO SARAIVA 
DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, empresário, filho de Roldião Cardoso 
de Oliveira e de Rosa Saraiva de Oliveira, portador da cédula de identidade 
RG sob o nº 764685, SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 070.869.543-49; 
e, MARIA DE OLIVEIRA SARAIVA, brasileira, casada, do lar, filha de 
Afonso Bezerra Saraiva e de Maria Leonildes de Oliveira Saraiva, portadora 
da cédula de identidade RG sob o nº 486866-82, SSP/CE, inscrita no CPF 
sob o nº 214.891.303-49, residentes e domiciliados na Rua Dom Melo, nº 
538, Pinto Madeira, Crato/CE. Em petição recebida e devidamente assinada 
por seu procurador jurídico Dr. DANIEL PIRES ANASTÁCIO, OAB/
CE nº 40.752, inscrito no CPF sob nº 063.197.103-30, com escritório 
profissional na Rua Padre Irineu, nº 384, bairro Muriti, nesta cidade, onde 
reporta-se a “UMA PARTE DE TERRA, sita nesta cidade, encravada 
no Sítio Primazia, Distrito Belmont, com uma área total de 59,0591ha, 
contendo as seguintes características: segue confrontando com Francisco 
de Oliveira Saraiva; deste segue confrontando com Modesto Rodrigues 
de Farias Neto; deste segue confrontando com a estrada municipal que 
liga o Sítio Barreiro Grande ao Pernambuco; deste segue confrontando 
com Ariovaldo Carvalho”. 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 onze(24) dias do 
mês de Dezembro do ano 2020.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

A operadora de planos privados de assistÃªncia Ã  saÃºde, UNIMED CARIRI, CNPJ (MF) 07.583.396/0001-96, e registrada na AgÃªncia Nacional de SaÃºde Suple-
mentar - ANS sob NÂº 35.612-3, por seu representante legal, de acordo com o disposto no art. 13. ParÃ¡grafo Ãšnico, inciso II, da Lei nÂº9.656/98( Lei dos Planos de SaÃºde) e 
na SÃºmula Normativa nÂº28, expedida pela ANS em 30 de novembro de 2015, consideradas as tentativas frustradas de notificaÃ§Ã£o pessoal dos seus beneficiÃ¡rios listados 
abaixo, vem, por meio do presente edital, NOTIFICÃ -LOS a fim de que compareÃ§am Ã  UNIMED CARIRI, localizada Ã  Rua Santa Clara 78, Centro, em Juazeiro do Norte/
CE, CEP 63010-065, NO PRAZO de 10 (DEZ) DIAS, contados a partir da publicaÃ§Ã£o do presente edital, e regularizem a situaÃ§Ã£o financeira de seu plano de saÃºde, tudo 
visando garantir a continuidade dos serviÃ§os prestados. Ressaltamos que o nÃ£o comparecimento e a nÃ£o regularizaÃ§Ã£o de sua situaÃ§Ã£o financeira no local e no prazo 
acima referidos implicarÃ¡ na rescisÃ£o/cancelamento de seu plano de saÃºde. Caso jÃ¡ tenham sua situaÃ§Ã£o regularizada junto a UNIMED CARIRI, por favor desconsiderar 
este aviso. Por fim renovamos a satisfaÃ§Ã£o em tÃª-los como nossos beneficiÃ¡rios.

