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Justiça barra golpe dos  
vereadores contra Glêdson
O juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte, Renato Esmeraldo 
Paes, suspendeu o processo de cassação do prefeito Glêdson Bezerra 
(Podemos), que tramitava no Legislativo juazeirense. A decisão também fixa 
uma multa no valor de R$ 500 mil, em desfavor da Câmara Municipal de 

Juazeiro, por cada ato praticado em descumprimento a decisão. O processo 
(001/2021) foi ajuizado pelo ex-policial militar e youtuber João Paulo 
Teixeira Ramos, preso em flagrante nesta segunda-feira (1º), sob a acusação 
de extorquir o vereador Márcio Jóias. POLÍTICA E COLUNA REBATE | PÁG. 3   

EVOLUÇÃO DA PANDEMIA

CARIRI OESTE

Municípios se articulam para comprar vacina russa
POLÍTICA | PÁG. 3   

Cariri é a segunda 
região com mais 

óbitos em 2021
METROPOLITANA | PÁG. 5   
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SE JÁ TIVER a vacina disponível, vamos comprar. 
Temos disposição para adquirir no momento que 
o Estado abrir essa possibilidade de negociação. 
Iremos desenvolver esse trabalho em parceria.  
ZÉ AILTON BRASIL - PREFEITO DE CRATO 

“ “

Opinião

CARTA

Os esforços no combate ao avanço da covid-19 
necessitam ser em conjunto. Como diz o 
ditado, não adianta tampar uma panela e 
destampar outra. Da mesma forma, não 
adianta dez agirem enquanto cem não agem. 
É hora de pensarmos em sociedade para que 
consigamos vencer esta pandemia que já levou 
tantas vidas.

MARIANA FEITOSA, JUAZEIRO DO NORTE
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

A história da humanidade é marca-
da pelo conflito. As conquistas sociais, os 
retrocessos, as disputas e o contraditório 
recheiam as lutas por democracia e eman-
cipação humana. É impossível narrar a his-
tória da humanidade sem corriqueiramente 
ter um leque de contextos em que interesses 
divergentes se encontram. Entretanto, exis-
te - e não por acaso - um discurso e uma 
tentativa de apagamento, como se fosse 
possível, do conflito e do contraditório.  

A democracia não é um novelo de lã, 
macio e que podemos entrelaçar de pontos 
uniformes. Possivelmente, democracia seja 
o inverso: espinhosa e cheia de pontos de-
salinhados. É um equívoco conceitual con-
ceber a democracia sem considerar a reali-
dade e os contextos políticos econômicos, 
culturais e sociais concretos.  

A poesia pode ser construída confor-
me o nosso entendimento e querer. De-
limitamos o tipo de métrica, o conteúdo, 
escolhemos as palavras, enfim, deixamos 
a poesia com nossa feição. Já a democra-

cia não é construída por uma ideia única, 
não é modelada fora da atmosfera da co-
letividade e está longe de ser uma receita 
de padaria, onde basta ter os ingredientes 
exatos, as quantidades específicas e o pre-
paro adequado.  

A vida social é fruto de uma conec-
tividade de aspectos da infraestrutura e 
superestrutura da sociedade. É a partir do 
cruzamento e da complexidade dos aspec-
tos econômicos, culturais e políticos que a 
democracia é gestada. 

 Numa sociedade marcada pela luta 
de classes sociais distintas e antagônicas, 
constatação histórica e social e não uma 
invenção falaciosa da contemporaneidade, 
a democracia refletirá inegavelmente essas 
disputas de narrativas e de poder.  

Portanto, o que seria uma gestão de-
mocrática e participativa? Para os entu-
siastas de compreensão romanceada de 
democracia, em que que os elementos da 
análise não se amparam na realidade ob-
jetiva, mas em idealizações, o caminho da 
gestão democrática e participativa é mar-
cada pela harmonia, pela escuta e o diá-
logo. Para esses o contraditório, o diver-
gente, a oposição, o conflito são elementos 
estranhos à democracia.  

Essa compreensão equivocada de de-
mocracia é disseminada tanto no campo 
da direita como por alguns setores da es-
querda e precisa ser combatida de forma 
frontal, para que os movimentos sociais 
se apropriem do sentido da sua existência 

histórica e política e para que os gestores 
ampliem o seu repertório de entendimen-
to sobre democracia.    

Os mecanismos de controle e participa-
ção social, como os conselhos setoriais, fru-
to da luta por democracia e emancipação 
humana, também podem ser espaços de 
escuta e de diálogo do/entre o Poder Públi-
co e a Sociedade Civil, entretanto, é preciso 
deixar de desvirtuar e romantizar o concei-
to de gestão democrática e participativa. 
Gestão democrática e participativa pressu-
põe mecanismos de controle e participação 
social, o que consequentemente esbarra na 
disputa de narrativas, nas relações de po-
der, no conflito de interesses, no consenso e 
na desconformidade. Descartar essa carac-
terística esboçada na luta de classes é des-
prezar a realidade concreta e construir um 
falso ideário de democracia, que serve para 
calar e atrofiar os mecanismos de controle e 
participação da sociedade.  

Possibilitar que a sociedade civil inter-
fira nos rumos das políticas públicas é um 
dos intentos que norteiam os princípios 
de uma gestão democrática e participati-
va, e parir essa realidade não é algo har-
monioso e simples. É um quebra-cabeça 
de uma matemática social que nunca es-
barra numa conta exata.   

Gestão democrática é acolher o diver-
gente sem colocar cabrestos. É aprofundar 
o conflito de ideias para nascer uma nova 
realidade.   A democracia não é um roman-
ce que a gente escreve como quer. 

DEMOCRACIA SEM CONFLITO, EXISTE?   DEMOCRACIA SEM CONFLITO, EXISTE?   
Alexandre Lucas

EDITORIAL

Quem poderia imaginar que 
depois do primeiro caso de co-
vid-19, no Cariri e no Brasil, esta-
ríamos vivendo um período tão 
assombroso como o atual, com 
mais de 250 mil vidas perdidas 
para um vírus? No começo, ape-
nas especialistas poderiam de-
cretar o cenário atual, mas, logo 
após as primeiras falas e poucas 
atitudes do presidente da Repú-
blica, não seria difícil a pessoas 
comuns imaginar o atual contex-
to. Um dos principais resultados 
da inoperância estatal é a quan-
tidade ínfima de pessoas vacina-
das contra a covid-19. 

Vivemos esta situação preo-
cupante por dois motivos prin-
cipais. O primeiro diz respeito à 
teimosia dos brasileiros em não 

cumprir as medidas de preven-
ção contra o vírus. O outro fator 
está relacionado a uma sucessão 
de erros que se multiplicaram tal 
qual um vírus desde o início da 
pandemia. O novo coronavírus 
deveria ter sido combatido tec-
nicamente, com base na ciência. 
Mas o que se viu foi uma guerra 
ideológica.

Enquanto o Governo propa-
lava um tratamento precoce sem 
comprovação científica, com 
milhões de comprimidos sem 
serventia comprados por viés 
ideológico, agora vivemos às 
voltas com a falta de uma vacina 
eficiente. As quantidades dispo-
níveis atualmente são pequenas 
diante da necessidade de uma 
vacinação em massa. Numa re-

gião como o Cariri, com pouco 
mais de um milhão de habitan-
tes, menos de 5% - ou quase 30 
mil pessoas - foram imunizadas. 

O cenário vindouro é ainda 
mais aterrador. Cientistas indi-
cam que a sucessão de eventos 
sazonais, como eleições, festas 
de fim de ano, carnaval e semana 
santa, devem agravar substan-
cialmente o quadro da pandemia 
no Brasil. Atualmente, o Cariri se 
vê diante do crescimento de ca-
sos. Diferente de um ano atrás, o 
coronavírus se alastra em todo o 
território cearense, com todos os 
municípios do Cariri e quase to-
dos do Ceará em níveis de alerta 
Alto e Altíssimo. 

Diante da inoperância do Go-
verno Federal, é preciso que não 

somente governadores estadu-
ais, mas prefeitos se unam em 
uma frente pela busca de imuni-
zantes. Sem cunho ideológico, é 
urgente que a maior quantidade 
de vacinas postas no mercado 
sejam trazidas para os caririen-
ses, em um efeito coletivo para 
imunizar a nossa população. En-
quanto isso não acontece, ainda 
temos que apelar, em pleno 2021, 
para a manutenção das medidas 
de prevenção: você usa másca-
ras? Higieniza as mãos? Protege 
quem ama para poder continuar 
convivendo com esta pessoa por 
muitos e muitos anos? As indica-
ções precisam ser seguidas, sob 
pena de permanecermos nessa 
situação pandêmica ainda por 
um bom tempo. 

VACINA:  UMA  NECESSIDADE  URGENTE
Atualmente, o Cariri 

se vê diante do 
aumento da covid. 

Diferente de um ano 
atrás, o coronavírus 

se alastra em 
todo o território 

cearense, com todos 
os municípios do 

Cariri e quase todos 
do Ceará em níveis 

de alerta Alto e 
Altíssimo.

PEDAGOGO, ARTISTA-
EDUCADOR

NESTA PANDEMIA, A 
QUEM RECORRER?

(Salmos 46.1-11)
É mais que natural que todas as pessoas projetem suas vidas para muitos anos. 

E é exatamente o que todos nós temos feito no decorrer da nossa existência. Planeja-
mos a vida profissional, sentimental, familiar etc. Milhares de jovens estudantes fazem 
contato com empresas e universidades no exterior e sonham trabalhar ou estudar nou-
tros países. Quantas cirurgias agendadas são canceladas em muitos hospitais? Estes e 
milhares de outros planos semelhantes tiveram que ser abortados devido à chegada 
do Covid19 em nosso país, como em todo o mundo. Não é nada agradável os milhares 
de noivos fazerem planos de contraírem núpcias e programarem todo cerimonial, ou 
milhares de casais adquirirem pacotes de viagens e se verem obrigados a suspenderem 
tudo e se confinarem em suas casas, se isolando a fim de protegerem contra o coronaví-
rus, que tem se alastrado por todo o mundo e está fazendo vítimas em todas as nações.

Tamanha calamidade marca o século em todos os sentidos. Com certeza que, 
depois desta pandemia, nada mais será como antes. Aliás, muita coisa já começou 
a mudar, como a valorização da vida, o amor ao próximo, a distribuição de alimentos 
entre os mais carentes. Os noticiários já publicaram que os rios, lagos, matas, natu-
reza, enfim, já se mostram diferentes. Parece que o Covid19 está nivelando a todos. 
Certamente que as pessoas, famílias, empresas, igrejas, instituições serão repensadas. 
Muita coisa ainda há de acontecer que deverá mudar as estruturas da sociedade.

Mas, diante do momento em que vive toda a população mundial, esperamos 
mesmo que muitas lições sejam aprendidas por todos nós. Por exemplo:

Calamidades acontecem. Sim, tragédias, catástrofes, acidentes, terremotos, ma-
remotos, guerras, holocaustos, doenças, pragas, mortes e até pandemias. São os tem-
pos de adversidades que sobrevêm aos homens – o que não é de hoje, acontecem há 
milênios como resultado da queda do homem no Éden. As consequências do pecado 
abrangem toda criação e todos os homens. Deus incumbiu o homem de administrar e 
dominar sobre a Terra (Genesis 1.28-30), porem ele tem demonstrado incompetência 
e péssima mordomia. E as consequências chegam.

Devemos nos preparar para os dias maus. Os planos dos homens abrangem tudo, 
menos os dias adversos. As pessoas acham que os dias difíceis só acontecem na vida dos 
outros. Devemos entender que imprevistos acontecem. E, quando acontecer, o que fazer? 
A população mundial está vivendo dias maus, dias que jamais esperávamos viver. Comér-
cio fechado, cidades e estradas vazias, as pessoas confinadas em casa, parentes separa-
dos, impossibilitados de se visitarem, enfim. Clima apocalíptico. O que fazer nestes dias?

Jamais devemos ignorar a existência de Deus, mas reconhecer que Ele é soberano 
na criação e sustentação do mundo. Quantos homens se acham prepotentes, sabedo-
res de tudo, individualistas, vivendo como se Deus não existisse? Quando vem a cala-
midade é que eles percebem sua fraqueza, impotência, insignificância. Infelizmente, 
as lições de vida são amargas e custam alto preço. 

O que fazer e a quem devemos recorrer neste momento de pandemia? Se deixar 
dominar pelo medo, desespero, pavor? Buscar ajuda nas pessoas, nos políticos, na re-
ligião, na economia? Com certeza não, pois todos estão sob o mesmo risco e perigo. O 
que fazer, então?

O salmista afirma: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente 
na adversidade. Por isso, não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no 
coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos 
pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o Santo Lugar onde habita 
o Altíssimo. Deus nela está! Não será abalada! Deus vem em seu auxílio desde o romper da 
manhã. Nações se agitam, reinos se abalam; ele ergue a voz, e a terra se derrete. O Senhor 
dos Exércitos está conosco; o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham! Vejam as obras 
do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra; 
quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. “Parem de lutar! Saibam 
que eu sou Deus! Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra”. O Senhor dos Exér-
citos está conosco; o Deus de Jacó é a nossa torre segura (Salmos 46.1-11).

