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A LUTA coletiva revoluciona, transforma. 
Claro e evidente, quando é uma luta coletiva 
organizada. Quando é uma luta que defenda 
de fato uma causa prioritária.
PEDRO HENRIQUE DE SOUZA - ATIVISTA CONTRA EXPLORAÇÃO INFANTIL 

“ “

Opinião

CARTA
Deus tenha misericórdia de nós, porque 
têm muita gente que não usa a máscara, não 

respeita o distanciamento nesses dias difíceis! 
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

Do dicionário, abestado é aquele: 
“que se comporta como uma besta, 
de modo irracional, estúpido”. No 
início da pandemia de COVID-19, 
procurei associar a negação da do-
ença, por parte de alguns, como um 
sinal de falta de esclarecimento e 
acesso à informação. Achei que a ig-
norância (entenda-se aqui, ignorar 
fatos) seria o maior motivo para a rá-
pida proliferação da doença. Nada! 
Em poucas semanas, milhares de 
pessoas começaram a morrer, mas 
apesar dos óbitos, era fácil observar 
a resistência de muitos em adotar 
os cuidados de prevenção. Percebi 

que a massa já havia sido informa-
da exaustivamente sobre os meios de 
contaminação, a letalidade da doen-
ça e da escassez de leitos para o tra-
tamento dessa enfermidade. E por 
que raios tem tanto “abestado(a)” 
na rua, sem máscara, aglomerando e 
mostrando que sua vida (e a dos que 
convive) não vale nada?

O Abestado, puro sangue, não 
se cansa de procurar adeptos a sua 
condição. Na última década, princi-
palmente, observa-se com facilidade 
uma característica latente no “abes-
tado”, o extremismo. De esquerda, 
de direita, para falar de política, mas 
poderíamos esticar para outras searas 
como religião, raça, gênero e até fute-
bol. Parece que a moda agora é ter um 
discurso pronto, defender cegamente 
um lado e colocar indelicadamente 
(de preferência) seu ponto de vista. A 
humanidade, mais do que lados, pre-
cisa de soluções para seus problemas. 
No caminho para um mundo melhor, 
devemos ser críticos das nossas cer-

tezas, até que elas resolvam nossos 
problemas. Como na canção “Nossos 
ídolos ainda são os mesmos”, de Bel-
chior, “você pode até dizer, que eu tô 
por fora, que eu tô inventando, mas é 
você que ama o passado e que não vê, 
que o novo sempre vem”.

Como todo animal, o homem 
também faz parte de algum coleti-
vo. Hoje com o advento das redes 
sociais, a vida particular das pessoas 
é exposta em fotos e vídeos. Regis-
tram-se os eventos e momentos do 
cotidiano dessas pessoas. Perfis de 
Instagram e Facebook, neste senti-
do, tornam-se “zoológicos” onde se 
pode visitar e observar o comporta-
mento dos espécimes de cada espé-
cie. Mal comparando, assim somos 
todos nós. O que nos dá força e mo-
tiva as nossas ações são nossos pa-
res. Quem aglomera, aglomera com 
o aval e consentimento de outrem. 
Cúmplices, protegidos e blindados 
por seu coletivo. Bestas! “Ô povo 
besta”, como se diz aqui no Ceará. 

OS  ABESTADOSOS  ABESTADOS
Dimas de Castro e 
Silva Neto

EDITORIAL

A quase lotação de leitos 
de UTI no Cariri, próxima aos 
80%, é uma prova irrefutável 
da necessidade de que todos 
nós, caririenses, não devemos 
perder o foco nos cuidados 
contra a covid-19. Além disso, 
as suspeitas de mutação do ví-
rus e os níveis máximos de aler-
ta contra a doença em mais de 
metade das cidades da região 
também dão o tom do cenário 
que enfrentamos. Enquanto 
isso, proliferam os registros de 
aglomerações, especialmente 
nos dias de Carnaval. 

A edição desta semana do JC 
traz dados preocupantes sobre 
a circulação do vírus no Cariri. 
Um total de 16 municípios está 

em alerta “altíssimo”, o máxi-
mo da classificação que leva 
em conta, além da ocupação de 
leitos, os casos de doenças res-
piratórias, a taxa de letalidade 
do vírus e os exames realizados 
para detectar a covid-19. Some-
-se a isto, o fato de outros 13 
municípios  estarem num nível 
logo abaixo, com alerta “Alto” 
para o contágio.

Para especialistas consul-
tados pelo Jornal do Cariri e 
tantos outros Ceará afora, os 
números de hoje são reflexos 
do relaxamento das medidas 
de prevenção nas festas de Na-
tal e Ano Novo, em dezembro 
passado. O cenário vindouro é 
ainda mais preocupante, visto 

que a projeção indica que daqui 
a duas semanas os casos podem 
começar a aumentar devido às 
comemorações clandestinas du-
rante o Carnaval: sejam aquelas 
realizadas em família ou em 
bares, mas que desrespeitaram 
o apelo das autoridades de saú-
de, que incansavelmente pedem 
contra as aglomerações

A segunda onda da pande-
mia no Cariri também tem outra 
informação que nos preocupa: 
assim como há quase um ano, 
no início de toda essa crise, pou-
co sabíamos sobre a covid-19 
ou coronavírus, agora temos de 
lidar com o medo da nova cepa 
do vírus chegar ao Cariri. Pelo 
menos nove casos foram inves-

tigados esta semana: em Crato, 
seis pessoas foram submetidas a 
exames, enquanto duas das três 
suspeitas em Juazeiro do Norte 
foram, felizmente, descartadas.

Todos esses dados e informa-
ções bem que poderiam ser uma 
lupa com a qual deveríamos en-
xergar a pandemia: uma doen-
ça que não somente ainda está 
presente na região como tende 
a aumentar e a se reapresentar 
por meio de mutações e varia-
ções do vírus mortal para mui-
tos. É preciso não perder o foco 
e continuar com os cuidados já 
tão conhecidos pela população 
mundial, evitando que ainda 
mais pessoas morram em decor-
rência do novo coronavírus. 

É PRECISO  NÃO PERDER  O  FOCO
Um total de 16 

municípios está em 
alerta “altíssimo”, 

o máximo da 
classificação que 

leva em conta, 
além da ocupação 

de leitos, os 
casos de doenças 

respiratórias, a taxa 
de letalidade do 

vírus e os exames 
realizados para 

detectar a covid-19.
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ETERNIDADE, UMA QUESTÃO DE 
VIDA OU MORTE

“Deus fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o an-
seio pela eternidade; mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que 
Deus fez” (Eclesiastes 3.11). Neste capítulo três do livro de Eclesiastes, o autor inicia fa-
lando que existe um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo 
do céu. No versículo 11, ele menciona a eternidade, quando diz que Deus também pôs no 
coração do homem o anseio pela eternidade.

O tema eternidade não é um assunto que as pessoas gostem muito de falar. Porém, 
se trata de um tema que não deve ser ignorado em nenhuma hipótese, visto se tratar 
de algo com consequência eterna, ou seja, de vida ou morte eternas. Os dois destinos, 
portanto, são somente dois: Céu e inferno.

Cada pessoa tem seu limite de vida, ou seja, tem seu prazo de validade aqui neste 
mundo. O corpo envelhece e, quando menos se espera, chega a morte e não tem como 
escapar. A morte, no entanto, não é o fim, pois existe uma realidade assustadora para 
muitos, que é a eternidade. Sim, como Deus é eterno, o homem viverá uma vida eterna. 
Resta saber se com Deus ou separados para sempre de sua presença.  

A boa notícia é que o Criador nos oferece a segurança de vida eterna em sua presen-
ça. Sim, Ele nos assegura, ainda nesta vida, sua eterna salvação. E o melhor: gratuitamen-
te, “Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em 
Cristo Jesus, nosso Senhor”, (Romanos 6.23). “Eu asseguro: Quem ouve a minha palavra 
e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da 
morte para a vida”, (João 5.24).

Conta-se de um moço nobre, viajou de Paris a Londres, para consultar um célebre pa-
tologista de doenças mentais. Levou consigo cartas de introdução de homens eminentes 
da França, inclusive do imperador Napoleão III.

O Dr. Winslow, depois de ler as cartas, perguntou-lhe qual era o incômodo de que 
sofria. “Não consigo dormir. Faz dois anos que não durmo bem de noite. Se não conseguir 
dormir, vou enlouquecer”. “Por que não pode dormir?”, perguntou o médico, “perdeu al-
gum dinheiro? Sofreu alguma desonra? Perdeu algum amigo?”. “Acho que não”, respon-
deu o jovem. “Então por que não consegue dormir?”.

Aquele moço, então respondeu: “Não creio que existe um Deus. Ao deitar-me à noite 
não consigo evitar este pensamento: a eternidade, onde vou passá-la? O pensamento 
me persegue e não posso dormir à noite inteira. Se consigo dormir um pouco, os pensa-
mentos, enquanto durmo, são piores do que os pensamentos enquanto acordado e me 
acordo, de repente, perguntando a mim mesmo: a eternidade, onde vou passá-la?

Não posso dar-lhe qualquer alívio, disse o Dr. Winslow calmamente. – “Ora, viajei de 
tão longe só para perder a última esperança! ” – Não posso ajudá-lo, mas posso informar-
-lhe de um médico que pode.” Levantando-se, passou até o outro lado do seu gabinete e 
tomou da mesa uma Bíblia na qual leu: “Mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e 
esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu o castigo para que fôssemos restaurados 
e recebeu açoites para que fôssemos curados” (Isaías 53.5). Este é o único médico que 
pode lhe curar, seu nome é Jesus Cristo”. 

O nobre francês, com um olhar de grande escárnio, respondeu: “Dr. Forbes Winslow, 
como o senhor pode ser um dos mais eminentes de todos os cientistas e o mais célebre 
patologista de doenças mentais e dizer-me que acredita nessa antiquada superstição, 
que se chama cristianismo?” – “Sim, creio em Jesus Cristo e é exatamente esta fé que me 
salvou das condições que hoje o senhor se encontra”.

O francês ficou calado, durante algum tempo, em profunda meditação. Então, fitan-
do o Dr. Winslow, disse: “ora, para ser sincero, ao menos devo experimentá-lo, não acha? 
– “Acho” – “Então, o senhor aceita ser o meu instrutor? ”. – “Sim, com certeza”. Assim, o 
Dr. Forbes Winslow tornou-se o médico da alma. Por alguns dias lia com ele as Escrituras 
e lhe apresentou as verdades acerca da salvação em Cristo. O moço retornou para Paris 
uma outra criatura e com seu problema acerca da eternidade finalmente resolvido.

Experimente você também o remédio, chamado Jesus Cristo e tenha ainda hoje, a 
segurança de uma vida eterna com Deus.

Deus abençoe!
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Aprovado em novem-
bro de 2019, o projeto 
para que o Município 

de Juazeiro contraia em-
préstimo de U$ 80 milhões 
de dólares, voltou a ser pau-
tado na Câmara Municipal. 
O empréstimo foi propos-
to pelo Poder Executivo, na 
gestão Arnon Bezerra (PTB), 
junto a Corporação Andina 
de Fomento (CAF), tendo 
como entidade garantidora a 
União. Em valores atuais, o 
empréstimo seria de cerca de 
R$ 420 milhões.

Na época, quatro verea-
dores votaram contra a apro-
vação, solicitando informa-
ções sobre a viabilidade do 
Município para arcar com 
os pagamentos das parcelas, 
que viriam após cinco anos 
de carência e juros de 2,20 ao 
ano, correspondentes a soma 
da Taxa de Juros Americana 
(Libor) Semestral e spread 
bancário de 1,80%.

O projeto é destinado a 
obras de infraestrutura como 
drenagem, saneamento e 
obras estruturantes. Quando 
da aprovação, o presidente da 
Câmara, Darlan Lobo (PTB), 
justificou que o Município 
cresceu muito e os recursos 
não conseguem atender a 
demanda. “Bairros como o 
Campo Alegre, São José, An-
tônio Vieira, Vila três Marias, 
vários da zona rural, inclusive 
a Lagoa Seca, dentre tantos 
outros que cobram diaria-
mente melhoras, serão bene-
ficiados”, disse.

