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SUPERLOTAÇÃO NA SAÚDE

Cariri tem 58 pessoas na fila de 
espera por UTI e enfermaria

A demanda por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
no Cariri segue acima de 90% há 16 dias. A alta é reflexo do 
crescimento de casos na região. O cenário resulta numa fila 
de espera por leitos de UTI e de enfermaria com 58 pacientes 
de 24 municípios da macrorregional de Saúde. Brejo Santo 

está no topo da fila, com seis pessoas no aguardo de leitos. 
Em seguida, com quatro, está Juazeiro do Norte. Além da 
superlotação dos hospitais, as unidades de testagem também 
estão sobrecarregadas, chegando a realizar uma média diária de 
100 exames. METROPOLITANA | PÁG. 5   

CORREIOS H1N1

Municípios menores serão 
mais afetados pela privatização

Saúde realiza vacinação 
contra gripe paralela à covid

POLÍTICA | PÁG. 4   METROPOLITANA | PÁG. 5   
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ESPERAMOS que as vacinas continuem vindo, 
e vindo em maior quantidade, para que a gente 
possa avançar e imunizar o maior número possível 
de pessoas.  ANDRÉ BARRETO - VICE-PREFEITO DO CRATO 

“ “

Opinião

CARTA

Com a gradativa liberação dos serviços 
não essenciais, é preciso ressaltar a grande 
responsabilidade que o fato exige. Toda 
a atenção é necessária. Precisamos ter 
consciência dos nossos atos, pois continuamos 
suscetíveis à proliferação do vírus. Devemos 
nos cuidar e cuidar de todos.
 
WASHINGTON RAMOS, CRATO
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

A partir deste 1º de maio até o dia 11 de 
setembro de 2021 marca o início da retira-
da das tropas americanas do Afeganistão, 
por determinação do novo presidente dos 
EUA, Joe Biden. Este evento encerra duas 
décadas do mais longo conflito em que os 
americanos se envolveram.

 A manhã do dia 11 de setembro de 
2001 impactou uma geração que acompa-
nhou apreensiva pela televisão os ataques 
terroristas que abalaram a maior potência 
militar da história. As imagens das torres 
gêmeas em Nova York indo ao chão, em 
decorrência dos impactos sofridos pelos 
aviões, marcaram profundamente, logo no 
início, o “jovem século XXI”, dando início, 
também, à chamada “Guerra ao Terror”. 
Naquele momento, mostrava-se claro que, 
apesar do poderio militar e tecnológico, o 
estado americano era vulnerável a um es-
tilo de guerra não convencional, de uma 

guerra travada nas sombras.
Joe Biden é o quarto presidente a ter 

que lidar com o conflito, que segundo da-
dos do Watson Institut, da Universidade 
de Brown (Rhode Island, EUA), já foram 
gastos mais de 6 trilhões de dólares, além 
de 4 mil militares mortos e 32 mil feridos. 
Recursos, vidas e tempo investidos sem ne-
nhum sinal de estabilização do país e sem 
o principal rival, o grupo Talibã, ter sido 
efetivamente derrotado.

A resiliência em ter que lidar com do-
minação estrangeira é, talvez, uma das ca-
racterísticas mais notáveis do Afeganistão. 
Conseguiram, na antiguidade, resistir ao 
domínio grego – de Alexandre Magno – de-
pois, ao domínio persa, hindu e, moderna-
mente, ao britânico. Em 1979, lutou contra 
a intervenção militar da extinta União So-
viética, tornando-se o “Vietnã soviético”, 
consumindo longos 10 anos de combates 
nas montanhas contra a guerrilha local, os 
Mujahideens (palavra árabe que significa 
combatente). Com todo esse histórico de 
confrontos, seria a vez dos americanos, a 
partir de outubro de 2001, na caçada ao ter-
rorista saudita Osama Bin Laden, apontado 
como o idealizador e mandante dos ataques 
ao World Trade Center e ao Pentágono.

Os Estados Unidos continuam sen-
do a maior potência militar e econômica 
mundial, porém, não como antes. Devem, 

agora, lidar com novos desafios: mudan-
ças climáticas, o crescimento da influência 
da China no contexto geopolítico e econô-
mico em escala global, a crise na Ucrânia, 
que poderá envolver a Europa e a OTAN 
em um conflito em larga escala com a 
Rússia, e o programa nuclear iraniano, 
que promete desestabilizar ainda mais o 
Oriente Médio. Estes fatores, associados 
a uma sociedade americana polarizada e, 
por vezes, radicalizada sob pautas extre-
mistas e reacionárias, tornam o contexto 
ainda mais complexo.

Há quem diga ou acredite que os 
EUA estão enfraquecidos, porém, isto 
não está inteiramente correto. Claro que 
a hegemonia conquistada logo após a 
Guerra Fria, que resultou no “Consenso 
de Washington” e o predomínio das polí-
ticas econômicas neoliberais, não possui a 
mesma força, logo, estas instituições, sim, 
estão enfraquecidas. Na verdade, estamos 
diante de um realinhamento de forças, 
em um contexto multipolar, com novos 
atores, novos desafios, um mundo pós-
-Covid19 avizinha-se e o jogo geopolítico 
e econômico será redefinido. Joe Biden é 
pragmático e capaz de reconduzir o papel 
de liderança global em diversas áreas nas 
quais os Estados Unidos estão habituados 
a desempenhar desde o fim da Segunda 
Guerra Mundial. 

DUAS DÉCADAS E UMA GUERRADUAS DÉCADAS E UMA GUERRA
Marcel Roosevelt 
Marinho

EDITORIAL

Os municípios do Cariri seguem 
na retomada de algumas atividades 
não essenciais, seguindo orientação 
do último decreto apresentado pelo 
Governo do Estado. A reabertura 
de academias e o retorno de aulas 
presenciais até o 9º ano são algumas 
delas. As medidas dividem opiniões 
e geram embate entre os que come-
moram tais ações e os que acreditam 
que este ainda não é o momento para 
a flexibilização, afinal a escassez de 
vacina ainda é um grande problema 
para o brasileiro. Atualmente, os 
municípios têm encontrado dificul-
dade em dar seguimento à aplicação 
da segunda dose de imunizantes.

Enquanto as academias, como 
têm destacado os profissionais do 
esporte, equipam os ambientes se-
guindo as orientações de segurança 

para a reabertura das atividades, 
algumas escolas, principalmente as 
particulares, dizem ter feito o mes-
mo. É importante lembrar que de 
nada valem todos os cuidados, se 
não houver a participação e cons-
cientização dos usuários desses ser-
viços. É aí onde entra a preocupação 
daqueles que não defendem a rea-
bertura das instituições de ensino 
neste momento: como as crianças 
terão esses cuidados? Toda essa res-
ponsabilidade será posta nas costas 
dos professores?

Em nota, a Federação dos Traba-
lhadores no Serviço Público Muni-
cipal do Estado do Ceará (Fetamce) 
repudiou a decisão anunciada pelo 
governador Camilo Santana, ale-
gando falta de investimento para 
o retorno de atividades nas escolas 

públicas municipais neste momen-
to. Os profissionais da Educação 
pedem que não somente os profes-
sores, mas toda a população, seja 
imunizada, afinal de nada adianta 
uma parte estar protegida enquanto 
outros correm o risco de contamina-
ção. Para se ter uma ideia, de acordo 
com a plataforma Integrasus, da Se-
cretaria da Saúde do Ceará, do início 
da pandemia à tarde desta segunda-
-feira (26), 16.590 casos de covid-19 
foram confirmados entre estudantes 
em todo o Estado. Destes, 261 pos-
suem idade entre 0 e 14 anos.

Mas, ao que tudo indica, a pro-
teção ainda está longe de alcançar 
toda a população. Municípios do 
Cariri, a exemplo de Várzea Alegre, 
estão com dificuldade em dar con-
tinuidade à aplicação da segunda 

dose da vacina nos idosos. Inicial-
mente, tinha-se o cuidado em imu-
nizar a pessoa e guardar a segunda 
dose. Porém, por orientação e re-
comendação no Plano nacional de 
Vacinação, todos os imunizantes 
recebidos inicialmente foram dire-
cionados à primeira dose. Porém, 
atualmente, os municípios sentem 
o impacto decorrente de falta de 
matéria-prima para produção do 
imunizante e a consequente recla-
mação da população, que aguarda a 
conclusão do esquema de vacina. O 
posicionamento do Estado e do Mi-
nistério da Saúde será crucial para 
que a imunização continue e alcance 
um maior número de pessoas. Só a 
vacina trará segurança aos brasilei-
ros para retomar as atividades nesse 
momento pandêmico. 