Sim, o Senhor Criador e sustentador de todas as coisas, Ele só possui o controle de 
todas as coisas e somente nele podemos confiar e descansar.

Deus abençoe!
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 Luan Moura

A Associação dos Mu-
nicípios do Cariri 
Oeste (Amcoeste) 

solicitará proposta comer-
cial para aquisição de 150 
mil doses da vacina russa 
Sputnik V, produzida pelo 
The Gamaleya Center e 
Russia Direct Investiment 
Fund (RDIF), e distribuí-
da pela TMT Globalpharm 
LTD. O documento deve 
ser enviado nesta terça-feira 
(02) e, caso seja efetivada a 
comercialização, as doses 
serão aplicadas em pessoas 
de grupos prioritários dos 
11 municípios caririenses fi-
liados à Amcoeste:  Assaré, 
Araripe, Antonina do Nor-
te, Altaneira, Campos Sales, 
Crato, Potengi, Santana do 
Cariri, Salitre, Tarrafas e 
Nova Olinda. 

Segundo o presidente 
da associação, Ítalo Brito, 
a ideia é conseguir, o mais 
rápido possível, o maior nú-
mero de doses para imuni-
zar inicialmente os grupos 
prioritários da região, que 
tem em torno de 300 mil 
habitantes. O pedido une o 
Cariri Oeste a outros muni-
cípios e estados brasileiros 
que têm procurado a vacina 
russa, após a maioria dos 
ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF) decidir, 
no dia 23 de fevereiro, que 
estados e municípios podem 
comprar diretamente imu-
nizantes contra a covid-19, 
caso haja descumprimento 

do Plano Nacional de Vaci-
nação pelo governo federal. 
A expectativa pela aquisição 
ganhou força e gestores es-
taduais e municipais têm se 
organizado para buscar va-
cina diretamente. 

O governador do Ceará, 
Camilo Santana, faz par-
te de uma das frentes que 
buscam a compra direta 
do imunizante. No último 
sábado (28), ele escreveu 
em suas redes sociais que 
visitará o laboratório que 
representa a vacina Sput-
nik V, em Brasília, com o 
intuito de discutir a possível 
aquisição direta do produto. 

Segundo o prefeito do Cra-
to, José Ailton Brasil (PT), o 
Município já vem se prepa-
rando para essa finalidade, 
contudo todos esses proce-
dimentos serão realizados 
conforme as diretrizes ado-
tadas pelo Estado. Ele conta 
que, com essa liberação pelo 
Supremo, poderá haver uma 
aceleração no processo de 
imunização da população, 
já que os estados e os muni-
cípios terão uma oportuni-
dade maior para adquirir o 
medicamento. “Se por acaso 
já tiver a vacina disponível, 
vamos comprar. Temos a 
disposição para adquirir 

no momento que o Estado 
abrir essa possibilidade de 
negociação também, porque 
iremos desenvolver esse tra-
balho em parceria”, afirma 
Zé Ailton.

Embora não faça parte 
da Amcoeste, o prefeito de 
Juazeiro do Norte, Glêdson 
Bezerra, disse que também 
já autorizou a Secretaria de 
Saúde do Município a fazer 
um levantamento de valo-
res e disposição do imuni-
zante no mercado. Glêdson 
afirmou que a compra deve 
acontecer em consonância 
com os governos do Estado 
e Federal. 

Victor Nogueira – Especial para o JC

O ex-policial militar 
João Paulo Teixeira, de 39 
anos, foi preso em flagran-
te, nesta segunda-feira (1), 
pelo crime de extorsão. O 
denunciante foi o vereador 
Márcio Jóias (PTB), que 
acusa o ex-PM de ameaças 
em troca da não divulgação 
de denúncias que poderiam 
afastá-lo do cargo na Câ-
mara Municipal. A captu-
ra aconteceu por volta das 
12h30, enquanto o suspei-
to saía de um imóvel per-
tencente ao parlamentar, 
que está localizado na Rua 
São Francisco, no centro 
da cidade. No momento da 
prisão, ele estava com um 
valor de R$ 7 mil em um dos 
bolsos, que supostamente 
pertenceria ao vereador.  

João Paulo, que tem 
um canal no YouTube, foi 
levado por uma patrulha 
da Força Tática para a 20ª 
Delegacia Regional de Po-
lícia Civil. Em depoimen-
to, o acusado não soube 
explicar a procedência do 
dinheiro que carregava e 
tampouco deu explicações 
claras sobre a origem. 
Segundo o Tenente Lin-
demberg, Comandante da 
Subagência de Inteligência 
do 2º Batalhão da Polícia 
Militar, caso a prática do 
crime seja constatada, o 

ex-PM poderá ser conde-
nado à reclusão por um pe-
ríodo de quatro a seis anos. 
“Tudo indica que ele real-
mente fique preso”, disse. 

Não é o primeiro
João Paulo é acusado 

também de ter cometido 
crimes de Ameaça (Art. 
147), Lesão Corporal (Art. 
129), Dano (Art. 163), Re-
ceptação (Art. 180) e vio-
lência doméstica (Art. 7). 
“Temos vários procedimen-
tos contra ele”, afirmou o 
Tenente Lindemberg. 

Acusações
Recentemente, João 

Paulo entrou com uma ação 
popular junto ao Poder 
Legislativo denunciando 
o prefeito Glêdson Bezer-

ra (Podemos). A denúncia 
chegou a ser recebida pela 
Câmara Municipal. Porém, 
por decisão da Justiça, a 
iniciativa foi suspensa. O 
ex-PM foi afastado do cargo 
após ter sido “Julgado Inca-
paz” pela corporação e, ago-
ra, aguarda o procedimento 
que deve ser encaminhado 
para a Controladoria de 
Gestão e Disciplina da Polí-
cia Militar.

Atualmente, João Paulo 
é ativista político e grande 
defensor do Presidente da 
República Jair Bolsonaro 
(sem partido). Ele possui um 
canal no YouTube chamado 
“O Mito da Denúncia”. Lá, 
ele costuma apresentar de-
núncias do dia a dia, que na 
maioria dos casos envolve o 
campo político.  

O PRESIDENTE Darlan teme sair humilhado 
desse processo judicial que barrou qualquer 
pretensão da Câmara de avançar com a 
Comissão Processante contra Glêdson Bezerra.

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Darlan sofre derrotas humilhantes
O presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Darlan Lobo, sofreu, nesta 
segunda (1°), uma humilhação sem precedentes, que pode custar seu cargo: o juiz da 
3ª Vara Cível da Comarca de Juazeiro do Norte, Renato Esmeraldo Paes, suspendeu o 
processo de cassação que tramitava no Legislativo contra o prefeito Glêdson Bezerra. 
Alegou que “pela razões expostas, defiro o pedido de tutela provisória de urgência 
antecipada formulado na inicial para determinar a suspensão do processo de cassação 
N° 001/2021. Ajuizado por João Paulo Teixeira Ramos, em desfavor da parte autora e 
em trâmite na Câmara de Juazeiro do Norte, bem como de todos os atos praticados 
no seu curso a partir da formação da comissão processante, até o julgamento final 
do mérito da presente ação”, escreve o juiz Renato Esmeraldo Paes. É uma decisão 
peremptória que desmoraliza as pretensões do presidente Darlan Lobo, de decretar o 
impeachment do prefeito Glêdson Bezerra.

Multa desestimula Darlan a chiar
A sentença do juiz Renato Esmeraldo Paes é ainda mais dura: “Fixa uma multa no valor 
de R$ 500 mil, em desfavor da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte (CE), por cada 
ato praticado em descumprimento da decisão” de suspender qualquer movimento 
para impulsionar a cassação do prefeito Glêdson Bezerra. O presidente Darlan Lobo 
ficou tonto com a resolução aprovada pelo Judiciário juazeirense. Sua liderança passou 
a ser contestada internamente dentro da Câmara. O desgaste do Legislativo com a 
sociedade não para de crescer. Darlan Lobo tem sido criticado abertamente pelos 
vereadores, que justificam que ele está “cego de vingança” e que o melhor era Darlan 
renunciar à presidência da Câmara.

Extorsão de autor da denúncia
Na decisão do juiz Renato Esmeraldo Paes, o presidente Darlan Lobo e seus fiéis aliados, 
que buscam cargos na prefeitura de Juazeiro do Norte, estão com as mãos na cabeça. 
Não sabem como se sair dessa crise que estão envoltos.  Resolveram emparedar 
o prefeito Glêdson Bezerra e, na verdade, estão correndo riscos de perderem seus 
mandatos. A pressa em cassar Glêdson, com menos de 60 dias de mandato, tem se 
mostrado um erro e os vereadores cobram esse equívoco de Darlan Lobo. Intimidado, 
Darlan sofreu nesta segunda (1°) outro golpe. O autor da denúncia contra o prefeito 
Glêdson, o ex-policial militar e dublê de youtuber, João Paulo Ramos, foi preso em 
flagrante por extorsão. Queria tomar R$12 mil do vereador Márcio Jóias. A repercussão 
da prisão é avassaladora na Câmara. Agora, João Paulo, que é homem de confiança de 
Darlan, compromete o presidente do Legislativo nesse escândalo. João Paulo ameaça, 
se não for solto logo, abrir a boca e contar todos os detalhes da operação armada 
dentro do Legislativo, com sua participação direta, para cassar Glêdson Bezerra. João 
Paulo confessa que receberia benefícios diretamente da presidência, fato negado por 
Darlan Lobo. Com tantos detalhes, está ficando insustentável a permanência de Darlan 
Lobo na presidência da Câmara.   

Capitão Vieira sonha ser prefeito
Impaciente com a demora do presidente da Câmara, Darlan Lobo, em negociar com o 
prefeito Glêdson Bezerra, o vereador Capitão Vieira Neto quer tomar a frente e liderar 
o processo de enfrentamento ao Executivo. Convencido que Glêdson não irá ceder às 
investidas e ameaças dos vereadores que querem cargos e benesses na prefeitura de 
Juazeiro, Capitão Vieira acredita que a solução é tirar Glêdson Bezerra da Prefeitura 
antes de junho. No núcleo duro da Câmara – um grupo de seis vereadores mais 
influentes – Vieira já tem o apoio suficiente para descartar Darlan da presidência. Mais 
um problema para Darlan, que já deu o ultimato: fica até o fim ou rompe, e sai atirando, 
levando consigo o próprio Capitão Vieira, os seis vereadores que querem traí-lo e outros 
que votaram nele para se reeleger presidente. Darlan Lobo afirma dispor de provas para 
incendiar a Câmara de Juazeiro. Está disposto a duelar com Capitão Vieira e seus traíras, 
como ele chama o grupo dos seis que estão defendendo o seu afastamento.

Confronto de estratégias na Câmara
O presidente Darlan teme sair humilhado desse processo judicial que barrou qualquer 
pretensão da Câmara de avançar com a Comissão Processante, visando decretar o 
impeachment de Glêdson Bezerra. Dedica toda a sua energia a encontrar uma saída 
nesse caso. Capitão  Vieira pensa diferente. Prefere estimular na instalação de novas 
CPIs para apressar a cassação do prefeito. Não se incomoda em derrubar quem 
estiver pela frente, nesse caso específico, quer tirar Darlan Lobo do caminho e assumir 
o comando da Câmara. Tem dito ao grupo dos seis que quando Glêdson Bezerra for 
defenestrado por eles e Giovanni Sampaio não assumir, o cargo tem de ser dele. Nunca 
de Darlan Lobo, pois com seu histórico, demoraria poucos dias, antes de ir para a cadeia. 
Capitão Vieira não estica a conversa sobre essa sua opinião. Contudo, a relação dele 
com Darlan Lobo é tensa.

Giovanni não assume Prefeitura
Consciente do esquema em curso para derrubar o prefeito Glêdson Bezerra, o vice-
prefeito Giovanni Sampaio se antecipou e garantiu: não assumo. Giovanni disse que 
não renuncia, mas vai recorrer à  Justiça para garantir sua vontade de não chegar ao 
poder por meio de um golpe. Com a atitude, Giovanni antecipa à Justiça o risco que 
corre Glêdson e o nível em que está a discussão política entre Executivo e Legislativo 
em Juazeiro do Norte. Na Câmara, a expectativa aumenta diante da possibilidade do 
presidente da Casa virar prefeito. A imoralidade é pública: Capitão Vieira já negocia 
cargos com sua base de apoio. Por sua vez, Darlan garante que só cai “atirando” e 
ameaça entregar o esquema do golpe. O Ministério Público e a Justiça estão avisados.

Governador Camilo Santana tem uma certeza: seu projeto de ser senador, 
independente da vontade dos FGs, passa necessariamente pelo controle da 
pandemia da covid.