Na sessão desta terça-fei-
ra (16), o vereador Capitão 
Vieira Neto (PTB) anunciou 
que está em análise a possibi-
lidade de anulação do projeto 
pela Câmara. “A priori, enten-

díamos que era necessário e 
importante para o Município. 
Contudo, o então vereador 
Glêdson Bezerra votou contra 
e fez vários questionamentos 
sobre essa possibilidade do 
empréstimo”, justifica.

Vieira assumiu a proposi-
tura dizendo da necessidade 
de uma garantia financeira 
do Município. “E se por aca-
so, depois da tramitação, o 
prefeito Gledson comprovar 
que o Município tem con-
dições de contrair este em-
préstimo, acredito que as 
comissões irão pedir infor-
mações,” disse.

Ainda, segundo o vere-
ador, se o prefeito informar 
que a gestão tem condições 

de contrair esse empréstimo 
de forma fundamentada, fica-
ria mais fácil para a Câmara 
aprovar novamente. “Mas, da 
forma que está, é uma preo-
cupação muito grande para 
que o empréstimo seja con-
traído e o Município não con-
siga pagar”, finaliza.

Procurado pelo Jornal do 
Cariri, o procurador-geral do 
Município, Walberton Car-
neiro, disse que ainda não foi 
comunicado oficialmente e 
que, sem as informações, não 
tem condições de fazer qual-
quer análise jurídica.

O prefeito Glêdson Be-
zerra (Podemos) afirma que 
necessita se debruçar sobre a 
propositura para fazer qual-

quer comentário, mas avalia 
que não cabe mais ao Poder 
Legislativo. De acordo com 
Glêdson, a população pode 
ficar tranquila que, indepen-
dente da Câmara, nenhum 
projeto deste montante será 
contraído sem que haja uma 
ampla discussão com a so-
ciedade. Ele lembrou que já 
esteve em Brasília, em visita 
a CAF.

A informação é que parte 
do projeto já foi licitado pela 
gestão do ex-prefeito Arnon e 
que empresas já estariam co-
brando notas enviadas no fim 
de 2020. As licitações seriam 
referentes à montagem dos 
projetos a serem desenvolvi-
dos através dos recursos.          

Câmara pretende anular  
empréstimo de R$ 420 mi

JUAZEIRO

CAMILO Santana anunciou toque 
de recolher, entre as 22h e 5h, em todo 
o Estado. A decisão está no pacote 
de restrições para conter o avanço da 
segunda onda da pandemia no Ceará.

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Camilo decreta toque de recolher 
O governador Camilo Santana anunciou, na noite desta quarta-feira 
(17), toque de recolher entre as 22h e 5h, em todo o Estado. A decisão está entre as 
restrições para conter o avanço da segunda onda da pandemia no Ceará. No pacote, 
também está a proibição da circulação em espaços públicos a partir das 17 horas; a 
suspensão das aulas presenciais em escolas e universidades públicas e privadas; e o 
trabalho remoto para todas as esferas públicas. Camilo vai manter, também, algumas 
determinações específicas do decreto de Carnaval, com o funcionamento do comércio 
até 20 horas, de segunda a sexta, e até 17h nos fins de semana. O novo decreto, que 
entra em vigor nesta quinta-feira (18), tem validade até o dia 28 de fevereiro.

Camilo cobra vacinas de Pazuello
Num encontro virtual tenso entre os governadores e o ministro da Saúde, General 
Pazuello, Camilo Santana cobrou vacinas para o Ceará. Outros governadores fizeram 
a mesma cobrança. Disseram que não há mais vacinas para prosseguir imunizando a 
população nos estados. General Pazuello tentou apagar o incêndio da revolta da falta 
de planejamento da Saúde, que não adquiriu vacinas capaz de resolver a contaminação 
por covid no Brasil. Na busca para agradar os governadores, o ministro da Saúde, 
General Pazuello, confirmou que irá liberar recursos para pagar os leitos que precisam 
ser montados nessa segunda onda da pandemia em todas as unidades da federação 
. Essa boa notícia favorece nas despesas dos leitos que estão sendo montados em 
Juazeiro do Norte, Barbalha e em outros municípios do Ceará. Mesmo tendo assegurado 
verbas para leitos, Camilo não ficou feliz: ministro Pazuello, o Ceará exige vacinas.

Darlan anda bastante nervoso
O presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Darlan Lobo, está à beira de um ataque 
de nervos. Não aguenta mais as cobranças do seu grupo para resolver a situação com o 
prefeito Glêdson Bezerra. A pressão foi tanta, que o presidente teve que ser resgatado, 
por aliados mais próximos, de um estado preliminar de depressão. Darlan queria 
entregar os pontos, mas foi convencido do contrário. Abatido, saiu do fundo da rede, 
em sua casa, para articular mais uma investida contra a administração municipal. A 
Câmara aprovou, na sessão do dia 11, um pedido de Tomada de Contas Especial, apesar 
da gestão estar com apenas 40 dias de mandato. Darlan lamenta a falta de prestígio, 
depois de prometer aos vereadores uma participação efetiva na administração, fato 
que não acontecerá. Os 14 vereadores-eleitores de Darlan, até agora, tiveram que se 
contentar com os cem abraços que receberam na campanha para a eleição da Mesa 
Diretora. Os vereadores querem mais aconselho de Darlan ao final de cada mês.

Arnon e Argemiro viram aliados
Uma reunião entre os ex-prefeitos de Juazeiro, Arnon Bezerra, e de Barbalha, Argemiro 
Sampaio, está motivando várias especulações dos aliados do governo Camilo Santana 
no Cariri. Arnon e Argemiro estiveram na casa do comunicador e promoter Marcos 
Peixoto. Ele faz assessoria de imprensa para Argemiro. Os três estavam na companhia 
do médico Alcides Muniz e quem conhece garante que o assunto não desviou da 
política. Argemiro é candidato a deputado estadual e procura aliados para fazer 
parcerias eleitorais. Na base do governo, o encontro é avaliado como uma afronta a 
Camilo, já que Argemiro será candidato de oposição. Para pessoas próximas, Arnon e 
Argemiro minimizam o encontro dizendo que têm amigos em comum.

 Disputa pela liderança do PT
O confronto entre os vereadores do PT no Crato está sem controle. A tensão da vez foi 
a liderança do partido na Câmara. A vereadora Lurdes de Carlim se colocou como nome 
para assumir o posto, mas acabou sendo implodida pelo vereador Pedro Lobo, que não 
abriu mão da posição. Na reunião da bancada para decidir, cada vereador votou em si 
e o processo foi inviabilizado. A decisão acabou nas mãos da Executiva Municipal, que 
escolheu Pedro Lobo. Lurdes se sentiu traída. A briga interna deixa a ideia de ruptura total 
na bancada. Lurdes já entendeu como funciona o PT e promete tomar o comando de Pedro 
Lobo na próxima eleição. Para isso, tenta convencer os membros da Direção Municipal a se 
juntarem a ela. O prefeito Zé Ailton Brasil assiste essa confusão de camarote.

Ivo Gomes desiste de candidatura
O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, participou de uma DR, em seu Instagram, na noite de 
segunda (15), quando declarou que larga a vida pública no dia 31/12/2024, quando 
conclui seu mandato à frente da Prefeitura. Esse anúncio de sua desistência muda o 
tabuleiro eleitoral sobre o futuro político do governador Camilo Santana. O desejo 
de Camilo é ser candidato ao Senado em 2022, porém, sua candidatura depende do 
aval do senador Cid Gomes. Sem Ivo ser candidato ao Abolição, quem pode ter de ser 
candidato é o próprio Cid Gomes, que não gostaria de largar sua vida de senador. Alega 
ter compromissos com os eleitores que o colocaram no Senado para cumprir oito anos 
de mandato. Sem Cid na disputa como candidato do PDT, a opção passa a ser Roberto 
Cláudio, um nome que não é do coração do governador Camilo.

Roberto Cláudio escapa da Federal
O ex-prefeito Roberto Cláudio se cacifou para ser o candidato dos Ferreira Gomes à 
sucessão de Camilo Santana: ganhou um presente da Polícia Federal, nesta quarta (17). 
O inquérito que investigou irregularidades na construção do Hospital de Campanha do 
Presidente Vargas foi concluído pela PF sem que Roberto Cláudio tenha sido denunciado 
pela prática de quaisquer ilegalidades. Os indícios de fraudes identificados não foram 
suficientes para comprometer a figura de Roberto Cláudio. Ele escapou de uma denúncia 
por corrupção. A Polícia Federal decidiu encaminhar o inquérito para o Ministério Público 
do Ceará. No MPCE, Roberto Cláudio se sente mais seguro de que não corre mais riscos de 
ser preso por fraudes nessa obra, que foi desmontada e agora está fazendo falta porque 
Fortaleza vive uma segunda onda do covid bem mais forte do que a primeira.

BENDER ARTICULA CANDIDATURA A VICE
As oposições aos Ferreira Gomes começam a trabalhar mais cedo na formação de 
uma chapa competitiva ao Governo do Estado e ao Senado Federal. Hoje, o nome 
com maior popularidade e chances de ser candidato a governador com o apoio do 
presidente Bolsonaro é o deputado federal Capitão Wagner. Outra alternativa é o 

senador Eduardo Girão. Essa opção não empolga tanto. Entretanto, uma definição 
já está tomada pela cúpula dos líderes da oposição no Ceará: a vaga de vice-

governador será indicado pelo Cariri. Hoje, o candidato mais provável para ser ungido 
na dobradinha com Capitão Wagner é o empresário Gilmar Bender. As negociações 

estão adiantadas. Houve até sondagem a Bender. Que disse aceitar conversar.

DISSE ME DISSE

Política

Pelos corredores da Câmara de Juazeiro, o assunto é quando o prefeito Glêdson vai 
ceder as exigências do presidente Darlan.

Os aliados do presidente Darlan espalham que é uma questão de tempo o prefeito 
Glêdson recuar.

 Aos que avaliam que Glêdson não vai ceder, o aviso é direto: já passou tomada de 
contas, CPI e ainda tem muito mais. O MP acompanha a tensão.

 Essa guerra patrocinada em tão curto prazo pela Câmara de Juazeiro contra a 
administração de Glêdson Bezerra pode cobrar um alto preço dos vereadores. É só 
aguardar.

Adepto do consenso e da paz, o vereador Adauto Araújo avalia que passou da hora 
de Glêdson ter um líder. Perguntado se ele aceitaria, disse que não.

 A bomba no Crato é a informação de que Aluísio Brasil não será candidato em 2022. 
Deve apoiar Manoel Salviano, na disputa a deputado federal.

 Na disputa estadual, Aluísio quer apoiar Argemiro Sampaio. Porém, espera uma 
indicação do Podemos. A costura é do senador Eduardo Girão.

 Ainda no Crato, o professor Érico deve ser indiciado por maus-tratos de animais. 
Sua chácara foi invadida pela Polícia após denúncia. No local foi encontrado um cão 
faminto, com sinais de maus tratos. O animal foi resgatado.

Nas redes sociais, ativistas da proteção aos animais tentam colar a imagem de 
agressor a do professor. Érico é proprietário de uma escola particular. Érico tem direito 
a apresentar sua defesa.

Desculpe a ignorância, o presidente da Câmara, Darlan Lobo, quer mandar no 
prefeito Glêdson Bezerra para poder dar abraços em seus vereadores aliados?

Guilherme e Argemiro travam  
novo embate sobre débitos  

BARBALHA 

O prefeito de Barbalha, 
Guilherme Saraiva (PDT), 
e o ex-prefeito Argemiro 
Sampaio (PSDB) voltaram 
a discutir sobre os débitos 
herdados pela gestão mu-
nicipal. Na última semana, 
Guilherme usou suas redes 
sociais para destacar uma 
dívida de R$ 3 milhões dei-
xada junto a Enel (conces-
sionaria de energia do Cea-
rá). Segundo levantamento 
da Secretaria de Finanças 
do Município, as contas em 
atraso são referentes aos 
anos de 2019 e 2020. 

