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PANDEMIA DE COVID 

Prefeitos fazem cerco para 
evitar adoção de lockdown

Os prefeitos de Crato, Zé Ailton Brasil (PT), e de Juazeiro do Norte, Glêdson 
Bezerra (Podemos), estão resistentes a possibilidade de lockdown no Ceará. 
Durante reunião com o governador Camilo Santana, Glêdson sugeriu ações 
diferenciadas para cada região e citou o exemplo de Juazeiro, que apresenta 
estabilidade no avanço da pandemia. Zé Ailton disse que se reunirá esta semana 
com Glêdson e Guilherme Saraiva (PDT), prefeito de Barbalha, para tratar ações 

integradas contra covid-19. O vice-presidente da Federação das CDL no Ceará, 
Michel Araújo, disse estar em constante diálogo com o governo e avalia como 
pequena a possibilidade de lockdown no Estado. Na contramão das avaliações, o 
Hospital Regional do Cariri está funcionando com 100% de ocupação dos leitos 
clínicos e de UTI’s. A unidade espera receber um aumento de 40%, prometidos 
pelo Governo do Estado. POLÍTICA | PÁG. 3   

INSATISFAÇÃO

METROPOLITANA | PÁG. 6 
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NÃO ADIANTA o Crato colocar a barreira 
sozinho. Temos que tratar a região como um 
todo. É isso que os prefeitos estão fazendo. 
ZÉ AÍLTON BRASIL - PREFEITO DE CRATO 

“ “

Opinião

CARTA

A regra parece clara para a oposição: quanto 
pior, melhor! Trabalhem juntos por Juazeiro e 
não por interesses pessoais.  
CÍCERO ANDRADE, NO INSTAGRAM DO JC
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

A pandemia da Covid-19 inscreveu, na 
história, o ano de 2020 como um dos mais 
desafiantes já enfrentados pela civilização 
moderna. Com mais de 2 milhões de vidas 
humanas perdidas em todo o mundo, a 
crise causada pela doença atingiu também 
em cheio as economias de todo o planeta. 
No Brasil, não foi diferente. Com mais de 
242 mil mortos, o país luta também para 
conter a perda de empregos e manter a 
economia em funcionamento. Os números 
dão uma dimensão do problema. Passa-
dos aproximadamente dez meses desde o 
registro dos primeiros casos, a pandemia 
deixou por aqui um exército de desempre-
gados e empresas com enormes dificulda-
des para se manterem em atividade - em 
especial as micro e pequenas. 

O ano de 2021 ainda está em seus 

primeiros dias, mas os empreendedores 
brasileiros já se mostram preocupados 
com o futuro dos seus negócios e com a 
manutenção dos milhões de empregos 
gerados. O fim das principais medidas 
emergenciais implementadas pelo go-
verno federal para o enfrentamento da 
crise, como o auxílio emergencial, os 
projetos de concessão de crédito e a MP 
936/2020, que permitiu a suspensão 
de contratos de trabalho e a redução de 
salários e jornadas durante o estado de 
calamidade pública no país, trouxe bas-
tante insegurança ao cenário econômico. 

Não à toa, uma pesquisa realizada 
pelo Sebrae em novembro apontou que 
47% dos donos de pequenas empresas 
declararam ainda ter muitas dificuldades 
para manter o negócio em operação. Ape-
sar das dificuldades de caixa da União é 
importante que o País busque alternati-
vas de incentivo à economia que possam 
ser implementadas com urgência e que 
ajudem a reduzir os impactos da pan-
demia que continua presente. Entre as 
ações emergenciais estaria a renovação da 
MP 936. O Congresso e o Ministério da 
Economia estão cientes e sensíveis a essa 
realidade e o Sebrae tem trabalhado em 
conjunto nessa articulação. 

Entendemos que é estratégico para o 
País buscar soluções que permitam aos 
empresários estender os novos formatos 
de contrato de trabalho criados excep-
cionalmente para esse momento de pan-
demia. Os pequenos negócios já deram 
provas suficientes, inclusive nesse mo-
mento de pandemia, de que são capazes 
de responder com velocidade e de forma 
significativa aos maiores desafios. Assim 
foi que as micro e pequenas empresas já 
haviam recuperado, no último mês de 
outubro, quase todos os postos de traba-
lho perdidos no momento mais duro da 
crise. Naquele mês, essas empresas gera-
ram um saldo líquido de 271 mil postos 
de trabalho (68,6% do total de empregos 
gerados no país). 

Enquanto isso, as médias e grandes 
ainda apresentavam, no mesmo período, 
um saldo negativo acumulado de pouco 
mais de 215 mil vagas (oito vezes maior 
que o resultado das MPE). Esses dados 
confirmam a importância das micro e pe-
quenas empresas para a economia brasi-
leira e a enorme capacidade de resiliência 
e de recuperação dos pequenos negócios 
quando apoiados por políticas públicas 
ousadas, inovadoras e que estejam à altu-
ra dos obstáculos que o país enfrenta. 

EMPREGOS: EMPREGOS: 
ESPERANÇA EM TEMPOS DE CRISE ESPERANÇA EM TEMPOS DE CRISE 

Carlos Melles 

EDITORIAL

Ao pé da letra, a palavra lo-
ckdown significa isolamento. 
O termo ganhou popularida-
de e chegou ao conhecimento 
geral a partir da pandemia da 
covid-19, que já soma quase 
2,5 milhões de óbitos em todo 
o mundo. Diante do contínuo 
aumento no número de casos, 
inclusive no Ceará, que já ul-
trapassa 400 mil confirmações 
e nove mil óbitos, a possibi-
lidade de lockdown volta à 
tona quase um ano depois, 
desde que decretado o estado 
de pandemia.

Em desrespeito às orien-
tações da Organização Mun-
dial da Saúde e aos decretos 
estaduais e municipais, são 

constantes as aglomerações 
realizadas em eventos clan-
destinos – o que têm causado 
crescente aumento de casos. 
Tais atos colocam em risco a 
vida não somente de quem 
promove e frequenta as aglo-
merações, mas de familiares, 
amigos e até de desconhe-
cidos que estavam em casa, 
mas tiveram o infortúnio de 
ter contato com quem não 
respeitou o isolamento. 

É crescente a preocupação 
quanto à instalação de um 
novo lockdown, a exemplo 
do que aconteceu em Fortale-
za e em vários municípios ce-
arenses em 2020. Estados bra-
sileiros como o Pará e o Piauí 

já aderiram à paralisação. O 
Ceará avalia a evolução da 
pandemia e não descarta a 
implantação de medidas ain-
da mais restritivas, além do 
toque de recolher. 

É preciso, sobretudo, pen-
sar no avanço da doença em 
todo Estado, na quantidade 
de vítimas que a covid-19 já 
fez e no já tão falado colapso 
no sistema de saúde, a exem-
plo do que vimos acontecer 
no Amazonas. Dois agravan-
tes preocupam ainda mais as 
autoridades nesta segunda 
onda da pandemia: a muta-
ção do vírus, que aumenta 
o contágio e torna a doença 
mais letal, e o fato de os casos 

estarem crescendo simultane-
amente em todas as regiões 
do Estado.

Enquanto as incertezas 
permeiam os conhecimentos 
relacionados ao novo coro-
navírus, cientistas e profissio-
nais da saúde investem com 
maestria na busca por salvar 
a humanidade. A pandemia 
trouxe danos econômicos e 
sociais sem precedentes. Não 
há culpados. É hora de unir 
forças e cumprir as medidas 
já tão difundidas para evitar 
o contágio, até que a popula-
ção cearense e brasileira seja 
vacinada em massa.  Só assim 
é possível afastar a possibili-
dade de lockdown no Ceará. 

A  AMEAÇA  DE  UM  NOVO  LOCKDOWN
A pandemia trouxe 
danos econômicos 

e sociais sem 
precedentes. Não há 
culpados. É hora de 

unir forças e cumprir 
as medidas já tão 

difundidas para 
evitar o contágio, 

até que a população 
cearense e brasileira 

seja vacinada          
em massa.  

PRESIDENTE DO SEBRAE

E SE HOJE FOSSE SEU 
ÚLTIMO DIA DE VIDA?

(Isaias 38.1-8)
Estamos há cerca de um ano vivendo uma das maiores calamidades de todos 

os tempos, que é a covid-19. Nesse período, milhares de vidas foram ceifadas e ou-
tras milhares enfrentaram os hospitais superlotando as UTI´s de todo o país. Outras 
milhares de famílias sofreram e ainda sofrem pela ausência de seus entes queridos 
e muitos outros ainda enfrentam sequelas, como resultado de tão terrível inimigo.

Essa pandemia tem, sem dúvida alguma, trazido mudanças em toda a sociedade, 
sejam de comportamento, projetos de vida ou profissional. Afinal, quando se trata de 
doença, toda a atenção é direcionada à conservação da vida.  O texto bíblico acima é 
bastante interessante e traz algumas lições, inclusive para os seres humanos de hoje.

A Bíblia fala de Ezequias, que foi acometido de uma doença e estava prestes a 
morrer. Em seu estado, ele recebe a visita do profeta Isaías com a seguinte mensa-
gem:  “Assim diz o Senhor: ‘Ponha suas coisas em ordem, pois você vai morrer. Não se 
recuperará dessa doença’”. E diante de tão dura mensagem, o paciente estremeceu e 
se apressou a buscar Deus em oração: “Ó Senhor, lembra-te de como sempre te servi 
com fidelidade e devoção, e de como sempre fiz o que é certo aos teus olhos”. De-
pois, o rei chorou amargamente. Deus, então, ouviu a oração de Ezequias e mandou o 
profeta Isaías lhe entregar a seguinte mensagem: “Assim diz o Senhor, o Deus de seu 
antepassado Davi: ‘Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Acrescentarei quinze anos à 
sua vida”. Essa belíssima narrativa nos leva a algumas reflexões.

A realidade da fragilidade humana. O ser humano, por mais importante que seja, 
perde toda sua importância, seu poder, prepotência, orgulho, vaidade diante da enfer-
midade. Não importa se são artistas, atletas, modelos, empresários bem-sucedidos. 
No leito, ricos e pobres, negros e brancos, todos são nivelados. As coisas perdem sua 
importância para dar lugar ao receio de deixar este mundo. Nos últimos meses, muitos 
foram os relatos de pessoas ilustres que se viram diante da morte, cada um com sua 
experiência e sempre descrevendo e afirmando que tudo nesta vida é supérfluo.

Ninguém está preparado para enfrentar a morte. Outra realidade que nos leva a 
refletir é que não estamos preparados para morrer. Ezequias, ao receber a mensagem 
do profeta acerca da sua morte, ficou apavorado. Claro, como todas as pessoas, não 
queria morrer, não importa a idade. As pessoas se preparam para tudo nesta vida, 
profissão, faculdade, casamento, filhos, patrimônio, porém, com relação a eternida-
de evitam, até mesmo a comentar. Não há como fugir, todos devemos nos preparar 
para enfrentar o dia inevitável.  Atentemos, pois, para a recomendação, “Portanto, 
farei tudo isso com você, ó Israel! Prepare-se para encontrar seu Deus!”, (Amós 4.12).

O valor e importância da vida. A vida é dádiva do Criador. Infelizmente, as pes-
soas só dão o devido valor diante da morte. Quantos vivem presos ao pecado, aos 
vícios, bebidas, drogas, prostituição, homicídios e outros crimes que não somente 
destroem a si mesmos, mas causam enormes prejuízos à família e à sociedade. Tais 
pessoas ignoram completamente a importância da vida. Viva cada momento, valori-
ze cada momento, amando e cuidando das pessoas que você ama. 