  VACINA  EM  TEMPOS  DE  FLEXIBILIZAÇÃO
Enquanto as academias, 

como têm destacado 
os profissionais do 

esporte, equipam os 
ambientes seguindo as 

orientações de segurança 
para a reabertura das 
atividades, algumas 

escolas, principalmente 
as particulares, dizem 

ter feito o mesmo. É 
importante lembrar que 

de nada valem todos 
os cuidados, se não 

houver a participação 
e conscientização dos 

usuários desses serviços.

BACHAREL EM FILOSOFIA 
(UFC) E DIREITO (URCA)

A VONTADE DE DEUS PARA 
COM TODOS OS HOMENS

Diante das atitudes e comportamentos da humanidade no decorrer dos sé-
culos, poderíamos nos perguntar: Será que vivemos a vontade de Deus? Mas para 
viver sua vontade, devemos conhecê-la e será que a conhecemos? Para sabermos 
acerca da vontade de Deus para com os homens, precisamos consultar seu ma-
nual da vida, que é a Bíblia, pois nos apresenta de forma explícita quais são os 
desejos do Criador para com todos os homens.

 Primeiramente, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Eis a melhor 
notícia do céu para toda a humanidade, sim, isso devido a condição espiritual de 
toda a humanidade. A Escritura diz que: “Todos pecaram e separados estão da 
glória de Deus”, (Rm 3.23). Assim sendo, o resultado legal de todos os pecadores é 
de perdição e morte eterna: “Mas o salário do pecado é a morte”, (Rm 6.23). Mas 
graças a Deus e ao seu infinito amor que nos alcançou em Cristo Jesus, pois se o 
salário do pecado é a morte, “a dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, 
nosso Senhor”, (Romanos 6.23). Sim, é a vontade e desejo de Deus salvar todos os 
pecadores, “cujo desejo é que todos sejam salvos”, (1Timóteo 2.4a).

Em segundo lugar, o texto bíblico diz: “cujo desejo é que todos sejam salvos e 
conheçam a verdade”, (1Timóteo 2.4b). Diante da escassez da verdade e a prolife-
ração do erro e do engano, neste mundo, o Senhor deseja que a verdade seja pro-
clamada a toda a criatura. Mas, o que é a verdade? Jesus disse: “Eu sou o caminho, 
a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim”, (João 14.6). Cristo é a 
própria verdade, logo toda a verdade flui do Filho de Deus. Como fazer para espa-
lhar sua verdade? Através de homens libertos do erro e da mentira e santificados 
pela verdade, Então, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”, (João 8.32). 
“Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade”, (João 17.17). Homens salvos e 
cheios do pleno conhecimento da verdade constituem a Igreja, o Corpo de Cristo, 
a fiel proclamadora da verdade, “Ela é a igreja do Deus vivo, coluna e alicerce da 
verdade”, (1Timóteo 3.15).

Em terceiro lugar, Deus deseja que todos sejam aliviados de todo o peso do pe-
cado. Jesus disse: “Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarre-
gados, e eu lhes darei descanso”, (Mateus 11.28). O que causa mais aflição, doenças 
na alma, angústia, depressão, falta de paz, suicídio e muitos outros males é certa-
mente o pecado impregnado na vida do homem sem Deus. O peso é incalculável. 
Milhões de pessoas dariam tudo o que possuíssem para conseguir a paz e o alívio 
espiritual, porém é inútil buscar senão em Cristo Jesus. O mal que atormenta e 
escraviza as pessoas é espiritual e vem do diabo, que a exemplo do ladrão, assalta 
seu carro, arrebenta sua casa e rouba todos seus bens lhe deixando impotente. 
“O ladrão vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para lhes dar vida, uma vida 
plena, que satisfaz”, (João 10.10). Receba hoje o descanso espiritual que Deus nos 
oferece por meio de seu Filho Jesus Cristo.

 Por fim, Deus deseja que todos recebam o perdão de seus pecados. Todos 
os pecados que cometemos é contra o Criador e sua santidade. É triste o estado 
dos seres humanos. Os tolos dizem em seu coração: “Não há Deus”. São corruptos 
e praticam o mal; nenhum deles faz o bem. O Senhor olha dos céus para toda a 
humanidade, para ver se alguém é sábio, se alguém busca a Deus. Todos, porém, 
se desviaram; todos se corromperam. Ninguém faz o bem, nem um sequer, (Sal-
mos 14.1-3). É incompreensível o amor de Deus pelos homens, porque apesar de 
sua rebeldia e insubmissão, assim mesmo o Senhor busca atrair para e perdoar. 
Está escrito no profeta Isaias: “Venham, vamos resolver este assunto”, diz o Se-
nhor. “Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como 
a neve; embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como 
a lã”, (Isaías 1.18). 

Somente o Deus que ama, deseja que todos sejam salvos, conheçam a verda-
de, recebam o alÍvio de todas as cargas do pecado e sejam perdoados. Através de 
Cristo todos somos alcançados, “Ele mesmo é o sacrifício para o perdão de nossos 
pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo”, 
(1João 2.2).

Deus abençoe!
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Os órgãos de seguran-
ça pública do Ceará 
estão exercendo forte 

pressão para que seus efetivos 
sejam incluídos nos grupos 
prioritários da vacinação con-
tra a covid-19. Em Juazeiro 
do Norte, a pressão motivou 
uma reunião remota entre os 
representes da Segurança Pú-
blica, Prefeitura e Ministério 
Público do Estado, no último 
dia 24. Os órgãos cobram 
do prefeito Glêdson Bezerra 
(Podemos) e, por conseqüên-
cia, da secretária de Saúde, 
Francimones Rolim, maior 
agilidade na vacinação dos 
membros das guarnições de 
segurança. Durante a reu-
nião, o prefeito Glêdson re-
conheceu como justa a reivin-
dicação, porém disse seguir a 
recomendação do Ministério 
Público. “Temos uma reco-
mendação e não é justo que 
o prefeito e a secretária de 
Saúde respondam por impro-
bidade, por descumprir uma 
recomendação do Ministério 
Público”, disse Glêdson.

Autora da recomendação 
para Juazeiro do Norte, a 
promotora Alessandra Mag-
da Ribeiro deixou claro que 
segue uma lógica que vem do 
Ministério Público em nível 
estadual, e que o órgão age 
de acordo com o Plano Na-
cional de Imunização (PNI) 
e a Comissão Intergestores 
Bipartite (CIB), responsáveis 
pelas definições sobre o com-
bate à covid-19.

Segundo a orientação do 
Ministério Público em Jua-
zeiro, publicada no dia 13 de 
abril, devem ser utilizados 
apenas critérios técnicos e 
científicos, priorizando em 
absoluto profissionais de 
saúde da linha de frente no 
combate à covid-19, idosos, 
pessoas com comorbidade e 
com deficiência. A recomen-
dação diz que, segundo crité-
rios do Ministério da Saúde 
e da Secretaria da Saúde do 
Estado (Sesa), trabalhado-
res das forças de segurança, 
de salvamento e das forças 
armadas também devem se-

guir uma ordem de priorida-
de na imunização. O trecho 
da orientação acabou geran-
do a pressão.

Em nota, a coordenadora 
de imunização da Sesa, Mag-
da Moura de Almeida, escla-
receu que a prioridade con-
tinua sendo profissionais de 
saúde, idosos e pessoas com 
comorbidades, e que “até o 
momento, o Ministério da 
Saúde não respondeu a ne-
nhum reajuste de meta popu-
lacional e extra para nenhum 
Município”. A nota relata que 
os municípios não devem 
usar, sob hipótese nenhuma, 

as doses destinadas a segun-
da dose (D2) como primeira 
dose (D1), por não ter como 
garantir os quantitativos em 
tempo oportuno, “principal-
mente de Sinovac, que deverá 
regularizar o envio somente 
em maio”. Fica claro na expli-
cação que o Estado enfrenta-
rá escassez de vacinas.

Magda Moura informa 
que, das próximas 103 mil 
doses a serem recebidas 
pelo Estado, apenas 44 do-
ses D1 foram destinadas aos 
profissionais de segurança 
e salvamento, tornando im-
possível a divisão entre os 
municípios. Foi solicitado à 
Sesa que indique as 44 pes-
soas das diferentes corpora-
ções para vacinação.