A polêmica entre o atu-
al prefeito e Argemiro co-
meçou no mês de janeiro, 
quando Guilherme assu-
miu a Prefeitura e apontou 
débitos que chegam a R$ 
40 milhões. Nas redes so-
ciais, o ex-prefeito negou a 
informação, garantindo ter 
deixado R$ 30 milhões em 
caixa. Os atrasos nos paga-
mentos da Enel compro-
meteram o funcionamento 
de alguns prédios públicos, 
que sofreram corte no for-
necimento de energia. De 
acordo com o secretário 
Aquiles Soares, a adminis-
tração está em negociação 

com a empresa, buscando 
parcelamento da dívida 
para restabelecer os servi-
ços nas secretarias. 

Guilherme foi às redes 
sociais lamentar a situ-
ação. O prefeito destacou 
que os juros que serão pa-
gos junto a concessioná-
ria poderiam servir, por 
exemplo, para aquisição 
de medicamentos. “Vamos 
negociar a dívida pagando 
juros. Juros esses que po-
deriam pagar medicamen-
tos e melhores serviços à 
população”, explicou. 

Ao Jornal do Cariri, Ar-
gemiro Sampaio disse que 
mais da metade dos débi-
tos “são cobranças contes-
táveis” e a outra parte são 
de “algumas contas que 
deixei”. Segundo ele, exis-
tem contas de janeiro que 
não foram pagas pela atu-
al gestão. Para o ex-prefei-
to, o problema de corte é 
porque a atual gestão não 
pagou as contas de dezem-
bro, janeiro e fevereiro, 
sendo a “maioria das con-
tas com recurso específico, 
com dinheiro em conta”. 

Sobre os débitos mais 
antigos, como os de 2019, 

Argemiro disse existir um 
parcelamento desde de ja-
neiro de 2020. “Se tivesse 
débito de contas que eu 
não paguei, tinha cortado 
já há muito tempo”, ar-
gumentou. O ex-prefeito 
acusa a Enel de ter um sis-
tema falho, que, segundo 
ele, cobra contas já pagas. 
“Emitem débitos absurdos 
sem dizer de onde vêm.” 

“Na minha gestão, ajui-
zei e ganhei na Justiça a 
suspensão de muitas des-
sas cobranças. Tenho uma 
decisão aqui de uma co-
brança absurda de R$ 280 
mil, onde o juiz mandou 
suspender a cobrança e de-
terminou a ligação imedia-
ta dos prédios da Prefeitu-
ra” afirmou Argemiro. 

O prefeito Guilherme 
não fala em ajuizar ação 
contra a Enel, apenas ga-
rante que o parcelamento 
está sendo encaminhado 
para restabelecer os servi-
ços. “Nós vamos negociar 
a dívida, mesmo pagando 
juros, para que a gente 
preste serviço de qualida-
de à população de Barbal-
ha”, concluiu Guilherme 
Saraiva. 

Leia rápido
A secretária de Saúde de Barbalha, 
Janini Rosas, deixou a função para 
assumir a direção do Centro de 
Especialidades Odontológicas (CEO), 
sediado em Juazeiro do Norte. Ao 
Jornal do Cariri, ela explicou que se 
não assumisse o cargo imediatamente 
perderia a vaga. Janini é cirurgiã-
dentista e tem especialização e 
mestrado em Gestão em Saúde. 
O enfermeiro Ádamo Macêdo foi 
designado interinamente para a função 
na gestão de Guilherme Saraiva. 

A Prefeitura de Juazeiro do Norte 
segue convocando profissionais 
aprovados no último concurso 
público. Segundo o prefeito Glêdson 
Bezerra, futuros servidores de alguns 
cargos não serão convocados nesse 
primeiro momento. Citando o caso de 
merendeiras escolares, ele explicou que 
existem cargos que não terão atividades 
agora, por conta da pandemia, e serão 
convocados depois. Um professor 
aprovado chegou a fazer greve de fome 
para ser chamado.

Servidores que ocuparam cargos 
em comissão ou por contratação 
direta na gestão do prefeito Junior 
Macedo (PR), em Aurora, reclamam 
que não receberam o salário referente 
a dezembro passado. Conforme a 
denúncia, a gestão anterior não justifica 
o motivo do atraso e a atual, do prefeito 
Marcone Tavares, também não se 
pronunciou se vai quitar a dívida com os 
profissionais.

A Prefeitura de Crato prorrogou para 
31 de março o período de inscrições 
para o concurso público. O processo 
vai selecionar 387 profissionais para 
composição de cargos efetivos. A gestão 
municipal também divulgou as datas 
de realização do concurso. As provas 
serão aplicadas em três dias (4, 11 e 
18 de julho). Os salários variam entre 
R$ 1.147,41 e R$ 8.344,80. O Município 
também está com processo simplificado 
para contratação de profissionais.

Reprodução Youtube

VEREADOR Capitão Vieira Neto (PTB) solicitou a anulação do projeto para empréstimo de U$ 80 milhões
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Robson Roque

Prefeitos de municí-
pios do Cariri pere-
grinam à Brasília e 

mantêm contatos com alia-
dos em busca de recursos. 
São os casos de Zé Aílton 
Brasil (PT), Guilherme Sa-
raiva (PDT) e Marcone Ta-
vares (PSD), prefeitos de 
Crato, Barbalha e Aurora, 
respectivamente. Eles estão 
certos de que a pandemia do 
novo coronavírus continua-
rá a trazer prejuízos para a 
economia local. Na última 
semana, os três gestores 
estiveram na capital fede-
ral e andaram de gabinete 
em gabinete, em busca de 
emendas parlamentares de 
deputados federais. “Nosso 
objetivo foi sensibilizar os 
deputados e levar as causas 
das cidades do Cariri para 
que consigamos passar por 
esse período tão difícil de 
uma forma menos dolorosa 
para os municípios”, disse 
Guilherme Saraiva.

Zé Aílton Brasil (PT), 
prefeito de Crato, destaca 
a visita feita ao presidente 
do Fundo Nacional de De-
senvolvimento da Educação 
(FNDE), Marcelo Ponte. 
“Tratamos de alguns assun-
tos relacionados aos proje-
tos que existem entre a Pre-
feitura Municipal do Crato 
e o FNDE, com relação a 
duas creches e a algumas 
quadras poliesportivas. Co-
locamos para o presidente a 
necessidade de liberação de 
alguns recursos”, detalhou 
o prefeito. Ainda de acordo 
com o prefeito cratense, as 
visitas tiveram o objetivo de 

buscar emendas parlamen-
tares para reforçar o exercí-
cio financeiro de 2021, visto 
que as discussões sobre o 
orçamento municipal co-
meçam a ser pautadas pela 
administração municipal e 
vereadores.

Guilherme Saraiva, de 
Barbalha, enfatiza que a 
pandemia afetou a susten-
tação financeira das cidades 
caririenses. “Parte da arre-
cadação dos municípios é 
proveniente de receitas da 
União e do Estado”, explica. 
Segundo Guilherme, a arre-
cadação também está preju-
dicada devido à restrição de 
acesso dos barbalhenses aos 
bens e serviços. “Isso inibe 

o consumo, inibe a arreca-
dação. Em todos os muni-
cípios isso tem causado um 
desequilíbrio financeiro. A 
solução a curto prazo é esta-
belecer medidas para que a 
gestão pública seja mais efi-
caz, com um custo bem mais 
reduzido, para que consiga-
mos enxugar toda a estru-
tura da máquina pública, 
buscar alternativas para que 
façamos a nossa parte em re-
lação a pandemia”.

Para o prefeito barba-
lhense, a vacinação da po-
pulação contra a covid-19 é 
um dos principais antídotos 
para os municípios caririen-
ses superarem a crise, recu-
perando-se financeiramente. 

Ele revela que a parceria do 
Município com o Governo 
do Ceará resultará na atra-
ção de indústrias para se 
instalarem em Barbalha e, 
“com isso, fazer com que esse 
desemprego que está asso-
lando o Município diminua”. 
Afirma, ainda, que a busca 
por recursos também aten-
de às necessidades da rede 
hospitalar. “Todas as linhas 
de cuidado na área da saúde, 
da região do Cariri, se encer-
ram em Barbalha: oncolo-
gia, cardiologia, neurologia, 
ortopedia, pediatria, enfim, 
vários serviços a linha final 
de cuidar desses pacientes é 
em Barbalha”, conclui Gui-
lherme Saraiva. 

Divulgação

PREFEITOS foram a Brasília em busca de recursos para municípios caririenses

Política

Sem folia 
Os prefeitos do Cariri que estavam pensando em garantir popularidade 
com eventos carnavalescos recuaram na pretensão. Terão que esperar 
para o próximo ano. Claro, se a pandemia da covid-19 passar. Um decreto 
do Governo do Estado acabou com a alegria dos populistas, mas garantiu 
a preservação da vida. Do lado dos comerciantes de bares, restaurantes e 
afins, o questionamento é porque não houve a mesma fiscalização durante 
a campanha eleitoral, quando os candidatos abusaram das aglomerações 
e financiaram verdadeiros carnavais, que proporcionaram a segunda onda 
que se espalha pelo Brasil. No Ceará não é diferente. Em alguns municípios 
caririenses, houve prisão e denúncia de abuso de poder. Um dono de bar al-
gemado reclamou que não viu político na mesma situação a alguns meses 
atrás. Ficou a bronca dos maus exemplos da eleição de 2020. 

 Sem possibilidade 
Depois do anúncio de que estavam proibidos festejos carnavalescos no 
Ceará, várias cidades começaram a cogitar a possibilidade do adiamento 
da festa para o mês de julho, período de férias. Apesar do avanço da doen-
ça no Estado e um lento processo de imunização da população, há quem 
mantenha a esperança de realizar os festejos. Com pensamento bem di-
ferente disso, o prefeito de Várzea Alegre, Zé Helder, já descartou a festa, 
mesmo que seja para o segundo semestre deste ano. Em entrevista ao Site 
Miséria, o prefeito garantiu que o festejo está fora de cogitação este ano e 
que “a prioridade neste momento é cuidar da saúde e da proteção das pes-
soas em combate à covid 19”. Várzea Alegre tem o maior carnaval do Cariri 
e a atitude do atual prefeito deve enfraquecer a discussão pela realização 
da festa em julho. Fica o bom exemplo. 

 Na mira do MP 
A nova prefeita de Jati, Mônica Mariano, demorou menos de 40 dias de 
gestão para entrar na mira do Ministério Púbico do Estado. Denunciada em 
vários processos de dispensas de licitação, Mônica terá 10 dias – a partir do 
dia 11 – para se explicar ao promotor André Augusto Cardoso. O Ministério 
Público aborda contratações, segundo a denúncia, recheada de superfatu-
ramento aos fundos da Prefeitura. Para os denunciantes, as contratações 
sem licitação beiram o absurdo. Em um dos casos, mesmo tendo à dispo-
sição uma procuradoria-geral com vários assessores jurídicos, a Secretaria 
de Assistência Social contratou um escritório de advocacia por R$ 36 mil 
para seis meses de atuação. Parecia prevê o que viria pela frente, diante 
de outras contrações igualmente sem licitação. Era um prenúncio de crise. 

 Sede ao pote 
Se alguém ficou chocado com a contratação de assessoria jurídica pela pre-
feita de Jati se prepare para mais surpresas. Outras contrações de serviços, 
como borracharia, no valor superior a R$ 26 mil, e lavagem de veículos acima 
de R$ 37 mil, ambas para quatro secretarias, parecem ultrapassar o limite do 
ponderável. Não se pode negar que tudo está justificado dentro da lei. A as-
sessoria jurídica, contratada a peso de ouro, só tem que convencer o Ministé-
rio Público. Para opositores, a prefeita foi com muita sede ao pote. Mas, nin-
guém pode negar que a prefeita não tenha vontade de fazer licitação, tanto 
que contratou, também sem licitação, uma consultoria no valor de quase R$ 
50 mil. O documento foi enviado à Câmara, que poderá tomar providências 
ou se calar. Qual será a decisão dos representantes do povo? 