Se a covid não estiver sob controle, Camilo fica no Governo até o último dia de 
mandato cuidando dos cearenses.

Caso isso ocorra, o Governador pretende eleger dois deputados federais bem 
próximos, e essa eleição tem o aval do senador Cid Gomes.

Na crise do Balneário do Caldas, em Barbalha, o principal acusado pelas demissões 
é o atual administrador Bosco Sá. Ele assina a falência do clube.

Para se defender, Bosco aponta as muitas cortesias distribuídas na gestão do 
prefeito Argemiro como causa do problema. Ninguém engoliu.

Para completar a semana em Barbalha, a secretária de Saúde, Janini Rosas, 
entregou o cargo. É a primeira baixa no governo Guilherme.

Nem a Prefeitura, nem a secretária se manifestaram sobre a exoneração. As 
especulações aumentam sem uma posição oficial.

 No Crato, o médico e ex-candidato a prefeito, Dr. Aloísio Brasil, acusa a atual gestão 
do prefeito Zé Ailton de perseguição e intimidação.

 Dr. Aloísio usou as redes sociais para dizer que teve telefones clonados e que são 
constantes as ligações para sua clínica perguntando se ele está.

 Principal opositor da atual gestão, Dr. Aloísio disse ter recorrido a Polícia para 
investigar os casos. Tudo foi registrado em um B.O.

Desculpe a ignorância, depois da prisão do ex-policial João Paulo por extorsão, 
autor da denúncia, só sobrou para a Câmara de Juazeiro pedir perdão ao prefeito 
Gledson Bezerra por querer cassá-lo?

DEMISSÕES DESGASTAM GUILHERME
 Foco das maiores críticas durante o ano de 2020, período eleitoral, o Balneário do 

Caldas, em Barbalha, voltou às discussões políticas. A oposição, hoje situação e 
base de apoio do prefeito Guilherme Saraiva, alardeava o “abandono” do balneário 
e o descaso com os funcionários, que estariam recebendo salários constantemente 
com atrasos. O problema é que ao assumir o comando do Caldas, em apenas dois 

meses, o balneário já anunciou a demissão de 25 funcionários e a redução em 50% 
dos serviços do Hotel das Fontes, pertencente ao balneário. Diferente do passado, 

o vice-prefeito Vevé Siqueira mudou o discurso: na campanha garantia que não 
haveria demissões e as demissões aconteceram

DISSE ME DISSE

Política

Leia rápido
Vereadores de Barbalha aprovaram 
a participação da deputada 
bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) 
em sessão da Câmara Municipal. A 
parlamentar também foi convidada 
para participar de reunião na Câmara 
de Juazeiro do Norte. A deputada é 
acusada de espalhar notícias falsas. 
Na semana passada, o Conselho 
de Ética da Câmara dos Deputados 
arquivou uma representação que 
denunciava quebra de decoro 
parlamentar, feita contra ela pelo 
próprio PSL.

A Secretaria de Saúde do Ceará 
recomendou a adoção de medidas 
mais rígidas contra a covid-19 em 
algumas cidades do Cariri. São os 
casos de cidades que estão com 
o nível de alerta em Altíssimo. As 
recomendações servem para 170 
municípios caririenes. Apenas 14 
estavam fora da lista por estarem em 
nível moderado, oito das quais são 
do Cariri: Antonina do Norte, Assaré, 
Aurora, Caririaçu, Farias Brito, Lavras 
da Mangabeira, Potengi e Santana 
do Cariri. As demais cidades do Cariri 
estão em níveis Alto ou Altíssimo.

Municípios da região, como 
Juazeiro do Norte, monitoram 
o cenário pandêmico mediante 
acompanhamento de notificações, 
casos e óbitos por causa da covid-19. 
Das medidas rígidas recomendadas 
pela Secretaria de Saúde do Ceará, 
Juazeiro do Norte apenas não segue 
a adoção de barreiras sanitárias, 
segundo relato da secretária de Saúde 
juazeirense, Francimones Rolim. o 
Município registra atualmente uma 
média de 26 casos por dia.

Crato e Lavras da Mangabeira 
estão em um grupo de 12 municípios 
cearenses prejudicados com a 
paralisação da Operação Carro-Pipa 
no Ceará. As ações são responsáveis 
por levar água potável às regiões 
rurais do Semiárido. O Sindicato dos 
Pipeiros do Ceará afirma que 350 
trabalhadores foram prejudicados, 
além, principalmente, das famílias que 
receberiam a água potável. 

Divulgação

POSSIBILIDADE de compra das vacinas é uma das primeiras ações conjuntas da Amcoeste

Municípios do Cariri Oeste se 
articulam para comprar Sputnik

VACINA RUSSA

Ex-policial é preso por extorsão
contra o vereador Márcio Jóias

JUAZEIRO 

Divulgação

JOÃO Paulo é dono do canal O MIto da Denúncia, no YouTube
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Ganhando tempo, fazendo publicidade
Todo início de gestão é assim: fazer média, publicidade gratuita e ganhar 
tempo. Visitar equipamentos públicos, ruas esburacadas e estradas intra-
fegáveis fazem parte das agendas dos novos prefeitos. O problema é que, 
na maioria dos casos, não há soluções a longo prazo e o paliativo vira alvo 
de novas críticas. Recentemente, os prefeitos de Milagres, Cícero Figueire-
do, e de Salitre, Dodó de Neoclides, não resistiram a possibilidade e foram 
‘in loco’ a locais com esses problemas, como se fossem novidades. Figueire-
do apareceu nos conjuntos Minha Casa, Minha Vida e Habott II, cujas águas 
prejudicam dois equipamentos públicos; enquanto Dodó foi às comuni-
dades rurais de Água Branca e Açude Novo ver as condições das estradas. 
Fotos, encontros e muita publicidade. Nas verdade, os dois já conhecem 
bem os problemas e precisavam ser mais céleres na resolução. Cansam a 
população com estratégias baratas.

Diminuindo salários
O Prefeito de Assaré, Libório Leite, adotou uma atitude que virou moda en-
tre os ex-prefeitos no início da crise econômica em 2017. Libório anunciou 
a diminuição de salários e diárias dele e dos secretários. O projeto de lei, 
anunciado na última semana, diminuiu os valores das diárias em viagens 
feitas por ele à Brasília, de R$ 1,1 mil para R$ 900 reais. Para Fortaleza, o 
valor caiu de R$ 900 reais para R$ 500 reais. Na remuneração, Libório re-
duziu os salários dos secretários de R$ 7,5 mil para R$5,6 mil. Para os ad-
vogados, a remuneração cai de R$ 3 mil para R$ 2,5 mil. A proposta foi 
encaminhada à Câmara e foi aprovada no dia 19. Na prática, a economia é 
irrisória, ficando apenas o ganho de imagem. Para não se tornar mais uma 
medida populista, a gestão precisa apresentar um plano para aumentar a 
arrecadação e a diminuição de outros gastos.

Denúncia improcedente
A oposição de Altaneira está perplexa com o parecer do promotor eleitoral 
Daniel Ferreira de Lira, pela improcedência das denúncias contra o prefeito 
reeleito Dariomar Rodrigues. Segundo a ação eleitoral, Dariomar teria con-
tratado temporariamente, com fins eleitorais, mais de 500 servidores du-
rante o ano eleitoral. Apesar dos contratos significarem provas, o promotor 
alegou que seria “necessário demonstrar cabalmente o vínculo entre essas 
nomeações e a sua influência sobre o pleito eleitoral”. Fora os contratos em 
período vedado pela lei, foram apresentados provas de reuniões com esses 
servidores, onde era pedido o engajamento em favor do prefeito candidato 
à reeleição. Para a Promotoria, tudo sem consistência. A base para o pare-
cer foram os depoimentos dos contratados que disseram não terem sido 
forçados. A pergunta é: quem diria o contrário?

Estratégia “Tiro no pé”
Uma denúncia em Santana do Cariri promete revelar a face da política 
local. O vereador Arclebio Dias e outros quatro parlamentares do MDB – 
Cristiane Cabral, Danilo Leite, Gildo Lopes e Tainá Feitosa – denunciaram 
o abandono das máquinas doadas pelo Programa de Aceleração do Cres-
cimento (PAC) ao Município. Segundo eles, as máquinas deveriam estar 
trabalhando na recuperação de estradas. O problema é que a denúncia 
atinge em cheio o ex-prefeito Pedro Henrique, principal responsável pelo 
abandono. A atual gestão do prefeito Samuel Garcia garante que herdou 
a situação da gestão anterior, junto com um rombo que inviabiliza a recu-
peração das máquinas. Os vereadores que fazem a denúncia defendiam a 
ex-gestão. Agora, a base do prefeito Dr. Samuel quer a apuração das res-
ponsabilidades pelo abandono. Vai cair no colo de Pedro Henrique.

Medicando no banheiro
Parece brincadeira, mas é verdade: pacientes do Caps de Caririaçu são me-
dicados no banheiro, por falta de espaços destinados ao ambulatório. A 
denúncia foi feita pelos vereadores Ailton da Miragem, Adriana Calixto e 
Cícero de Beta, todos do PSD e da oposição ao prefeito Edmilson Leite. A 
visita ao local, no dia 22, rendeu outras denúncias como ausência de paga-
mento de adicional de insalubridade e periculosidade, além de alimentos 
para servidores e pacientes. A direção do equipamento garante que, desde 
do início da pandemia, não recebe recursos. Os vereadores garantem que 
os recursos chegaram e agora querem saber onde foram parar. O prefeito 
Edmilson e a Secretaria de Saúde não se posicionaram sobre o assunto, 
que foi parar na sessão da Câmara do dia 24. A oposição articula a instala-
ção de uma CPI para investigar o destino dos recursos.

Enquanto isso...
... Outro município caririense que espera por uma definição eleitoral é Barro. 
Lá o prefeito reeleito Marquinélio Tavares é um dos quatro cearenses defe-
ridos com recurso. Marquinélio se mantém no cargo, mas pode ver o jogo 
virar a qualquer momento. A dúvida atrapalha a gestão e as discussões na 
Câmara. A indecisão é combustível para a oposição.

... Marquinélio enfrenta processo eleitoral questionando sua elegibilidade. 
No recurso que tramita no TSE, é citada decisão da Câmara que cassou o 
mandato por crimes de corrupção e improbidade. Marquinélio se segura na 
decisão de primeira instância que suspendeu o resultado da Câmara; mas 
no Tribunal de Justiça do Estado a cassação foi confirmada.

... Em Tarrafas, o problema das estradas que estão sem manutenção che-
gou ao ponto da população fazer cota para viabilizar a recuperação. Nas 
redes sociais, o caso do sítio Boa Vista foi destacado com imagens da má-
quina fazendo os reparos. A comunidade fica a 20 km da sede e estava 
ficando isolada por falta de manutenção na estrada.

... Reeleito, o prefeito de Tarrafas, Tertuliano Candido, conhecido como 
Taiano, é investigado por corrupção, formação de quadrilha e teve pedido 
de afastamento na primeira gestão. O Ministério Público do Estado chegou 
a pedir ressarcimento aos cofres públicos, mas o processo não foi concluí-
do. Talvez, aí, a explicação para a falta de dinheiro para as obras.

AINDA SEM DEFINIÇÃO
Continua sem definição a situação política eleitoral em Missão Velha. O 

prefeito eleito, Washington Fechine, acabou tendo o diploma cassa-
do, mas espera recurso ser jugado no TSE; enquanto a presidenta da 

Câmara, Dona Nazinha, governa sem qualquer protagonismo o Poder 
Executivo. O Município segue sem definição administrativa para o futuro 

e para o presente, com relação, por exemplo, a pandemia da covid-19. 
A população não sabe quando será realizada a nova eleição ou se terá 
nova eleição. Nos bastidores, além dos apoiadores de Washington ga-
rantirem que ele voltará ao cargo, dizem que, em caso de nova eleição, 
ele será novamente candidato. Se existir a brecha jurídica, a tendência 
é que Missão Velha continue nas mãos de Dona Nazinha, ou seja, sem 
rumo. Na oposição, a confiança é de vitória no TSE e nas urnas. Será?

Luan Moura

A Câmara Municipal 
de Altaneira apreci-
ou, na semana pass-

ada, o Projeto de Lei Nº 
03/2021, que trata sobre a 
implementação de um pro-
grama de combate a infor-
mações falsas divulgadas 
na internet. Elaborado pela 
vereadora Rafaela Gonçal-
ves (PT), a iniciativa busca 
conscientizar a população 
altaneirense, por meio de 
palestras e seminários que 
mostrem a importância de 
combater a desinformação. 
A propagação de fake news 
é ainda mais frequente du-
rante o período eleitoral, 
com a criação de perfis fal-
sos na internet ou em for-
mato impresso, para atacar 
a vida pessoal ou profissio-
nal dos opositores.