Além do prefeito Glêd-
son Bezerra, da secretária 
Francimones e da promotora 
Alessandra Magda, participa-
ram da reunião os delegados 
Giuliano Sena, Inácio Torres 
e Helder Cassiel; o dirigente 
do Sindicato dos Policiais Ci-
vis do Ceará (Sinpol), Ricar-
do Bezerra; tenente coronel 
Agra (PM), tenente coronel 
Artur (Corpo de Bombeiros), 
agente Walasse (Penal), e o 
secretário de Segurança de 
Juazeiro do Norte, Dorian 
Lucena. Ao fim da reunião, 
ficou acordado que as forças 
de segurança que não estão 
sendo contempladas entrem 
em contato com o governo 
estadual para serem incluídas 
nas orientações.          

Segurança Pública pressiona 
por agilidade na imunização

JUAZEIRO DO NORTE

O PREFEITO de Juazeiro do Norte, 
Glêdson Bezerra, parece ter cansado de 
apanhar da Câmara e resolveu contra-
atacar. A decisão da Justiça de suspender a 
licitação da coleta do lixo foi a gota d’água.

Arquivo JC

Divulgação

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Com dois candidatos a presidente da República 
Ciro Gomes e Tasso Jereissati - o Ceará ganha a atenção do presidente Jair Bolsonaro. 
Com a viagem a Maracanaú para esta quinta-feira (29) desmarcada, onde o 
presidente visitaria as obras do Anel Viário e participaria de reunião com o prefeito 
Roberto Pessoa, Bolsonaro programa outras visitas ao estado, para cumprir agenda no 
Cariri, ainda nesse primeiro semestre. Sua atenção agora é redobrada, com seus dois 
adversários. Ciro é visto como um candidato de esquerda e Tasso como um nome a ser 
lançado pelo centro. E o presidente da República ainda necessita se preocupar com a 
candidatura de Lula, que deve ser apoiada pelo governador Camilo Santana. O cenário 
eleitoral no Ceará promete ser bem agitado em 2022.

Tasso aceita entrar na corrida presidencial
Ciro Gomes está enfurecido com seu amigo, o senador Tasso Jereissati. Na edição de 
domingo (25), o jornal O Estado de São Paulo trouxe uma ampla reportagem onde 
Tasso admite concorrer à sucessão do presidente Bolsonaro, como vai além e fala que 
participará das prévias do PSDB, que serão realizadas em outubro. Além de Tasso, irá 
disputar a candidatura tucana o governador paulista, João Doria, o governador do Rio 
Grande do Sul, Eduardo Leite, e o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio. Tasso hoje é o 
favorito, pois Eduardo Leite já fala em desistir para apoiar a candidatura do senador 
cearense, e outros caciques do PSDB como o senador José Serra, o ex-governador 
Geraldo Alckmin e a maioria da bancada federal está fechando com a alternativa 
Tasso, que já ganhou até um apelido: o Biden Brasileiro, numa referência ao presidente 
dos Estados Unidos, que tem 78 anos e foi eleito para unir o País. Tasso é mais novo, 
tem apenas 72 anos.

Ciro pressionado a aderir a Tasso Jereissati
A revista Veja que está nas bancas traça um retrato do abandono da candidatura de 
Ciro Gomes: Uma difícil encruzilhada. Na matéria, se descobre que nenhum partido 
político no Brasil quer se aliar ao PDT para apoiar a candidatura de Ciro. Ciente de suas 
dificuldades, Ciro mudou o discurso. Largou a esquerda, e passou a defender bandeiras 
mais à direita. Não adiantou. Nenhuma legenda do Centrão quer conversar com Ciro. 
Está sozinho e sem perspectivas de crescer na briga pelo Planalto. A única solução que 
se apresenta é renunciar ao seu projeto de tentar pela quarta vez uma eleição para 
presidente da República, e aderir à candidatura de Tasso Jereissati. Ciro vem sendo 
cobrado a fazer esse gesto. E lembrado que em 2002, Tasso não apoiou o candidato 
do PSDB, José Serra, para estar ao seu lado. Por enquanto, Ciro e seu irmão, Cid Gomes 
resistem a embarcar no projeto Tasso 2022.

 Senado vira campo aberto para Camilo
O lançamento da candidatura presidencial de Tasso Jereissati favoreceu ao governador 
Camilo Santana. Os irmãos Ciro e Cid Gomes não têm mais argumentos para barrar o 
nome de Camilo como senador no ano que vem. Camilo está sem adversários. Já era 
favorito mesmo num confronto contra Tasso Jereissati. Agora, que Tasso está fora da 
briga por querer o Planalto, não há adversários para contrapor a Camilo. Só que os FGs 
estão calados. Esperam os movimentos de Camilo sobre quem irá apoiar nas eleições 
de 2022. Se Camilo permanecer no PT, estará sinalizando aos FGs, que não deixará de 
pedir votos para Lula. Mesmo também elogiando o nome de Ciro Gomes. No entanto, 
Lula terá um palanque no Ceará, dado por Camilo. Os FGs vetam essa possibilidade, 
porque na cabeça deles – ninguém enxerga isso – Ciro irá travar um duelo com Lula por 
uma das duas vagas no segundo turno contra o presidente Bolsonaro.

Crato com deputados definidos
 Os candidatos a uma cadeira na Assembleia Legislativa que terão apoio das lideranças 
do Crato estão quase definidos. A dúvida permanece apenas na base do prefeito Zé 
Ailton Brasil. A saída do deputado Fernando Santana do páreo para disputar uma 
vaga à Câmara Federal abriu um leque de opções e os conflitos estão acirrados. A 
primeira opção passou a ser por um nome local, mas o petista Pedro Lobo e o promotor 
aposentado Leitão Moura, estariam descartados. Na base de oposição, o nome 
apoiado pelo grupo do ex-prefeito Zé Adega será David de Raimundão. A decisão foi 
tomada após reunião na última semana. Já o ex-candidato a prefeito Aloísio Brasil 
deve apostar em Argemiro Sampaio, ex-prefeito de Barbalha.

Pedro Lobo atirando para todos os lados
Sem espaços na base do prefeito Zé Ailton Brasil, o vereador Pedro Lobo tentou uma 
aproximação com o grupo do ex-prefeito Zé Adega. Pedro usou o prestígio de uma irmã 
para chegar a Zé Adega para pedir o apoio para deputado estadual. No encontro, Zé 
Adega ouviu, mas acabou dizendo não. Depois, entre amigos, avaliou que o petista 
demonstra não ter fidelidade ao seu grupo e isso foi decisivo. Ao procurar pelo apoio 
de Zé Adega, liderança da oposição, Pedro Lobo acabou com as possibilidades de ser 
ungido candidato a deputado estadual na base governista do prefeito Zé Ailton Brasil. 
A atitude foi vista como uma traição. Pedro Lobo colhe um imenso desgaste e o próprio 
PT deve avaliar  até se apoiará sua candidatura a Assembleia do Ceará, pois comprou 
uma briga na verdade com o governador Camilo.

CPI da Covid começa hoje no Senado Federal, tendo dois membros do Ceará: Tasso 
Jereissati e Eduardo Girão.

Cid Gomes é o único que não faz parte. Mandato de Cid no Congresso Nacional não 
tem brilho. Sua ação parlamentar mostra um senador que parece não trabalhar.

Tasso e Eduardo Girão vão investigar os recursos enviados pelo Governo Bolsonaro 
para as prefeituras do Cariri para combater a covid.

Essa apuração da CPI da Covid será ampla e envolverá todas as mais de 5.500 
prefeituras brasileiras.

Os líderes dos partidos da Câmara de Juazeiro do Norte se reuniram nesta segunda-
feira para escolher os nomes para a CPI dos Contratados.

Foi difícil porque ninguém queria. Mas, independentemente dos escolhidos, Capitão 
Vieira é quem comandará a CPI, que nasce fragilizada.

Os articuladores políticos próximos ao Palácio da Abolição avaliam a presença do 
governador Camilo Santana na agenda do dia 30 em Juazeiro.

Na agenda do Governador está a inauguração da ala campanha do Hospital 
Regional do Cariri. Há um temor de que Camilo enfrente manifestações.

 A unidade é para atender outras doenças que não sejam covid-19. São muitos os 
casos de infecções pela doença dentro do Regional.

Profissionais de saúde do Cariri estão apresentando atestado para sair do combate 
à covid-19. O desfalque já é sentido por várias Prefeituras.

 A infecção do vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio, vacinado, acendeu 
uma luz amarela. O temor é geral e as Prefeituras pagam a conta.
Desculpe a ignorância, quando Ciro Gomes irá desistir de sua candidatura 
presidencial para apoiar o nome do senador Tasso Jereissati?