 Rachadinha familiar 
 O prefeito de Salitre, Dodo de Neoclides, perece disposto a seguir os pas-
sos do pai, o ex-prefeito Neoclides. Um escândalo envolvendo seu irmão 
e outros familiares estourou e deve virar peça de investigação pelo Minis-
tério Público. Um áudio vazado nas redes sociais, mostra Denival Pereira 
explicando como organizou um esquema de rachadinha entre familiares 
dentro da Prefeitura. Familiares e amigos contratados dividem os salários 
com outros familiares. Denival é diretor do Departamento de Pessoal e ir-
mão de Dodo, o que se configura nepotismo. Pelo menos cinco familiares 
são citados no esquema, montado para evitar desgastes diante do grande 
número de parentes na gestão. No dia 12, a Câmara proibiu a entrada da 
imprensa na sessão. Teriam os vereadores algo a esconder? Com a palavra, 
o presidente Carlinhos da Bulandeira. 

Enquanto isso...
... Ainda em Altaneira, enquanto a Operação Salus investiga desvio na 
saúde, uma profissional da área denuncia a falta de Equipamentos de Pro-
teção Individual (EPIs) para o exercício da função. Segundo a denúncia da 
servidora, falta até máscaras de proteção. A denúncia foi feita a veículos de 
imprensa de forma anônima, por medo de represárias. 

... Ao tomar conhecimento das acusações, o secretário de Saúde, Júnior 
Paulino, negou a falta das máscaras. Em nota, o gestor chegou a admitir 
que o Município está com escassez de EPIs e que já iniciou processo de lici-
tação, mas garantiu que os servidores estão protegidos. A dúvida é: algu-
ma empresa participará da licitação com a investigação em curso. 

... Em Brejo Santo, o deputado estadual Guilherme Landim está diante 
de um desafio sem precedentes no seu berço eleitoral. Guilherme conven-
ceu a tia, a ex-prefeita Tereza Landim, da sua inviabilidade política para 
disputar a reeleição. Mas, apesar da vitória com a sua mãe, a ex-deputada 
Gislaine Landim, o deputado percebeu que o problema é maior. 

... Ao assumir a Prefeitura, Gislaine identificou um rombo financeiro que, 
provavelmente, inviabilizará os dois primeiros anos da sua gestão. Acio-
nado para ajudar a encontrar uma solução, Guilherme está tendo que se 
desdobrar entre a Assembleia e a Prefeitura. Tereza e Gislaine tem evitado 
encontros. Ficou a bronca pelo desastre administrativo.

Chapada
MADSON VAGNER

UM FÔLEGO A MAIS 
O prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues, está comemorando o 
relaxamento das prisões das 13 pessoas indiciadas pela Operação 

“Salus”, que investiga fraude em licitação e desvio de dinheiro público 
da saúde no Município. O relaxamento foi decidido pelo Tribunal de 
Justiça do Estado (TJ-CE), a pedido do Ministério Público do Estado 

(MPCE), que quer o retorno dos autos à Polícia. Entre os presos estão 
dois secretários de Dariomar na gestão anterior. Todos os investigados 

passaram a usar tornozeleira e continuam à disposição da Justiça. A 
decisão, publicada no dia 9, pede retorno do processo com a conclusão 
da investigação em 30 dias. Apesar da alegria em ver seus comanda-

dos soltos, Dariomar tem motivos para se preocupar. O relatório da 
Polícia Civil está recheada de relatos que levam a avaliação de envolvi-

mento do prefeito nos delitos. Agora é esperar. 

Prefeitos do Crajubar buscam
recursos para suprir orçamento

IMPACTOS DA PANDEMIA

Vereadores de Juazeiro cobram 
transparência com vacinação

EMBATE NA CÂMARA

Robson Roque

Temas ligados à saúde 
têm dominado a pauta de 
debates entre vereadores 
de oposição e situação. Os 
assuntos também têm sido 
pautados em requerimen-
tos feitos por parlamenta-
res às gestões municipais. 
Dois deles estão relacio-
nados à transparência 
quanto à vacinação contra 
a covid-19: um feito pela 
vereadora Yanny (PL), em 
Juazeiro do Norte, e outro 
por Epitácio Cruz (PSDB), 
em Barbalha. Segundo a 
parlamentar, o Ministério 
Público Federal deveria 
acompanhar a operacio-
nalização da campanha 
de vacinação contra a co-
vid-19 em Juazeiro. 

“O requerimento que 
eu solicitei foi cobrando 
à secretária de Saúde a 
relação das vacinas da co-
vid-19 aqui no Juazeiro e 
ela não me deu resposta. 
Como também cobrei ao 
vice-prefeito, na primeira 
sessão, e eles também não 
me deram resposta. Só me 
mandaram um link onde 
não está detalhado quem 
foram as pessoas, porque 
pedi uma lista detalhada 
de quantas pessoas foram, 

quantas pessoas foram va-
cinadas na UPA, no Hos-
pital São Lucas e não me 
mandaram esses detalhes, 
só um link com nada de-
talhado”, explica a verea-
dora Yanny. 

Nas discussões que ti-
veram a vacinação como 
pano de fundo, o verea-
dor Rafael Cearense (Po-
demos) saiu em defesa 
da gestão Glêdson Bezer-
ra (Podemos). Confor-
me o vereador, o prefei-
to Glêdson Bezerra “está 
arrumando a casa”, que 
segundo o parlamentar, 
foi entregue pela gestão 
passada em estado last-
imável. “Querem, em um 
passe de mágica, que as 
melhorias aconteçam de 
forma instantânea”, disse. 
O parlamentar também 
defendeu a secretária de 
Saúde, Francimones Al-
buquerque. “Que venham 
raios e trovoadas que não 
irão surtir efeitos. O povo 
está mais do que atento. 
(...) questionar a expe-
riência, a capacidade e a 
competência da secretá-
ria de Saúde é tentar des-
qualificar a gestão atual”, 
completou.

Adauto Araújo, que 
foi líder do prefeito Ar-

non Bezerra na Câmara, 
rebateu Rafael Cearense. 
“O senhor falou da gestão 
anterior e disse que o pau 
que dá em Chico, dá em 
Francisco. A secretária 
de Saúde é a mesma da 
[gestão] anterior”, retru-
cou Adauto, solicitando 
que o parlamentar de si-
tuação apresentasse os 
dados de vacinação solici-
tados pela oposição. “Está 
certo fazer a defesa, como 
eu já fiz também. Mas te-
mos que trazer os dados 
com comprovação”, disse 
o vereador.

Em Barbalha, Epitá-
cio Cruz denunciou que 
um parente do prefeito 
Guilherme Saraiva foi 
imunizado, mesmo não 
se enquadrando nos cri-
térios para administração 
do imunizante. “Não tem 
nenhuma comorbidade, 
uma pessoa jovem, colo-
cou no Facebook sendo 
vacinado. É muito im-
portante termos essa lista 
em mãos, dos vacinados, 
porque temos que dar 
uma atenção para ver se 
está sendo seguida à risca 
essas vacinas, se estão co-
locando em prioridade as 
pessoas que precisam ser 
vacinadas”, comentou.  

TEMAS ligados à saúde dominaram 
discussões em câmaras municipais

Leia rápido
Na Câmara Municipal de Barbalha, 
o vereador André Feitosa (PSB) 
requereu ao prefeito Guilherme 
Saraiva a construção de uma 
areninha no Sítio Cabaceiras. O 
requerimento seguirá com cópia 
para o deputado estadual Fernando 
Santana (PT), vice-presidente da 
Assembleia Legislativa do Ceará. 

A Assembleia Legislativa do Ceará 
aprovou projeto que estabelece 
o novo piso salarial dos agentes 
comunitários de saúde no Estado. 
A proposta foi uma indicação 
do deputado estadual caririense 
Guilherme Landim (PDT). Segundo 
o parlamentar, a conquista dos 
agentes é resultado de “muita 
luta”. Disse, ainda, que encabeçou a 
ideia por saber da importância dos 
profissionais para a saúde pública. 
Com a aprovação, os agentes passam 
a receber R$ 1.550,00.

Juazeiro do Norte sinalizou baixa 
no estoque de poliquimioterapia. 
O medicamento é utilizado no 
tratamento da hanseníase e está 
em falta desde abril do ano passado.  
Distribuído pelo Ministério da Saúde, 
o PQT, como é conhecido, está em 
falta não somente no Ceará, mas em 
um total de 18 estados brasileiros. 
A Secretaria de Saúde do Ceará 
informou que o estoque é suficiente 
para atender demandas até abril.

Prefeitos de Crato, Juazeiro do 
Norte e Barbalha celebraram um 
acordo para a criação de uma casa 
abrigo para acolher mulheres vítimas 
de violência doméstica. A iniciativa 
foi mediada pelo Ministério Público 
do Ceará a partir de uma demanda 
antiga no Cariri, uma das regiões com 
maiores índices de violência contra 
mulheres no Brasil. O equipamento 
será instalado em Juazeiro do Norte 
e, além das mulheres, deverá acolher 
dependentes menores. 

As câmaras municipais de Várzea 
Alegre e Cedro firmaram parceria para 
o intercâmbio de debates e projetos. 
Na semana passada, o presidente 
do Legislativo de Cedro, vereador 
Gilberto Barbosa, participou de sessão 
no Legislativo de Várzea Alegre, à 
convite do presidente Alan Salviano. 
Os dois dirigentes prometem ampliar 
convênios em nível local, inclusive a 
partir de contato com a União dos 
Vereadores do Ceará.
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Juliana Sátiro

Frente ao acúmulo de 
lixo nas ruas de Ju-
azeiro, reclamações 

quanto à qualidade dos 
serviços de limpeza, atra-
sos na coleta e questões de 
cunho trabalhista, a admi-
nistração municipal pres-
siona a empresa respon-
sável pela limpeza pública 
da cidade, MXM Soluções 
Ambientais, a regularizar 
os serviços no Município. 
Após duas reuniões reali-
zadas na última semana, 
em que a primeira cul-
minou em um decreto de 
Ocupação Temporária, a 
direção da MXM propôs 
ao Município o adiamen-
to da intervenção, com o 
comprometimento de or-
ganizar a limpeza urbana 

e manter os serviços de 
coleta regulares.

De acordo com a Secre-
taria de Meio Ambiente e 
Serviços Públicos (Semasp) 
de Juazeiro, a gestão aceitou 
o acordo, adiando a inter-
venção, com a condição de 
acompanhar de perto os ser-
viços prestados pela MXM. 
Assim, se após um prazo de 
15 dias as atividades não fo-
rem devidamente estabele-
cidas, a gestão de Juazeiro 
acionará o processo de Ocu-
pação Temporária.

A intervenção consiste 
em uma ocupação, sem pra-
zos de finalização definidos, 
que tem como objetivo ga-
rantir o funcionamento dos 
serviços de limpeza pública 
de Juazeiro. Dessa forma, a 
gestão do Município passa a 
gerenciar o processamento 

da empresa. “A atual dire-
ção da empresa sai e uma 
equipe indicada pelo secre-
tário de Meio Ambiente e 

Serviços Públicos de Juazei-
ro, Diogo Machado, irá as-
sumir”, afirmou a assessoria 
de comunicação da Semasp.

Embasado na Lei Fe-
deral 9666/1993, de acor-
do com o Art. 58, inc. V, o 
advogado caririense Mar-

cos Sampaio esclarece que 
a Ocupação Temporária é 
uma modalidade de inter-
venção pública que limita a 
propriedade privada. “Nos 
casos de serviços essenciais, 
ocupa provisoriamente bens 
móveis, imóveis, pessoal e 
serviços vinculados ao obje-
to do contrato, na hipótese 
da necessidade de acautelar 
apuração administrativa de 
faltas contratuais pelo con-
tratado, bem como na hipó-
tese de rescisão do contrato 
administrativo”, informou.

O Jornal do Cariri en-
trou em contato com in-
tegrantes da direção da 
MXM. Um deles não quis 
se posicionar, outro não 
retornou as tentativas de 
contato e o coordenador da 
empresa, Evaldo Evangelis-
ta, confirmou que não have-
rá mais intervenção.  