 Com o avanço das tecno-
logias, as informações falsas 
propagadas em panfletos e 
em jornais produzidos espe-
cialmente durante o período 
eleitoral - cujo intuito é pre-
judicar adversários políticos 
-  ganharam novos formatos, 
migrando para redes sociais 
como Facebook, Instagram e 
Twitter. A parlamentar que 
propôs o projeto na Câma-
ra de Altaneira conta que já 
foi testemunha de situação 
em que pessoas de Altaneira 
sofreram ataques recorren-
tes. “Estavam criando perfis 
com o objetivo de manchar 
a vida das pessoas, algumas 
conotações políticas ou da 
vida social e também insti-
tucionais”, explica.

Uma das vítimas foi o 
advogado Soares, que no 
ano de 2016, às vésperas 
das eleições, teve sua car-
reira profissional atacada, 
em publicação pejorativa 
no Facebook, por um per-
fil chamado Katy Kelly. O 
advogado entrou com o 
processo de indenização 
e várias pessoas foram ju-
dicializadas. “Adversários 
passaram a compartilhar 
e comentar postagens, boa 
parte delas falsas. Na épo-
ca, adverti que as pessoas 
poderiam ser responsabili-
zadas civil e criminalmen-
te. Na sequência, o perfil 
falso fez uma postagem 
ofensiva contra a minha, 

com ataques pessoais e pro-
fissionalmente”, explica. O 
advogado ajuizou uma série 
de ações contra o Facebook 
e o perfil foi excluído da 
rede. Além disso, segundo 
Soares, foram mais de 50 
condenações de pessoas 
que comentaram e compar-
tilharam as postagens.

 Entre as ações do PL, 
busca-se seguir um calendá-
rio no Município, a partir do 
mês de setembro, que ante-
cede às campanhas, para di-
scutir as consequência não 
apenas para quem produz 
o conteúdo, mas para os 
que sofrem com os danos. O 
tema será levado às escolas 
e repartições públicas, jun-

to às secretarias de Cultura, 
Educação, Saúde e de Ad-
ministração do Município. 
Para a parlamentar, a boa 
aceitação do projeto pela 
população mostra que há 
uma boa expectativa para 
seu desenvolvimento. “Es-
tamos nos dispondo para 
participar de debates. En-
tendemos a importância de 
um programa de combate 
à disseminação das notícias 
falsas, porque o ambiente 
virtual não pode ser uma 
terra sem lei”, afirma. O PL 
já foi apresentado em ple-
nário e, agora, tramita na 
Comissão Permanente, que 
é responsável pela constitu-
cionalidade do projeto.  

Divulgação

VEREADORA quer conscientizar a população sobre o perigo das informações falsas 

Projeto pretende combater a
divulgação de notícias falsas

CÂMARA DE ALTANEIRA

MUNICÍPIOS seguem orientação 
do Estado na luta contra covid-19

Leia rápido
O deputado federal juazeirense 
Pedro Bezerra foi mantido na 
presidência estadual do PTB. 
O presidente nacional da sigla, 
Roberto Jefferson, havia prometido 
tirar ele e outro deputado do cargo, 
por terem votado pela prisão do 
deputado Daniel Silveira (PSL). Este 
assinou, da prisão, ficha de filiação 
com o PTB na semana passada. 
Dias depois da ameaça, Roberto 
Jefferson apareceu em foto ao 
lado de Pedro Bezerra, que havia 
considerado trocar de partido.

O Ministério Público do 
Ceará orientou o Governo do 
Estado a recomendar medidas 
mais rígidas de isolamento para 
frear a propagação do novo 
coronavírus. Entre elas, o ministério 
recomendou a imediata restrição 
de atividades “que apresentem 
risco epidemiológico mais elevado”, 
como as atividades religiosas em 
ambientes fechados, a exemplo 
de missas e cultos evangélicos, 
e atividades esportivas, sejam 
individuais ou coletivas, em espaços 
fechados como as academias. 

O Conselho Superior 
Universitário (Consuni) da 
Universidade Regional do Cariri 
(Urca) aprovou a criação de duas 
novas graduações: o curso de 
Medicina e de Turismo. O primeiro 
será sediado em Crato e o segundo 
funcionará em Barbalha. O próximo 
passo é aprovar a criação dos cursos 
junto ao Conselho Estadual de 
Educação. A expectativa é de que 
os o processo seletivo para as novas 
graduações seja realizado ainda 
este semestre.

Um trecho de 33 km da CE-397, 
que liga o Cariri à Paraíba, está em 
reta final de conclusão. A rodovia 
compreende o município de Cariri 
e passa pelas localidades de São 
Miguel e Nova Santa Cruz até chegar 
ao estado paraibano. São cerca 
de R$ 22 milhões investidos para 
a melhoria da estrada, que conta 
com 95% das obras concluídas. 
Conforme o governo estadual, a 
rodovia trará benefícios em termos 
de agricultura e acessibilidade entre 
os dois estados. 

Prefeitos de Crato e Juazeiro
adotam medidas mais rígidas 

ENFRENTAMENTO

Os prefeitos de Crato, 
Zé Ailton Brasil (PT), e de 
Juazeiro do Norte, Glêdson 
Bezerra (Pode), anunciaram 
avanço nas medidas de en-
frentamento à covid-19. Os 
dois prefeitos reafirmaram 
a adesão ao decreto estadual 
publicado no dia 26 de feve-
reiro, com medidas mais rí-
gidas de isolamento social e 
no toque de recolher. O pre-
feito Glêdson avaliou o mo-
mento como de atenção má-
xima, mas manteve a defesa 
pela flexibilização parcial, 
levando em consideração a 
situação epidemiológica do 
Município. Glêdson compa-
rou os casos num intervalo 
de 14 dias, que baixaram de 
24 para 22 contaminações 
por dia, lembrando que o 
Município chegou a regis-
trar mais 300 casos por dia.

Apesar dos números 
baixos, o prefeito de Jua-
zeiro disse estar seguindo 
as sugestões do Governo do 
Estado, por entender que 
a situação pode se agravar 
a qualquer momento. En-
tre as medidas preventivas, 
Glêdson anunciou a manu-
tenção da UPA (Unidade de 
Pronto Atendimento) Co-
vid, na Lagoa Seca, com 30 
leitos de UTI (Unidade de 
Terapia Intensiva) e a im-
plantação de uma usina de 
Oxigênio. Além da UPA do 
Limoeiro, com seis leitos de 
UTI, Glêdson destaca o Ho-
tel Municipal, que está sen-

do preparado com 30 leitos 
clínicos para atender casos 
de média complexidade de 
covid-19.

No Crato, o prefeito Zé 
Ailton também avalia a si-
tuação como grave e, por 
isso, disse ter determinado 
à Secretaria de Saúde a am-
pliação dos serviços. Até o 
dia 28 de fevereiro, o Crato 
tinha 332 pessoas infecta-
das e mais de 610 suspeitos. 
Os números superam Jua-
zeiro, que no mesmo dia ti-
nha 324 contaminados e 38 
suspeitos. Zé Ailton anun-
ciou a abertura de mais 21 
leitos clínicos e 10 de UTIs 
no Hospital São Camilo, em 
parceria com o Governo do 
Estado. Sobre as medidas 
mais rígidas, disse entender 
a situação de empresários e 
empregados do comércio e 
da indústria, mas que o mo-
mento é de preservar vidas.

Novo Decreto
Na sexta-feira (26), após 

uma reunião com comitê de 
enfrentamento da covid-19 
no Ceará, o governador Ca-
milo Santana foi as redes 
sociais para anunciar o novo 
decreto para o período de 
27 de fevereiro a 7 de mar-
ço. A medida institui toque 
de recolher entre 20h e 5h, 
de segunda a sexta-feira, e 
entre 19h e 5h aos sábados 
e domingos. O comércio de 
rua funciona de segunda a 
sexta até as 17h, e as outras 

atividades até 19h, incluin-
do as religiosas. No sábado e 
domingo, restaurantes fun-
cionam até 15h, e outras ati-
vidades até as 17h, com 30% 
da capacidade.

Espaços públicos conti-
nuam com circulação restri-
ta todos os dias, a partir das 
17h. Academias de ginástica 
devem funcionar com 30% 
da capacidade e continua re-
moto o trabalho para servi-
dores públicos, com exceção 
das atividades essenciais.O 
governador Camilo disse 
que vai continuar dialogan-
do com o setor da Educação, 
mas que o ensino continua 
de forma remota. Camilo fi-
nalizou dizendo que vai am-
pliar a rede de assistência, 
devendo superar os 3 mil 
leitos de atendimento à co-
vid, com mais de 1 mil UTIs.

O presidente da Asso-
ciação das Escolas Particu-
lares do Cariri, Eliabe Aza-
el, questiona a decisão do 
governador Camilo. Para 
ele, o setor estava cumprin-
do todos os protocolos com 
rigidez. “Se torna até um 
pouco hipocrisia deixar es-
colas fechadas diante de vá-
rios ambientes que existem 
aglomeração continuarem 
funcionando normalmente. 
Estamos buscando um diá-
logo junto aos órgãos com-
petentes para que possamos 
retornar as atividades pre-
senciais o mais rápido pos-
sível,” concluiu. 
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O crescimento da vio-
lência dominou as discus-
sões recentes na Câmara de 
Barbalha. O tema foi de-
batido após requerimento 
por maior efetivo policial 
e rondas entre os distritos 
localizados no sopé da Cha-
pada do Araripe. A temática 
chegou a unir vereadores de 
situação e oposição, apesar 
de também ter tido conota-
ções políticas. O assunto foi 
tratado em requerimento da 
vereadora Luana Gouveia, 
pedindo ao Governo do Ce-
ará a realização de rondas 
policiais, “principalmente 
no trecho que liga Arajara 
ao Caldas, que ultimamente 
vem sofrendo com aumento 
nos índices de assalto”. 

Ainda segundo a vereado-
ra, a solicitação não é nova: 
ela localizou um requeri-
mento de 2013, solicitando o 
envio de viatura para Barba-
lha, a ser utilizada na referi-
da localidade. “Infelizmente, 
o pé de serra não é mais o 
mesmo e isso acontece pela 
falta de policiamento. Infra-

tores de cidades vizinhas já 
perceberam a vulnerabilida-
de da zona rural e, por isso, 
aproveitam-se para agir”, 
disse a parlamentar.

Os comentários da vere-
adora foram o estopim para 
que o tema dominasse os 
debates recentes da Câma-
ra. O presidente do Legisla-
tivo, Odair de Matos, citou 
“uma onda de assaltos que 
tem acontecido em Barba-
lha” para comentar a temá-
tica.  “Essa onda requer de 
nós uma atenção especial, 
porque isso tem sido um 
absurdo e precisamos, real-
mente, dar uma resposta”, 
disse Odair. Para ele, o cres-
cimento dos crimes pratica-
dos no Município resulta do 
aumento da vulnerabilidade 
social em todo o país. “Se as 
pessoas já estão em dificul-
dades, no meio de uma onda 
de assaltos fica um absurdo”, 
complementou Odair.

Bosco Vidal apresentou 
dados que incluem roubos e 
assaltos para afirmar que a 
onda de violência, atribuída 

a vários fatores, é crescente 
em todo o Ceará. Confor-
me o parlamentar, o efetivo 
policial de Barbalha precisa 
ser ampliado, assim como 
o horário de funcionamen-
to da delegacia. “No final 
de semana, quando quere-
mos registrar um Boletim 
de Ocorrência, tem-se que 
ir para Juazeiro. As viaturas 

estão poucas”, afirmou. “Não 
adianta ter o veículo e não ter 
os policiais. Essa questão é de 
extrema importância”, acres-
centou Tárcio Honorato, re-
velando que o comércio man-
tido por ele em Juazeiro foi 
alvo de 26 arrombamentos 
desde o início da pandemia.

A discussão sobre a temá-
tica ainda ganhou contornos 

políticos quando o vereador 
Epitácio Cruz (PSDB) co-
brou mais ações do Governo 
do Ceará em Barbalha. “Já 
mandei requerimento pedin-
do viatura e efetivo ao Gover-
no do Estado, pedindo uma 
delegacia da Polícia Civil que 
é muito importante para a 
nossa cidade”. Dorivan Ama-
ro (PT) criticou a atribuição 

da violência à pandemia e 
defendeu o governo Cami-
lo Santana como o que mais 
contribuiu para a Seguran-
ça Pública no Estado. “Não 
posso atribuir à pandemia, 
porque se eu fizer isso estarei 
sendo irresponsável. Mesmo 
porque, se formos atribuir ao 
vírus, vamos colocar o auxílio 
emergencial que foi corta-
do e pessoas estão passando 
fome”, opinou. 

Novas delegacias
Os debates sobre Segu-

rança Pública ocorrem no 
momento em que o Governo 
do Ceará anunciou um con-
junto de investimentos para 
a área da Segurança Públi-
ca, que totalizam R$ 160 
milhões. Entre eles, estão o 
reforço de equipamentos, 
motos, viaturas, reforma e 
ampliação de quartéis do 
Corpo de Bombeiros e da 
Polícia Militar. Também faz 
parte das medidas a constru-
ção de delegacias em 11 mu-
nicípios, dos quais estão Jua-
zeiro do Norte e Barbalha.   