Quem é o dono da vida. Certamente você já ouviu pessoas afirmarem: “a vida é 
minha, faço o que quiser, quando quiser e como quiser”, ou, “o corpo é meu, ninguém 
tem nada a ver comigo”, e outras afirmações similares. Declarações semelhantes são 
de pessoas insensatas, que desconhecem totalmente o Criador e dono da vida. Todos 
precisam saber que não são proprietários e sequer tem algum controle sobre a vida. 
Como Jesus disse: “Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar 
ao menos uma hora à sua vida?”, (Mateus 6.27). o Senhor Deus, somente Ele é o 
verdadeiro dono da vida, pois ele é o Criador e doador da vida. 

O poder da oração. É inimaginável, humanamente falando, o poder da oração. D.L. 
Moody acerca da oração, disse: “Aqueles que deixaram a mais profunda marca nesta 
Terra amaldiçoada pelo pecado foram homens e mulheres de oração. Você descobrirá 
que a oração é a força poderosa que tem movido não somente a mão de Deus, mas 
também o homem”. A mensagem que Ezequias recebeu foi enfática: “Assim diz o Se-
nhor: Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás”, (Isaías 38.1). Ele, po-
rém, usou a arma da oração e recebeu de Deus o acréscimo de 15 anos de vida. Jesus 
disse: “e tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis”, (Mateus 21.22).

Deus abençoe!
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A região do Cariri vive 
grande expectativa 
sobre as medidas a 

serem adotadas pelo Gover-
no do Estado no próximo dia 
28 de fevereiro, quando será 
editado novo decreto para o 
enfrentamento à covi-19. O 
decreto atual, publicado no 
último dia 17, determinou 
a restrição no horário de 
funcionamento de bares e 
restaurantes e o toque de re-
colher entre as 22h e 5h em 
todo o Estado. Em reunião 
com 170 prefeitos do Esta-
do, no dia 18 de fevereiro, o 
governador Camilo Santana 
(PT) pediu união para fazer 
valer as medidas mais res-
tritivas. O prefeito do Crato, 
Zé Ailton Brasil (PT), sina-
lizou que se reunirá com os 
prefeitos de Barbalha, Guil-
herme Saraiva (PDT), e de 
Juazeiro, Glêdson Bezerra 
(Podemos), para tratar de 
medidas integradas de com-
bate à covid-19 no Crajubar. 

“Não adianta o Crato 
colocar a barreira sozinho. 
Temos que tratar a região 
como um todo. É isso que 
os prefeitos estão fazendo”, 
explicou o prefeito do Cra-
to. Zé Ailton afirmou que os 
três gestores devem avaliar a 
eficácia das medidas duran-
te esta semana, para proje-
tar o período seguinte. Ele 
cita o exemplo do comércio 
no município, que recebe 
clientes de várias cidades vi-
zinhas, e que medidas mais 
restritivas podem compro-
meter ainda mais a econo-
mia local. Ainda durante a 

reunião entre o governador 
Camilo e prefeitos do Ceará, 
o prefeito Glêdson Bezerra, 
de Juazeiro, sugeriu que o 
governo agisse de maneira 
diferenciada para cada re-
gião do Ceará, para evitar 
prejuízo ainda maior para 
a economia do Município. 
(Ler matéria na página 4)

O vice-presidente da Fe-
deração das CDL no Ceará, 
Michel Araújo, avalia como 
pequena a possibilidade 
de decretação de lockdown 
pelo Estado. “Temos dialo-
gado constantemente com 
o Governo e não há nada 
neste sentido”, disse. Michel 
ressalta que o pânico é mo-
tivado pelo grande número 
de notícias falsas que circu-
lam nas redes sociais. Ele 
chama a atenção para o fato 
do atual decreto ter esten-
dido o horário do comércio 
até as 20 horas, tendo como 
diferencial o projeto “Loja 
Mais Segura”.

Em vídeo sobre a situ-
ação epidemiológica no Cea-
rá, a secretária executiva de 

Vigilância Sanitária e Re-
gulamentação da Secretaria 
de Saúde do Estado (Sesa), 
Magda Almeida, confirmou 
que o Ceará vive uma cre-
scente de casos confirma-
dos e óbitos por covid-19 e 
chama atenção para uma 
peculiaridade desse segun-
do momento da pandemia 
no Ceará. Diferente do que 
aconteceu no primeiro mo-
mento, quando houve pri-
meiro um aumento na ca-
pital e depois no interior, 
agora, o Ceará vive epidemi-
as simultâneas. “Todas as re-
giões apresentam aumento 
de casos, de internações e de 
óbitos”. Conforme apresen-
tado, o Cariri é uma região 
que ainda tem municípios 
com alerta moderado, o que 
difere de cidades das outras 
regiões, que apresentam so-
mente alerta alto e altíssimo.

Apesar dos dados, o 
Hospital Regional do Cari-
ri (HRC) está funcionando 
com 100% dos leitos clínicos 
e de Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) ocupados. De 

acordo com a assessoria de 
comunicação do hospital, a 
unidade deve receber um 
aumento de 40% nos leitos 
de UTI, prometidos pelo se-
cretário de Saúde do Estado, 
Dr. Cabeto.

Na última semana, entre 
os dias 14 e 21, Juazeiro con-
firmou seis óbitos e um au-
mento de 27 para 43 hospita-
lizados por covid-19. Apesar 
do aumento nas mortes e 
hospitalizados, houve bai-
xa no número de suspeitos, 
que saiu de 88 para 80; e nas 
contaminações, que saíram 
de 353 para 304 infectados.

No Crato foram quatro 
mortes com aumento nos 
hospitalizados, saindo de 3 
para 9. Os casos confirma-
dos da doença saltaram de 
146 para 217 e os suspeitos 
subiram de 438 para 688. 
Em Barbalha, foram regis-
trados dois óbitos e um au-
mento nos casos, saindo de 
91 para 111. Houve estabili-
dade nos internamentos, em 
17, e aumento nos suspeitos, 
de 1.707 para 1.774.          

Prefeitos se reúnem para
avaliar ações integradas

MEDIDAS RESTRITIVAS

DEPUTADO federal Pedro Bezerra foi 
novamente derrotado, por unanimidade, pelo 
pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do 
Ceará, que manteve sua impugnação. 

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Governador pressionado pela covid
Os números da covid no Cariri impressionam pelo crescimento diário, tanto aos prefeitos 
da região quanto ao governador Camilo Santana. Esse cenário não é diferente de 
Fortaleza e região metropolitana. Desse modo, aumenta as pressões do setor de saúde 
do Governo Camilo para a adoção de medidas mais radicais no Estado, tais como a 
implementação de um lockdown, por no mínimo 14 dias. O governador Camilo Santana 
resiste. Sabe das dificuldades econômicas pelas quais passam a sociedade cearense. Só 
que os dados da covid, especialmente da variante P1, não param de subir. Não há mais 
leitos disponíveis. E como declarou Camilo: há um limite para a criação de novos leitos. 
O 1° Damo de Icó, Neto Nunes, saiu do município atrás de um leito. Sua peregrinação 
durou quase quatro dias. Não encontrou nem no Cariri, nem em Iguatu, nem em 
Fortaleza. Conseguiu a vaga com a morte de pacientes internados no Monte Klinikum, 
em Fortaleza. Mas, precisa de uma UTI. E ainda não tem. É essa realidade que choca e 
obrigou o Governo do Piauí a decretar lockdown, e o da Bahia a estender o toque de 
recolher das 20h às 5horas. O quadro no Ceará tem se deteriorado.

Destino político de Pedro Bezerra
O confronto aberto entre o presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson, e o deputado 
federal Pedro Bezerra ganhou novos capítulos, com a decisão de Jefferson de tomar 
o partido no Ceará, após o voto de Pedro Bezerra a favor da manutenção da prisão 
do deputado Daniel Silveira. Esse conflito tem pela frente muitas perguntas a serem 
respondidas. O ex-prefeito Arnon Bezerra é um amigo de Roberto Jefferson e não 
gostaria de deixar o controle do PTB no Estado em outras mãos. Entretanto, em 2022, 
não pretende compor na linha de frente de apoio à reeleição do presidente Bolsonaro. 
Prefere não ter nem ele nem o deputado Pedro Bezerra protagonismo nas eleições 
presidenciais no Ceará, pois Ciro Gomes será candidato. Hábil, Arnon tenta se entender 
com Roberto Jefferson. Não é fácil, contudo não descartem que os dois podem se 
entender. São velhos companheiros do trabalhismo em Brasília.

Pedro Bezerra deve dar adeus a PTB
Apesar da boa relação entre Roberto Jefferson e Arnon Bezerra, o deputado federal 
Pedro Bezerra deve se desfiliar do PTB. A região do Cariri assiste atenta a mudança 
de partido de um dos seus deputados federais. Pedro Bezerra está de malas prontas 
para o PDT dos Ferreira Gomes. A articulação foi feita entre o ex-prefeito de Juazeiro 
do Norte, Arnon Bezerra, e o senador Cid Gomes, para o acolhimento como garantia do 
voto contra a libertação do deputado bolsonarista Daniel Silveira. A direção nacional 
do PTB, partido que Pedro presidiu no Ceará, orientou pelo voto favorável à liberdade. 
O ex-deputado Roberto Jefferson não perdoou a desobediência e o derrubou da direção 
estadual. Mesmo acolhido no PDT, maior partido do Ceará, deputado Pedro Bezerra 
deixa de ser protagonista, de sentar à mesa de negociação, para ser apenas coadjuvante; 
um preço muito alto pela decisão. Se transforma em mais um refém dos FGs.

Efeito cascata do PTB em Juazeiro
 A queda do deputado Pedro Bezerra e do ex-prefeito Arnon Bezerra do PTB estadual 
deve refletir em Juazeiro do Norte. Arnon comandava o diretório municipal do partido, 
tendo inclusive seis vereadores eleitos. Entre os vereadores estão o presidente da 
Casa, Darlan Lobo, e o vice Capitão Vieira Neto. Outros partidos já se preparam para 
receber os vereadores que, se resolverem sair, poderão ter seus mandatos reivindicados 
pelos novos dirigentes. O PTB, hoje, é da  base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. 
Em Juazeiro, os novos dirigentes que estão assumindo a legenda no Ceará exigem a 
defesa do presidente na Câmara Municipal. A proposta pode causar uma debandada 
da legenda. Os vereadores esperam uma conversa com o ex-prefeito Arnon, antes de 
tomarem uma decisão. O problema é que não podem sair simplesmente do PTB, pois 
perdem o mandato, devido à fidelidade partidária.

Policlínica de Barbalha tem dono
De olho na eleição de 2022, o deputado federal José Guimarães mostra força no Cariri. 
Guimarães terá a sua disposição duas das três secretarias indicadas pelo partido 
na gestão do prefeito Zé Ailton, em Crato. O acordo passa, ainda, pela candidatura a 
estadual do vereador Pedro Lobo. Agora, Guimarães emplacou a diretora executiva 
da Policlínica de Barbalha, a assistente social Sara Pinheiro, esposa do ex-prefeito 
de Missão Velha, Tardiny Pinheiro. A indicação foi feita pelo prefeito de Barbalha, 
Guilherme Saraiva, presidente do Consórcio de Saúde, num acordo com o governador 
Camilo Santana, que havia prometido a Guimarães. O pedido de Guimarães fez com 
que Camilo passasse por cima do processo seletivo, que apontou a dentista Delian 
Matos no primeiro lugar. Foi a única Policlínica do Ceará a indicar o segundo lugar.