QUARENTA EMPRESAS QUEREM O LIXO
O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, parece ter cansado de apanhar 

da Câmara e resolveu contra-atacar. A decisão da Justiça de suspender a licitação 
da coleta do lixo foi a gota d’água. Glêdson não vai recorrer da decisão. Disse que 

a denúncia não tem consistência e foi feita com base em “achismos”. Glêdson 
pediu que a Procuradoria do Município acione os denunciantes judicialmente, 
para apresentarem as provas, sob pena de responderem por má fé e denúncia 

leviana. O denunciante, vereador Capitão Vieira Neto, se baseou em comentários 
e no fato do secretário de Meio Ambiente, Diogo Machado, ser ligado ao 

empresário Gilmar Bender. A licitação do lixo está sendo disputada por 40 
empresas. Com tantos concorrentes, é impossível não ganhar quem apresentar 

o menor preço. Agora, o edital exigir que os carros da coleta sejam novos, é 
complicado atestar que isso seja direcionamento. Na verdade, é impedir a 

participação de empresas de fundo de quintal. Permitir que veículos com 15 anos 
andem pelas ruas de Juazeiro limpando a cidade é brincar de limpeza pública.  

DISSE ME DISSE

Política

Abandono da Usina de 
Barbalha na mira do MP

AUDIÊNCIA PÚBLICA

A Usina Manoel Costa 
Filho, em Barbalha, deve vol-
tar aos holofotes no estado 
do Ceará. Comprada há sete 
anos pelo Governo do Esta-
do, na gestão do ex-governa-
dor Cid Gomes, através da 
Agência de Desenvolvimento 
Econômico do Ceará (Ade-
ce), a usina custou R$ 15 mi-
lhões e, até os dias atuais, está 
sem utilidade econômica. Na 
sexta-feira (23), o Ministério 
Público do Ceará (MPCE) 
anunciou a realização de uma 
audiência pública para dis-
cutir o abandono da usina, 
diante dos recursos públicos 
já investidos. Segundo a as-
sessoria do órgão, a audiência 
questionará a falta de defini-
ção do equipamento, que so-
fre com a deterioração, além 
de ter altos custos de manu-
tenção para o Estado.

A audiência, que será rea-
lizada de forma virtual nesta 
terça-feira (27), quer ouvir, 
obrigatoriamente, o atual di-
retor de agronegócio da Ade-
ce, Silvio Carlos Ribeiro. 
Em abril de 2018, a agência 
anunciou 19 projetos para a 
reestruturação do agrone-
gócio cearense e nenhum 
contemplava a usina de Bar-
balha. Em junho de 2018, 
o deputado estadual Heitor 
Férrer (SD) formalizou re-
presentação junto ao MPCE 
e Ministério Público de Con-

tas do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), solicitando 
apuração sobre a situação da 
usina. Heitor requereu aber-
tura de uma Ação Pública por 
dano ao erário, acusando cri-
se de improbidade.

A assessoria do MPCE não 
confirma se a motivação da 
audiência veio da representa-
ção protocolada por Heitor, 
mas informa que o evento 
tem o objetivo de discutir o 
futuro da usina, que justifi-
que o investimento. Sobre o 
assunto, o ex-prefeito de Bar-
balha, Argemiro Sampaio, 
disse que durante os quatro 
anos do seu mandato jamais 
foi contatado por membros 
do governo para discutir uma 
solução para a usina. O gestor 
disse, ainda, que ficou sem 
poder de interferência, por se 
tratar de um empreendimen-
to do Governo do Estado, o 
qual fazia oposição.

O atual prefeito de Barba-
lha, Guilherme Saraiva, reve-
la que existe um projeto sen-
do estudado e que, em breve, 

será anunciado oficialmente. 
Segundo fontes ligadas à 
base do prefeito na Câmara, o 
projeto trata de uma fábrica 
de derivados de milho, mas 
nada tem confirmação oficial 
da Prefeitura, nem do Gover-
no do Estado.

Para a audiência, foram 
convidados representantes 
do Governo do Estado, liga-
dos à Procuradoria Geral, Se-
cretaria de Desenvolvimento 
Agrário, direção de agronegó-
cio da Adece, Instituto Agro-
pólos, Empresa de Assis-
tência Técnica e Extensão 
Rural do Ceará (Ematerce), 
Companhia de Gestão dos 
Recursos Hídricos do Ceará 
(Cogerh), além de entidades 
como a Federação dos Traba-
lhadores Rurais Agricultores 
e Agricultoras Familiares do 
Estado do Ceará (Fetraece), 
sindicatos de trabalhadores 
rurais do Cariri e secretarias 
de Agricultura dos municí-
pios do Cariri e o represen-
tante da empresa Bio-Ethyl, 
Engenharia e Construção. 

Leia rápido
O ex-prefeito de Barbalha, 
Argemiro Sampaio (PSDB), 
reforça presença na memória do 
eleitor, de olho nas eleições para 
deputado estadual em 2022. Para 
isso, ele participa de lives e opina 
sobre temas ligados à Barbalha e 
ao Cariri, e intensifica críticas ao 
sucessor, Guilherme Saraiva (PDT). 

As prefeituras de Caririaçu 
e de Granjeiro foram alvos de 
operações comandadas pelo 
Ministério Público do Ceará. 
Em Caririaçu, o órgão investiga 
denúncias de desrespeito à fila 
de vacinação: um motorista 
teria furado a fila. Já em 
Granjeiro, o MPCE apura supostas 
irregularidades na compra de 
três mil litros de álcool em gel. 
A contratação da empresa teria 
sido direcionada. 

A denominação de uma 
areninha esportiva no bairro Muriti, 
em Crato, tem dividido a Câmara 
Municipal. A proposta inicial era a 
de dar o nome de um desportista 
local ao equipamento. Um novo 
projeto, no entanto, sugere o nome 
do ex-prefeito Moacir Siqueira, um 
dos fundadores do Crato Esporte 
Clube. As discussões têm causado 
divisões até entre vereadores 
aliados.

A direção da Câmara Municipal 
de Juazeiro do Norte reclama que 
o Poder Legislativo tem sido alvo 
frequente de ataques feitos por 
servidores municipais. Na semana 
passada, o vereador Beto Primo 
disse ter perdido a paciência 
com as críticas e sugeriu que o 
prefeito Glêdson Bezerra “bote 
freio nos seus funcionários”. Primo 
ainda subiu o tom ao dizer que 
um servidor que critica a Câmara 
na internet “não passa de um 
vagabundo”.

USINA foi comprada pelo Governo do Estado há sete anos

GRUPOS prioritários são determinados pelo Plano Nacional de Imunização
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Robson Roque

O presidente Jair 
Bolsonaro (sem 
partido) incluiu a 

Empresa Brasileira de Cor-
reios e Telégrafos (Correios) 
no Programa Nacional de 
Desestatização (PND), que 
conta, ainda, com a Empre-
sa Brasil de Comunicação 
(EBC) e a Eletrobras. A esta-
tal, responsável pela entrega 
de cartas, telegramas e enco-
mendas, é a única empresa 
presente em todos os muni-
cípios brasileiros e também 
distribui as provas do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem), livros didáticos e 
urnas eletrônicas nos perío-
dos de eleições. 

No Cariri, a estatal reúne 
cerca de 200 trabalhadores, 
entre gerentes, atendentes e 
carteiros (maioria dos profis-
sionais), que temem demis-
sões. Além desta ameaça, o 
Sindicato dos Trabalhadores 
em Correios e Telégrafos e 
Similares do Estado do Ceará 
(Sintect) acredita que cida-
des de pequeno porte, como 
a maioria dos municípios ca-
ririenses, deverão ser impac-
tadas pela privatização, com 
sucateamento dos serviços.

Na semana passada, a Câ-
mara dos Deputados aprovou 
a urgência para tramitação de 
um projeto de lei do Governo 
Federal, que abre e acelera o 
caminho para privatização 
dos Correios, com 280 votos 
a favor e 165 contrários. O 
plano atual de desestatização 
prevê a entrega total dos Cor-

reios à iniciativa privada, em 
detrimento do fatiamento. A 
venda depende de aprova-
ção do Congresso Nacional, 
a partir de um projeto de lei 
que quebra o monopólio es-
tatal e regulamenta a abertu-
ra do mercado postal à inicia-
tiva privada. 

Consultado pelo Jornal 
do Cariri, o coordenador ju-
rídico do Sintect, Veridiano 
Matos, relembra que a pro-
posta de privatização dos 
Correios começou em 1991, 
no governo Fernando Henri-
que Cardoso. “De lá para cá, a 
nossa luta tem sido constan-
te”, conta Veridiano. Ele cita 
que os governos de Michel 
Temer (MDB) e o atual, de 
Jair Bolsonaro (sem partido), 
promoveram maior sucatea-
mento da estatal. 