Cariri concentra 13% e 15% 
dos casos e óbitos em 2021

Segurança pública é alvo de debates em Barbalha

CENÁRIO PREOCUPANTE

VIOLÊNCIA CRESCENTE

Juliana Sátiro

Motoristas de aplicati-
vos que atuam no complexo 
Crajubar estão insatisfeitos 
com as condições de traba-
lho. Na última semana, a 
categoria promoveu protes-
to contra o custo das taxas 
cobradas pelas empresas de 
transporte privado. Apesar 
de haver inúmeros aumen-
tos nos valores das corridas, 

o percentual destinado ao 
condutor não tem sido rea-
justado. Além disso, segundo 
os motoristas, tributos como 
Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) e Imposto Sobre Ser-
viços (ISS), que deveriam ser 
repassados ao Estado e Mu-
nicípio, vêm sendo camufla-
dos pelas empresas. Diante 
disso, a categoria faz apelo 
ao poder público para que 

providências sejam tomadas.
“Estamos pedindo que 

a situação seja apurada e 
investigada. Que a Gestão 
comece a fazer as cobranças 
devidas e a regulamentação 
dos motoristas”, explicou 
Jonathan Pereira, também 
conhecido como Gordinho 
do Uber, que está à frente 
da mobilização. Conforme 
Jonathan, em dezembro do 
ano passado, foi sanciona-

da uma determinação que 
garante a cobrança de tribu-
tos às plataformas e a regu-
lamentação dos condutores 
de transporte por aplicativo. 
Porém, o poder público não 
tem dado andamento às me-
didas. “Tem que haver uma 
investigação, que a platafor-
ma abra o aplicativo para 
que esses valores sejam co-
brados dela”, afirmou.

Outra questão apontada 

por Jonathan é a necessida-
de da reabertura obrigatória 
de escritórios referentes aos 
aplicativos na região. Ele con-
ta que os motoristas precisam 
se deslocar até Fortaleza para 
resolver qualquer problema 
relacionado à plataforma. 
“Problemas de reativação de 
contas, banimentos indevi-
dos, queremos explicações 
para tudo isso”, concluiu.

Ao ser questionado sobre 

as manifestações, o motoris-
ta de transporte por aplica-
tivo Sawan Bezerra fala da 
insatisfação com os valores 
que são repassados para 
os condutores. “Queremos 
apenas trabalhar com um 
preço justo”, afirmou. Para 
Sawan, as expectativas de 
mudanças ainda são peque-
nas, por se tratar de empre-
sas conhecidas e utilizadas 
mundialmente. 

Motoristas de aplicativos pedem melhorias trabalhistas
MANIFESTAÇÃO

Robson Roque 

A Regional de Saúde 
do Cariri, que reú-
ne os 29 municípios 

caririenses e outros 16 do 
Centro-Sul, fica atrás ape-
nas da Regional Fortaleza, 
em número de óbitos e casos 
em decorrência da covid-19 
registrados em 2021. Do 
total de 77.615 casos conta-
bilizados este ano no Ceará, 
10.054 são de pacientes da 
macrorregião caririense. O 
número perfaz 13% do to-
tal de casos, porcentagem 
semelhante à Regional de 
Saúde de Sobral e superior 
às macrorregiões do Sertão 
Central (4,5%) e Litoral Les-
te e Jaguaribe (7,6%). 

Em termos de quantida-
de de óbitos por covid-19, a 
regional do Cariri representa 
16,51% do total de pessoas 
que perderam a luta con-
tra o coronavírus no Ceará, 
com 163 óbitos este ano. As 
regionais de saúde do Ser-
tão Central e Litoral Leste/ 
Jaguaribe contabilizam, res-
pectivamente, 4,51% e 7,60% 
do total de mortes no Estado. 
Fortaleza lidera em casos e 

óbitos com 47.615 mil pes-
soas infectadas (ou 61% do 
total no Ceará) e 609 mortes 
(ou 64% do total estadual). O 
cenário da Regional de Saú-
de do Cariri traz à tona o te-
mor quanto a aspectos como 
a possibilidade de colapso no 
sistema de saúde no Cariri.

Foi a partir deste contexto 
que os Hospitais São Vicen-
te de Paulo e Santo Antônio, 
em Barbalha, e São Camilo, 
em Crato, ampliaram a ofer-

ta de leitos de Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) e de 
enfermarias, exclusivos para 
o tratamento da covid-19. No 
hospital cratense, foram re-
abertos 10 leitos de UTI. Na 
rede de saúde barbalhense 
foram criados mais 50 leitos 
exclusivos para tratamento 
da covid, dez dos quais são 
para tratamento de crian-
ças. “Todos os esforços que 
pudermos fazer, desde a pre-
venção, uma vigilância sani-

tária mais ativa, com a parte 
de contratação de serviços 
nos hospitais São Vicente 
e Santo Antônio e também 
com a parte de trazer mais 
vacinas, para que em todas as 
frentes consigamos comba-
ter a pandemia mais rápido 
na cidade de Barbalha”, diz 
o prefeito de Barbalha, Gui-
lherme Saraiva (PDT).

Rede hospitalar
Prefeitos de municípios 

de menor porte, como o de 
Nova Olinda, Ítalo Brito, 
também estão preocupados 
com a possibilidade de co-
lapso do sistema de saúde 
diante dos casos crescentes. 
A preocupação maior reside 
nos hospitais de referência 
em Crato, Juazeiro do Nor-
te e Barbalha, a exemplo do 
Hospital Regional do Cariri. 
Para isso, o prefeito, que é 
presidente da Associação dos 
Municípios do Cariri Oeste 
(Amcoeste), tem mantido 
contato com gestores de ou-
tras cidades para ampliar os 
leitos de retaguarda. “Que-
remos deixar os casos mais 
graves nos hospitais maiores, 
bem equipados, com UTI e 
enfermaria. Então, estou pe-
dindo aos colegas que a gen-
te mantenha um estoque de 
medicação, de material mé-
dico hospitalar e a ala covid 
funcionando. Porque, muito 
em breve, se acontecer o caso 
dos hospitais de referência 
lotarem, vai ser necessário, 
à medida que os pacientes 
tenham uma melhora, vol-
tarem para os hospitais de 
origem para dar continuida-
de ao tratamento. Estamos 
fazendo essa articulação para 

os municípios se prepararem 
para ter leitos de retaguarda. 
Os hospitais de referência 
vão pegar os casos mais gra-
ves e a gente vai ficar com os 
menos graves”, explica. 

Ítalo Brito, que também é 
médico, orientou a manuten-
ção da testagem em massa 
da população, assim como o 
tratamento precoce da doen-
ça, medidas que ele recomen-
da aos outros municípios 
caririenses. “Uma vez que 
identificamos os sintomas, 
já iniciamos o tratamento. 
Então, isso está sendo muito 
positivo que a quantidade de 
casos graves aqui no Municí-
pio vem diminuindo bastan-
te e acredito que é uma coisa 
que pode ser usada pelos de-
mais municípios”. Ele ainda 
ressalta que as cidades de 
menor porte se queixam da 
atenção dada à rede de saú-
de. “Então, estou solicitando 
que cada hospital destine um 
profissional para que trate 
com os municípios, secre-
tários de saúde e prefeitos. 
Estou sendo muito recebido 
pelos hospitais e acredito que 
vamos ter esse estreitamento 
de relação daqui pra frente”, 
finaliza. 

Divulgação

VEREADORES exigem maior efetivo e policiamento no sopé de serra

Divulgação

REGIÃO de Saúde do Cariri fica atrás apenas de Fortaleza em quantidade de óbitos

CARIRI atrás apenas de 
Fortaleza em número de 
óbitos em 2021Metropolitana
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HOMICÍDIO CULPOSO

Polícia Civil indicia médico
pela morte de Liliane Amorim
Luan Moura

A Polícia Civil do Esta-
do do Ceará (PCCE) 
divulgou a conclusão 

do inquérito que investiga 
a morte da influenciadora 
digital Liliane Amorim, de 
26 anos. Enviado ao Poder 
Judiciário nesta segunda-
-feira (1º), o documento 
indiciou o cirurgião plásti-
co Benjamim Alencar, por 
homicídio culposo, onde foi 
comprovado imprudência 
e negligência por parte do 
profissional.

De acordo com o delega-
do responsável pelas inves-
tigações, Luiz Eduardo da 
Costa Santos, “com tudo o 
que foi investigado e todos 
os elementos colhidos no 
curso das investigações, fi-
cou evidente que se trata da 
possibilidade de um homicí-
dio culposo, onde o médico 
não previa o risco de produ-
zir o resultado. Contudo, por 
falta de cuidados e cautelas, 
teria causado o resultado 
grave”, disse o titular da De-
legacia Regional do Crato. 
Ele explicou, ainda, que o 
caso de Liliane foi caracte-
rizado pela imprudência e 

negligência do médico. “A 
imprudência demonstrada 
quando ocorreu a alta mé-
dica de Liliane, ainda com 
muitos sintomas e dores. 
Segundo depoimentos, a ví-
tima chegou a sair do hospi-
tal de cadeira de rodas. En-
tendemos, desta forma, que 
houve uma alta prematura, 
pois o médico foi consultado 
quanto à permanência dela 
no hospital. Ele afirmou que 
não havia necessidade e en-
tão ela foi conduzida a casa 
dela, onde começou toda a 
complicação. Foram dias 
com muitas dores, sonolên-
cia, enjoos”, explica.

Já a negligência obser-
va-se pela falta de assis-
tência para a paciente. Ela 
sofreu muitas dores e não 
conseguia se alimentar ou 
dormir. O médico não esta-
va na cidade e não realizou 
atendimento presencial, 
bem como não havia nin-
guém responsável que pu-
desse acompanhá-la. Além 
disso, houve um momento 
em que o médico não que-
ria mais arcar com as des-
pesas médicas da paciente 
e passou a pressionar a fa-
mília para que a transferis-
se para outro hospital em 

que o atendimento foi pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Segundo a Polícia 

Civil, o profissional chegou 
a “entrar na Justiça contra 
o Estado para obrigá-lo a 

custear as despesas médicas 
gastas com a paciente”.

Durante o processo, fo-

ram ouvidos os familiares 
e amigos da vítima, profis-
sionais da saúde que parti-
ciparam da cirurgia e que a 
acompanharam enquanto 
ela esteve internada, além 
do cirurgião. Junto ao in-
quérito encontra-se o lau-
do de Liliane, que apontou 
choque séptico de foco ab-
dominal e infecção de par-
tes moles, decorrente de 
lesão intestinal secundária 
e traumatismo abdominal 
penetrante, provocado por 
instrumento perfurante. 
Além disso, prontuários 
hospitalares/relatórios 
médicos das clínicas que 
prestaram atendimentos 
à vítima desde o primeiro 
internamento foram utiliza-
dos para o trabalho da Polí-
cia Civil.

Liliane Amorim tinha 
26 anos e foi internada de-
pois de sofrer complicações 
após a realização de uma ci-
rurgia plástica, ocorrida no 
dia 9 de janeiro deste ano. 
Ela morreu em uma unida-
de hospitalar, no Centro de 
Juazeiro do Norte, no dia 
24 de janeiro, dez dias após 
dar entrada na emergência 
do hospital, se queixando 
de dores.  

Divulgação

INFLUENCIADORA morreu por complicações de uma lipoaspiração, no dia 24 de janeiro

Metropolitana DELEGADO indica negligência 
e imprudência no Caso Liliane

Joaquim Júnior 
 
Está aberto desde segun-

da-feira (1º) o período para 
entrega da declaração do 
Imposto de Renda de Pessoa 
Física (IRPF), que se encer-
ra em 30 de abril. Informa-
ções repassadas por Marcos 
Lucena, delegado da Recei-
ta Federal em Juazeiro do 
Norte, apontam que, no ano 
de 2018, um total de 34.700 
declarações foram entregues 
nas cidades de Crato, Jua-
zeiro e Barbalha. Em 2019, 
o número subiu para 36.100, 
e em 2020, foram 36.775 de-
clarações. A expectativa para 
o ano de 2021 é que a região 
ultrapasse as 37 mil declara-
ções. No Brasil, a arrecada-
ção de IRPF supera os R$ 40 
bilhões. 

Como explica Marcos 
Lucena, a declaração do 
IRPF é o meio disponibili-

zado pela Receita Federal 
do Brasil para que o contri-
buinte cumpra a obrigação 
legal de informar os seus 
rendimentos e deduções, 
bens e direitos, apure o Im-
posto de Renda da Pessoa 
Física e realize o pagamen-
to através de Documento 
de Arrecadação de Receitas 
Federais (Darf). 