Mauro Filho e Domingos Filho brigam
Os caririenses não estão entendendo nada, ao ver dezenas de outdoors com o secretário 
de Planejamento do Estado, Mauro Filho, espalhados pelo Crajubar. Mas, a publicidade 
tem um motivo: Mauro Filho quer se credenciar para a sucessão do governador Camilo 
Santana, junto ao grupo político hegemônico no Ceará, comandada pelos irmãos Cid e 
Ciro Gomes. Mauro Filho tenta ganhar a simpatia dos caririenses na disputa interna com 
o ex-vice-governador, Domingos Filho, que já prepara o terreno há muito tempo. Ambos 
não abrem o jogo, mas podem até dizer que querem ser candidato à sucessão do 
governador Camilo, porém aceitariam de bom grado ser vice numa chapa comandada 
pelo senador Cid Gomes, já que o prefeito Ivo Gomes retirou seu nome do tabuleiro 
sucessório. A favor de Domingos Filho, há a força do seu  PSD, com  28 prefeituras. E 
quem de longe - está de férias em São Paulo- almeja essa vaga é o ex-prefeito Roberto 
Cláudio, que sonha mesmo é ser o candidato a governador. Registre-se: Mauro Filho 
também quer ser o candidato a suceder Camilo.

Cariri de luto com a partida do médico Sérgio Bezerra, filho do coronel Humberto 
Bezerra, mais uma vítima de covid.

Seu pai, coronel Humberto Bezerra já havia deixado uma grande lacuna na política 
e na economia do Ceará, sendo um dos que sofreram com essa pandemia da covid 
no mundo.

Na disputa pela simpatia do Cariri, Domingos Filho e Mauro Filho têm um 
concorrente local, o deputado estadual Guilherme Landim.

Guilherme não confirma, mas não descarta a possibilidade. A cautela tem um 
motivo: a indicação passa pelo governador Camilo Santana.

O deputado não mantém uma relação de proximidade, de amizade, com Camilo e 
teme que isso possa ser fundamental na escolha.

 O embate entre Câmara e Prefeitura de Juazeiro pode motivar uma investigação 
sobre devoluções de recursos feitas por Darlan e Capitão Vieira aos ex-prefeitos 
municipais.

Essa apuração, se for profunda pelo Ministério Público de Juazeiro, vai deixar muita 
gente sem dormir.

Vieira treme só de ouvir falar nos R$ 500 mil que devolveu para a gestão Raimundão, 
quando foi presidente. Ele teme que a nota de saída seja rastreada.

 O Ministério Público começa a se interessar sobre como foram gastos os mais de R$ 
8 milhões devolvidos à Prefeitura nas gestões Raimundão e Arnon.

Ex-senador Eunício Oliveira impressionado com a sujeira que toma de conta nas 
ruas de sua terra, Lavras da Mangabeira.

Nas redes sociais, cobra responsabilidade da administração municipal para limpar 
Lavras e tratar a população com o respeito que ela merece.

Desculpe a ignorância, quais são os segredos que o MP de Juazeiro quer revelar 
sobre as devoluções da Câmara Municipal?

PEDRO BEZERRA SOFRE OUTRA DERROTA
Deputado federal Pedro Bezerra foi novamente derrotado, por unanimidade, pelo 

pleno do Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Ceará, que manteve sua impugnação. 
A decisão desagradou aos advogados de Pedro Bezerra, que acreditavam que o 

TRE iria reverter a condenação diante das novas provas apresentadas nos autos do 
processo. Não houve recuo. Os seis juízes do tribunal mantiveram a condenação e, 
agora, só resta ao deputado Pedro Bezerra recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral 

(TSE), onde outro parlamentar cearense já sofre com a ameaça de perder seu 
mandato ainda esse ano: Genecias Noronha. A grande diferença é que a nova 
decisão do TRE cearense mantém a elegibilidade do deputado federal Pedro 

Bezerra, que pode disputar fora da Câmara um mandato. Genecias se prepara para 
lançar o filho, Mateus Noronha, pois se tornou inelegível.

DISSE ME DISSE

Política

Começa corrida eleitoral por 
vaga na AL e Câmara Federal

ELEIÇÕES 2022

As redes sociais estão 
sendo o termômetro para 
o início da corrida rumo às 
eleições de 2022. As vagas 
na Assembléia Legislativa 
e na Câmara Federal estão 
entre os principais pontos 
de discussão, onde candi-
datos começam a aparecer 
e discutir o próximo pleito. 
No Crajubar, surgem novos 
nomes, enquanto outros 
conhecidos não descartam 
estar na disputa novamente. 
Nomes como os deputados 
estaduais Fernando Santa-
na (PT) e Nelinho Freitas 
(PSDB) são especulados 
sobre candidaturas a depu-
tado federal. Sondado sobre 
a possibilidade, Fernando 
não confirma a mudança, 
mas também não descarta a 
possibilidade.

Nelinho confirma a 
pretensão e deve mesmo 
sair candidato a federal, 
em parceria com Davi de 
Raimundão para estadu-
al. David de Raimundão é 
suplente e acredita no seu 
fortalecimento para alcançar 
uma vaga direta na Assem-
bleia. Outro que tem se colo-
cado como opção para 2022 
é o também suplente de de-
putado estadual Anderson 

Palácio (Cidadania), que tem 
iniciado a discussão política 
com sua base eleitoral.

Em Juazeiro, o surgi-
mento de novos nomes, 
como a vereadora Jaqueline 
Gouveia (Republicanos) e a 
ex-vereadora Rita Monteiro 
(PDT), movimentam as di-
scussões. Jaqueline foi a ver-
eadora mais votada de 2020 
e Rita não disputou por 
questões partidária. Rita não 
deu como certeza sua pre-
sença na disputa, mas disse 
que está avaliando a possibi-
lidade com lideranças locais 
e de outros municípios.

No Crato, apesar de não 
confirmarem as candidatu-
ras, os nomes do promotor 
aposentado Leitão Moura 
(Cidadania) e do empresá-
rio Rafael Branco (MDB) 
são dados como certos na 
disputa. Leitão e Rafael di-
sputaram a eleição de 2018 
e estão na suplência dos seus 
partidos. Rafael disse que 
sua candidatura depende de 
uma conjuntura política e 
uma conversa junto ao seu 
grupo, liderado pelo ex-se-
nador Eunício Oliveira.

Ainda no Crato, outros 
nomes como o ex-candida-
to a prefeito Aluísio Brasil 

(Pros) também avalia ir à 
disputa. Aluísio depende-
ria de uma articulação es-
tadual, que poderia levá-lo 
ao apoio de outro nome da 
regional, como o ex-prefei-
to de Barbalha, Argemiro 
Sampaio (PSDB), que já 
assumiu a candidatura a de-
putado estadual. Argemiro 
é o principal nome da opo-
sição estadual no Crajubar.

Na base do prefeito Zé 
Ailton Brasil (PT), os nomes 
mais comentados são do vi-
ce-prefeito, André Barreto 
(PDT), e do vereador Pedro 
Lobo (PT). O prefeito não se 
manifestou sobre apoios. Já 
na base do prefeito Glêdson 
Bezerra (Podemos), em Jua-
zeiro, o nome do secretário 
de Segurança, Dorian Luce-
na (Pros), é o mais comenta-
do para a disputa estadual.

Ainda na disputa federal, 
o deputado Pedro Bezerra 
(sem partido), que estaria 
naturalmente na disputa, 
enfrenta problemas com a 
Justiça e pode ficar de fora. 
Outros nomes que circulam 
na região, como os deputa-
dos federais José Guimarães 
(PT) e André Figueiredo 
(PDT), confirmam candida-
turas à reeleição. 

Leia rápido
Os decretos de calamidade pública 
em Antonina do Norte e Tarrafas 
foram prorrogados pela Assembleia 
Legislativa do Ceará. Além das duas 
cidades caririenses, outros nove 
municípios do Ceará também tiveram o 
decreto prorrogado. A medida tem sido 
discutida por deputados de situação e 
oposição. Com o decreto, os municípios 
podem ultrapassar o limite de gastos 
públicos durante os meses de vigência 
da iniciativa. Barbalha também 
prorrogou o decreto e aguarda 
apreciação da Assembleia.

O Governo do Ceará promete 
ampliar mais leitos de enfermaria 
e de Unidades de Terapia Intensiva 
(UTIs) no Cariri. Os atuais 554 leitos de 
enfermaria na região serão ampliados 
para 558. Já os leitos de UTI, reservados 
para pacientes infectados pelo novo 
coronavírus e em estado grave, 
passarão de 131 até 28 de fevereiro e 
para 151 até 31 de março. Ao todo, serão 
mais 1.119 unidades de recuperação em 
todo o estado, diante do crescimento 
de casos da covid-19.

A Polícia Militar promoveu uma 
barreira sanitária na BR-230, em 
Várzea Alegre, na manhã desta 
segunda-feira (22). A iniciativa 
foi feita em parceria com o 
Departamento Municipal de Trânsito 
(Demutran). Klécio Fiúza, diretor do 
Demutran, disse que a barreira foi feita 
para dar cumprimento ao decreto do 
governo estadual, na tentativa de 
conter o avanço da covid-19 na região. 
Segundo ele, algumas ocorrências 
foram registradas na ação, que 
serviu como forma de conscientizar 
a população para combater o 
coronavírus. 

Um novo lote de vacinas contra a 
covid-19 será encaminhado ao Cariri 
na próxima semana. Os lotes chegam 
ao Ceará no próximo domingo (28), 
com previsão de distribuição para as 
regiões em até 48h. Serão utilizadas 
as rotas aéreas e terrestres para envio 
do imunizante. A nova quantidade de 
vacinas para o Cariri faz parte de um 
total de dois milhões de doses que 
chegam da Índia nesta terça-feira. 

JC

AÇÕES conjuntas serão pensadas para evitar ainda mais prejuízos para economia
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Robson Roque

O prefeito de Juazeiro 
do Norte, Glêdson 
Bezerra (Podemos), 

durante reunião entre pre-
feitos cearenses e o gover-
nador Camilo Santana (PT), 
na última sexta-feira (18), 
pediu que as decisões do Go-
verno do Ceará com relação 
à pandemia sejam realiza-
das de forma diferenciada 
e de acordo com a realidade 
de cada região.  Segundo o 
prefeito, a pandemia está 
sob controle no Município, 
mesmo com o crescimento 
notório de casos. Conforme 
Glêdson, o estudo regiona-
lizado ajudaria a reduzir 
os impactos frente ao setor 
produtivo, que reage com 
campanha contrária ao de-
creto nas redes sociais. 

Apesar da sugestão, 
Glêdson disse que vai acatar 
as medidas restritivas oficia-
lizadas pelo Estado em de-
creto. Ele também reconhe-
ce que as decisões expressas 
no decreto vigente são ba-
seadas em recomendações 
de uma equipe técnica de 
profissionais. “Estamos se-
guindo o decreto, respeitan-
do as normas como tem que 
ser. Porém, na reunião, eu 
fiz questão de deixar claro 
que olhem para Juazeiro do 
Norte e região do Cariri de 
acordo com a nossa realida-
de. Porque, da outra vez, as 
medidas duras foram ado-
tadas com base nos indica-

dores de Fortaleza e região 
metropolitana e, na nossa 
região, o pico só chegou um 
mês e meio, dois meses de-
pois. E, quando isso tudo 
aconteceu, lá em Fortaleza 
afrouxou, mas Juazeiro não 
pôde. Exatamente porque 
nós só viemos sentir os efei-
tos da pandemia um ou dois 
meses depois”, apontou.