Diante do atual cenário, o 
coordenador do Sintect acre-
dita que a possibilidade de 

privatização se tornou ainda 
mais próxima e real no atual 
governo. “Com certeza a pri-
vatização dos Correios tem 
sua possibilidade aproxima-
da por conta desse governo 
que está aí. Um governo que 
não tem responsabilida-
de com o seu povo, não tem 
preocupação com os mais 
humildes e mais pobres. Só 
está preocupado com a parte 
financeira que lhe cabe à sua 
família, porque, com certeza, 
alguém vai ganhar com a pri-
vatização deste patrimônio 
do povo brasileiro”, analisa 
Veridiano.

O coordenador diz que os 
trabalhadores dos Correios 
em todo o Ceará avaliam a 
proposta de privatização com 
muita tristeza e preocupação. 
“Porque sabemos que uma 
privatização de uma empresa 
como os Correios é um preju-
ízo enorme para a nação bra-

sileira, principalmente a po-
pulação de cidades menores, 
onde não tem o interesse da 
iniciativa privada”. Veridiano 
opina que municípios como 
Jati e Santana do Cariri serão 
prejudicados porque, com a 
privatização, a empresa vol-
tará a atenção para municí-
pios maiores. 

“As empresas privadas só 
visam o lucro e não vão es-
tar interessadas em entregar 
correspondências lá em Jati, 
em Santana, Aiuaba. Eles 
vão querer Fortaleza, Cau-
caia, Maracanaú, Juazeiro do 
Norte, Sobral. Então quem 
vai perder com a privatização 
dos Correios é a população e 
os trabalhadores que serão 
demitidos”, argumenta Veri-
diano. A perspectiva das en-
tidades de classe que repre-
sentam os profissionais dos 
Correios é de que 50 mil pro-
fissionais sejam demitidos.  

Arquivo JC

CARIRI conta com cerca de 200 profissionais nos Correios

Política

Chapada
MADSON VAGNER

Tendência de queda
Um levantamento realizado pelo Jornal O Povo, publicado no dia 23 de 
abril, mostra uma “luz no fim túnel” sobre o combate à covid-19 no Ceará. 
Mesmo o Estado ainda vivendo um cenário de alerta altíssimo, com pos-
sibilidade de uma terceira onda da doença, os números indicam redução 
da média móvel em casos de contaminação e mortes. Foram pesquisados 
dois cenários com base em informações da plataforma IntegraSus. No pri-
meiro, entre os dias 1º e 7 de abril, foram registradas 775 mortes por covid, 
configurando uma média de 110,71 óbitos. No segundo cenário, entre os 
dias 15 e 21, foram 360 óbitos, baixando a média para 51,43 mortes. Uma 
redução de 53,5%. Nos casos de infecção, a média móvel caiu de 4.153, no 
primeiro período, para 997 no segundo. Uma redução de 76%. No Cariri, a 
expectativa é que o governador Camilo Santana continue flexibilizando a 
economia, apesar do recuo lento dos casos.

Mãos limpas
O município de Granjeiro voltou ao cenário estadual, desta vez com de-
núncias de superfaturamento na compra de álcool gel. A operação “Mãos 
Limpas” foi deflagrada no dia 22, pelo Ministério Público do Estado, com 
o apoio da Polícia Civil. A investigação apura a compra de 3 mil litros de 
produto em 2020, supostamente para o enfrentamento da pandemia da 
covid-19. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em Fortaleza 
e Juazeiro do Norte, tendo como alvos um agente público e um empresário. 
Não foi divulgado se o dinheiro usado seria federal e nem ficou claro quem 
teria feito a compra com dispensa de licitação, suspeita de direcionamento. 
Em 2020, Granjeiro teve dois prefeitos. Na gestão atual do prefeito Francis-
co Clementino, o discurso é de colaboração com a investigação. O promotor 
Rafael Couto acredita que a Justiça será acionada.

Fura fila
Outra operação do Ministério Público do Estado, com apoio da Polícia Civil, 
aconteceu em Caririaçu, no dia 20, para investigar denúncias de fura fila na 
vacinação contra a covid-19. A “Operação Egoísmo” cumpriu cinco manda-
dos de busca e apreensão na Secretaria de Saúde e em casas de servidores 
no Município. Informações preliminares isentam a participação da gestão 
municipal no suposto crime de peculato, com previsão de pena de
reclusão entre 2 e 12 anos, por apropriação de bem móvel, de que tem pos-
se em razão do cargo. O caso foi denunciado pelos vereadores de oposição 
que, ao acompanhar a imunização no Município, perceberam a suposta 
fraude. Tudo está gravado em um vídeo entregue ao Ministério Público. Até 
o momento, a gestão do prefeito Edmilson Leite não é parte da investiga-
ção e, talvez por isso, não se manifestou.

Na contramão
A Prefeitura de Lavras da Mangabeira demorou a tomar as decisões para 
conter a pandemia do covid-19 no Município e acabou tendo que seguir na 
contramão do Estado. Enquanto o governador Camilo Santana flexibiliza a 
economia, o prefeito Ronaldo da Madeireira decreta isolamento social rígi-
do, o lockdown. Apesar da demora, a medida é acertada, tomando como 
parâmetro o aumento dos casos que, segundo o prefeito, chegam a 30 por 
dia. Sem falar no sistema de atendimento sobrecarregado e nos leitos do 
hospital municipal, já colapsados. A decisão veio após reunião com a di-
reção do hospital e a secretária de Saúde, Gean Carla. No encontro, ficou 
decidido lockdown de 10 dias, a partir do dia 22. No anúncio, Ronaldo da 
Madeireira destacou a necessidade do comércio, mas reafirmou a vida em 
primeiro lugar. Pediu que as pessoas fiquem em casa.

Alvo preferencial
Os servidores aposentados ainda em atividade na Prefeitura de Jati, pare-
cem ter virado alvos preferenciais da gestão da prefeita Mônica Mariano. 
Ainda em janeiro, a prefeita mandou exonerar em massa, sem qualquer 
justificativa, aviso ou comunicação formal. O Sindicato acusa descumpri-
mento a legislação previdenciária aprovada em 2019. E pior, há denúncia 
de que dívidas junto aos servidores não foram honradas, comprometendo 
o sustento das famílias. O caso foi levado ao Ministério Público e proto-
colado pedido de tutela de urgência, mas não houve despacho. Fora isso, 
servidores da ativa reclamam da demora na concessão de afastamento 
para tratamento de saúde. Em contrapartida, a prefeita continua igno-
rando orientação do Ministério Público de não contratar temporários. Há 
denúncias de que nepotismo virou farra.

Enquanto isso...
... Ainda em Altaneira, após a população ampliar as reclamações para 
a Saúde e Infraestrutura, o prefeito Dariomar e os secretários Genival Pon-
ciano, da Infraestrutura, e Júnior Paulino, da Saúde, foram chamados a res-
ponder às denúncias. Apenas Ponciano teve coragem. Pelo menos desta 
vez, não brigou com ninguém.

... O secretário de Infraestrutura prometeu que o problema da ilumi-
nação será resolvido até o Dia das Mães, 9 de maio. Mas, a população ain-
da espera pela manifestação do prefeito Dariomar, que continua calado. 
Nunca é demais lembrar que, recentemente, dois secretários de Altaneira 
foram presos suspeitos de fraude em licitação da Saúde.

... Na Assembleia Legislativa, na sessão remota do dia 20, o deputado 
estadual caririense, Guilherme Landim, apresentou três Projetos de Indicação 
para fortalecer o combate à covid-19. Guilherme é presidente da Comissão de 
Saúde e disse estar acompanhado atentamente o trabalho do Governo do 
Estado e da Secretaria de Saúde no enfrentamento à pandemia.

... Os projetos tratam da implantação de usinas de oxigênio nas mi-
crorregiões de saúde, criação de um programa estadual de suplementação 
financeira aos hospitais polos e a instituição de um programa estadual de 
incentivo à interiorização da residência médica. A ideia é fortalecer as mi-
crorregiões para evitar remoções para as macrorregiões.