De acordo com Mar-
cos, todos os contribuintes 
que, em 2020, receberam 
rendimentos tributáveis 
em valor igual ou superior 
a R$ 28.559,70, ou rendi-
mentos isentos superiores a 
R$ 40 mil, estão obrigados 
a apresentar a declaração. 
Em relação aos contribuin-
tes que receberam Auxílio 
Emergencial para enfrenta-
mento da covid-19, apenas 
devem apresentar a decla-
ração aquelas pessoas que, 
somando a outros meios de 

renda, ultrapassaram o va-
lor de R$ 22.847,76 em ren-
dimentos, que é a faixa mí-
nima da tabela progressiva. 

A entrega da declara-
ção fora do prazo obriga o 

contribuinte a pagar multa 
por atraso. “A não apresen-
tação de DIRPF, caso seja 
o contribuinte a ela obriga-
do, enseja a manutenção do 
CPF como irregular, ocasio-

nando diversas restrições, 
inclusive em instituições 
financeiras. Além disso, o 
contribuinte omisso será 
alvo de fiscalização, poden-
do os tributos devidos serem 

cobrados com acréscimo de 
até 150%, com juros Selic”, 
destaca Marcos Lucena. 

Sobre a retenção em 
malha fiscal, o delegado 
da Receita explica que isto 
acontece quando as infor-
mações prestadas pelo con-
tribuinte apresentam erros 
ou omissões, ou quando al-
gum aspecto da declaração 
necessita de confirmação 
por um Auditor-Fiscal para 
validação. “Para se evitar a 
incidência em malha deve-
-se estar atento à apresenta-
ção de informações sempre 
embasadas em documentos 
válidos e acompanhar pelo 
e-Cac, no portal da Receita 
Federal, o processamento 
da declaração”, conclui, ao 
afirmar que por lá é possível 
verificar e corrigir quais-
quer pendências encontra-
das, evitando a incidência 
em malha.  

Crajubar deve superar 37 mil declarações em 2021 
IMPOSTO DE RENDA 

Em incentivo à pesca arte-
sanal, 350 mil alevinos foram 
entregues em 95 reservató-
rios caririenses. A quantida-
de representa 6,7% do total 
destinado ao Estado, em ini-
ciativa que integra o projeto 
Peixamento, desenvolvido 
pela Secretaria do Desenvol-
vimento Agrário (SDA). No 
Cariri, as ações realizadas 
na edição 2020/2021 alcan-
çaram 1.100 pescadores ar-
tesanais e um total de 5.500 
famílias, distribuídas em 21 
municípios. 

Conforme apresentado 
pela SDA, através da dis-
tribuição gratuita de peixes 
adaptados ao clima, a inten-
ção é aproveitar as águas acu-
muladas nas barragens para 
produzir alimento de alto 
valor nutritivo. Além disso, 
há a busca por recuperar os 
estoques pesqueiros dos re-
servatórios públicos, comu-
nitários e de áreas de assen-
tamento, além de elevar a 
oferta de alimentos para as 
comunidades rurais e ofere-
cer oportunidades na renda 

das famílias ribeirinhas. 
Arnóbio Mourão, enge-

nheiro de Pesca e orientador 
da Pesca e Aquicultura Fa-
miliar, explica que o projeto 
de recomposição dos esto-
ques pesqueiros dos açudes 
públicos do Ceará ocorre 
anualmente, sempre após a 
quadra invernosa. “O Cari-
ri foi contemplado com 350 
mil alevinos, que proporcio-
narão uma produção pes-
queira estimada, após seis 
meses, de 80.500 kg de pei-
xe e que beneficiará algo em 

torno de 5.500 famílias da 
região”, afirma. 

Conforme ressalta, o setor 
da pesca artesanal tem se be-
neficiado com a reposição dos 
estoques pesqueiros. Nesta 
edição, que teve início em ou-
tubro de 2020 e é concluída 
agora em março de 2021, a 
previsão de distribuição é de 
5,2 milhões de alevinos em 
mil reservatórios públicos es-
taduais e de áreas de assenta-
mentos. Com isso, é esperada 
produção pesqueira de 1,2 
milhão de quilos de peixes. 

Produção pesqueira vai  alcançar 5.500 famílias 
PEIXAMENTO 

Divulgação

PERÍODO para declaração do IRPF foi aberto neste dia 1º de março

Divulgação

350 MIL alevinos foram distribuídos em 95 reservatórios caririenses
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MEIO AMBIENTE

Crato vai sediar Centro de 
Triagem de Animais Silvestres
Joaquim Júnior

Um espaço destinado 
aos cuidados para 
animais silvestres 

oriundos de apreensões e 
que necessitam passar por 
quarentena, para que sejam 
tratados e voltem recupe-
rados à natureza. É assim 
que funciona um Centro de 
Triagem e Reabilitação de 
Animais Silvestres (Cetas), 
equipamento que deve ser 
instalado na região do Ca-
riri, no município de Crato.  
A informação foi confirma-
da Carlos Alberto Mendes, 
da Superintendência Es-
tadual do Meio Ambiente 
(Semace).

Atualmente, o projeto 
está sendo analisado. “A 
perspectiva é que a gen-
te conclua isso agora em 
março, e que a gente possa 
licitar, ainda nesse primei-
ro semestre, a construção 
do Cetas, que será no mu-
nicípio de Crato. A Prefei-
tura doou um terreno no 
Município e iremos cons-
truir nesse local”, explica. 
A gestão do equipamento, 
que conta com profissionais 
como veterinários, técnicos 
e zootecnistas atuando no 

recebimento e tratamento 
dos animais, é de responsa-
bilidade da Semace.

No equipamento, vários 

recintos são construídos 
para diversos tipos de ani-
mais, como répteis, aves etc. 
“A perspectiva é de que  o Ce-

tas do Crato, junto com o Ce-
tas do Ibama de Fortaleza e 
uma terceira perspectiva que 
estamos fazendo, que é um 

segundo Cetas em Fortaleza, 
consiga atender facilmente 
toda a demanda do estado”, 
completa Carlos Alberto.

Atualmente, ele explica 
que, apesar da pandemia 
de covid-19, a fiscalização 
continua ativa. Carlos con-
ta que, depois da edição da 
nova lei do Sistema Estadual 
de Meio Ambiente, assina-
da pelo governador Camilo 
Santana, a possibilidade de 
fiscalização foi expandida. 
Antes, os membros do Ba-
talhão da Polícia Ambiental 
atuavam apenas na esfera 
criminal e, agora, podem 
agir como fiscais ambientais. 
“São 270 homens que aju-
dam a Semace na fiscaliza-
ção e no tráfico”, conta o su-
perintendente, ao enfatizar 
que em nenhum momento 
o trabalho foi interrompido.

Durante o ano de 2020, 
30 autos de infração foram 
registrados pela Superin-
tendência Estadual do Meio 
Ambiente (Semace) na re-
gião do Cariri. Delas, 40% 
dos registros, 12 ao todo, 
são referentes à infração 
contra a fauna. Logo em se-
guida, foram contabilizados 
dez registros ligados a licen-
ciamento, um sobre o Siste-
ma de Documento de Ori-

gem Florestal (DOF) e sete 
sobre outros tipos. Apesar 
de serem em menor quan-
tidade, quando comparados 
à Região Metropolitana de 
Fortaleza, por exemplo, os 
números são considerados 
preocupantes.

O tráfico de animais 
pode ser denunciado pelo 
número 0800-2752233, 
por aplicativo disponível 
para Android, pelo site na-
turaonline.com ou pela au-
ditoria.

Fiscalizações no Cariri
Durante o ano de 2020, 

30 autos de infração foram 
registrados pela Superin-
tendência Estadual do Meio 
Ambiente (Semace) na re-
gião do Cariri. Delas, 40% 
dos registros, 12 ao todo, 
são referentes à infração 
contra a fauna. Logo em se-
guida, foram contabilizados 
dez registros ligados a licen-
ciamento, um sobre o Siste-
ma de Documento de Ori-
gem Florestal (DOF) e sete 
sobre outros tipos. Apesar 
de serem em menor quan-
tidade, quando comparados 
à Região Metropolitana de 
Fortaleza, por exemplo, os 
números são considerados 
preocupantes.  

Serena Morais

ANIMAIS resgatados serão cuidados para que retornem à natureza

Metropolitana EQUIPAMENTO atuará no 
combate ao tráfico de animais

Crajubar deve superar 37 mil declarações em 2021 

torno de 5.500 famílias da 
região”, afirma. 

Conforme ressalta, o setor 
da pesca artesanal tem se be-
neficiado com a reposição dos 
estoques pesqueiros. Nesta 
edição, que teve início em ou-
tubro de 2020 e é concluída 
agora em março de 2021, a 
previsão de distribuição é de 
5,2 milhões de alevinos em 
mil reservatórios públicos es-
taduais e de áreas de assenta-
mentos. Com isso, é esperada 
produção pesqueira de 1,2 
milhão de quilos de peixes. 

Produção pesqueira vai  alcançar 5.500 famílias 
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Cultura
MATEU DE TEATRO

DIA 8 DE MARÇO

Grupo adia comemorações
pelos 20 anos de existência

Mulheres enfrentam desafios e investem no próprio negócio

Joaquim Júnior

Em meados dos anos 
2000, em Barbalha, 
nasceu o Grupo Ma-

teu de Teatro. A intenção? 
Chamar a atenção para a 
importância do “Mateu” dos 
grupos de tradição cultural, 
conhecido por ter o rosto pin-
tado, usar roupas coloridas, 
chitas e chapéu em formato 
de cone com fitas e espelhos. 
Cerca de 15 anos depois, os 
objetivos se expandiram e o 
grupo ganhou um espaço fí-
sico, intitulado Casa do Ma-
teu e Cia. Teatral de Bonecos. 
Entretanto, por conta da pan-
demia de covid-19, as ações 
presenciais não estão aconte-
cendo neste momento. O pro-
cesso criativo para o próximo 
espetáculo, que comemoraria 
os 20 anos do grupo, foi inter-
rompido.

A idealizadora Maria Ira-
ni, conhecida como Ni de 
Souza, conta que a iniciati-
va surgiu ao perceber, junto 
a outros artistas, a falta de 
incentivo para os grupos de 
cultura popular e de valoriza-

ção cultural – inclusive com o 
Mateu. O personagem, então, 
entra em foco. “É o Mateu do 
Reisado de Congo, em espe-
cial observando toda repre-
sentatividade de seu Epitácio, 
Mateu mais velho do reisado 
da cidade de Barbalha”, expli-
ca Ni. O primeiro grupo teve 
participação de 13 alunos de 
escolas públicas e privadas 
e, a partir daí, só cresce. No 

encerramento dos processos, 
por exemplo, cerca de 50 Ma-
teus brincantes vão às ruas.

O propósito do grupo é 
tentar ressignificar a figu-
ra do “Mateu” do reisado de 
congo como um brincante de 
rua. “Em cada local ocupado 
pela experimentação do gru-
po acontecem as trocas in-
formativas, através da escuta, 
presença física num estado 

‘anormal’, olhares cruzados, 
comentários, críticas”, explica 
Ni, que, além de gestora do 
grupo Mateu, também é pro-
fessora, atriz e bonequeira.

Conforme ela apresenta, o 
processo vai se desenvolven-
do a partir do primeiro con-
tato com os alunos, dentro 
de uma vivência e integração 
do grupo, até o experimen-
to final. Este se manifesta 
com música, instrumentos e 
representação teatral, corte-
jando nas ruas e sítios. “Per-
cebo que durante esse tempo 
o grupo Mateu tem contri-
buído quando se destaca em 
cena, colocando a cultura 
popular mais antiga num lu-
gar nobre de nossa história 
contemporânea, otimizando 
também uma aproximação 
maior entre os mais jovens, 
sabedores e fazedores da cul-
tura do povo”, menciona Ni. 
Atualmente, o grupo conta 
com Cícero Pessoa, Danilo 
acácio, Davi Currulepe, Eloi-
sa Vitória,Luana Colares e Ni 
de Souza como integrantes. 
Ao todo são seis pessoas, com 
o acréscimo de novas confor-
me a atividade proposta.

GRUPO homenageia figura da cultura popular

Cícero Claudeano de Sousa

MADEIREIRA SANTA EDWIRGENS EIRELI-ME
CNPJ: 09.389.673/0001-50

Torna público que requereu á autarquia de meio ambiente de 
Juazeiro do Norte - Amaju a renovação da licença de operação 
para fabricação de artefatos de madeiras na cidade de Juazeiro 
do Norte, na Avenida Leão Sampaio, N° 842 Bairro: Triangulo. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
normas e instruções de licenciamento da Amaju.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA DE 
CONSTITUIÇÃO, FUNDAÇÃO, ELEIÇÃO E POSSE DE DIRETORIA

A Comissão para Constituição, Fundação, Eleição e Posse 
de Diretoria da Associação dos moradores dos bairros três 
Marias e Romeiro Aureliano, neste ato, representado pelo 
senhor: Mateus de Lima Queiroz, CPF: 419.638.288-60. RG: 
41.792.504-9 SSP-SP. Brasileiro, Empresário, Casado. Con-
voca a todos os interessados, para a realização da Assem-
bleia Geral, no dia 13 de Março de 2021, às 17h00min (Dezes-
sete horas). A Assembleia ocorrerá na Rua Vila três Marias, 
61, vila três Marias, CEP: 63015-150, juazeiro do norte - Cea-
rá, a fim de serem deliberados e discutidos a seguinte ordem 
do dia: 01- Deliberação sobre a fundação da Associação dos 
moradores dos bairros três Marias e Romeiro Aureliano; 02- 
Eleição e posse da Diretoria; 03- Assuntos de interesse geral.
   Juazeiro do norte - CE, 02 de Março de 2021
                        
                                MATEUS DE LIMA QUEIROZ
Comissão de Constituição e Fundação Da Associação
Dos moradores dos bairros Três Marias e Romeiro Aureliano.