Glêdson sustenta a afir-
mação com base na taxa de 
leitos do Hospital Regional 
do Cariri ocupados por pa-

cientes de Juazeiro, abaixo 
de dez (no último fim de 
semana). “Temos a UPA 
Covid, que tem capacidade 
para atender até 30 pacien-
tes, que só está com cinco 
pacientes, graças a Deus, e 
temos o Hotel Municipal, 
com 50 leitos e destes nen-
hum está ocupado”. O che-
fe do Executivo de Juazeiro 
alerta que o cenário não é 
para ser comemorado, visto 
que as taxas de internações 
são dinâmicas. “Juazeiro 

saiu de três pacientes numa 
UTI e, no dia seguinte, eram 
sete pacientes na UTI. Saí-
mos de uma média de 29 
casos confirmados para 40 
casos confirmados num 
único dia. Então, é algo que 
pode crescer muito rapida-
mente e, por conta disso, 
Juazeiro tem que seguir as 
orientações do governo do 
Estado, para que não per-
ca o controle, como já está 
acontecendo em outras re-
giões”, finalizou. 

As duas sessões realiza-
das pela Câmara Municipal 
de Crato, na semana pass-
ada, foram marcadas por di-
sputas e trocas de acusações 
e ofensas entre Mariângela 
Bandeira (PMN) e Gabriel 
Figueiredo (PROS), eleitos 
com a bandeira de ativismo 
da causa animal. O vereador 
cobrou prestação de contas 
sobre castrações animais fei-
tas desde o ano passado no 
município. No requerimento 
enviado à Secretaria de Meio 
Ambiente, ele denuncia fa-
vorecimento a associações. 
A vereadora voltou contra o 
pedido e foi seguida por ou-
tros colegas que compõem a 
bancada de situação. 

Ela também chegou a 
questionar o real engaja-
mento de Gabriel como ati-
vista, “uma vez que, lá atrás, 
o senhor não fez nada para 
lutar por esses animais e por 
essas castrações”. [...] sendo 
que o senhor não é ativista. 
Se for, é no máximo sim-
patizante da causa. Depois 
das eleições. vossa excelên-
cia não fez um resgate [de 
animal]. O meu trabalho de 
ativismo não tem nem com-
paração com o que o senhor 
faz”, disse a parlamentar. 

Na sessão seguinte, os ân-
imos dos dois vereadores se 
acirraram ainda mais, com o 
discurso de Mariângela dire-

cionado a Gabriel, depois de 
ele ter publicado um vídeo 
em redes sociais. Para a ver-
eadora, o vídeo teve o obje-
tivo de manchar a imagem 
dela, por ter votado contrá-
rio ao requerimento. “Aí, no 
mínimo, é ser leviano, é ser 
moleque. (...) Eu nem gosto, 
nem desgosto de vossa exce-
lência. Vossa excelência para 
mim simplesmente não exis-
te, é um parlamentar que 
eu quero respeitar da porta 
para dentro da Câmara Mu-
nicipal. Da porta para fora, o 
senhor para mim nem fede 
nem cheira”. 

Gabriel retrucou ao afir-
mar que a vereadora estava 
fazendo “um showzinho”. 
Depois, elevou o tom acre-
scentando que o tempo da 
sessão estava sendo perdido 
“para me atacar, para falar 

besteira”, momento em que 
o presidente Florisval Corio-
lano cortou a fala deles. Com 
a situação normalizada, 
Gabriel reclamou dos votos 
contrários de outros verea-
dores. “Não sei o porquê de 
se abster ou votar contra, se 
é apenas um requerimento 
de prestação de contas. Afi-
nal, o nosso papel também 
é fiscalizar. Então, se tiver 
tudo ok, relacionado às cas-
trações do ano passado e 
deste ano, não há porque se 
impedir um requerimento 
desses. Eu falei que existi-
am suspeitas e que eu queria 
esclarecimentos. As expli-
cações eu preciso dele [se-
cretário de Meio Ambiente]. 
Se foi tudo corretamente, 
não sei por que a senhora 
está tão alterada, querendo 
me explicar”, finalizou.  

Divulgação

VEREADORES foram eleitos por defenderam a causa animal em Crato

Tatiana Fortes - Gov. Ceará

ENCONTRO reuniu prefeitos de todas as cidades cearenses

Política

Chapada
MADSON VAGNER

Pressão para flexibilizar
O decreto estadual que instituiu a redução no horário de funcionamen-
to do comércio e toque de recolher em todo o Estado está sendo uma 
grande dor de cabeça para os prefeitos do Cariri. No dia 18, um dia após o 
anúncio, o governador Camilo Santana se reuniu com mais de 170 prefei-
tos do Ceará, de forma remota, para pedir unidade no cumprimento das 
medidas. O problema é que os gestores municipais enfrentam pressão e 
resistência por parte de comerciantes locais. Eles não aceitam parte dos 
termos do decreto e questionam porque as medidas não foram impostas 
durante a campanha eleitoral. Sem estrutura para fiscalizar, parte dos 
prefeitos fecha os olhos e deixa à vontade. Na reunião com o governador, 
alguns prefeitos pediram a flexibilização do decreto para a região do Ca-
riri, que segundo avaliação, está sob controle. Os prefeitos procuram uma 
justificativa para amenizar a pressão.

Mau exemplo
O presidente da Câmara de Antonina do Norte, Ronim Dias, tem propaga-
do pelo Município que é obediente às leis e fiel aos bons costumes. Ape-
nas teoria. No fim de semana, fazendo o estilo ‘curtindo a vida adoidada’, 
Ronim aparece em um vídeo nas redes sociais (Instagram), com mais dois 
homens dentro de um carro, exibindo garrafas de cerveja e com o volume 
de som em toda altura. Os três seguiam para uma festa em Campos Sales. 
Nos embalos de ‘sábado à noite’, Ronim descumpre o decreto estadual 
que determina toque de recolher a partir das 22h. Carro, bebida e infração 
às leis é a realidade do vídeo. Vale lembrar que Ronim foi preso no dia da 
eleição, por provável compra de votos. Ronim se articula e vai votar no de-
putado estadual David de Raimundão. Vai ter dificuldades em, mais uma 
vez, explicar o inexplicável para pedir o voto.

Bom exemplo
O prefeito de Várzea Alegre, Zé Helder, resolveu tomar uma atitude conjun-
ta para conter o avanço da covid-19. No dia 19, de forma remota, se reuniu 
com os prefeitos de Granjeiro, Chico Clementino; Lavras da Mangabeira, 
Ronaldo da Madeireira; e de Cedro, Joãozinho de Titico. No seu gabinete 
estavam o comandante da Polícia Militar, Tenente Wellington, e outros 
quatro secretários. Na pauta, medidas de enfrentamento a covid-19 e 
como garantir o cumprimento do decreto do Governo do Estado. Como en-
caminhamento, ficou decidido campanhas de conscientização, maior atu-
ação da Vigilância Sanitária e reforço no efetivo policial para a fiscalização. 
Os quatro municípios editaram decretos ratificando o decreto estadual. O 
encontro mostra que o prefeito Zé Helder vai se firmando como liderança 
regional para disputar uma vaga na Assembleia Legislativa.

Não vai ter salário
Os servidores municipais de Farias Brito devem sofrer atraso nos salários 
já nestes primeiros meses da gestão Dede Pereira. O aviso foi dado pelo 
secretário de Finanças, Emanuel Pinheiro, para a presidente do Sindica-
to dos Professores do Município, Antônio Silva. Na comunicação oficial, o 
secretário deixou claro que não tem dinheiro. Somente neste mês de feve-
reiro, a administração sofreu um bloqueio de FPM no valor de R$ 590 mil e 
mais uma multa de R$ 2,6 milhões da Receita. No primeiro caso, a gestão 
deixou de pagar parcelas de dívidas acordadas com a União e, no segundo, 
deixou de informar relatórios e prestações de contas obrigatórias. Apesar 
da gestão, Deda aponta o ex-prefeito Zé Maria como culpado. A fama de 
gestão incompetente já pegou. Inexperiência foi a principal motivação 
para a perda dos recursos. Terão que explicar aos servidores.

Nepotismo na mira
Os prefeitos de Porteiras, Jati e Penaforte estão, literalmente, na mira do 
Ministério Público Estado. Através da Promotoria de Porteiras, o órgão 
mais que convocou, desafiou a população dos municípios a denunciar ca-
sos de nepotismo nas administrações. Claro, a motivação é o histórico das 
gestões passadas e o caminho tomado pelas novas. É costume de gestores 
dos municípios nomearem parentes até terceiro grau para cargos de segun-
do, terceiro e quarto escalão. Isso sem falar nos cargos de secretariado, o 
que é permitido pela lei, mas imoral aos olhos da população. As denúncias 
podem ser feitas por meio de um canal direto do órgão e as identidades 
mantidas em sigilo. Segundo o promotor André Barroso, a finalidade da 
convocatória oficial, feita no último dia 12, é acompanhar o cumprimento 
das regras de combate ao nepotismo.

Enquanto isso...
... Ainda em Altaneira, o prefeito Dariomar Rodrigues parece bem longe 
de se livrar dos problemas da saúde no Município. Investigado por desvios 
na pasta, Dariomar tem enfrentado uma série novas denúncias. No dia 18, 
profissionais de um PSF local enviaram imagens ao blog A Pedreira, de um 
veículo do programa em péssimas condições para o uso.

... Os profissionais reclamam que não existe diálogo com o atual se-
cretário municipal de Saúde, Júnior Paulino. O secretário é acusado de agir 
com autoritarismo, coagir servidores e fazer transferências ilegais, por per-
seguição política. Os vereadores Ariovaldo Soares e Valmir Brasil, ambos do 
PDT, foram acionados para mediar a situação.

... O ex-prefeito de Granjeiro, Vicente Félix de Sousa, o Vicente Tomé, 
foi colocado em liberdade. Vicente é um dos acusados de mandar matar 
o ex-prefeito de Granjeiro, João Gregório, o João do Povo, em dezembro de 
2019. Vicente estava preso na Penitenciária Industrial e Regional do Cariri 
(PIRC) em Juazeiro do Norte.

... Vicente Tomé foi preso no dia 15 de julho de 2020, após a Justiça 
decretar sua preventiva. Vicente estava em prisão cautelar usando torno-
zeleira eletrônica. Ele foi denunciado pelo Ministério Público com mais 16 
pessoas, inclusive, seu filho Ticiano Tomé, vice-prefeito eleito com João do 
Povo. Ticiano permanece preso.

CARTA ABERTA
O prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues, resolveu quebrar o 
silêncio, após mais de 60 dias de operação “Salus”. Lavagem de 

dinheiro, peculato, associação criminosa e fraude a licitações, são 
alguns dos crimes investigados e que levou 13 pessoas, inclusive dois 
ex-secretários de Dariomar para prisão. Após a liberdade dos secre-
tários recentemente, Dariomar emitiu nota, denominada de “Carta 
aberta aos altaneirenses”. O prefeito inicia falando do seu sonho de 

“fazer mais para os que mais precisam e fazer para todos aqueles 
que menos têm” e que acredita nas justiças de Deus e dos homens. 
Argumentos bem próximos da raiz demagógica dos políticos tradi-

cionais. Sobre o silêncio, Dariomar disse que o fez em “respeito à dor 
das famílias dos que sofreram com o afastamento de seus entes 

queridos”. A oposição avalia que o prefeito se superou.