Apenas 2,6% da população 
caririense foi vacinada

Prefeitura pressiona MXM para regularizar limpeza urbana

IMUNIZAÇÃO

JUAZEIRO

Robson Roque 

A região do Cariri va-
cinou pouco mais de 
20.514 pessoas con-

tra a covid-19, número que 
corresponde a 2,16% do total 
de 1,03 milhão de habitan-
tes. Nos 29 municípios cari-
rienses, assim como em todo 
o Brasil, a vacinação tem 
acontecido de forma lenta, 
como consequência da falta 
de imunizantes. A quantida-
de recebida pela região é su-
ficiente apenas para 3,94% 
da população. Parte desse 
montante ainda está sendo 
aplicada em parcela dos gru-
pos de risco. As cidades que 
compõem o Crajubar são as 
que mais receberam e mais 
imunizaram: das 13.474 do-
ses, Juazeiro aplicou 6.261; 
Crato aplicou 3.012 das 
5.750; e Barbalha fez 1.744 
aplicações de 3.622 doses. 
Por outro lado, são Abaiara, 
Antonina do Norte, Assaré, 
Campos Sales, Caririaçu, Fa-
rias Brito Granjeiro, Jardim, 
Missão Velha e Porteiras que 
quase totalizaram a aplica-
ção das vacinas recebidas até 
então, com mais de 90% de 
doses administradas. 

Proporcionalmente, ape-

nas quatro municípios da 
região atingiram ou ultrapas-
saram a marca de 3% da po-
pulação imunizada: Barbalha 
(3,82%), Granjeiro (3,22%), 
Juazeiro do Norte (3,16%) e 
Tarrafas (3%). O restante está 
abaixo desse percentual, sen-
do Araripe (1,55%), Abaiara 
(1,88%), Mauriti (1,99%), 
Potengi (1,93%) e Santana do 
Cariri (1,99%), inferiores aos 
2% dos habitantes contem-
plados. A maioria dos imu-
nizados são trabalhadores 
da saúde, grupo que totaliza 

13.963 mil pessoas, das quais 
261 já receberam a segunda 
dose. Em seguida, estão ido-
sos com idade acima de 75 
anos, em um total de 7.795 
mil, e idosos em instituições 
de longa permanência, que 
somam 342. Ao todo, 40.668 
doses foram distribuídas na 
região, sendo 27.514 para a 
primeira dose e 13.154 para a 
segunda. 

Em Juazeiro do Norte, a 
secretaria de Saúde, Franci-
mones Albuquerque, revela a 
expectativa de que mais doses 

da AstraZeneca sejam des-
tinadas ao Cariri ainda esta 
semana. “Então, tão logo re-
cebamos essas doses, iremos 
dar continuidade dos nossos 
acamados, depois os acima 
de 90 anos, depois os acima 
de 80 anos, e, depois, os aci-
ma de 75 anos”, assegura a 
secretária. 

Suspensão
Na semana passada, as se-

cretarias municipais de Saúde 
foram alvo de críticas sobre a 
suspensão da vacinação em 

idosos. As gestões esclarecem 
que estão seguindo protoco-
los a partir de recomendações 
feitas pelo Governo do Ceará. 
“No último dia 26 de janeiro, 
o Crato recebeu 91 frascos da 
AstraZeneca, que totalizam 
mais de 920 doses do imu-
nizante, garantindo apenas 
18% da população acima de 
75 anos no Crato, cerca de 6 
mil pessoas. A orientação foi 
vacinar esse público que é 
mais vulnerável e que repre-
senta 46,9% dos óbitos acu-
mulados pela doença no Ce-
ará, segundo o IntegraSUS”, 
diz, em nota, a Secretaria de 
Saúde do Crato.

 Semelhante ocorreu em 
Juazeiro, com a destinação 
das doses mais recentes da 
CoronaVac para os trabalha-
dores da saúde.  “Entende-
mos isso como um momento 
de reforço da nossa capaci-
dade de trabalho, visto que 
estávamos com 200 profis-
sionais afastados em virtude 
de comorbidades, da idade. 
Então, a gente renova a nos-
sa força de trabalho e tam-
bém é uma garantia para o 
nosso profissional de saúde 
trabalhar de forma segura”, 
considera a secretária Fran-

cimones. Alguns municípios 
do Cariri, como Barbalha e 
Juazeiro do Norte, também 
foram cobrados pelo Mi-
nistério Público do Ceará a 
darem transparência à imu-
nização mediante divulgação 
de informações sobre as pes-
soas que são contempladas 
com a vacina.

A busca pelo imunizante
Diante da escassez de va-

cina enfrentada pelos esta-
dos brasileiros, o governador 
Camilo Santana tem enfati-
zado, em suas redes sociais, 
a luta para que a vacinação 
contra a covid-19 chegue o 
quanto antes para todos os 
cearenses. Em reunião com o 
ministro da Saúde, Eduardo 
Pazuello, Camilo foi infor-
mado que o cronograma do 
Governo Federal prevê cerca 
de 210 milhões de doses no 
primeiro semestre deste ano 
para os estados brasileiros. 
Ainda em fevereiro, mais 10 
milhões de doses devem ser 
encaminhadas aos estados, 
sendo oito milhões da Sino-
vac/Butantan e dois milhões 
da AstraZenec/Fiocruz. Para 
o mês de março, são aguar-
dadas 46 milhões de doses. 

Site Miséria/ João Boaventura Neto

PREFEITO chegou a determinar a ocupação temporária na empresa para que a coleta fosse regularizada

DOSES que chegaram ao 
Cariri são suficientes para 
apenas 4% da populaçãoMetropolitana

Divulgação

FORAM administradas pouco mais de 20 mil doses na região

Luan Moura

O município de Crato 
avançou para a segunda fase 
do projeto Inova juntos. 
Promovida pela Confede-
ração Nacional dos Muni-
cípios (CNM), União Euro-
peia e o Centro de Estudos 
Sociais da Universidade de 
Coimbra, a iniciativa esti-
mula o desenvolvimento 
urbano de forma integrada 
entre as cidades brasileiras, 
portuguesas e latino-ame-
ricanas, além da inovação 
público-privada. Para inte-
grar o projeto, o Município 
teve que comprovar, desde 
o ano de adesão, em 2017, 

estar dentro dos 17 critérios 
de sustentabilidade exigi-
dos pelo projeto, bem como 
desenvolver as ações que 
estão dentro dos objetivos. 

Na observação da coor-
denadora especial de pla-
nejamento da secretaria de 
Finanças do Crato, Cyntia 
Lima, a intenção é compar-
tilhar experiência e apren-
dizado com os municípios 
e uma nova forma de de-
senvolver gestão pública de 
formatos nacional. “Dentro 
dessa linha de pensamento, 
é uma forma de alavancar 
o desenvolvimento econô-
mico e social aos munícipes 
e também buscar por um 

progresso regional e políti-
cas de consórcios”, destacou. 
Além disso, a responsável 
pela adesão do município 
ainda ressaltou que o Crato 
tem um forte papel de lide-
rança regional nos processos 
de melhoria das políticas 
públicas implementadas e  
apontou a principal inova-
ção que o Município pode 
oferecer aos demais. “A prin-
cipal aposta de inovação tem 
sido na área da tecnologia 
da informação”, disse. Vale 
lembrar que o Crato integra, 
atualmente, dois consórcios 
regionais, que são o da Saú-
de e dos Resíduos Sólidos, o 
que para Cyntia, é uma for-

ma de demonstrar os avan-
ços na troca de experiência 
das cidades circunvizinhas.

A equipe de TI já desen-
volveu mais de 18 sistemas 
próprios para a cidade, se-
guindo os Objetivos de De-
senvolvimento Sustentáveis 
(ODS) e da Nova Agenda 
Urbana (NAU). A próxima 
fase será uma entrevista e 
selecionará quatro municí-
pios ou consórcios públicos 
intermunicipais brasileiros 
para atuar com 12 entidades 
portuguesas nesta primeira 
fase. Para os municípios que 
não conseguiram participar, 
mais um edital será lançado 
em julho de 2021.    

Inova Juntos estimula desenvolvimento urbano integrado
CRATO

Arquivo JC

INICIATIVA pretende alavancar o desenvolvimento social e econômico
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Metropolitana MUNICÍPIOS do Cariri estão 
em alerta Alto ou Altíssimo

AGLOMERAÇÃO NO CARNAVAL

Especialistas alertam sobre
desobediência ao isolamento
Luan Moura

O município de Crato 
registrou, no último 
domingo (14), um 

caso de aglomeração no Sí-
tio Coqueiro. Tratava-se de 
um bolão de vaquejada, que 
precisou ser encerrado pela 
Polícia Militar, com apoio 
da Guarda Civil Metropo-
litana e do Departamento 
Municipal de Trânsito (De-
mutran). Segundo a polícia, 
o órgão registrou inúmeras 
denúncias de aglomerações 
no Município, mas ape-
nas uma foi confirmada. O 
evento reuniu mais de 100 
pessoas, a grande maioria 
sem o uso de máscara e in-
fringindo o distanciamento 
social imposto por decretos 
estadual e municipal. Em 
um vídeo gravado pelo ce-
lular de um dos frequenta-
dores, uma mulher chega a 
ironizar o isolamento social: 
“Eita que aqui ‘tá’ é bom, to-
tal aglomeração, dois metro 
de distância”, diz. 

Na observação de espe-
cialistas em saúde, o com-
portamento imprudente da 
sociedade durante as da-

tas comemorativas, assim 
como ocorreu nas festas 
de final de ano, aumenta 
a curva epidemiológica do 
novo coronavírus nos me-
ses subsequentes. A preo-
cupação também cresceu 

depois da confirmação de 
casos da nova variante do 
vírus no Ceará, pois a cepa 
é apontada pelos pesqui-
sadores como mais trans-
missível. No entendimento 
do médico imunologistas 

do ICMED Cariri, doutor 
Cícero Inácio, as variantes 
do vírus vão acontecer não 
apenas no Ceará, mas em 
todo o mundo. “Todo vírus 
tem essa tendência. Faz es-
sas mutações, essas trocas e 

adequações do código de ge-
nética, a fim de que melhor 
se adapte ao hospedeiro. O 
coronavírus é um vírus novo 
em infecção humana, ele vai 
fazer essas mutações, essas 
variações, até achar esse 
ponto de equilíbrio com o 
seu hospedeiro, que é o ser 
humano”, pontua.  

 Além disso, o médico 
alerta que a pandemia ain-
da não acabou e a população 
precisa manter os cuidados 
de prevenção. Para isso, ele 
recomenda cuidados “como 
usar máscaras, higienizar as 
mãos, evitar aglomeração, 
para que a gente consiga 
barrar essa transmissão en-
quanto a vacina não é dis-
tribuída para todo mundo. 
E espero que seja eficaz a 
essas variações”, declara. 

Alerta Alto e Altíssimo
Atualmente, todos os 

municípios do Cariri apre-
sentam um nível “Alto” ou 
“Altíssimo” de alerta por 
ocasião da transmissão do 
novo coronavírus. Os dados 
são da plataforma do Inte-
graSus, vinculado à Secre-
taria de Saúde do Ceará. As 

informações correspondem 
às semanas epidemiológicas 
05 e 06. São 16 municípios 
com nível de alerta “Altís-
simo” e outros 13 em nível 
de alerta “Alto”. Crato e Ju-
azeiro do Norte estão entre 
aqueles com nível máximo 
de atenção. 

A taxa de ocupação de 
leitos de UTI é um dos fa-
tores mais importantes 
para a emissão dos níveis 
de alerta. A região tem 
76,56% dos leitos de UTI 
ocupados e 34,78% das en-
fermarias com pacientes. 
Em números totais, 49 das 
64 UTIs estão ocupadas. 
Referência para casos de 
covid na região, o Hospital 
Regional do Cariri tem 30 
dos 31 leitos de UTI e todas 
as 13 enfermarias com pa-
cientes em tratamento. O 
mesmo ocorre com o Hos-
pital Geral de Brejo Santo, 
que tem as sete UTIs e as 
oito enfermarias ocupadas. 
O Hospital e Maternidade 
Santo Antônio, em Barba-
lha, ampliou para 20 os lei-
tos de UTI, sete dos quais 
possuem pessoas sendo tra-
tadas contra a covid-19.  