Contrato:10771077911326 CPF:028238894,Contrato:1077107792012085 CPF:035074663,Contrato:1077107793082 CPF:495281573,Contra-
to:1077107780512064 CPF:018053593,Contrato:107710779211831 CPF:025253613,Contrato:107710778064195 CPF:392730323,Contrato:1077107792013696 
CPF:629909853,Contrato:107710779206189 CPF:025385683,Contrato:107710779204496 CPF:002383563,Contrato:1077107780333 CPF:139835123,Contra-
to:1077107792019718 CPF:839716533,Contrato:1077107792016686 CPF:012141033,Contrato:107710778102353 CPF:057860263,Contrato:1077107710742 
CPF:040270013,Contrato:10771077107121 CPF:042286333,Contrato:107710779207006 CPF:031076263,Contrato:1077107752110 CPF:751977583,Contra-
to:10771077906850 CPF:091163973,Contrato:1077107792017550 CPF:052209313,Contrato:1077107792019733 CPF:041282883,Contrato:107710779204485 
CPF:073891634,Contrato:1077107792021222 CPF:824879103,Contrato:10771077930608 CPF:056106173,Contrato:10771077930411 CPF:789077563,Contra-
to:1077107792019709 CPF:649803673,Contrato:107710778102040 CPF:021577853,Contrato:10771077107194 CPF:445176023,Contrato:107710779221318 
CPF:882421703,Contrato:107710779205315 CPF:346608603,Contrato:10771077921723 CPF:892897493,Contrato:10771077912542 CPF:172497163,Contra-
to:1077107792019427 CPF:038680894,Contrato:107710779208827 CPF:847665143,Contrato:1077107792016856 CPF:005088845,Contrato:10771077930483 
CPF:445916244,Contrato:107710779222390 CPF:883552763,Contrato:1077107710768 CPF:066676123,Contrato:1077107792019421 CPF:044852653,Contra-
to:1077107792020954 CPF:831124723,Contrato:1077107792016268 CPF:006967563,Contrato:1077107792021201 CPF:062886873,Contrato:107710779208637 
CPF:001540883,Contrato:10771077810431 CPF:525667493,Contrato:10771077107257 CPF:087081124,Contrato:1077107792019260 CPF:018237393,Contra-
to:1077107792021223 CPF:465642683,Contrato:107710779222261 CPF:020158293,Contrato:1077107780513798 CPF:175101983,Contrato:107710778102084 
CPF:630454353,Contrato:107710778102059 CPF:538185633,Contrato:1077107792019390 CPF:101909893,Contrato:107710779202619 CPF:721215723,Con-
trato:10771077930738 CPF:035966613,Contrato:107710779211367 CPF:234630824,Contrato:10771077922103 CPF:308181253,Contrato:10771077107188 
CPF:810899293,Contrato:10771077910106 CPF:000905053,Contrato:10771077930524 CPF:068116033,Contrato:10771077930229 CPF:036088643,Contra-
to:1077107792010190 CPF:046940983,Contrato:1077107792019151 CPF:018237393,Contrato:107710778052231 CPF:058759753,Contrato:107710779101237 
CPF:886453123,Contrato:1077107792020309 CPF:614751073,Contrato:10771077930216 CPF:042001733,Contrato:107710779202094 CPF:979018143,Con-
trato:107710778101700 CPF:777154623,Contrato:1077107792019546 CPF:075744984,Contrato:1077107792020347 CPF:065302363,Contrato:1077107710728 
CPF:028635263,Contrato:1077107792020474 CPF:069117573,Contrato:10771077930432 CPF:027947353,Contrato:107710779212969 CPF:048860283,Contra-
to:1077107792016561 CPF:023426573,Contrato:107710778063678 CPF:387380743,Contrato:107710779212763 CPF:119287094,Contrato:107710778035522 
CPF:140505363,Contrato:107710779209016 CPF:265553523,Contrato:107710778056034 CPF:045863503,Contrato:1077107792018334 CPF:026671653,Con-
trato:107710779212340 CPF:036021553,Contrato:107710779202416 CPF:998502733,Contrato:1077107792010926 CPF:003932443,Contrato:107710779211977 
CPF:073114013,Contrato:10771077107103 CPF:045470343,Contrato:1077107792019181 CPF:026643093,Contrato:107710779207635 CPF:956197803,-
Contrato:1077107792012680 CPF:057605533,Contrato:107710778035212 CPF:824879103,Contrato:1077107792017924 CPF:054470153,Contra-
to:1077107792017560 CPF:059442773,Contrato:1077107792012063 CPF:600674443,Contrato:1077107792018347 CPF:009026383,Contrato:10771077930737 
CPF:054690613,Contrato:1077107792018608 CPF:018410443,Contrato:10771077930588 CPF:436546653,Contrato:1077107792015734 CPF:002580073,-
Contrato:1077107792019734 CPF:075702263,Contrato:1077107792012808 CPF:030946024,Contrato:1077107792017583 CPF:071402484,Contra-