COOPMAB (COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE APLICATIVO BORA)
CNPJ 33.160.574/0001-86

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERALORDINÁRIA
O presidente da COOPMAB (COOPERATIVA DOS MOTORISTAS DE APLICATIVO BORA), Sr. 
Zilvanio Gomes de Sousa, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 
senhores cooperados que nesta data totalizam 16 (dezesseis) membros, para reunirem-se em As-
sembléia Geral Ordinária a realizar-se no dia14 (quatorze) de Março de 2021 (dois mil e vinte e um), 
nas dependências da Locus, Avenida Leão Sampaio, 1300, Bairro Lagoa Seca, CEP 63040-000, na 
cidade de Juazeiro do Norte – CE, às 13:00 (treze) horas em primeira convocação, com a presença 
mínima de 2/3 (dois terços) dos membros com direito a voto, ou às 14:00 (quatorze) horas, em segun-
da convocação, com a presença mínima de metade mais um dos membros com direito a voto, ou às 
15:00 (quinze) horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) membros 
com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
1)Eleição dos componentes da diretoria para os cargos vagos: Presidente, segundo secretário e se-
gundo tesoureiro.
2)Prorrogação do mandato do presidente substituto Zilvanio Gomes;
3)Prestação de contas do ano fiscal de 2020;
4)Apresentação do Parecer;
5)Eleição dos componentes para os cargos do conselho fiscal, sendo 3 titulares e 3 suplentes para 
o mandato de 2021;

Zilvanio Gomes de Sousa
Presidente

Juazeiro do Norte - CE, 02 de março de 2020.

Após término da Assembléia Geral Ordinária segue convocação para Assembléia Geral Extraordi-
nária a realizar-se em mesmo local da Assembléia Geral Ordinária, para deliberação dos assuntos 
que ficaram pendentes da Assembléia realizada dia 15 (quinze) de dezembro de 2020 onde não foi 
concluído a deliberação dos assuntos abaixo:
1.Esclarecimento da forma de despacho da corrida;
2.Esclarecimento da forma da quilometragem no despacho;
3.Esclarecimento da taxa de cancelamento;
4.Esclarecimento do capítulo IX do estatuto;
5.Votação para liquidação de impostos;
6.Criação de um fundo de investimento com contribuição mensal a definir, sendo obrigatória para os 
que venham a associar-se posteriormente; Sugestões (compra de terreno, mudança de plataforma)
7.Criação do § 4º do artigo 5° com sugestão de texto: a indicação deverá ser feita por um cooperado 
que tenha no mínimo de 1(um) ano e 6(seis) meses de associado, podendo ser vetado pela Diretoria;
8.Alteração do Art. 2º - A Sociedade Cooperativa reger-se-á por este estatuto, legislação aplicável. 
Sugestão: Art. 2º - A Sociedade Cooperativa reger-se-á por este estatuto, legislação aplicável e re-
gimento interno, 
9.Alteração do Art. 9º. São deveres do cooperado: k - Ter um faturamento bruto mínimo mensal de 
R$ 600,00 (seiscentos reais) de atividades do objeto social da Cooperativa; referentes à viagens 
realizadas pelo aplicativo de mobilidade urbana, produto desta cooperativa: Bora Cariri. O valor de 
faturamento bruto mínimo mensal será reajustado anualmente de acordo INPC – Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor.
Sugestão: K - Ter no mínimo 20 viagens finalizadas (maçanetas não serão contadas). No caso 
do não cumprimento, tem o prazo de 5 dias corridos no mês subsequente para justificar a 
falta, podendo ou não ser aceito pela Diretoria. 
10.Alteração do Art. 27. Dos editais de convocação das Assembléias Gerais deverão constar: §2º. Os 
Editais de convocação serão afixados em locais visíveis das dependências geralmente frequentadas 
pelos cooperados, publicados em jornal de circulação local ou regional, e comunicados aos coopera-
dos por intermédio de circulares e canal oficial de whatsapp da cooperativa.
11.Adesão de novos cooperados, com definição de regras;

Zilvanio Gomes de Sousa
Presidente

Juazeiro do Norte - CE, 02 de março de 2020.

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 repre-
sentante 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, NOTIFI-
CÁ-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. Ressalta-
mos 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 UNI-
MED CARIRI, por favor desconsiderar este aviso. Por fim renovamos a satisfação em tê-los como nossos beneficiários.

Contrato:1077000044731 CPF:074399694, Contrato:10771077930264 CPF:624088053, Contra-
to:107710778063639 CPF:863435213, Contrato:1077107792018913 CPF:039504613, Contrato:107710779221762 
CPF:618265703, Contrato:10771077542570 CPF:444124443, Contrato:1077107792016916 CPF:989462264, Con-
trato:10771077806847 CPF:021912324, Contrato:107710779102671 CPF:861215453, Contrato:1077107792018408 
CPF:043039553, Contrato:1077107792020147 CPF:073271283, Contrato:1077107753991 CPF:359811483, 
Contrato:1077107754283 CPF:744557963, Contrato:1077107793169 CPF:069717953, Contrato:1077107792011701 
CPF:757409073, Contrato:1077107792017855 CPF:054471743, Contrato:107710778063470 CPF:853515553, Con-
trato:107710774073221 CPF:708280243, Contrato:107710778064038 CPF:116021393, Contrato:1077107792017343 
CPF:063006403, Contrato:107710778053722 CPF:072047123, Contrato:1077107792020962 CPF:052628133, 
Contrato:10771077542747 CPF:774256503, Contrato:107710778102243 CPF:029470123, Contra-
to:1077107792021028 CPF:015607583, Contrato:107710779211099 CPF:001268723, Contrato:10771077912278 
CPF:021373223, Contrato:107710778062373 CPF:032581313, Contrato:107710779211510 CPF:967420110, Contra-
to:1077107792014918 CPF:046244273, Contrato:1077107792019318 CPF:051574083, Contrato:10771077930892 
CPF:059520863, Contrato:10771077930915 CPF:957029463, Contrato:107710779202107 CPF:657761353, 
Contrato:1077107792020378 CPF:033678123, Contrato:1077107792021088 CPF:060299923, Contra-
to:1077107792020874 CPF:070897553, Contrato:107710779212943 CPF:010648654, Contrato:107710779206748 
CPF:024767453, Contrato:107710779212350 CPF:001695465, Contrato:107710778063525 CPF:051139574, 
Contrato:107710779121222 CPF:061821634, Contrato:10771077542156 CPF:025575903, Contrato:10771077930292 
CPF:624429153, Contrato:10771077930337 CPF:355045478, Contrato:107710779206960 CPF:058580763, 
Contrato:1077107792018985 CPF:026323923, Contrato:107710775395 CPF:172357153, Contrato:107710778031743 
CPF:115761033, Contrato:10771077543166 CPF:728586133, Contrato:10771077543262 CPF:403387623, Contra-
to:107710779207975 CPF:000386323, Contrato:107710778102123 CPF:025162123, Contrato:107710778031178 
CPF:019998693, Contrato:10771077542559 CPF:021073393, Contrato:107710779205397 CPF:048775073, Con-
trato:1077107792019986 CPF:046672333, Contrato:107710779211012 CPF:017423323, Contrato:1077107792012213 
CPF:084400616, Contrato:1077107753980 CPF:054463063, Contrato:107710778055601 CPF:633495903, 
Contrato:1077107792013138 CPF:056409874, Contrato:107710779121217 CPF:485636093, Contra-
to:1077107792011431 CPF:651834523, Contrato:1077107792017449 CPF:054000303, Contrato:107710779102728 
CPF:680241004, Contrato:10771077542964 CPF:090511727, Contrato:1077107792017758 CPF:063116773, Contra-
to:10771077921652 CPF:797632783, Contrato:1077107792020108 CPF:044510453, Contrato:1077107792011159 
CPF:054257093, Contrato:1077107792013113 CPF:025860663, Contrato:107710779201903 CPF:002230663, 
Contrato:10771077930737 CPF:054690613, Contrato:1077107792018794 CPF:707528343, Contra-
to:107710779301036 CPF:308571123, Contrato:107710778063236 CPF:248729543, Contrato:1077107792020345 
CPF:614384353, Contrato:1077107792014657 CPF:061496143, Contrato:10771077930863 CPF:075325213, Con-
trato:1077107792014693 CPF:037158153, Contrato:10771077930713 CPF:055887323, Contrato:10771077911652 
CPF:033685293, Contrato:107710778053516 CPF:844196284, Contrato:1077107792020885 CPF:029506543, 
Contrato:1077107792010190 CPF:046940983, Contrato:107710779204485 CPF:073891634, Contra-
to:1077107792012707 CPF:974082393, Contrato:10771077930216 CPF:042001733, Contrato:107710779212148 
CPF:947399603, Contrato:10771077930766 CPF:067075354, Contrato:107710778102220 CPF:082538583, 
Contrato:107710779301002 CPF:366416658, Contrato:1077107792016537 CPF:038696823, Contra-
to:10771077930992 CPF:605745852, Contrato:1077107792010327 CPF:004357953, Contrato:107710779209173 
CPF:937369163, Contrato:107710779207635 CPF:956197803, Contrato:107710779211551 CPF:083955168, Con-
trato:107710779211256 CPF:346758333, Contrato:1077107792020990 CPF:065262184, Contrato:1077107710737 
CPF:600794133, Contrato:107710779301017 CPF:511209173, Contrato:1077107792020968 CPF:006864823, Con-
trato:107710779101516 CPF:276529983, Contrato:1077107792011341 CPF:015955703, Contrato:1077107790676 
CPF:997103313, Contrato:10771077930738 CPF:035966613, Contrato:107710779301027 CPF:038300343, 
Contrato:10771077930610 CPF:042393443.

Juliana Sátiro

O crescente número de 
mulheres que se tornam 
donas do próprio negócio 
tem chamado atenção dos 
brasileiros. No Cariri não 
é diferente. A região tem 
percebido o aumento de 
mulheres que assumiram o 
controle da vida financeira 
ao apostar no empreende-
dorismo. As escolhas nem 
sempre são fáceis, princi-
palmente quando é preciso 
conciliar empresa e ma-
ternidade. As irmãs Hele-
nicy e Helaine Nogueira, 
que sempre sonharam em 
abrir o próprio negócio, 
derrubaram barreiras e 
implantaram uma fran-
quia de serviços de Spa. 
“Queria passar mais tempo 
com minhas filhas e a vida 
que eu tinha antes não es-
tava mais permitindo que 
eu ficasse perto delas”, diz 
Helenicy, ao falar sobre 
qual foi o pontapé inicial 
para abrir seu negócio. 

A jovem conta que 
seus motivos se atrelaram 
à vontade que sua irmã, 
Helaine, tinha de ajudar 
outras mulheres por meio 
do empreendedorismo, e 
ambas ressaltam algumas 
grandes inspirações. “Mu-
lheres como a Luiza Hele-
na Trajano, Renata França 
e Luciana Piquet”, citaram. 
Apesar dos tempos desa-
fiadores para as empresas, 
em meio a pandemia de 
covid-19, as irmãs contam 
que desde a inauguração 
do Spa os resultados são 
gratificantes. “Inaugura-
mos em fevereiro e, até 
agora, só nos trouxe felici-
dade”, comemoraram.

Já a jornalista Monike 
Feitosa venceu a incerte-
za, deixando seu trabalho 
como repórter, para abrir 
uma empresa de comu-
nicação e marketing. Ao 
fazer uma análise dos de-
safios enfrentados nesse 
meio, Monique Feitosa 

destaca o medo como prin-
cipal. “As pessoas têm que 
trabalhar o medo, têm que 
organizar, fazer planeja-
mentos, estudar gestão”, 
detalha. Ela ainda aponta a 
gestão do tempo como algo 
importante, principalmente 
para quem é mãe. “Conciliar 
a maternidade é um desafio 

da gestão do tempo, porque 
às vezes você está traba-
lhando em casa e seu bebê 
está ali querendo brincar. É 
possível conciliar, com mui-
to planejamento e organiza-
ção”, reitera.

Além de falar sobre os 
desafios, Monique aconse-
lha mulheres que querem 

empreender. “Nós temos 
toda competência e capaci-
dade para isso. Ser mulher 
não nos diminui em nada, 
pelo contrário. Ser mulher 
nos dá mais força para en-
frentar o machismo e o pre-
conceito”, declara ao dizer 
que mulheres são super-he-
roínas. 