Glêdson pede que Camilo 
avalie situação por região

DECRETO ESTADUAL

Vereadores ativistas trocam 
farpas na Câmara de Crato

CAUSA ANIMAL

GLÊDSON falou em nome de prefeitos do 
Cariri em reunião com Camilo Santana

Leia rápido
As tradicionais missas em 
homenagem ao Padre Cícero, 
realizadas no dia 20 de cada mês, 
seguem registrando aglomeração  
no largo da Capela do Socorro, em 
Juazeiro do Norte. São dezenas de 
fiéis que participam da celebração. 
As aglomerações são registradas 
mesmo diante do apelo da Basílica 
de Nossa Senhora das Dores, em 
pedir que as pessoas acompanhem 
a missa pela internet. 

O médico caririense Sérgio 
Bezerra, de 60 anos, morreu no 
último domingo (21), vítima da 
covid-19. Ele era filho do ex-prefeito 
Humberto Bezerra e sobrinho do 
ex-governador Adauto Bezerra. 
Sérgio, que também era empresário, 
morava em Miami e esteve no Brasil 
para as festas de final de ano com 
a família.

O deputado federal Pedro 
Bezerra deve perder a presidência 
estadual do PTB, cargo herdado 
do ex-prefeito Arnon Bezerra, pai 
de Pedro. O presidente nacional da 
sigla, Roberto Jefferson, prometeu 
tirar a presidência de Pedro e do 
presidente estadual do partido no 
Maranhão, por terem votado pela 
prisão do deputado Daniel Silveira, 
cuja detenção foi determinada pelo 
Superior Tribunal Federal (STF). 
Pedro Bezerra, que já está à procura 
de outro partido, sofreu outro 
revés: o Tribunal Regional Eleitoral 
manteve a cassação do mandato 
dele nesta segunda-feira (22).

Um projeto contra a propagação 
de notícias falsas tramita na 
Câmara Municipal de Altaneira. 
A iniciativa foi proposta pela 
vereadora Rafaela Gonçalves (PT). 
No projeto, a parlamentar orienta a 
população a não somente checar, 
mas criar o que chama de “cultura 
do questionamento” sobre se a 
informação é verdadeira. A proposta 
é analisada por comissões da 
Câmara e, com parecer favorável, 
deverá ser votado na próxima 
quinta-feira (25).
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Um relatório que des-
creve os danos ambientais 
causados pela Lei Municipal 
nº 3.730/2021, que altera as 
Zonas Especiais Ambientais 
(ZEA) e prevê a urbanização 
de parte da Área de Proteção 
Ambiental (APA), foi entre-
gue na última terça-feira 
(15) ao presidente da OAB 
subseção do Crato, Reno 
Feitosa Gondim. Elaborado 
pelo professor Waltécio de 
Oliveira Almeida, o docu-
mento destaca dois pontos 
gravíssimos, caso a urbani-
zação seja realizada. O do-
cumento propõe “recomen-
dações técnicas-científicas” 
em relação à desafetação 
da Zona Especial Ambien-
tal (ZEA) do Rio Batateiras, 

que libera a construção de 
residências próximas ao re-
servatório.

O primeiro refere-se à 
derrubada das palmeiras 
da Área de Proteção Am-
biental (APA). De acordo 
com estudos da Fundação 
Oswaldo Cruz (Fiocruz), 
publicados em 2007, as pal-
meiras são o hábitat natural 
de insetos como barbeiros, 
causadores da doença de 
Chagas. Além disso, os re-
sultados das pesquisas su-
gerem a existência de uma 
enorme área de transmissão 
com capacidade de infecção 
em ambientes artificiais, 
e isto pode oferecer risco 
à população. Waltécio Al-
meida chama atenção para 
a importância das árvores e 
animais presentes na APA, 

que protegem a população 
dos triatomídeos, que pre-
ferem seus habitats e presas 
naturais. “A urbanização 
prevista na Lei Municipal 
no 3.730/2021 pode cau-
sar um aumento de pesso-

as infectadas com doença 
de Chagas, o que por si só, 
torna-se a origem legislati-
va de uma calamidade sani-
tária”, declara. 

Outro dano apontado 
pelo professor do Departa-

mento de Ciências Bioló-
gicas da Urca diz respeito 
à dependência dos pássa-
ros, conhecidos como “sol-
dadinho do Araripe”, nas 
nascentes de água do local. 
Vale lembrar que o pássaro, 

símbolo da Chapada Nacio-
nal do Araripe, encontra-se 
em extinção. O professor 
ressalta que o povoamen-
to do local com edificações 
pode gerar um crime, ao 
contribuir com a redução 
de áreas onde o Antilophia 
bokermanni (nome cientí-
fico do pássaro) vive, acele-
rando sua extinção. 

A APA da Chapada 
do Araripe é uma área de 
amortecimento hídrico 
que possui 101 nascentes 
de água e com ricas, flora 
e fauna. Um inquérito da 
OAB de Crato, da Urca e do 
Ministério Público do Esta-
do do Ceará – MPCE, repre-
sentado pela 6ª Promotoria 
de Justiça do Crato/CE, foi 
aberto para apurar as res-
ponsabilidades devidas.  

Sesa investiga 14 casos
de reinfecção no Cariri

Relatório descreve danos da urbanização às ZEAs em Crato

SEGUNDA ONDA

MEIO AMBIENTE

Juliana Sátiro

Apesar da principal qua-
dra chuvosa do Cariri já ter 
iniciado, a Bacia Hidrográ-
fica do Salgado, que abran-
ge grande parte da região, 
apresenta volume mediano. 
Até o momento, a bacia tem 
46,6% do seu volume total 
abastecido, segundo dados 
da Companhia de Gestão 
dos Recursos Hídricos (Co-
gerh), mesma quantidade 
apresentada em dezembro 
de 2020. Porém, todos os 
reservatórios da região do 
Cariri garantem abasteci-
mento à população durante 

o ano de 2021, não havendo 
riscos de falta de água, ain-
da que a Fundação Cearense 
de Meteorologia e Recursos 
Hídricos (Funceme) preveja 
chuvas abaixo da média do 
ano passado.

Ao fazer uma observação 
sobre os açudes abastecidos 
pela Bacia do Salgado, o ge-
rente regional da Cogerh, 
Alberto Medeiros, afirma 
que eles estão longe de al-
cançar a capacidade má-
xima. “Todos ainda estão 
com volumes razoáveis, que 
garantem o abastecimen-
to, mas ainda não estão na 
iminência de inverter”, afir-

mou. Ele conta que o reser-
vatório com melhor volume 
é o Rosário, localizado em 
Lavras da Mangabeira, que 
no momento está com 70% 
da sua capacidade cheia.

Ao ser questionado so-
bre municípios do Cariri 
que apresentam deficiência 
hídrica, Alberto destaca Ca-
ririaçu como um deles. “O 
açude São Domingos, que 
abastece a cidade, é um re-
servatório pequeno. Quando 
cheio, ele só atende o muni-
cípio por um ou dois anos”, 
explicou. Ele conta que uma 
das soluções encontradas 
foi a construção da aduto-

ra emergencial, que liga o 
açude Manoel Balbino, em 
Juazeiro do Norte, ao São 
Domingos.

Para Alberto, a transpo-
sição de bacias é a melhor 
maneira de driblar as di-
ficuldades hídricas. “Vive-
mos em uma região de se-
miárido, em que o normal 
é chover pouco e evaporar 
muito”, explica, ao dizer que 
ainda que a região do Cariri 
tenha uma garantia de abas-
tecimento acumulado em 
reservatórios, não se sabe 
até quando esse volume irá 
suprir as necessidades hí-
dricas da região.  

Açudes da Bacia do Salgado longe da capacidade máxima
VOLUME RAZOÁVEL

Robson Roque 

A Secretaria de Saúde 
do Ceará investiga 
se 76 pacientes em 

32 cidades foram infecta-
dos pelo novo coronavírus 
pela segunda vez, a cha-
mada reinfecção. No Cari-
ri são 14 pacientes em oito 
cidades. Assaré, Barbalha, 
Campos Sales e Santana 
do Cariri investigam um 
caso cada município. Ju-
azeiro do Norte tem dois 
casos, Farias Brito tem três 
e Milagres apresenta cinco 
pacientes com suspeita de 
estar com a doença pela 
segunda vez. Eles são trata-
dos como “casos prováveis” 
em uma recente nota técni-
ca da secretaria.  

Do total de pessoas que 
se enquadram neste critério 
no Ceará, 47 são mulheres 
e 29 homens. A faixa etária 
varia de dez a mais de 80 
anos, 30 dos quais têm co-
morbidade e os 46 restantes 
não têm.  De acordo com 
Evanúsia de Lima, assesso-
ra do Núcleo Gestor, órgão 
da Secretaria de Saúde de 

Juazeiro do Norte, “os casos 
de reinfecção são tratados 
e identificados conforme a 
confirmação de exames de 
RT-PCR, após 45 dias da 
primeira infecção. Portanto, 
se um paciente positiva hoje 
através do exame RT-PCR, 
que é o swab, negativa pos-
teriormente e após 45 dias 
volta a apresentar sintomas, 
e volta a positivar, esse é um 
caso suspeito de reinfecção”, 
explica Evanúsia. 

A maioria das pessoas 

suspeitas de terem sido in-
fectadas uma segunda vez é 
composta por profissionais 
da saúde, a maioria médi-
cos e enfermeiros, seguidos 
de técnicos de enfermagem, 
agente de endemias, técnico 
em radiologia, fonoaudiólo-
gos. Os principais sintomas 
que voltaram a se manifes-
tar nas pessoas foram sinais 
respiratórios, sistêmicos, di-
gestivos e neurossensoriais, 
nesta ordem. A nota técnica 
da Sesa informa, ainda, não 

ser possível identificar se as 
possíveis reinfecções são re-
sultado de uma nova cepa de 
covid-19 no Estado. 

Variantes do vírus
Em fevereiro, a região do 

Cariri acendeu novo alerta 
com relação à covid-19. Além 
do crescimento de casos, há 
suspeita de uma nova cepa, 
ou seja, de variantes do novo 
coronavírus no território ca-
ririense. Crato investiga seis 
casos e Juazeiro do Norte 

três (dos quais dois já foram 
descartados). Segundo Eva-
núsia de Lima, a identifica-
ção é feita por meio do códi-
go genético do vírus, a partir 
de um exame de sangue. “A 
gestão trata a possibilidade 
de circulação intensificando 
as medidas de fiscalização, 
endurecendo, tentando fazer 
com que a população se sen-
sibilize de que o momento 
inspira cuidados. Também 
está monitorando diaria-
mente o cenário epidemio-

lógico, quanto à possibili-
dade de aumento de casos 
e óbitos, e o que temos dito 
e percebido é: quanto mais 
circulação de pessoas, mais 
possibilidade de transmis-
são. Porque só se tem trans-
missão se tiver exposição de 
pessoas”, diz a assessora.