to:1077107792014278 CPF:423357873,Contrato:1077107790580 CPF:054387753,Contrato:10771077910861 CPF:623851513,Contrato:1077107792020131 
CPF:041121073,Contrato:107710779212802 CPF:839716533,Contrato:107710779222925 CPF:099154664,Contrato:1077107792014828 CPF:003121523,-
Contrato:1077107792018849 CPF:062909823,Contrato:1077107792021218 CPF:027014743,Contrato:107710779101516 CPF:276529983,Contra-
to:107710778033366 CPF:072982363,Contrato:107710779207518 CPF:074029403,Contrato:1077107780512831 CPF:070905603,Contrato:1077107792020986 
CPF:017967523,Contrato:107710778032343 CPF:839729863,Contrato:1077107792020998 CPF:096667013,Contrato:107710778051849 CPF:259932163,-
Contrato:1077107792017549 CPF:034118433,Contrato:1077107780513223 CPF:725891593,Contrato:1077107792018794 CPF:707528343,Contra-
to:1077107792017125 CPF:600794613,Contrato:107710778051582 CPF:779701363,Contrato:1077107792020811 CPF:013834863,Contrato:107710779211222 
CPF:076259803,Contrato:10771077107252 CPF:042740183,Contrato:1077107792020083 CPF:073789363,Contrato:10771077930711 CPF:084193543,Contra-
to:107710778055333 CPF:824879103,Contrato:1077107792020505 CPF:051335853,Contrato:107710779209128 CPF:060490043,Contrato:107710779204865 
CPF:069597933,Contrato:10771077930145 CPF:110049173,Contrato:10771077922576 CPF:885243373,Contrato:1077107792019154 CPF:024360143,Contra-
to:10771077910697 CPF:466266623,Contrato:1077107752151 CPF:171599704,Contrato:1077107792016377 CPF:009507843,Contrato:1077107792018915 CP-
F:069388703,Contrato:1077107792013676 CPF:008618543,Contrato:107710779209639 CPF:820475963,Contrato:10771077930152 CPF:042363383,Contra-
to:1077107792021265 CPF:013834863,Contrato:107710779222038 CPF:779926523,Contrato:1077107792019612 CPF:006399103,Contrato:107710779222880 
CPF:014149013,Contrato:1077107792018173 CPF:428055032,Contrato:1077107792014269 CPF:603923863,Contrato:1077107793084 CPF:048353513,Con-
trato:1077107792014274 CPF:015060793,Contrato:1077107792020813 CPF:017163673,Contrato:1077107710767 CPF:604430213,Contrato:107710779204136 
CPF:003187263,Contrato:1077107792017417 CPF:392855963,Contrato:1077107792017831 CPF:033131333,Contrato:1077107792019155 CP-
F:053758103,Contrato:10771077930424 CPF:963337583,Contrato:1077107792018612 CPF:799257153,Contrato:10771077911205 CPF:979861003,Contra-
to:107710779222805 CPF:668920663,Contrato:1077107792010196 CPF:041058594,Contrato:1077107792021233 CPF:905172293,Contrato:107710779205680 
CPF:001353173,Contrato:1077107792019593 CPF:054828623,Contrato:10771077906673 CPF:230498393,Contrato:1077107792011135 CPF:026853303,Con-
trato:10771077803474 CPF:466184573,Contrato:1077107792019581 CPF:620805803,Contrato:107710779209146 CPF:011580133,Contrato:1077107792012037 
CPF:010715173,Contrato:107710779212940 CPF:018162433,Contrato:107710778063366 CPF:801813503,Contrato:1077107792019430 CPF:067036243,Con-
trato:107710778102294 CPF:054048623,Contrato:10771077921945 CPF:055441043,Contrato:10771077920204 CPF:621233273,Contrato:107710779211317 
CPF:050756303,Contrato:107710779101148 CPF:485689023,Contrato:1077107790327 CPF:030922643,Contrato:107710778102119 CPF:022338843,Contra-
to:107710779121128 CPF:297947303,Contrato:1077107792020458 CPF:032643623,Contrato:1077107792017005 CPF:630021083,Contrato:10771077107213 
CPF:958167123,Contrato:107710779222555 CPF:034643544,Contrato:107710778062543 CPF:194871693,Contrato:1077107792015102 CPF:296870711.

Expresso Guanabara LTDA

A Expresso Guanabara LTDA torna público que recebeu 
da Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte 
- AMAJU a Renovação da Licença de Operação  para a 
atividade de serviço de transporte rodoviário coletivo de 
passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto 
em região metropolitana, localizado na Rua Pedro Duda, 
338, Bairro Triângulo, município de Juazeiro do Norte/CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e instruções de Licenciamento da AMAJU.

Divulgação

VERDÃO tem o objetivo de voltar a disputar competições nacionais