NA ESCURIDÃO
O quase blecaute nas ruas do município de Altaneira virou manchete 

em TVs e sites e, por pouco, não virou caso de polícia. Durante uma das 
reportagens, o secretário de Infraestrutura, Genival Ponciano, garantiu 

que a empresa responsável já foi acionada e que o problema está sendo 
resolvido. Na frente das câmeras, o secretário disse que aceita as críticas 

e cobranças pelo trabalho. O problema é que após as câmeras serem 
desligadas, o secretário partiu para as vias de fato com o popular que 

acompanhava a reportagem e criticou a situação. Foi rápida a percepção 
da diferença entre a teoria e a prática. Mas, os problemas para a gestão 

Dariomar Rodrigues não ficaram somente na iluminação, ou na falta 
dela. Bastou a reportagem percorrer as ruas para as pessoas se manifes-

tarem sobre inúmeros problemas na Saúde e na Infraestrutura.

Sindicato reage à proposta 
de privatização dos Correios

PROCESSO ACELERADO

Prefeitos de Crato e Juazeiro 
rebatem críticas de oposição

RESPOSTA À ALTURA

Os prefeitos de Crato e 
Juazeiro do Norte rebate-
ram críticas feitas por verea-
dores de oposição. Zé Aílton 
(PT) subiu o tom contra o 
vereador Gabriel Figueiredo 
(Pros), ao pedir que ele pa-
rasse de espalhar fake news 
(notícias e informações fal-
sas) nas redes sociais. Glêd-
son Bezerra (Podemos) rea-
giu à proposta de abertura 
de uma terceira Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI), desta vez para in-
vestigar supostas fraudes 
em contratos de servidores 
temporários. Na mesma se-
mana, o governador do Cea-
rá, Camilo Santana (PT), 
atacou opositores ao pedir 
que “parem de espalhar fake 
news e estimular o ódio”. Se-
gundo Camilo, “são sempre 
os mesmos: aqueles que fo-
ram contra a vacina, os que 
sempre estimularam aglo-
merações, e aqueles conhe-
cidos por promover motins. 
Venham ajudar a abrir mais 
leitos”, comentou.

O prefeito de Crato, Zé 
Aílton Brasil (PT), disse ter 
sido provocado por uma ser-
vidora da Saúde para respon-
der aos ataques feitos por 
meio de informações falsas. 
Em entrevista à rádio comu-
nitária São Francisco FM, o 
gestor cratense fez referência 
a um vídeo publicado pelo 
vereador Gabriel Figueire-
do (Pros) em rede social. Na 
publicação, o parlamentar 
surge em um ponto de vaci-

nação vazio na última quar-
ta-feira (21). “Estou aqui por-
que a população disse que ia 
ter a vacinação, mas não veio 
ninguém. Cadê o pessoal da 
vacinação? Vocês estão brin-
cando com a população”, co-
mentou o parlamentar.

Como resposta, Zé Aílton 
Brasil subiu o tom ao dizer 
que Gabriel está “querendo 
aparecer”. “Vereador, deixe 
disso. É feio mentiras, fake 
news. O senhor, represen-
ta a sociedade cratense, os 
130 mil habitantes do Cra-
to. Respeite os servidores da 
Secretaria de Saúde. Esses 
servidores são uns heróis, 
caro vereador. Diferentes 
do senhor. Não tinha uma 
pessoa agendada para hoje, 
porque hoje é feriado. 21 de 
abril é feriado nacional. Se o 
senhor esqueceu nas aulas 
de História, é bom o senhor 
lembrar um pouco”, alertou 
o prefeito.  

Zé Aìlton ainda defen-
deu o direito do vereador em 
ser adversário político dele, 
como opositor na Câmara 
Municipal, mas exigiu re-
speito ao recomendar que o 
parlamentar não use os ser-
vidores para atacá-lo. “Está 
na hora de a gente fazer opo-
sição com base na verdade 
dos fatos. Se quer fazer opo-
sição à gestão, é um direito e 
ele faz parte da democracia. 
Mas não use servidores da 
Saúde que estão trabalhando 
porque o senhor não con-
corda com o prefeito”, argu-

mentou Zé Aílton.
A proposta de abertura 

de uma terceira CPI cont-
ra a gestão de Glêdson está 
em tramitação na Câmara 
Municipal de Juazeiro do 
Norte. O prefeito disse com-
preender que “os vereadores 
cumprem com o seu papel”, 
que é de fiscalizar. Contudo, 
disse receber “com certa es-
tranheza” a proposta da CPI. 
“Porque o que nós estamos 
fazendo neste governo é um 
verdadeiro exemplo”. Glêd-
son apresentou números 
para rebater a CPI. Segun-
do ele, o governo anterior, 
de Arnon Bezerra, encerrou 
com 4.070 profissionais con-
tratados temporariamente, 
enquanto o novo governo 
conta com 1.317 trabalha-
dores, o que perfaz uma re-
dução de 2.750 funcionários 
na folha de pagamentos. 

“Não tem como questio-
nar um número desse. Esta-
mos dando um baita exemplo 
para Juazeiro. Os números 
falam por si”, argumentou 
Glêdson. Ainda de acordo 
com o prefeito juazeirense, 
a gestão de Arnon terminou 
2020 com uma folha de pa-
gamento mensal na ordem 
de R$ 5,9 milhões, enquan-
to o atual governo despende 
R$ 1,8 milhão. “Ou seja, es-
tamos economizando, todos 
os meses, R$ 4.036.000,00 
com essa folha de contra-
tações temporárias. Contra 
fatos não há argumentos”, 
conclui Glêdson. 

TRABALHADORES dos Correios 
no Cariri temem perda de emprego

Leia rápido
O prefeito de Crato, Zé 
Aílton Brasil (PT), indica um 
“entrosamento muito maior” entre 
os chefes do Executivo de Crato, 
Juazeiro do Norte e Barbalha. O 
gestor cratense se referia a outros 
momentos da história política 
caririense. Segundo ele, os três 
Municípios têm promovido ações 
conjuntas. Zé Aílton e o prefeito 
de Barbalha, Guilherme Saraiva, 
são aliados do governador Camilo 
Santana, enquanto Glêdson 
Bezerra, apesar de integrar a 
oposição, mantém diálogos com o 
governo estadual.

O prefeito de Juazeiro do 
Norte, Glêdson Bezerra, 
respondeu a cobranças feitas por 
vereadores de oposição quanto 
ao contrato com o Instituto 
Diva Alves do Brasil (Idab). A 
organização social é responsável 
pela gestão da Upa do Limoeiro 
e do Hospital e Maternidade 
São Lucas. Parlamentares, no 
entanto, indicam a formação de 
uma organização criminosa para 
a administração das unidades 
de Saúde. Glêdson respondeu 
relatando que está “na cola” da 
empresa e pediu paciência aos 
opositores.

Cinco municípios do Cariri 
foram premiados com o Selo 
Verde, na quinta-feira (22), por 
relevantes práticas ambientais: 
Brejo Santo, Crato, Farias Brito, 
Juazeiro do Norte e Várzea Alegre. 
O prêmio, concedido a cada dois 
anos, é oferecido pela Secretaria 
de Meio Ambiente do Ceará, a 
partir de avaliação de uma equipe 
técnica. 

O processo de bombeamento 
das águas da Transposição do 
Rio São Francisco, em Jati, será 
suspenso por 45 dias a partir 
de 10 de maio. A ação será feita 
para manutenção na Estação de 
Bombeamento e para a troca de 
válvulas das motobombas de duas 
estações (2 e 3). Com a suspensão, 
as paredes dos reservatórios serão 
reforçadas durante a manutenção. 
O Eixo Norte da transposição, que 
passa pelo Cariri, tem 260 km de 
extensão.
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Joaquim Júnior

Até meados de julho, a 
vacinação contra a gripe que 
previne a contaminação pelo 
vírus influenza estará dispo-
nível para toda a população 
do Cariri. O processo, que 
acontece paralelo à vacinação 
de covid-19, é dividido em 
três etapas, seguindo o calen-
dário do Ministério da Saúde. 
Na primeira, que teve início 
no último dia 12 e segue até 
o dia 10 de maio, os grupos 
prioritários são compostos 
por crianças com idade en-
tre seis meses e seis anos, 
gestantes, puérperas, povos 
indígenas e trabalhadores da 
saúde. Em Crato, Juazeiro do 

Norte e Barbalha, mais de 60 
mil pessoas serão imunizadas 
neste primeiro momento.

Aline Alencar, coordena-
dora de Imunização de Jua-
zeiro do Norte, conta que a 
vacinação acontece em pon-
tos estratégicos e em unida-
des de saúde. No Município, 
os primeiros grupos priori-
tários somam quase 36 mil 
pessoas. “É importante que a 
população procure o serviço 
de saúde, no caso, os postos 
de saúde e pontos de apoio”, 
explica. Voltado aos pro-
fissionais de saúde da rede 
privada, um ponto de aten-
dimento está disponível no 
Cariri Garden Shopping.