Divulgação

MEDIDAS de prevenção ao novo coronavírus precisam continuar sendo praticadas
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Cultura ALUNO da Urca ajuda a descrever única espécie 
de caranguejo de água doce do sexo masculino

ENGAJAMENTO

Jovem se destaca na luta
contra a exploração infantil
Desde muito cedo, o 

jovem Pedro Hen-
rique da Silva de 

Souza iniciou sua luta pelos 
direitos de crianças e adoles-
centes em Juazeiro do Norte. 
O ativista terá a oportunida-
de de mostrar o seu trabalho 
em rede nacional, quando 
participará do programa 
Caldeirão do Huck, da Rede 
Globo, no próximo sábado 
(20). Pedro irá falar sobre 
sua militância e o engaja-
mento junto ao Programa de 
Educação contra a Explora-
ção do Trabalho da Criança e 
do Adolescente (Peteca), que 
tem como objetivo erradicar 
e prevenir o trabalho infantil.

Com oito anos de idade, 
Pedro iniciou sua luta pelos 
direitos de crianças e adoles-
centes em seu Município e, a 
partir desse dia, ele sentiu a 
necessidade de fazer mais. “É 
uma sensação extraordinária 
você se sentir útil. Sentir que 
você esta contribuindo para 
uma mudança de ações”, 
contou. Para Pedro, entrar 
no ativismo possibilitou se 
colocar no lugar de crianças 
que sofrem exploração infan-
til, que são vítimas de abuso 

e exploração sexual.  Hoje, 
aos 17 anos, ele tem o plano 
de fundar um projeto chama-
do Engaja Brasil, ferramenta 
itinerante que viabiliza a di-
vulgação de temas que se re-
ferem aos direitos garantidos 
pelo Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA). “Com 

isso, ele pretende abrir espa-
ços de diálogo entre empre-
sas e sociedade civil e toda a 
rede de garantia.

Tendo em vista o cenário 
atual de políticas públicas 
para crianças e adolescen-
tes na região, Pedro acredita 
que os municípios ainda têm 

muito a avançar. “Juazeiro 
avançou em determinadas 
perspectivas, mas falta muito 
para chegarmos a dizer que a 
voz da juventude está sendo 
escutada de fato”. O jovem 
também dá dicas de como 
os municípios podem incen-
tivar o protagonismo da ju-

ventude. “O primeiro passo 
é adquirir o projeto Peteca, 
que abre portas. O segundo 
trata-se de oportunidade, no 
que se refere à educação, em 
projetos extracurriculares 
como projeto de vida. Outra 
questão é uma base diver-
sificada, que traz um pen-

samento sobre a sociedade 
que estamos vivendo, sobre 
os direitos violados e de que 
forma eu posso mudar essa 
realidade”, afirma o ativista.

Ao ser questionado sobre 
suas motivações para con-
tinuar buscando os direitos 
de crianças e adolescentes, 
Pedro declarou que sua mo-
tivação se deu em uma visi-
ta a uma escola municipal, 
quando uma criança disse 
para ele: “Quando eu crescer, 
quero ser igual você, Pedro”. 
De acordo com o jovem, foi 
dessa fala que ele criou co-
ragem para enfrentar todos 
os obstáculos que levam a 
garantia de direitos. Pedro 
acredita, também, na luta 
coletiva. “É através da união 
entre as pessoas que chega-
mos à garantia de direitos, 
mas ressalta que a luta preci-
sa ser organizada e centrada, 
buscando a resolução de pro-
blemas. “A luta coletiva revo-
luciona, transforma. Claro e 
evidente, quando é uma luta 
coletiva organizada. Quando 
é uma luta que defenda de 
fato uma causa prioritária, 
um problema que se perpe-
tua”, declarou o jovem jua-
zeirense. Colaborou Carlos 
Gabriel – estagiário devida-
mente supervisionad. 

COMBATE à exploração infantil começou quando Pedro Henrique tinha apenas oito anos

Divulgação

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO-USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

Bruno Eduardo Lacerda Santos, Oficial Interino do Cartório 
do 2º Ofício da Comarca de Assaré, Estado do Ceará, no uso 
de suas atribuições legais e tendo em vista o que dispõe o art. 
216- A da Lei 6.015/73 e Lei 13.105/2015; FAZ SABER a todos 
quantos o presente edital, que se processa por esta serventia 
Extrajudicial, situada na Rua Euclides Onofre, nº 126, Assaré/CE, 
CEP: 63.140.000, fone: (88) 3535-1024, o requerimento para 
procedimento administrativo de Usucapião Extraordinário, com 
fundamentação legal apresentada pelo requerente: FRANCISCO 
GUEDES DA SILVA, brasileiro, casado, empresário, portador do 
documento de identidade RG nº 331516718-SSP/SP, inscrita 
no CPF/MF n.º 697.900.863-34, residente e domiciliado na Rua 
Jose Dias de Alencar, n.º 318, Nildalia, Assaré/CE, solicita o 
reconhecimento do direito de propriedade através da Usucapião 
extrajudicial, nos termos do art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, 
IMÓVEL URBANO localizado Sítio Tabuleiro dos Montes, nº 
253, bairro Parque de Vaquejada, na cidade de Assaré/CE, 
com a área de 1,3575ha (um hectares, três mil, quinhentos e 
cinquenta e sete ares), perímetro com 505,82m (quinhentos e 
cinco metros e oitenta e dois centímetros). O memorial descritivo 
georreferenciados encontra-se arquivado nesta serventia, 
disponibilizado para consulta. Área total do imóvel de 1,3575ha 
e perímetro 505,82m e ART nº CE20200638330, assinada pelo 
assinada pelo Sr. Francisco Vagner Medeiros Teles, tecnólogo 
em gestão ambiental e técnico em agropecuária, CREA-CE 
Nº 43750D/CE, inscrito no CPF:642.265.903-25. Assim sendo, 
ficam intimados terceiros eventualmente interessados para 
a realização de impugnação escrita ao Oficial de Registro de 
Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) 
dias corridos a contar da publicação deste, ciente de que, 
caso não contestado presumir-se-ão aceitos como verdadeiros 
os fatos alegados pela Requerente, sendo reconhecida a 
usucapião extrajudicial, com o competente registro conforme 
determina a Lei. Assaré, Estado do Ceará, 15/02/2021. Eu, 
Bruno Eduardo Lacerda Santos, Oficial, digitei e subscrevi.

Bruno Eduardo Lacerda Santos

Oficial de Registro e Tabelião

Serventia Extrajudicial do 2o Ofício
Assaré/CE

Caririense ajuda a descrever nova espécie de caranguejo
DESCOBERTA CIENTÍFICA

Luan Moura

O estudante do curso de 
Ciências Biológicas da Uni-
versidade Regional do Cariri 
(Urca), Carlos Antônio Mar-
tins, ajudou a descrever uma 
nova espécie de caranguejo 
amazônico, única espécie de 
caranguejo de água doce do 
sexo masculino. Coletado no 
município de Chupinguaia, 
em Roraima, o material usa-
do neste estudo foi doado ao 
Laboratório de Crustáceos 
do Semiárido, da Universi-
dade Regional do Cariri (La-
cruse/Urca), em 2014, pelo 
professor da Universidade 
Federal do Ceará (UFC), Dr. 
Robson Ávila.

O grupo de estudiosos 
descreveu a morfologia do 
gonóporo masculino, ini-
ciada no ano de 2020 e pu-
blicada pela primeira vez 
no ano seguinte, na revista 
ZOOTAXA. Com base nos 

estudos realizados, coloca-
ram na família Pseudotel-
phusidae (Ortmann, 1893), 
no gênero Fredius (Pretz-
mann, 1967). “Começamos, 
então, a comparar essas 
informações morfológicas 
com outras espécies desse 
gênero e conseguimos con-
firmar que realmente se tra-
tava de uma nova espécie”, 
explicou. Após a análise, a 
equipe utilizou a nomencla-
tura binominal, com base 
nos critérios de taxonomia 
zoológica para nomear o 
material. Carlos conta que 
chegaram ao nome Fredius 
avilai, e o epíteto específico 
(avilai) foi formulado em 
homenagem ao doador do 
material (Dr. Robson W. 
Ávila).

O pesquisador ressaltou 
as contribuições da desco-
berta. “A gente acaba de 
descrever mais uma espécie 
de caranguejo de água doce 

para o Brasil. Isso aumenta 
nossos conhecimentos so-
bre a diversidade de caran-
guejos de água doce, ao pas-
so que também trazemos 
alguns comentários sobre a 
distribuição da família ao 
sul”, destacou. Carlos tam-
bém falou sobre a relevân-
cia da ciência para avançar 
em pesquisas. “Gostaria, 
aqui, de dizer que a ciência 
deve ser defendida por nós 
pesquisadores, estudantes 
e pela população em geral, 
para que novas descobertas, 
como essa e outras, possam 

surgir”, disse.
Além de Carlos, o traba-

lho contou com a participa-
ção dos pesquisadores Dr. 
Whanderson do Nascimen-
to, Dr. Livanildo dos San-
tos, Dr Célio Magalhaões e 
Dr. Allyson Pinheiro. O gru-
po recebeu o apoio da Fun-
dação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (Funcap), do 
Conselho Nacional de De-
senvolvimento Científico e 
Tecnológico (CNPq) e da 
Universidade Regional do 
Cariri (Urca).   

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 continuidade 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:1077107792012854 CPF:970461913,Contrato:1077107755030 
C P F : 0 4 2 4 0 0 8 9 3 , C o n t r a t o : 1 0 7 7 1 0 7 7 9 2 0 1 8 5 6 0 
C P F : 6 1 7 7 5 7 5 9 3 , C o n t r a t o : 1 0 7 7 1 0 7 7 9 2 0 1 7 8 7 1 
CPF:033593373,Contrato:1077107792017198 CPF:015341913,Contrato:10771077930107 
CPF:048572043,Contrato:1077107792018433 CPF:038412854,Contrato:107710779211088 
CPF:191431253,Contrato:107710779205768 CPF:890551523,Contrato:107710778061405 
CPF:634050323,Contrato:10771077930917 CPF:076429343,Contrato:107710779204576 
CPF:022293454,Contrato:107710779101457 CPF:835756003,Contrato:1077107792010589 
CPF:835756003,Contrato:107710778035512 CPF:192607253,Contrato:107710779204421 
CPF:630333803,Contrato:10771077912442 CPF:446917004,Contrato:107710778033342 
CPF:019812343,Contrato:10771077930299 CPF:104804933,Contrato:1077107792015897 
CPF:072157433,Contrato:10771077921567 CPF:035790583,Contrato:107710779209082 
CPF:910780323,Contrato:107710778101831 CPF:195894253,Contrato:1077107792021067 
C P F : 6 1 3 2 4 6 4 8 3 , C o n t r a t o : 1 0 7 7 1 0 7 7 9 2 0 2 0 9 1 1 
CPF:105331023,Contrato:1077107792017350 CPF:020332543,Contrato:10771077806796 
CPF:135287503,Contrato:10771077922192 CPF:668920663,Contrato:1077107792017536 
CPF:603922843,Contrato:1077107792011103 CPF:029553803,Contrato:10771077912909 
CPF:914081053,Contrato:10771077812137 CPF:270561394,Contrato:10771077905272 
CPF:076386643,Contrato:10771077930439 CPF:034235163,Contrato:107710779212946 
CPF:291241718,Contrato:10771077307189 CPF:191878583,Contrato:10771077920761 
CPF:029344653,Contrato:107710779201623 CPF:622201013,Contrato:1077107792017785 
CPF:006002343,Contrato:10771077930756 CPF:060091213,Contrato:107710779212948 
CPF:642286573,Contrato:1077107792020712 CPF:023386093.

Arquivo pessoal

MATERIAL foi doado para o Laboratório de Crustáceos do Semiárido da Urca
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Crise financeira ameaça  
o Barbalha na Série A
Robson Roque

A situação financeira 
ameaça a permanên-
cia do Barbalha na 

elite do futebol cearense. O 
clube, que disputa a primeira 
divisão pela terceira vez se-
guida, está sem recursos para 
pagar salários aos jogadores. 
A direção da Raposa man-
tém contatos com potenciais 
patrocinadores e, sobretudo, 
com a Prefeitura de Barba-
lha, em busca de suporte 
financeiro. Enquanto isso, 
atletas já deixaram o elenco 
pelo atraso no pagamento, 
alguns dos quais eram titula-
res. O próprio técnico Higor 
César ameaçou abandonar a 
equipe, mas voltou atrás esta 
semana.