Gerente da Célula de Vi-
gilância Epidemiológica e 
Imunização do Crato, Da-
nielle Norões explica que 
pessoas oriundas dos estados 
do Amazonas, Rio de Janei-
ro, São Paulo, Pará, Roraima 
e Sergipe são consideradas 
suspeitas de terem sido in-
fectadas por uma variante, o 
que ocorreu com seis pacien-
tes. “Entramos em contato 
com alguns desses suspeitos, 
realizamos os exames e esta-
mos aguardando os laudos 
do Hemoce e da FioCruz, 
para confirmar ou descartar. 
Estamos investigando. Pode 
ser a variante que circula no 
Brasil já há algum tempo e 
pode aparecer a outra. Esta-
mos aguardando os laudos e, 
enquanto isso, os pacientes 
estão isolados e sendo moni-
torados junto com a família”, 
detalha Danielle. 

Arquivo JC

ENTIDADES se unem para garantir a proteção ambiental no Município

Divulgação

TOTAL  de 14 pessoas, em oito cidades do Cariri, podem ter se infectado duas vezes pela covid-19 

Divulgação

CHUVAS ainda não foram suficientes para melhorar capacidade

CIRCULAÇÃO de 
variantes do coronavírus
no Cariri é investigadaMetropolitana



REGIÃO DO CARIRI, DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 20216

Luan Moura

Intitulada “Corpo, Gê-
nero e Sexualidade: Pra 
quê te quero?”, a exposi-

ção virtual coletiva apresen-
ta obras de 14 artistas visu-
ais cearenses, enfatizando o 
corpo e suas possibilidades 
de existir e vivenciar gê-
neros e sexualidades, além 
das reflexões que a arte e a 
educação podem provocar 
na sociedade. A realização 
do projeto está por conta do 
Laboratório de Estudos e 
Criação Bixórdia, juntamen-
te com a Ungidas Produtora 
Cultural, que tiveram a ação 

Metropolitana VACINAÇÃO lenta causa 
revolta na população

LENTIDÃO

População cobra vacinas e 
transparência no processo
Robson Roque

A falta de doses de 
imunizantes contra 
a covid-19 no Cariri 

causa preocupação na popu-
lação, que exige celeridade 
na campanha de vacinação. 
“Meu avô está acamado de-
pois de sofrer um AVC [Aci-
dente Vascular Cerebral] 
e ainda não foi vacinado. 
Enquanto isso, vejo outras 
pessoas em situação que 
não chega nem próxima da 
dela sendo vacinada”, diz o 
professor cratense Antônio 
Sousa. “Eu não entendo os 
critérios da vacinação. Têm 
pessoas na minha família 
que estão no perfil, mas não 
são imunizadas”, acrescenta 
a autônoma Maria Loureiro. 

A baixa quantidade de 
vacinas recebidas, não so-
mente pelos municípios do 
Cariri, como da ampla maio-
ria das cidades brasileiras, 
têm exigido maior transpa-
rência das secretarias muni-
cipais de Saúde. Desde que a 
imunização começou na re-
gião, diversas são as cobran-
ças, sejam em conversas por 
redes sociais ou mesmo em 

sessões das Câmaras de Ve-
readores. Para isso, algumas 
gestões se anteciparam e ou-
tras foram provocadas pelo 
Ministério Público do Ceará 
(MPCE) a divulgarem a lista 
de vacinados. 

Uma das principais preo-
cupações do órgão é com as 
pessoas que furam a fila da 
imunização: quando alguém 
que não se encaixa no grupo 
prioritário é vacinado. As co-
branças foram ainda maio-
res diante da necessidade 
de imunização de idosos. No 
Cariri, apenas 7.795 idosos 
com idade acima de 75 anos 
e somente 342 em institui-
ções de longa permanência 
foram imunizados. A soma 
é menor do que a estimativa 
de 9.565 pessoas com este 
perfil a serem vacinadas ape-
nas em Juazeiro do Norte. 

Em nota enviada ao Jor-
nal do Cariri, o MPCE infor-
ma ter recebido 75 denúncias 
de desrespeito às prioridades 
de vacinação - que atual-
mente são profissionais de 
saúde e idosos. Os registros 
ocorreram em 29 cidades 
cearenses, das quais estão 
Barbalha, Crato, Juazeiro do 
Norte, Missão Velha e Vár-

zea Alegre. “Desde o mês de 
janeiro de 2021 até 17 de fe-
vereiro de 2021, a Ouvidoria-
-Geral do MPCE recebeu 99 
manifestações referentes ao 
assunto ‘saúde’, sendo que 
desse total cerca de 20% são 
relativos a manifestações 
sobre situações de ‘fura-fila’ 
em vacinações contra a Co-
vid-19, totalizando, assim, 
cerca de 20 manifestações 
sobre o tema ‘fura-filas’”, diz 
a nota. O principal perfil de 
alvos das denúncias são ges-
tores das administrações pú-
blicas municipais. 

A secretária de Saúde 
do Crato, Marina Feitosa, 
garante que o Município, o 
primeiro do Cariri a divulgar 
um plano nacional de imu-
nização e um “vacinômetro”, 
tem dado total transparência 
à vacinação. “Desde o dia 04 
de fevereiro, a lista dos nos-
sos vacinados está no portal 
da transparência, no site da 
Prefeitura. Desde o início, em 
março de 2020, a secretaria 
trata de todos os processos de 
enfrentamento à pandemia 
de forma muito transparente. 
No site da Prefeitura, existe 

uma aba de transparência da 
covid-19”, conta. A gestora, 
no entanto, lamenta o fato de 
os imunizantes serem distri-
buídos de modo fracionado 
aos municípios. “Nos basea-
mos fazendo uma distribui-
ção homogênea no nosso 
território contemplando 
zona urbana, mas também 
distritos, sítios, a zona rural, 
considerando a epidemiolo-
gia da doença e as áreas que 
foram mais vulneráveis e 
mais atingidas pela doença”.

A logística de vacinação, 
a exemplo do que ocorre no 

Crajubar, começa com o ca-
dastro prévio das pessoas a 
serem vacinadas. No caso dos 
idosos, a imunização ocorre 
em domicílio, por meio do 
Serviço de Atendimento Do-
miciliar, e também mediante 
localização do público-alvo 
por parte dos profissionais da 
Estratégia de Saúde da Famí-
lia. Contudo, as 1.730 doses 
da AstraZeneca recebidas e 
já aplicadas não foram sufi-
cientes sequer para os idosos 
acamados. “No dia que rece-
bemos a dose dos idosos, já 
tínhamos o cadastro dos ido-
sos”, relata a secretária cra-
tense Marina Feitosa. 

É importante lembrar 
que temos vários canais de 
acesso a esse cadastro. Os 
agentes comunitários de 
saúde já conhecem os seus 
territórios e já tinham fei-
to um levantamento prévio 
das famílias, das pessoas que 
contemplam o grupo prio-
ritário maiores de 75 anos, 
além dos nossos sistemas 
de agendamento (telefone e 
WhatsApp) para facilitar o 
acesso das pessoas, além das 
nossas várias unidades bási-
cas de saúde distribuídas no 
nosso território.  

Ely Santos

MAIS um lote de vacina deve ser destinado ao Cariri no início da próxima semana



7REGIÃO DO CARIRI, DE 23 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2021

Divulgação

Cultura SETOR de eventos no Cariri receberá 
auxílio estadual em meio à pandemia

EDITAL ARTE LIVRE

Exposição virtual apresenta obras 
sobre corpo, gênero e sexualidade
Luan Moura

Intitulada “Corpo, Gê-
nero e Sexualidade: Pra 
quê te quero?”, a exposi-

ção virtual coletiva apresen-
ta obras de 14 artistas visu-
ais cearenses, enfatizando o 
corpo e suas possibilidades 
de existir e vivenciar gê-
neros e sexualidades, além 
das reflexões que a arte e a 
educação podem provocar 
na sociedade. A realização 
do projeto está por conta do 
Laboratório de Estudos e 
Criação Bixórdia, juntamen-
te com a Ungidas Produtora 
Cultural, que tiveram a ação 

selecionada pelo Edital Arte 
Livre da Secretaria de Cul-
tura do Estado do Ceará, 
fomentado pela Lei Aldir 
Blanc de Emergência Cultu-
ral no ano de 2020.

 Segundo o diretor geral 
da exposição, Wander Doura-
do, e o produtor cultural Lu-
cas Vili, a ideia surgiu dentro 
do Laboratório Bixórdia, que 
tem promovido atividades 
educativas e artístico-cultu-
rais, desde o ano de 2018, na 
região do Cariri. O objetivo é 
pensar se há “limites para o 
corpo quando estamos falan-
do de gênero e sexualidade, 

dentro de uma sociedade tra-
dicional e heteronormativa, 
que cria normas e limites para 
se viver”, explicam. Além dis-
so, a iniciativa quer fomentar 
artistas a promover discus-
sões para a sociedade, a fim 
de combater as violências que 
acometem pessoas que ultra-
passam as fronteiras do gêne-
ro e sexualidade, como LGB-
TI+, mulheres e negras ou 
corpos desviantes da norma. 

A seleção para compor a 
programação foi realizada 
por meio de convites distri-
buídos na região caririense 
e outras regiões do estado, 
para artistas que trabalhas-

sem em suas produções as 
questões relacionadas ao 
corpo, gênero, sexualidade e 
étnico-raciais. Os interessa-
dos enviaram de três a cinco 
imagens de seus trabalhos e 
a curadoria realizou a sele-
ção de acordo com a temá-
tica. Inicialmente, teria sido 
pensada como uma mostra 
em espaço físico de galeria 
em Juazeiro do Norte ou em 
Crato, mas devido aos decre-
tos de isolamento social em 
vigor durante pandemia do 
novo coronavírus, o projeto 
foi readaptado para o forma-
to virtual. 

Para a curadora do proje-

to, Vita da Silva, “a exposição 
não estabelece compromissos 
com os limites entre realidade 
e ficção, uma vez que é difícil 
dissociá-las. Assim como não 
é de seu interesse disseminar 
uma compressão única sobre 
corpo, gênero e sexualidade. 
Esse grande encontro de cor-
pos racializados, de corpos 
trans e travestis, de corpos 
de sexualidades dissidentes, 
ou de “corpos impossíveis”, 
pode ser compreendido como 
resultado de elaborações e 
reelaborações de existências 
por meio das artes visuais 
que abrem portas para outros 
mundos impossíveis”, diz. 

A mostra tem gerado diá-
logos nos espaços formativos, 
nas ruas, nas redes, como em 
casa e com a família. Para o 
grupo, isso mostra a urgência 
em trabalhar a temática com 
a sociedade. “Cada vez mais, 
estamos discutindo na socie-
dade sobre as performativi-
dades de gênero, sexualida-
des, questões étnicos-raciais 
e as violências sofridas por 
uma população que é margi-
nalizada socialmente”. A pro-
gramação completa do proje-
to está disponível no site da 
exposição, em formato total-
mente virtual, até o próximo 
dia 28 de fevereiro. 

EFEITOS DA PANDEMIA

Músicos comemoram auxílio, mas temem futuro do setor
Juliana Sátiro

O setor de eventos do Ce-
ará receberá auxílio financei-
ro do Estado, após quase um 
ano parado por conta da pan-
demia de covid-19. Atingido 
drasticamente pelo decreto de 
isolamento social, o segmento 
tem se desdobrado para ame-
nizar os impactos da crise. Na 
última semana, o governador 
Camilo Santana (PT) anun-
ciou auxílio de R$ 1 mil, em 
duas parcelas de R$ 500, des-
tinado aos trabalhadores do 
ramo, além do parcelamento 
de dívidas de Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), em até 60 
meses, e outras medidas que 
diminuirão o impacto da pan-
demia no setor. 