“Nesse momento da covid, 

que a gente está vivendo o 
cuidado de não ter aglomera-
ção, é importante sempre se-

guir a orientação do PSF que 
a pessoa esteja vinculada”, 
enfatiza Aline. Ela lembra, 

inclusive, que os profissio-
nais de saúde que tomaram 
as duas doses contra covid-19 
devem dar um espaço de 14 
dias entre a segunda dose e 
o dia de tomar a H1N1, que é 
dose única anual.

Iara Sales, coordenadora 
da Vigilância em Saúde de 
Barbalha, conta que as pesso-
as somente irão até a unidade 
de saúde no dia comunicado 
pelo agente de saúde ou al-
guém da unidade. “Serão fei-
tas buscas ativas, um agenda-
mento na unidade de saúde 
dizendo dia e hora que essas 
pessoas devem comparecer 
para tomarem suas vacinas”, 
afirma, ao dizer que os traba-
lhadores da saúde serão vaci-

nados em seus lugares de tra-
balho, no Município em que 
atuam. “Nossa meta é vacinar 
90% de cada grupo prioritá-
rio. Nessa primeira etapa se-
rão 9.278 pessoas para serem 
vacinadas”, afirma.

A campanha continuará 
nos próximos meses, com a 
segunda fase, que inclui na 
vacinação os idosos acima 
de 60 anos e professores, 
entre 11 de maio e 08 de ju-
nho, e a terceira fase, que 
vai imunizar pessoas com 
comorbidades e deficiências 
permanentes, trabalhadores 
de segurança e salvamento, 
entre outras, e acontecerá 
entre os dias 09 de junho e 
09 de julho.  

Cariri tem 40 pessoas na fila
 de espera por leitos de UTI 

Crajubar deve vacinar mais de 60 mil pessoas na 1ª etapa

OCUPAÇÃO EM ALTA

CONTRA GRIPE

Na última semana, o 
programa Garantia Safra 
2020/2021 foi lançado em 
todo o Ceará. A ação, em 
parceria com o Ministé-
rio da Agricultura, Pesca e 
Abastecimento, é voltada a 
garantir condições mínimas 
de sobrevivência a agricul-
tores familiares sujeitos a 
perderem safra devido a 
fenômenos como estiagem 
ou excesso hídrico. Nas ci-
dades de Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha, pelo 
menos 1.370 pessoas devem 
receber o seguro de R$850, 
caso ocorra perda de safra 
igual ou superior a 50%, o 
que contabiliza investimen-
to superior a R$1,16 milhão.

Na última edição do 
programa, 309 agriculto-
res foram homologados em 
Juazeiro do Norte. Como 
explica Roberto Sampaio, 
secretário de Agricultura 
e Abastecimento, têm di-
reito a receber o benefício 
aqueles agricultores com 
renda mensal de até um sa-
lário mínimo e meio, e que 
plantem entre 0,6 e 5,0 
hectares de feijão, milho, 
arroz, algodão e mandio-
ca. Ele destaca que, entre 
2019/2020, apenas quatro 
municípios tiveram recebi-
mento do Garantia Safra 
no Ceará – o que ele avalia 
como algo positivo, pois 
significa que os agricul-

tores conseguiram colher 
aquilo que plantaram.

Em Barbalha, 123 agri-
cultores foram aprovados 
na edição de 2019/2020. “O 
agricultor pagou uma taxa 
de R$ 17 e o Município, por 
cada agricultor, pagou em 
média R$ 50 de taxa. Cada 
agricultor recebeu R$850, 
dividido em cinco parce-
las”, explica Wellton Vieira, 
secretário do Desenvolvi-
mento Agrário. O esperado 
é que, na edição 2020/2021, 
a quantidade de inscritos se 
repita, já que os cadastros, 
segundo ele, foram reno-
vados automaticamente. 
A depender do edital, será 
possível ainda a inclusão de 

novos cadastros.
Em Crato, 939 agriculto-

res estão aptos ao Garantia 
Safra 2020/2021. As par-
celas de R$ 850 destinadas 
ao total de inscritos conta-
bilizam investimento total 
de R$ 798.150,00. Como 
apresentado pela Secreta-
ria de Agricultura, o aporte 
de contrapartida do Muni-
cípio para o Garantia Sa-
fra 2020/2021 foi de R$ 
40.596,00. “Sempre reali-
zamos cadastro de um ano 
para a safra seguinte”, expli-
ca Carlos Freires, responsá-
vel pela Secretaria em Crato, 
ao explicar que os pagamen-
tos das parcelas seguem até 
o mês de agosto. 

Programa deve beneficiar mais de 1.300 agricultores no Crajubar
GARANTIA SAFRA

Robson Roque 

A demanda por leitos 
de Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) 

segue alta há quase dois me-
ses no Cariri. A taxa de ocu-
pação de leitos de UTI foi 
superior a 90% em 46 dos 
últimos 50 dias e segue com 
sobrecarga há 16 dias segui-
dos. O dia 14 de março foi a 
primeira vez no ano em que 
a taxa de ocupação das UTIs 
passou de 90%, alcançan-
do o percentual de 92,74%. 
Desde então, a taxa osci-
la entre 87,07%, a menor 
taxa registrada nos últimos 
50 dias, em 23 de março,  e 
99,12%, maior percentual 
registrado no dia 21 de mar-
ço. As enfermarias, que rece-
bem pacientes sem o quadro 
clínico grave, oscilam entre 
48,01% no dia 14 de março 
e a maior taxa, de 70,63%, 
contabilizada na última 
quinta-feira (22).

É neste cenário que 40 
pessoas, cujo estado de saúde 
é grave, estão na fila de espera 
por leitos de UTI em 24 mu-
nicípios do Cariri e do Centro 
Sul. Outras 18 pessoas estão 
na fila de regulação por uma 
enfermaria. Brejo Santo é o 
município com mais pacientes 
na fila de espera por um leito 

de UTI, totalizando seis pesso-
as. Na sequência, com quatro 
pessoas, está Juazeiro do Nor-
te, seguido de Crato, Campos 
Sales, Orós e Várzea Alegre, 
com três pacientes. Mauriti 
tem duas pessoas na fila de 
espera e outros 18 municípios 
tem uma pessoa cada um.

Os dados são relativos aos 
45 municípios da Região de 
Saúde do Cariri, que reúne 
as 29 cidades caririenses e 
outras 16 do Centro-Sul, que 
compartilham do mesmo sis-
tema de saúde. A alta deman-
da por leitos, principalmente 
de UTI, revela a sobrecarga 
do sistema de saúde na atual 

segunda onda da pandemia 
enfrentada pelos municípios 
caririenses. Mais 10 leitos 
de UTI foram abertos no sá-
bado (24), no Hospital São 
Miguel, em Crato. Segundo 
André Barreto, coordenador 
das ações de combate à co-
vid-19 em Crato, os novos lei-
tos representam “um advento 
importante para o enfrenta-
mento da pandemia” e serão 
destinados aos 45 municípios 
da Região de Saúde do Cariri. 
“Devido ao grande número de 
casos, com certeza, esses 10 
novos leitos vêm reforçar o 
enfrentamento para aqueles 
pacientes mais graves. Foi um 

esforço importante do Go-
verno do Estado, em parceria 
com o Município, para que a 
gente possa enfrentar de uma 
melhor forma a pandemia, es-
tendendo o atendimento para 
os outros municípios”, consi-
dera André Barreto.

O coordenador craten-
se apela para que a popula-
ção mantenha os cuidados 
para auxiliar o Município no 
combate ao novo coronaví-
rus, mediante uso de más-
cara, distanciamento social 
e medidas de higiene. André 
Barreto também apela para 
o envio de novas doses de 
vacinas contra a covid-19, 

de forma rápida e em maior 
quantidade. “À medida que 
o Ministério da Saúde envia 
a vacina para os Estados e os 
Estados redistribuem para os 
municípios, nós temos feito 
um esforço grande para levar 
a vacina o mais rapidamen-
te possível para toda a po-
pulação. No último sábado, 
chegamos à população de 62 
anos e esperamos que as vaci-
nas continuem vindo e vindo 
em maior quantidade para 
que a gente possa avançar 
cada vez mais rápido e imuni-
zar o maior número possível 
de pessoas no menor tempo. 
Isso é importante para que a 
gente possa evitar novos óbi-
tos, evitar mais pessoas do-
entes e, se Deus quiser, num 
futuro que não seja tão dis-
tante, estarmos vivendo uma 
retomada de uma vida razoa-
velmente normal”, conclui.