“Muitas coisas ainda es-
tão indefinidas. Não pode-
mos nos precipitar e tomar 
uma decisão errada. Estamos 
conversando com a diretoria 
e a tendência é que as coisas 
venham a melhorar, porque 
piorar, mais do que já está, 
não tem mais condições”, ava-
lia Higor César. Os jogadores, 
no entanto, têm correspondi-
do dentro de campo, mesmo 
com o incômodo de não terem 
o salário em dia.

Nas duas partidas que dis-

putou até o fechamento desta 
edição, a Raposa empatou, 
sem gols fora de casa, com o 
Guarany de Sobral e venceu 
o Atlético no estádio Inaldão, 
por 2 a 1. Os resultados dei-
xaram o time barbalhense na 
vice-liderança.  “Por todas as 
dificuldades que o clube está, 
os jogadores estão de para-
béns pelo trabalho. Como fa-
lei na preleção, quando entra 
em campo, tem que esquecer 

o que passa nos bastidores 
para trabalharmos bem e con-
seguirmos algo melhor”, con-
sidera o treinador.

O presidente do Barbalha, 
Roberto Macêdo, revela que 
uma reunião a ser realizada 
ainda esta semana poderá dar 
novo ânimo ao time, já que 
poderá injetar recursos na 
agremiação e, com isso, quitar 
as dívidas com os jogadores. 
Titular absoluto do time, o 

zagueiro Jamerson deixou o 
tricolor barbalhense após re-
ceber proposta do Juazeirense 
(BA). “Com toda a dificuldade 
que estamos tendo aqui, mes-
mo assim nos motivou mais. 
Em vez de enfraquecer o elen-
co inteiro, fortalecer. Nos uni-
mos mais e nos tornamos uma 
família”, diz o defensor, citan-
do que o comportamento do 
elenco quase o fez mudar de 
ideia e permanecer.  

RISCO DE QUEDA

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
EXTRAJUDICIAL

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

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por esta 
serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, Centro – Crato-
CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento para procedimento 
administrativo de Usucapião Extrajudicial, com fundamentação legal apresentada 
pelo requerente: MARIA ALMERIA CARVALHO FERRERIA PEDROSO 
DE MORAES, brasileira, casada, jornalista, filha de Almério Carvalho e de Maria 
Nunes Ferreira, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 29.937.163-3, SSP/
SP, inscrita no CPF sob o nº 172.669.809-30; e, ANTONIO JULIO PEDROSO 
DE MORAES, brasileiro, casado, jornalista, filho de Júlio Pedroso de Moraes 
e de Joana Aparecida de Andrade Moraes, portador da cédula de identidade 
RG sob o nº 6.604.677-4, SSP/CE, inscrito no CPF sob o nº 499.390.338-34, 
residentes e domiciliados na Rua Pedro II, nº 213, Centro, Crato/CE. Em petição 
recebida e devidamente assinada por seu procurador jurídico Dr. DANIEL 
PIRES ANASTÁCIO, OAB/CE nº 40.752, inscrito no CPF sob nº 063.197.103-
30, com escritório profissional na Rua Padre Irineu, nº 384, bairro Muriti, nesta 
cidade, onde reporta-se a “UMA CASA RESIDENCIAL, sita nesta cidade, 
encravada na Rua Pedro II, nº 213, Centro, com área construída de 132,00m², 
e uma área total de 225,00m², contendo as seguintes características: limita-se 
ao NORTE, com a Propriedade da Sra. Edla Myllena de Carvalho; ao SUL, 
com a propriedade da Sra. Joanice Cruz Dantas; ao LESTE, com a propriedade 
do Sr. José Cicero de Oliveira; e ao OESTE, com a Rua Dom Pedro II”. 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 (04) dias do mês de 
Fevereiro do ano 2021.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
EXTRAJUDICIAL

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

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por esta 
serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, Centro 
– Crato-CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento 
para procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial, com 
fundamentação legal apresentada pelo requerente: FÁTIMA MATIAS 
GRANGEIRO, brasileira, casada, servidora pública aposentada, 
filha de Francisco Roberto de Freitas e de Antonia Matias de Oliveira, 
portadora da cédula de identidade RG sob o nº 2008644858-1, SSPDS/
CE, inscrita CPF sob o nº 056.511.073-04, residente e domiciliado na 
Rua Theopisto Abath, nº 375, Centro, Crato/CE. Em petição recebida 
e devidamente assinada por seu procuradora jurídica Dra. ADRIANA 
DE ABREU MACHADO, OAB/CE nº 14.336, inscrita no CPF sob nº 
312.973.743-04, com escritório profissional na Rua José Carlos Muniz, 
nº 270, bairro Sossego, nesta cidade, onde reporta-se a “UMA CASA 
RESIDENCIAL, sita nesta cidade, encravada na Theopisto Abath, 
nº 375, bairro Centro, com uma área total de 308,38m², contendo as 
seguintes características: limita-se ao NORTE, com a Rua Theopisto 
Abath; ao SUL, com proprietário desconhecido não localizado; 
ao LESTE, com João Julião Filho; e ao OESTE, com Ana Glécia 
Cavalcante Pinheiro Tavares”. 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 (09) dias do 
mês de Fevereiro do ano 2021.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
EXTRAJUDICIAL

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

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por 
esta serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, 
Centro – Crato-CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento 
para procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial, com 
fundamentação legal apresentada pelo requerente: AILTON SILVEIRA 
PEREIRA, brasileiro, divorciado, industrial, filho de Francisco Saraiva 
Pereira e de Neide Silveira Pereira, portador da cédula de identidade RG sob 
o nº 15.600.394-6, SSP/SP, inscrito CPF sob o nº 047.075.008-11, residente 
e domiciliado no Sítio Romualdo, Crato/CE; e, FRANCISCO SARAIVA 
PEREIRA JUNIOR, brasileiro, casado, empresário, filho de Francisco 
Saraiva Pereira e de Neide Silveira Pereira, portador da cédula de identidade 
RG sob o nº 26826773, SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 176.363.238-50, 
e MARIA ANGELICA PIRES ANASTÁCIO, filha de Anselmo dos Santos 
Pires Filho e de Dulcineia Aparecida Lira Pires, portadora da cédula de 
identidade RG sob o nº 23.485.666-X, SSP/SP, inscrita no CPF sob o nº 
289.000.878-94, residentes e domiciliados na Sítio Romualdo, 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 Romualdo, com área 
total de 52.434,00m², contendo as seguintes características: limita-se ao 
NORTE, com a Propriedade da Sr. Francisco Tavares Monteiro; ao SUL, 
com a propriedade da Sra. Marlene de Souza Saraiva; ao LESTE, com 
uma cerca de pedra; e ao OESTE, com a propriedade da Sra. Isabel Alves 
Pereira”. 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 (04) dias do mês 
de Fevereiro do ano 2021.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 
EXTRAJUDICIAL

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

FAZ SABER a quem interessar possa, que se processa por esta 
serventia Extrajudicial, situada na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, Centro 
– Crato-CE, CEP: 63.100-100, fone: (88) 3521 6190, requerimento para 
procedimento administrativo de Usucapião Extrajudicial, com fundamentação 
legal apresentada pelo requerente: MARIA MARGARIDA AIRES DE 
SOUSA, brasileira, divorciada, servidora pública aposentada, filha de 
Laurindo Alves de Sousa e de Maria Zeneide Aires, portadora da cédula de 
identidade RG sob o nº 2007967790-2, SSPDS/CE, inscrita CPF sob o nº 
775.262.873-53, residente e domiciliado na Rua Monsenhor Assis Feitosa, 
nº 74, Pinto Madeira, Crato/CE. Em petição recebida e devidamente assinada 
por seu procurador jurídico Dr. ROBERTO PEREIRA ANASTACIO, 
OAB/CE nº 31.585, inscrito no CPF sob nº 326.674.183-87, com escritório 
profissional na Rua Monsenhor Silvano de Sousa, nº 190, bairro Sossego, 
nesta cidade, onde reporta-se a “UMA CASA RESIDENCIAL Nº 116, 
sita nesta cidade, encravada na Avenida Perimetral Dom Francisco, com 
esquina com a Rua Monsenhor Assis Feitosa, nº 77, bairro Pinto Madeira, 
com uma área total de 129,50m², contendo as seguintes características: 
limita-se ao NORTE, com a Avenida Perimetral Dom Francisco; ao SUL, 
com a propriedade de Vicente Egnaldo Alves; ao LESTE, com a propriedade 
de Maria Francilda Sousa; e ao OESTE, com a Rua Monsenhor Lima”. 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 (04) dias do mês 
de Fevereiro do ano 2021.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

LOTEAMENTO TERRAS CARIRI SPE LTDA
CNPJ N° 40.458.489/0001-64

Torna público que Requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente - SEMACE a Regulari-
zação de Licença Instalação – LI, para a Atividade 
de Loteamento (Código 07.21) – na Av. Projetada, 
SN – Povoado de Santa Tereza - município de Mis-
são Velha – CE.

ALENCAR & PARENTE MINERAÇÃO LTDA
 CNPJ N° 07.122.743/0002-64

Torna público que requereu à Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente – SEMACE a Licença Prévia e de 
Instalação-LPI para INDÚSTRIA DE BENEFICIAMENTO 
DE MINERAIS (Calcário), localizada no município de Nova 
Olinda-Ceara, no Sítio Massapê, s/n, Alto Vento, Zona 
Rural, CEP 63.165-000.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e instruções de Licenciamento da SEMACE.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 91

AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 015/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que 
a concorrência para contratação de empresa especializada no serviço 
técnico de fiscalização de obra de instalação de usina fotovoltaica 
na unidade do SEST SENAT – B nº 91 – Crato/CE foi considerada 
DESERTA. Informa também que realizará nova sessão de recebimento 
dos envelopes contendo a documentação de habilitação e a proposta 
comercial no dia 05/03/2021, às 09h30min. Para retirada do edital e 
acesso às demais informações, os interessados deverão dirigir-se à 
Unidade do SEST SENAT no endereço Av. Padre Cícero, nº 4.400, São 
José, Crato/CE ou através do e-mail: licitacao.b091@sestsenat.org.br.

Wid Wiron Silva Leite
Presidente da Comissão de Licitação

BRITADOR JOAQUIM ALVES PEREIRA LTDA ME
 CNPJ N° 08.393.896/0001-28

Torna público que requereu à Superintendência Estadual 
do Meio Ambiente – SEMACE a Renovação da Licença 
de Operação para à EXTRAÇÃO E BENEFICIAMENTO 
DE GRANITO, localizada no município de Milagres -Cea-
ra, no Sítio Olho D’Água Cercado, 40, Zona Rural, CEP 
63.250-000. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
da SEMACE. 

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

G M CLINICA ODONTOLÓGICA & SAÚDE
CNPJ: 40.277.423/0001-78

Torna público que requereu à Autarquia do Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte - AMAJU a Licença 
de Operação para Atividade odontológica na cida-
de de Juazeiro do Norte na Rua Catulo da Paixão 
Cearense, N° 175 - sala 2404. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

REGIÃO DO CARIRI, DE 04 A 10 DE FEVEREIRO DE 20208

Samylla Alves

No dia 15 de fevereiro, 
acontecerá o desafio 
de MTB e Trail Run 

em Missão Velha, que este 
ano contará com várias ca-
tegorias nas duas modalida-
des. A prova exige um bom 
preparo físico dos atletas e, 
para fazer bonito e chegar 
ao pódio, ciclistas e corre-
dores estão intensificando 
os treinos e participando de 
competições locais.