Ao fazer uma análise sobre 
a concessão do auxílio, o pro-
dutor e músico do Cariri, Luan 
Duarte, afirma que apesar da 
iniciativa estadual ter sido to-
mada tardiamente, será algo 
muito bem-vindo. “Eu sei que 
a prioridade maior é investir 
na saúde, visto que estamos 
em um momento muito crí-
tico. O governador tem se 
empenhado em realizar um 
bom trabalho no âmbito da 
saúde, mas levou onze meses 
para que a pauta das pessoas 
que trabalham com entreteni-
mento noturno fosse notada”, 
declarou.

Por mais que a demora 
seja algo preocupante, Luan 
agradece, mas destaca que, in-
felizmente, o auxílio não será 
suficiente para diminuir os 
impactos. O produtor relata 

que alguns colegas de função 
precisaram se desligar total-
mente do que faziam e criar 
novas fontes de renda. “Que-
rendo ou não, as contas che-
gam e as pessoas precisam ar-
car com seus compromissos”, 
explicou.

A cantora Ayane Santana 
foi uma desses artistas que 
precisou se reinventar nesses 
11 meses de pandemia. “Para 
quem trabalhava só com mú-
sica, tive que voltar a trabalhar 
em loja, porque até então não 
tínhamos recebido nenhum 
auxílio e eu precisava do salá-
rio”, relata a cantora.

Ivan Lucca, que também é 
cantor e produtor, adianta que 
irá se inscrever para receber o 
auxílio, mas que a medida não 
será suficiente para os profis-
sionais que estão há quase um 
ano sem trabalhar. “Irei me 
inscrever porque já é alguma 
coisa e vai ajudar um pouco na 
situação em que estamos”. O 

produtor teme, ainda, o pro-
cesso burocrático para adesão 
à medida do Governo do Esta-
do. “Geralmente eles exigem 
uma documentação que mui-
tos não conseguem providen-
ciar”, relata o músico.

Segundo levantamento do 
Governo e dos sindicatos que 
representam esses segmentos, 
cerca de 10 mil profissionais 
serão beneficiados com a me-
dida, como músicos, humo-
ristas, técnicos de som, luz e 
imagem. O auxílio anunciado 
pelo governador Camilo San-
tana deverá ser pago mediante 
cadastro dos profissionais do 
setor de eventos. Outras me-
didas indicadas por Camilo 
foram a isenção do Imposto 
sobre a Propriedade de Veí-
culos Automotores (IPVA) no 
ano de 2021, isenção de taxas 
para equipamentos culturais 
do Estado e garantia de lança-
mento de edital para eventos 
corporativos online. 

UNIMED CARIRI

A operadora de planos privados de assistência à saúde, UNIMED CARIRI, CNPJ (MF) 
07.583.396/0001-96, e registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob Nº 
35.612-3, por seu representante legal, de acordo com o disposto no art. 13. Parágrafo Único, inciso 
II, da Lei nº9.656/98( Lei dos Planos de Saúde) e na Súmula Normativa nº28, expedida pela ANS 
em 30 de novembro de 2015, consideradas as tentativas frustradas de notificação pessoal dos 
seus beneficiários listados abaixo, vem, por meio do presente edital, NOTIFICÁ-LOS a fim de que 
compareçam à UNIMED CARIRI, localizada à Rua Santa Clara 78, Centro, em Juazeiro do Norte/CE, 
CEP 63010-065, NO PRAZO de 10 (DEZ) DIAS, contados a partir da publicação do presente edital, 
e regularizem a situação financeira de seu plano de saúde, tudo visando garantir a continuida-
de dos serviços prestados. Ressaltamos que o não comparecimento e a não regularização de sua 
situação financeira no local e no prazo acima referidos implicará na rescisão/cancelamento de 
seu plano de saúde. Caso já tenham sua situação regularizada junto a UNIMED CARIRI, por favor 
desconsiderar este aviso. Por fim renovamos a satisfação em tê-los como nossos beneficiários.

Contrato:107710778058591 CPF:403387623, Contrato:107710778061301 CPF:400707353, 
Contrato:107710778102069 CPF:002208563, Contrato:107710778063001 CPF:276310443, 
Contrato:10771077910369 CPF:140602133, Contrato:107710778034251 CPF:064096583, 
Contrato:1077107754032 CPF:009613503, Contrato:10771077001152 CPF:061917984, 
Contrato:1077107792010658 CPF:890880933, Contrato:1077107792019122 CPF:833873583, 
Contrato:1077107792295 CPF:885376923, Contrato:107710778053479 CPF:346272863, 
Contrato:107710778058225 CPF:656569113, Contrato:107710779208882 CPF:076631233, 
Contrato:1077107792010157 CPF:308966628, Contrato:10771077930958 CPF:062280403, 
Contrato:107710778031314 CPF:810982273, Contrato:107710779205085 CPF:015341913, 
Contrato:107710778061866 CPF:054384323, Contrato:10771077930651 CPF:715838313, 
Contrato:10771077930670 CPF:038359824, Contrato:107710778064603 CPF:326087723, 
Contrato:1077107792021119 CPF:312399863, Contrato:107710778032186 CPF:077590303, 
Contrato:107710778063347 CPF:015341913, Contrato:10771077930403 CPF:112516153, 
Contrato:10771077930770 CPF:829743653, Contrato:10771077307751 CPF:893499976, 
Contrato:107710779212671 CPF:016990133, Contrato:107710778051641 CPF:346641223, 
Contrato:107710778062808 CPF:867007744, Contrato:107710773081263 CPF:532484223, 
Contrato:107710778102379 CPF:053499423, Contrato:10771077930840 CPF:059006013, 
Contrato:107710778102303 CPF:053877923, Contrato:1077107792020774 CPF:660849033, 
Contrato:107710779222370 CPF:063520423, Contrato:1077107792020781 CPF:117464344, 
Contrato:107710779212956 CPF:940104983, Contrato:107710775544 CPF:049935333, 
Contrato:1077107792020064 CPF:047786383, Contrato:10771077922189 CPF:342566604, 
Contrato:10771077906607 CPF:172287513, Contrato:1077107792014817 CPF:801766403, 
Contrato:107710779221441 CPF:772884083, Contrato:10771077930816 CPF:897538523, 
Contrato:1077107792020273 CPF:009423523, Contrato:107710779209318 CPF:082143787, 
Contrato:10771077930662 CPF:074929743, Contrato:107710779207041 CPF:021656713, 
Contrato:10771077930792 CPF:745107893, Contrato:1077107755319 CPF:312845233, 
Contrato:10771077811963 CPF:879295383.

Arquivo pessoal Ivan Lucca
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Cresce número de praticantes 
de atividades físicas ao ar livre
Robson Roque

A Chapada do Araripe, 
um dos principais 
pontos turísticos do 

Cariri, tem se convertido em 
espaço privilegiado para a 
prática de atividades espor-
tivas e de lazer ao ar livre. 
Especialmente aos finais de 
semana, pessoas se encon-
tram para praticar as mais 
diversas modalidades, como 
caminhadas, corrida e pedal. 
As atividades costumam ser 
seguidas de café da manhã 
como uma confraternização. 
Um dos grupos mais antigos 
a frequentar a vasta área da 
chapada para caminhadas, 
a Outdoor Run Cariri reúne 
pessoas desde 2014. O nú-
mero de frequentadores é 
crescente e tende a aumentar 
ainda mais diante das ações 
das Secretarias Municipais 
de Turismo para divulgação 
da Chapada dentro da Rota 
Turística do Cariri.

“A Chapada do Araripe é 
um excelente local para práti-
ca da corrida. Pelo clima, pelo 
ar que se respira. A única coi-
sa que deveria ter mais é fisca-
lização e policiamento, seria 
importante, principalmente 
para iniciantes, para o pessoal 
ter mais segurança na prática 
do esporte na Chapada, que 
é um local lindo e deveria ser 
muito mais bem explorado”, 
diz Sandro Decker, coorde-
nador técnico da Outdoor 
Run Cariri. Outras pessoas 
vêm de longe para vivenciar 
a atmosfera só encontrada na 
“selva” caririense. “Na última 
semana, fomos correr e en-
contramos um grupo de bike 
da Paraíba. O pessoal veio de 
Patos para andar de bicicleta 

na Chapada”, conta Sandro.
O personal trainer Al-

diberto Ribeiro é um dos 
praticantes de atividades na 
chapada. Há 11 anos em ati-
vidades no local, ele relata 
crescimento da quantidade de 
pessoas em busca da chapada. 
“Muitos grupos de corridas 
e assessorias sempre usam a 
Chapada para treinar. Faze-
mos treinos e depois realiza-
mos um café da manhã com 
a turma”, detalha. Segundo o 
nutricionista Aeferson Milla-
no, as atividades ao ar livre na 
Chapada do Araripe possibi-
litam “a mudança de rotina e 
adoção de hábitos saudáveis”, 
além de amplificar os resulta-
dos de quem esteja fazendo 
uma dieta alimentar.

Além das atividades físicas 
por si só, a Chapada do Ara-
ripe também proporciona o 
encontro com locais ímpares, 
como os mirantes existentes. 

Aldiberto, no entanto, faz dois 
alertas. “A Chapada do Arari-
pe é o melhor lugar do mundo 
para se realizar atividades físi-
cas. Essa prática de atividades 
tem que ser contemplada, mas 
sempre com cuidados ao Meio 
Ambiente e acompanhado de 
pessoas que conheçam os per-
cursos. Vale salientar a impor-
tância da presença de um guia 
que conheça bem a Chapada 
durante a realização da trilha. 
(Colaborou Juliana Sátiro). 

Segurança
A morte do ciclista craten-

se José Flaviano, de 46 anos, 
fez com que praticantes de 
atividades físicas, esporte e 
lazer retomassem as cobran-
ças por segurança. Velinha, 
como Flaviano era conheci-
do, foi surpreendido por três 
homens armados enquanto 
fazia um percurso no bairro 
Barro Branco. Não satisfeitos 

em levar a bicicleta, dinheiro 
e um aparelho celular, eles 
ainda o espancaram e Veli-
nha morreu dias depois, ví-
tima de traumatismo crania-
no. O caso é investigado pela 
Delegacia Regional da Polícia 
Civil em Crato. 

“A morte de Flaviano tem 
nos alertado para alguns itens 
de segurança no ciclismo,  
como não pedalar sozinho, 
não pedalar por locais com 
pouco movimento quando 
estiver só,  estar atento à loca-
lidade onde está ou pode che-
gar, sempre falar para alguém 
seu destino. Colocar fotos de 
sua ‘pedalada’ em grupos pode 
ajudar sua localização em 
eventuais problemas”, orienta 
o também ciclista Francisco 
Herverton. Ele cita que alguns 
lugares mais afastados da ci-
dade podem representar peri-
go para quem pratica ciclismo 
e outras atividades.   

CHAPADA DO ARARIPE

EDITAL

Jucélio Nunes de Alencar, Oficial do Registro de Imóveis deste Município 
de Potengi, Estado do Ceará, na forma da lei, etc.