Entre as ações que a com-
panhia realiza, estão pes-
quisa sobre cultura popular, 
oficinas de teatro de rua e de 
bonecos, apresentações etc. 
Contudo, com a pandemia, 
os encontros acontecem de 
forma virtual. “Resistindo 
ainda mais. Agora, não pode-
mos estar na rua, em contato 
com toda a contextualiza-
ção, e as intervenções da rua 
como fonte de pesquisa para 
nossos exercícios e experi-

mentos. É inevitável não se 
adaptar nesse fechamento do 
mundo e criar formas de ali-
mentar a vontade de conti-
nuar, criando e estimulando 
uns aos outros. Assim temos 
feito – pelo menos enquanto 
não tem vacina para todos. 
Vamos tendo paciência. As 
dificuldades estão sempre 
de mãos dadas com a vida. O 
importante mesmo é querer 
transformar o pior no me-
lhor”, finaliza Ni. 

INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO LTDA  
CNPJ: 02.391.959/0003-92

Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente 
de Juazeiro do Norte – AMAJU – a Licença de Operação da 
Clínica Veterinária de Ensino Superior – Unileão, situada na 
cidade de Juazeiro do Norte, na Av. Maria Leticia Leite Perei-
ra, S/N, Bairro Lagoa Seca. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da AMAJU.

MULHERES empreendedoras 
driblam obstáculos na pandemia
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Grupo de Várzea Alegre se destaca no Cicloturismo 
Juliana Sátiro

O cicloturismo, arte 
de conhecer luga-
res ou fazer grandes 

viagens de bicicleta, tem ga-
nhado espaço como prática 
esportiva e se tornado um 
desafio almejado pelos cari-
rienses. Um grupo de Vár-
zea Alegre tem feito grandes 
cicloexpedições nos últimos 
anos, concluídas basicamen-
te pela disposição de peda-
lar. A maior já realizada con-
tabilizou 1.570 km e saiu de 
Belém (PA) com destino ao 
interior do Ceará. O percur-
so foi concluído em 14 dias, 
com uma meta de trajeto a 
ser cumprida diariamente. 
Além dessa, o grupo já via-
jou até São José de Piranhas 
(AL) e Fortaleza. 

“É muito gratificante a 
sensação de pedalar pelas 
estradas, visando um deter-
minado ponto de chegada, 
e poder desfrutar de perto 
das belezas que existem no 
caminho”, diz Reginaldo 
Moreira, integrante do gru-
po que pratica cicloturismo 

há cinco anos. Ele conta que 
a expectativa de conseguir 
concluir o percurso pla-
nejado traz toda a energia 
necessária para continuar. 
Ao ser questionado sobre 
as maiores dificuldades em 
enfrentar viagens longas de 
bicicleta, Reginaldo destaca 
a exposição ao sol e chuvas 
e os riscos de trânsito que os 
ciclistas correm nas estradas. 

“Além de não termos muito 
espaço para transitar, a falta 
de respeito dos motoristas é 
inegável”, afirma. 

O ciclista e promotor de 
Justiça Flávio Cavalcante 
alerta para o perigo de com-
partilhar a pista com os ve-
ículos automotores. “A falta 
de acostamentos transitáveis 
é a maior dificuldade para 
pedalar nas estradas”, expli-

cou. Além disso, ele ressalta 
as vantagens das cicloexpe-
dições: “Para aqueles que 
preferem longas distâncias 
e curtem as cicloviagens, 
como eu, praticar o pedal 
nas estradas é viável e van-
tajoso. As trilhas são mais 
para aqueles que gostam de 
obstáculos”, reitera.

Além de salientar os ris-
cos e vantagens, Flávio faz 
algumas recomendações 
para aqueles que desejam 
praticar o cicloturismo. “É 
fundamental que o ciclista 
tenha planejamento e pre-
paração prévia. Buscar in-
formações sobre o percurso, 
como locais de parada e con-
dições das estradas, e prepa-
ração física e mental para o 
desafio”, finaliza. Reginaldo 
Moreira cita o que é preciso 
para praticar o cicloturismo: 
“Uma bicicleta apropriada 
para grandes viagens, mui-
to treino e principalmente 
um check up completo para 
analisar seu estado de saúde, 
evitando que ele seja pre-
judicado pelo esforço que a 
viagem exige”.  

ESPORTE E DESAFIO

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: 
ROGERIA RIBEIRO LÔBO CAIRO, brasileira, casada, professora, filha de 
Geraldo José Ribeiro e de Maria de Lourdes Lôbo Ribeiro, portadora da cédula 
de identidade RG sob o nº 2016298541-4, SSPDS/SP, inscrita no CPF sob o nº 
801.073.893-04; e, RAUL RICARDO PINHEIRO CAIRO, brasileiro, casado, 
motorista, filho de Raul Ricardo Vargas Cairo e de Maria de Fatima Pinheiro Cairo, 
portador da cédula de identidade RG sob o nº 97029207579, SSP/CE, inscrito na 
CNH sob o nº 02550080175, inscrito no CPF sob o nº 849.798.013-15, residentes 
e domiciliados na Rua Pedro Gomes de Norões, nº 245, Muriti, Crato/CE. Em 
petição recebida e devidamente assinada por seu procurador jurídico Dra. MARIA 
DE FÁTIMA PINHEIRO CAIRO, OAB/CE nº 11.111, inscrita no CPF sob nº 
001.530.983-15, com escritório profissional na Avenida Duque de Caxias, nº 706, Sala 
103, bairro Centro, nesta cidade, onde reporta-se a “UMA CASA RESIDENCIAL, 
sita nesta cidade, localizada na Rua Maria Clotildes, nº 143, bairro Muriti, com 
uma área construída de 110,00m² e com área total de 150,00m², contendo as 
seguintes características: limita-se ao NORTE, com A Rua Maria Clotilde; ao SUL, 
com a propriedade do Sr. José Nilton Simão Vitorino; ao LESTE, com a propriedade 
da Sra. Maria Fabiana Leandro Pereira; e ao OESTE, com a propriedade da Sra. 
Zildete Queiroz Leopoldo Maia”. 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 vinte e dois(22) 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 CRISTIANA DA SILVA, brasileira, 
solteira, maior, comerciante, filha de Antonio Major da Silva e de Francinete 
Carlos da Silva, portadora da cédula de identidade RG sob o nº 2009081013-3, 
SSPDS/CE, inscrita no CPF sob o nº 734.234.163-00, residente e domiciliada 
na Rua Chiquinha Macedo, nº 29, Distrito Bela Vista, 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 “UM TERRENO, próprio para construção, sita nesta 
cidade, encravado na Rua Chiquinha Macedo, antigo Sítio Saco, Distrito Bela 
Vista, com uma área total de 175,00m², contendo as seguintes características: 
limita-se ao NORTE, com a Propriedade do Sr. Cristovam Barbosa de Matos; 
ao SUL, com a Rua Chiquinha Macedo; ao LESTE, com a propriedade do Sr. 
Vicente Porfirio dos Santos; e ao OESTE, com a propriedade da Sra. Maria 
Alvenir dos Santos”.  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 vinte e dois(22) 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 pela requerente: 
MARCOS CORREIA MOREIRA CONSTRUÇÃO, com sede na Avenida 
Thomas Osterne de Alencar, nº 879-B, São Miguel, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 
28.746.948/0001-00, representada por MARCOS CORREIA MOREIRA, brasileiro, 
solteiro, maior, construtor, filho de Jose Aldemi Moreira Leite e de Petronila Correia 
Moreira, portador da cédula de identidade RG sob o nº 96029089144, SSP/CE, CNH 
sob o n° 04630632749, DETRAN/CE,  inscrito no CPF sob o nº 965.175.813-91, 
residente e domiciliado na Rua Desembargador Edmilson da Cruz Neves, nº 723, 
bairro Vela Alta, 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 “UM TERRENO, 
próprio para construção, sita nesta cidade, encravado na Rua Moacir Gondim 
Lossio, bairro Muriti, Parque Pontal, com uma área total de 125,00m2, contendo 
as seguintes características: limita-se ao NORTE, com a propriedade do Sr. Gilvan 
Vieira Dias; ao SUL, com a propriedade de Jose Alberto Lopes; ao LESTE, com 
a propriedade do Sr. Rogério Lopes de Andrade; e ao OESTE, com a Rua Moacir 
Gondim Lossio”. 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 o Sr. Jose Alberto Alves de 
Brito Pinheiro e seu cônjuge a Sra. Eunice Neves Tropia Pinheiro, o Sr. Reinaldo 
Otavio Alves de Brito e seu cônjuge a Sra. Ione Tropia Pinheiro, a Sra. Vanda Pinheiro 
da Costa e seu cônjuge Jairo Roberto da Costa, a Sra. Mariza Pinheiro Bonanato e se 
cônjuge Oleises Luiz Oliveira Bonanato, proprietários reais do imóvel supra citado 
acima, e 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 ao vinte e quatro(24) dia 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: WANDERSON PEREIRA FERNANDES, brasileiro, solteiro, 
maior, autônomo, filho de Francisco de Assis Pereira e de Raimunda Fernandes 
Batista, portador da cédula de identidade RG sob o nº 2006034037535, SSP/
CE, inscrito no CPF sob o nº 032.375.743-09, residente e domiciliado na Rua 
Aurora, nº 233, Seminário, 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, localizado na Rua Aurora, nº 233, 
bairro Seminário, com uma área construída de 116,42m² e com área total de 
132,02m², contendo as seguintes características: situado no encontro dos imóveis 
dos Srs. Wanderson Pereira Fernandes e Francisco Eugenio Mauricio Pereira e 
passando pela Travessa Aurora (lado Norte); deste segue confrontando-se com o 
imóvel da Sra. Maria Rosalba Rodrigues (lado Sul); deste segue confrontando com 
o imóvel do Sr. Jose Fernandes da Silva;(lado Leste); e, deste segue confrontando-
se com o imóvel do Sr. Francisco Eugênio Mauricio Pereira (lado Oeste)”. 
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 vinte e dois(22) 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: EDUARDO BRITO MENDES, brasileiro, casado, empresário, 
filho de Raimundo Mendes de Oliveira e de Maria de Fatima Brito Mendes, 
portador da cédula de identidade RG sob o nº 115384752, SSP/RJ, inscrito no 
CPF sob o nº 052.456.107-95, residente e domiciliado na Rua José Tavares 
Bezerra, nº 1167, Santa Luzia, Crato/CE. Em petição recebida e devidamente 
assinada por seu procurador jurídico Dr. ALEXEI TEIXEIRA LIMA, OAB/
CE nº 14.003, inscrito no CPF sob nº 068.230.383-65, com escritório profissional 
na Rua Tristão Gonçalves, nº 290, Sala 101, bairro Centro, nesta cidade, onde 
reporta-se a “UMA EDIFICAÇÃO MISTA, Residencial e Comercial (dois 
pavimentos), sita nesta cidade, localizado na Rua Dr. Miguel Lima Verde, nº 
555 A, tendo áreas de: Pavimento Térreo com 82,60 m² e Superior com 89,40 
m², perfazendo uma área total de 172,00m², contendo as seguintes características: 
deste segue confrontando com a Rua Dr. Miguel Lima Verde (Frente); deste segue 
confrontando-se com o Banco Santander (Fundos); deste segue confrontando 
com a Help Loja de Crédito (lado Direito); e, deste segue confrontando-se com 
o Banco Santander (lado Esquerdo)”. 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 vinte e quatro(24) 
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: JOSEFA DOS SANTOS SILVA, brasileira, casada, do lar, filha 
de Antonio Viturino dos Santos e de Maria Neuman Simão dos Santos, portadora 
da cédula de identidade RG sob o nº 2001029115751, SSPDS/SP, inscrita no CPF 
sob o nº 022.145.904-98; e, FRANCINALDO ROLIM DA SILVA, brasileiro, 
casado, motorista, filho de Francisco Pedro da Silva e de Raimunda Rolim Silva, 
portador da cédula de identidade RG sob o nº 1062051, SSP/CE, inscrito no 
CPF sob o nº 600.936.844-87, residentes e domiciliados na Rua Moacir Gondim 
Lossio, nº 285, São José, 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 “UM 
TERRENO, próprio para construção, sita nesta cidade, encravada na Rua 
Moacir Gondim Lossio, bairro São José, com uma área total de 375,00m², 
contendo as seguintes características: limita-se ao NORTE, com o imóvel da 
Sra. Edineide Damacena de Sousa; ao SUL, com a Rua Gerson Lucena; ao 
LESTE, com o imóvel da Sra. Maria Nilma Silva Gonçalves; e ao OESTE, 
com a Rua Moacir Gondim Lóssio”. 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 vinte e dois(22) dias 
do mês de Fevereiro do ano 2021.

Em Testº______ da verdade

___________________________________
Tabelião Público

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

CICLISTAS realizam longas viagens por esporte e diversão

Flavio Cavalcante