De acordo com Willamy 
Brito, um dos organizado-
res do evento, a prova deve-
rá contar com a presença de 
centenas de atletas do Cari-
ri e de outros estados, o que 
deve deixar a disputa acirra-
da. “Essa é a primeira etapa 
do Circuito de Corridas Ge-
opark Araripe, que vai acon-
tecer no Sítio Barreiras, em 
Missão Velha. Atletas de oito 
estados brasileiros já confir-
maram presença no evento, 
que é composto por duas 
modalidades: mountain 
bike e trail run. A disputa 
será emocionante”, comenta 
Willamy Brito.

Rubens Dias vai encarar 
às 12 horas sobre duas rodas. 
“É uma prova de longa dura-
ção. São 12 horas e, para isso, 

tenho feito percursos de sete 
ou oito horas para ir traba-
lhando a resistência. É um 
desafio duro e que exige mui-
ta resistência do atleta. A mi-
nha pretensão é chegar entre 
os cinco primeiros. Para isso, 
nos finais de semana, tenho 
feitos percursos de 150km, 
180 km”, revela Rubens Dias.

A atleta Germana Brito 
também se inscreveu para a 
disputa e está intensifican-
do os treinos. “Já participei 
de etapas como Sprint Dua-
thlon. Já fiz MTB e Trail. Es-
tou ansiosa para essa etapa 

no Sítio Barreiras, em Mis-
são Velha, onde farei Trail 21 
Km, que é o percurso mais 
longo para corrida. Minha 
preparação se dá através de 
fortalecimento (musculação) 
e corridas semanais. Sigo a 
planilha feita pelo meu trei-
nador Nirley Braz. Meu se-
gredo? Levantar e treinar”, 
revela Germana Brito.

O organizador do circui-
to explica que a diversidade 
de categorias busca permitir 
que um maior número de 
atletas participe da competi-
ção. “A ampliação de catego-

rias foi justamente para per-
mitir que o maior número de 
atletas pudesse participar da 
competição. Temos percur-
sos democráticos para per-
mitir que tanto o iniciante 
como também o atleta mais 
experiente possa participar. 
Os participantes serão pre-
miados com medalhas e os 
melhores colocados com tro-
féus”, finaliza.

Mais informações:
Circuito de Corridas 
Geopark Araripe 
(88)99776-5000 

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 001/2020 

O SEST – Serviço Social do Transporte torna público a adjudicação e 
homologação da concorrência nº 001/2020 cujo objeto é selecionar e contratar 
empresa para aquisição de bombas submersíveis para atender a demanda da 
Unidade do SEST SENAT –  B nº 91, em favor da empresa J. G. Vieira Comercial 
e Técnica Ltda – ME, CNPJ 07.201.312/0001-02, no valor total de R$ 6.588,00 
(seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais), no dia 30/01/2020.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 008/2020

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que 
realizará concorrência para selecionar e contratar empresa especializada no 
fornecimento de hipoclorito de cálcio para atender à demanda da Unidade do 
SEST SENAT –  B nº 91, situado na Av. Padre Cícero, nº 4.400, São José, Crato/
CE, cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta 
será no dia 21/02/2020, às 09h30min. Para retirada do edital e acesso 
às demais informações, os interessados deverão dirigir-se à Unidade  no 
endereço supramencionado, das 08hs às 18hs ou através do e-mail licitacao.
b091@sestsenat.org.br.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 007/2020 

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados que 
realizará concorrência para selecionar e contratar empresa especializada no 
fornecimento de lâmpadas LED para atender a demanda da Unidade do SEST 
SENAT –  B nº 91, situado na Av. Padre Cícero, nº 4.400, São José, Crato/CE, 
cujo recebimento dos envelopes contendo a documentação e a proposta será 
no dia 20/02/2020, às 09h30min. Para retirada do edital e acesso às demais 
informações, os interessados deverão dirigir-se à Unidade  no endereço 
supramencionado, das 08hs às 18hs ou através do e-mail licitacao.b091@
sestsenat.org.br.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO EXTRAJUDICIAL

                          Teófilo 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: RITA 
PINHEIRO DE SOUZA DANTAS, do lar, nascida aos 01/01/1960, filha de Antônio Miguel 
de Souza e de Maria Pinheiro de Souza, portadora da cédula de identidade RG sob o 
nº 2007243785-0, SSPDS/CE, inscrita no CPF sob o nº 691.772.953-15, e JOSE CLEZIO 
VIEIRA DANTAS, aposentado, nascido aos 03/12/1958, filho de Raimundo Pereira Dantas 
e de Cícera Vieira Dantas, portador da cédula de identidade RG sob o nº 2016210719-0, 
SSPDS/CE, inscrito no CPF sob o nº 139.768.853-04, brasileiros, casados no regime da 
Comunhão Parcial de Bens, na vigência da Lei 6515/77, residentes e domiciliados na 
Rua Rui Barbosa, nº 400, bairro Muriti, 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, 
384, bairro Muriti, nesta cidade, onde reporta-se a  “UMA ÁREA DE TERRA, encravada  no 
Sítio Pau Seco, desta cidade, com área de 11,026ha, de forma irregular, com as seguintes 
descrições: inicia-se a descrição deste perímetro ao NORTE no ponto MP, de coordenadas 
N 9.205.563,00m e E 459.344,00m, segue confrontando com a estrada dos Poros, por 
uma distância de 40,00m, até o ponto V0, onde deflete-se ao LESTE, de coordenadas N 
9.205.558,00m e E 459.384,00m, confrontando-se com a propriedade de Maria Selma 
de Souza Teles, por uma distância de 2.922,02m, até o ponto V1, onde deflete-se ao 
SUL, de coordenadas N 9.202.654,00m e E 459.708,00m, deste segue confrontando-se 
com o Rio Batateiras, por uma distância de 43,27m, até o ponto V2, onde deflete-se a 
OESTE, de coordenadas N 202.630,00m e E 459.672,00m, deste segue confrontando 
com a propriedade dos herdeiros de Mascarenhas, por uma distância de 60,01m, 
até o ponto onde V3, onde deflete-se ao OESTE, de coordenadas N 9.202.690,00m 
e E 459.672,00m, deste segue confrontando com a propriedade dos herdeiros de 
Mascarenhas, por uma distância de 6,20m, até o ponto onde V4, onde deflete-se ao 
OESTE, de coordenadas N 9.202.692,00m e E 459.667,00m, deste segue confrontando 
com a propriedade dos herdeiros de Mascarenhas, por uma distância de 2.889,85m, 
até o ponto onde V4 teve início essa descrição.”. Sem apresentação ou indicação da 
origem imobiliária nos termos das certidões acostadas, apresentados apenas contratos 
particulares 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 8:00 às 17:00 hs, IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE 
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL, conforme lhe é facultado a legislação correlata, sob pena 
de assim não o fazendo presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados 
pelo autor na inicial.
 Dado e passado nesta Cidade de Crato, Estado do Ceará aos vinte e seis 
(26) dias do mês de Setembro do ano de 2019.

Em Testº_______ da verdade
                                                         

_______________________
Tabelião Público

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 
CNPJ: 06.626.253/0615-33

Torna público que Recebeu da AMASBAR a Regularização de Licença 
de Operação  Nº 0511-01/2019 para o comércio varejista de produtos 
farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, na Rua dos Cariris, Nº 
23 Bairro Centro – Barbalha-CE, CEP: 63180-00. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da AMASBAR.

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A 
CNPJ: 06.626.253/0042-20

Torna pública que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente de 
Juazeiro do Norte – AMAJU a Regularização de Licença de Operação, 
nº 04/2020 – AMAJU/DILAM com validade até 20/01/2023 para o 
comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de 
fórmulas enquadrado em outros empreendimentos comerciais ou 
de prestação de serviços (código 09.04) na cidade de Juazeiro do 
Norte na Av. Padre Cícero, Nº 2555 – Lojas 117/118, Bairro Triângulo. Foi 
determinado o comprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAJU.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 006/2020 

O SEST – Serviço Social do Transporte, comunica aos interessados que realizará 
concorrência para a locação de espaço destinada ao restaurante e lanchonete 
situados no interior da Unidade do SEST SENAT –  B nº 91, localizado na Av. 
Padre Cícero, nº 4.400, São José – Crato/CE, cujo recebimento dos envelopes 
contendo a documentação e a proposta será no dia 27/01/2020, às 09h30min. 
Para retirada do edital e acesso às demais informações, os interessados deverão 
dirigir-se à Unidade  no endereço supramencionado, das 08hs às 18hs ou através 
do e-mail licitacao.b091@sestsenat.org.br.

ASS COMISSÃO DE LICITAÇÃO

Ciclismo e corrida em 
uma única competição

DESAFIO

TENOR DO CARIRI

Últimas

Cantor de ópera prepara 
novos projetos para carreira

Divulgação

reprodução

n SEGURANÇA ELETRÔNICA
n PORTARIA

n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Peça já seu orçamento sem compromisso

Joaquim Júnior

O desejo de possuir um 
microfone, ainda aos seis 
anos de idade, era um sinal 
de que a música teria um 
lugar especial na vida de 
Alyson Andrade. Feito pelo 
avô, conhecido como “Chi-
co Torneiro”, o microfone 
de madeira acompanhou as 
primeiras músicas cantadas 
pelo promissor garoto. Aos 
13 anos, a música sacra/gos-
pel despertou o interesse do 
juazeirense e, aos 16, sentiu 
algo pela música mais lírica, 
ao conhecer a cantora Sarah 
Brightman. Foi aí que come-
çou a caminhada de Alyson 
Andrade, que anos depois 
passou a ser conhecido como 
o “tenor do Cariri”. Agora, 
foca em novos projetos para 
a carreira.

Doutorando em Lin-
guística (UFC), mestre em 
Linguística (UFPB) e espe-
cialista em ensino de língua 
Inglesa (URCA), Alyson 
conta que ainda não é um 
cantor lírico, mas um tenor 
(voz masculina que alcança 
notas mais agudas). Como 
explicou, o canto lírico se 
distingue do popular, basica-
mente, porque veio do canto 
sacro, religioso, enfatizando 
uma tessitura mais aguda 
da voz. “Como sempre gostei 
e pratiquei muito músicas 
de influência lírica desde a 
adolescência, minha voz foi 
se moldando e ganhei uma 
consciência corporal pra mú-
sica, modulando minha voz”, 

comenta, ao dizer que, hoje, 
transita entre músicas popu-
lares e algumas líricas.

Com apresentações desde 
o Teatro Central de Campina 
Grande a programas de TVs, 
em canais como TV Diário, 
TV Verde Vale e Rede Globo, 
Alyson já teve a oportuni-
dade de levar sua voz a mi-
lhões de pessoas. No progra-
ma Caldeirão do Huck, por 
exemplo, ele e o pai, seu Gon-
çalves, apresentaram o nú-
mero do Barbeiro de Sevilha 
– Fígaro. Cantar Ave Maria, 
de Bach/Gounod, na Basílica 
Santuário de Nossa Senhora 
das Dores, em Juazeiro do 
Norte, para milhares de fiéis, 
é uma das lembranças que o 
músico considera mais má-
gicas. “A música tem um im-
pacto profundo e poderoso 
na alma das pessoas. Esse é o 
meu foco: tentar emocionar 
o meu público”, garante.

Entre as inspirações 
estão Pavarotti, Andrea 
Bocelli, Charlotte Church, 
Alessandro Safina, Agnal-
do Rayol, Rinaldo e Liriel. 
Atualmente, Alyson se de-
dica à conclusão do douto-
rado. Ele espera, após esta 
etapa, continuar o projeto 
de um álbum com músi-
cas especiais, mesclando 
o popular com música do 
lírico. “Quero retomar as 
apresentações e o contato 
direto com o público, que 
é a parte mais interessante 
para mim, como artista”. 
Como citou Alyson, ele não 
sente resistência, por parte 

do público, ao canto lírico. 
Pelo contrário, diz que o pú-
blico sempre aprecia e fica 
encantado. Por conta dis-

so, ele 
a c r e -
d i t a 

na necessidade do estilo 
musical ser mais estimula-
do pelas autoridades res-
ponsáveis pela cultura. 

DISPUTA acontecerá no Sítio Barreiras, em Missão Velha

(88)  98121.3576

Divulgação

ALGUNS jogadores, inclusive titulares, já deixaram o elenco