Faz público, para ciência de terceiros eventualmente interessados, 
em cumprimento ao Art. 216-A da Lei 6.015 e do provimento 03/2016 de 
01//08/2016 da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, que os 
Sres. FRANCISCO JORGE DE FREITAS casado religiosamente com 
FRANCISCA RODRIGUES ANTUNES, ambos brasileiros, (ele), nascido 
em 01/12/1965, filho de Francisco Maximino de Freitas e Maria Salete Sousa 
de Freitas, técnico em estradas, portador da CI/RG n.º 93003028089-SSP-CE, 
inscrito no CPF/MF sob o n.º 388.889.123-04; (ela), nascida aos 27/07/1973, 
filha de Antônio Rodrigues da Fonseca e Maria Antunes da Fonseca, agente 
de saúde, portadora da  CI/RG n.º 226107892-SSP-CE, inscrita no CPF/MF 
sob o n.º 687.309.263-00, residentes e domiciliados no Sítio Barreiros, N.º 
430, Distrito Barreiros - Potengi - Estado do Ceará, por seu representante 
legal, depositou neste Cartório, requerimento com pedido de abertura de 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL relativo a um imóvel rural, localizado 
no Sítio Barreiros dos Rodrigues, zona rural deste município de Potengi-
CE, consistente de uma área de terra medindo 35,38ha (trinta e cinco 
hectares e trinta e oito ares), limitando-se: ao Norte, com terras de 
Antônio Ivan Ferreira dos Santos, José Francisco Enis Filho e José 
Macário Rodrigues; ao Sul com terras de Antônio Rodrigues da Fonseca 
e Francisco Rodrigues de Oliveira; ao Leste com terras de Francisco 
Rodrigues Mendes; e ao Oeste; com estrada vicinal. Conforme PLANTA 
atualizada e Memorial Descritivo do imóvel, com termo de responsabilidade 
técnica – TRT Nº BR20200868810, elaborados pela técnico em estradas o 
Sr. Francisco Jorge de Freitas, RNP: 38888912304, datada em 01/12/2020.

Da aquisição, do Registro e do Cadastro Imobiliário. 
Os direitos de posse sobre o imóvel foram adquiridos pelos requerentes 
conforme instrumento particular de compra e venda, datado de 13/06/2001, 
registrado sob o Nº 205, livro 03-B RITD, deste cartório, firmado por entre 
Antônio Rodrigues da Fonseca e Maria Antunes da Fonseca e os solicitantes.

Da origem, continuidade, natureza e tempo e posse. 
Havido por compra feita aos Sres. Antônio Rodrigues da Fonseca e Maria 
Antunes da Fonseca.

Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 
dias a contar da publicação deste Edital, conforme ítem 4º, IV, Art. 216-A da 
Lei 6.015/1973. 
Dado e passado nesta cidade de Potengi, Comarca Vinculada de Araripe, 
ambas do Estado do Ceará, aos 11 de fevereiro de 2021.      

Edital de Citação Usucapião Extrajudicial

Livro 01
Edital nº 66

Laianny Eduardo de Sousa, Registradora Substituta do Cartório do Segundo Oficio 
de Registro de Imóveis deste município de Jardim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante 
esta Serventia se processam os autos de uma Ação de Usucapião - Extrajudicial, Requerido por 
GUILHERME DE OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, solteiro, conforme segundo traslado de 
certidão de nascimento lavrado no Cartório do 1° Ofício desta cidade, matrícula 017582 01 55 
1991 1 00070 182 0022631 84, analista de sistemas, portador do RG nº 2006029102820 SSPDS-
CE, inscrito no CPF sob o nº 045.214.903-79, residente e domiciliado na Rua Maria Balbino da 
Conceição, n° 17, Sul, nesta cidade de Jardim-CE. Em relação ao imóvel: um terreno com formato 
regular medindo 5,00 m (cinco metros) de frente ao oeste com a Rua Travessa Maria Balbino da 
Conceição, por 25,00 m (vinte e cinco metros) de comprimento ao norte com a casa de Maria 
Vilma Barros dos Santos, por 5,00 m (cinco) de fundo ao sul com a casa de Cecilia Geremias da 
Costa, e 25,00 m (vinte e cinco metros) de comprimento ao leste com a casa de Rivaldo Jose da 
Silva, perfazendo uma área total de 125,00 m² (cento e vinte e cinco metros quadrados) com uma 
edificação residencial em alvenaria composta por 01 (uma) sala, 02 (dois) quartos, 01 (uma) cozinha, 
01 (um) banheiro, 01 (um) quintal e 01 (uma) despensa; o imóvel está localizado na Rua Maria 
Balbino da Conceição, n° 17, no município de jardim, Estado do Ceará. Descrição do Perímetro: 
a poligonal inicia no ponto P001, de coordenadas UTM N=9.161.224,53m e E=469.303,76m 
referidas ao MC ° WGr. sistema geocêntrico SIRGAS 2000; deste segue com azimute de 26°33’54” 
e distância de 5,00m, confrontando com terras de Rua Travessa Maria Balbino, até atingir o ponto 
P002, de coordenadas N 9.161.229,00m e E 469.033,00m; deste segue com azimute de 116°33’54” 
e distância de 25,00m, confrontando com terras de Maria Vilma Barros dos Santos, até atingir o 
ponto P003, de coordenadas N 9.161.217,82m e E 469.055,36m; deste segue com azimute de 
206°33’54” e distância de 5,00m, confrontando com terras de Cecilia Geremias da Costa, até atingir 
o ponto P004, de coordenadas N 9.161.213,35m e E 469.053,12m; deste segue com azimute de 
296°33’54” e distância de 25,00m, confrontando com terras de Rivaldo Jose da Silva, até atingir 
o ponto P001, de coordenadas N 9.161.224,53m e E 469.030,76m, onde teve início a descrição 
deste perímetro. Usucapião na modalidade extraordinária com redução de prazo, justificada 
pela ocupação e pela concessão de função social ao bem, como também a realização de obras e 
serviços de caráter produtivo (parágrafo único do art. 1.238 do Código Civil) com tempo de posse 
de 11 anos. Determinou o Tabelião a expedição do presente com o fito de CITAR EVENTUAIS 
INTERESSADOS AUSENTES E DESCONHECIDOS, acerca do inteiro teor da presente ação e 
de todos os seus termos e atos, para, querendo, contestar dentro do prazo de 15 (quinze) dias (art. 
16 do provimento 65/2017 do CNJ), querendo, oferecer resposta escrita, sob pena de se presumirem 
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, implicando na anuência do pedido 
de reconhecimento extrajudicial da usucapião. E para que cheguem ao conhecimento da mesma, 
a fim de que posteriormente não se alegue desconhecimento ou ignorância, vai o presente afixado 
no átrio desta Serventia, bem como no átrio do Fórum desta Comarca, além de ser divulgado na 
imprensa local em concordância com as disposições legais. Cumpra-se. Dado/passado na cidade de 
Jardim-CE, aos 18 de fevereiro de 2021. Eu, Laianny Eduardo de Sousa, Registradora Substituta, 
que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso.

Edital de Citação Usucapião Extrajudicial

Livro 01
Edital nº 65

Laianny Eduardo de Sousa, Registradora Substituta do Cartório do Segundo Oficio 
de Registro de Imóveis deste município de Jardim, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições 
legais, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que perante 
esta Serventia se processam os autos de uma Ação de Usucapião - Extrajudicial, Requerido por 
MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA, brasileira, casada sob o regime de Comunhão Parcial 
de Bens com Guilherme Miguel de Oliveira, conforme Certidão lavrada no Cartório Júlio Lóssio 
da cidade e Comarca de Jardim-CE, Livro 30 de registro civil dos casamentos, Folhas 109 sob o 
n° de ordem 2.055, professora, portadora do RG nº 99099075732 SSPDC-CE, inscrita no CPF 
sob o nº 222.446.203-44, residente e domiciliada na Rua Vereador Jonas Mauricio Gonçalves, 
313, Sul, nesta cidade de Jardim-CE. Em relação ao imóvel: um terreno com formato irregular 
medindo 6,00 m (seis metros) de frente ao sul com a Rua Vereador Jonas Maurício Gonçalves, por 
21,10 m (vinte e um metros e dez centímetros) de comprimento ao oeste com a casa de Ana Fabia 
Pereira de Alencar Oliveira, por 6,18 m (seis metros e dezoito centímetros) de fundo ao norte com 
terras de herdeiros de Lourival Gondim, e 22,60 m (vinte e dois metros e sessenta centímetros) de 
comprimento ao leste com a casa de Francisco Joaquim Evangelista, perfazendo uma área total de 
131,10 m² (cento e trinta e um metros e dez centímetros quadrados) com uma edificação residencial 
toda murada coberta com telhas francesas, composta de 01 (uma) garagem, 01 (uma) sala, 02 (dois) 
quartos, 01 (um) banheiro, 01 (uma) cozinha, 01 (uma) área de serviço e 01 (uma) despensa; o 
imóvel está localizado na Rua Vereador Jonas Maurício Gonçalves, n° 313, no município de jardim, 
Estado do Ceará. Descrição do Perímetro: a poligonal inicia no ponto P001, de coordenadas UTM 
N=9.161.235,86m e E=469.098,10m referidas ao MC 39° WGr. sistema geocêntrico SIRGAS 
2000; deste segue com azimute de 295°20’46” e distância de 6,00m, confrontando com Rua 
Jonas Maurício, até atingir o ponto P002, de coordenadas N 9.161.238,43m e E 469.092,68m; 
deste segue com azimute de 25°20’46” e distância de 21,10m, confrontando com casa de Ana 
Fabia Pereira de Alencar Oliveira, até atingir o ponto P003, de coordenadas N 9.161.257,50m e E 
469.101,71m; deste segue com azimute de 101°18’36” e distância de 6,18m, confrontando com 
casa de herdeiros de Lourival Gondim, até atingir o ponto P004, de coordenadas N 9.161.256,28m e 
E 469.107,77m; deste segue com azimute de 205°20’46” e distância de 22,60m, confrontando com 
casa de Francisco Joaquim Evangelista, até atingir o ponto P001, de coordenadas N 9.161.235,86m 
e E 469.098,10m, onde teve início a descrição deste perímetro. Usucapião na modalidade 
Extraordinária, com tempo de posse de 15 anos. Determinou o Tabelião a expedição do presente 
com o fito de CITAR EVENTUAIS INTERESSADOS AUSENTES E DESCONHECIDOS, 
acerca do inteiro teor da presente ação e de todos os seus termos e atos, para, querendo, contestar 
dentro do prazo de 15 (quinze) dias (art 16 do provimento 65/2017 do CNJ), querendo, oferecer 
resposta escrita, sob pena de se presumirem aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 
autora, implicando na anuência do pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião. E para que 
cheguem ao conhecimento da mesma, a fim de que posteriormente não se alegue desconhecimento 
ou ignorância, vai o presente afixado no átrio desta Serventia, bem como no átrio do Fórum desta 
Comarca, além de ser divulgado na imprensa local em concordância com as disposições legais. 
Cumpra-se. Dado/passado na cidade de Jardim-CE, aos 18 de fevereiro de 2021. Eu, Laianny 
Eduardo de Sousa, Registradora Substituta, que fiz digitar, subscrevo e assino em público e raso.

WR ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 11.710.431/0001-68

Torna público que Requereu junto a Autarquia Municipal 
de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, 
a Regularização da Licença de Instalação – REGLI, 
para Implantação de Empreendimento Comercial e de 
Serviços (Código 09.01 à 09.09), localizado na Avenida 
Ailton Gomes de Alencar, SN – Lagoa Seca, município de 
Juazeiro do Norte-CE. 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 Sulino Duda, 59 - Bairro Santa Teresa - Juazeiro do Norte - CE

Peça já seu orçamento sem compromisso

Ernesto Rocha

CHAPADA do Araripe virou atrativo para prática de atividades físicas e esportes