Demanda por testes
O crescimento persis-

tente do avanço da covid-19 
na região também reflete na 
procura por outras unidades 
de saúde e no crescimen-
to do quantitativo de testes 
que detectam a infecção pelo 
novo coronavírus. Barbalha 
tem uma média mensal de 
realizar 989 exames e, até 
22 de abril, fez 1.139 cole-

tas. “Abril também já apre-
senta, em seus 22 primeiros 
dias, demanda maior que o 
mesmo período dos meses 
anteriores”, afirma a Secre-
taria de Saúde. Foram 436 
testes realizados em janei-
ro, 558 em fevereiro e 1.021 
em março. Ainda segundo a 
pasta, o percentual de testes 
rápidos aumentou de 5% em 
janeiro para 38% em abril. 
A enfermeira Lydia Nayanni 
afirma que a Unidade Covid 
de Juazeiro do Norte revela 
que a procura pelo serviço é 
crescente, seja na busca por 
informação ou para a realiza-
ção de testes. 

A Unidade de Referên-
cia para a Covid-19 de Crato 
realiza uma média de 100 
exames diariamente, como 
atesta a coordenadora de 
Vigilância em Saúde do Mu-
nicípio, Arlene Sampaio: “A 
procura por atendimento 
na unidade de referência, 
seja médico ou para exame, 
continua crescente”. A pro-
fissional detalha que a uni-
dade fornece três tipos de 
testes: RT-PCR, sorológico 
e swab antígeno. Cada tipo 
de teste tem uma indicação, 
de acordo com o quadro 
de saúde do paciente, bem 
como um tempo para libe-
ração do resultado. 

Arquivo JC

CAMPANHA contra gripe acontece em paralelo à vacinação contra covid-19

agenciabrasil

TAXA de ocupação segue alta há quase dois meses no Cariri

SDA

EDIÇÃO 2020/2021 do programa foi lançado na última semana

COVID-19 segue em 
alta, sobrecarregando 
o sistema de saúdeMetropolitana
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Metropolitana EMPRESAS de extração de minérios 
terão maior acompanhamento

JUAZEIRO 

Amaju intensifica fiscalização
sobre empresas de mineração
Joaquim Júnior

Para avaliar a possibi-
lidade de impacto da 
atividade de mine-

ração no Município, a Au-
tarquia Municipal de Meio 
Ambiente de Juazeiro do 
Norte (Amaju) decidiu in-
tensificar o acompanhamen-
to do setor. Atualmente, cer-
ca de oito empresas atuam 
localmente, sendo quatro 
em fase de licenciamento, 
duas licenciadas pela Supe-
rintendência Estadual do 
Meio Ambiente (Semace) e 
duas licenciadas pela Autar-
quia. A extração de granito 
para produção de britas se-
gue sendo como a atividade 
mais comum entre as em-
presas licenciadas.

Como explica Eraldo 
Oliveira, superintendente 
da Amaju, para que as em-
presas estejam aptas a fun-
cionar, primeiramente elas 
precisam das licenças de ex-
tração e de processamento. 
De acordo com ele, essas li-
cenças procuram minimizar 
os danos, no que diz respeito 
à poluição aérea, como poei-

ras; à poluição sonora, como 
empresas que utilizam ex-
plosivos; ou a eventuais po-
luições de rio ou riacho exis-
tente nas proximidades. “A 
gente acompanha, inclusive, 
tanto através de laudos sis-
mológicos como também do 
monitoramento dos laudos 

que eles são obrigados a en-
caminhar”, conta Eraldo, ao 
dizer que esse processo é fei-
to praticamente mês a mês.

“Além disso, se alguma 
coisa fugir do controle ao 
nosso monitoramento, ele 
encaminha para a fiscaliza-
ção. E aí, encontrando uma 

execução errônea da forma 
como a empresa foi licen-
ciada, automaticamente a 
Autarquia lavra o auto de 
infração e gera a infração 
administrativa e a infração 
criminal, que é encaminha-
da ao Ministério Público”, 
pontua. As punições vão 

desde autos de infração, que 
geram processo na área ad-
ministrativa, com multas 
que chegam a até R$ 50 mi-
lhões, ao encaminhamento 
para ação penal.

Christian Lyon, enge-
nheiro sanitarista e am-
biental, relata que, entre os 
danos sociais e ambientais 
que a atividade de minera-
ção pode causar, quando 
não obedece às medidas, 
estão a perda de fauna e flo-
ra, poluição de recursos hí-
dricos, poluição atmosféri-
ca, contaminação de lençol 
freático, entre outros danos. 
Ele conta que as empresas 
de Mineração devem estar 
disponíveis a prestar escla-
recimentos sobre as opera-
ções das atividades, sempre 
que necessário e exigido 
pelos órgãos fiscalizadores. 
Christian enfatiza, ainda, 
que deve existir um trabalho 
periódico e transparente de 
monitoramento dos impac-
tos ambientais e sociais cau-
sados pela atividade, cujos 
resultados devem perma-
necer sempre acessíveis aos 
órgãos fiscalizadores.

Como acredita o enge-
nheiro, o trabalho de acom-
panhamento, por parte da 
Autarquia, não deveria ser 
entendido como um aconte-
cimento ou um evento isola-
do. Desta forma, ele vê como 
fundamental que a Amaju, 
junto à Secretaria de Meio 
Ambiente e Serviços Públi-
cos (Semasp), trabalhe em 
prol de uma agenda de fisca-
lização mais frequente e efe-
tiva nos empreendimentos 
passíveis de Licenciamento 
Ambiental. “É esse tipo de 
trabalho que faz com que os 
empreendedores procurem 
regularizar suas atividades, 
operar respeitando o meio 
ambiente e a sociedade. É 
importante mostrar para 
os empreendedores que ter 
uma Licença Ambiental 
e operar com respeito ao 
meio ambiente é algo van-
tajoso, traz benefícios para 
eles como empreendedores 
e para a sociedade como um 
todo, uma vez que o respeito 
ao meio ambiente está dire-
tamente relacionado com a 
qualidade de vida da popu-
lação”, afirma Christian.  

Amaju

ATUALMENTE oito empresas de mineração atuam em Juazeiro do Norte

UMA AÇÃO FUNDAMENTAL PARA 
COMBATER A INSEGURANÇA ALIMENTAR
EM NOSSA CIDADE AO OFERECER 
REFEIÇÕES EQUILIBRADAS PARA
PESSOAS EM ESTADO DE 
VULNERABILIDADE SOCIAL.

E MAIS:
CENTRO POP AGORA
OFERECE ALMOÇO E CAFÉ
DA MANHÃ.

PREFEITURA
REABRE COZINHAS
COMUNITÁRIAS EM
JUAZEIRO DO NORTE

REFEIÇÕES MENSAIS
PARA AQUELES QUE
MAIS PRECISAM.

16 MIL
prefeiturajuazeirodonorte
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Cultura CULTURA, Movimento Comunitário 
e Direito à Cidade” é tema de evento

DIÁLOGO E REFLEXÃO

Movimento comunitário 
discute acesso à cidade
Joaquim Júnior

Por meio de diálogos 
e reflexões, membros 
de associações e de 

movimentos abordarão so-
luções referentes à “Cultura, 
Movimento Comunitário e 
Direito à Cidade”, tema que 
norteia um curso que se ini-
cia esta semana e acontece 
até meados de junho. Com 
participação de agentes de 
todo o país, a realização do 
curso tem como parceiras a 
Comissão Cearense do Cul-
tura Viva, Federação de En-
tidades Comunitárias do Ca-
riri, Federação de Entidades 
de Bairro e Favelas de For-
taleza, Aldeias e Moacpés. 
O projeto é desenvolvido 
pelo Território Criativo do 
Gesso e tem o apoio da Se-
cretaria de Cultura do Ceará 
(Secult), através da Lei Al-
dir Blanc: Prêmio Fomento 
Cultura e Arte do Ceará.

De acordo com Alexandre 
Lucas, idealizador do Cole-
tivo Camaradas, que está à 
frente do evento, a discussão 
sobre cultura de base comu-
nitária tem como intuito ir 
além do popular. A iniciativa 

acontece em prol de possibi-
litar que camadas populares 
tenham acesso à produção 
historicamente produzida 
pela humanidade. Como ex-
plica, isso significa dizer a 
importância das comunida-
des terem acesso não só ao 
considerado “habitual”, mas 
também a inovações tecno-
lógicas e outras linguagens 
artísticas, se possibilita o 
acesso a novas perspectivas 
de urbanização com caráter 
humanizador.

“É essa relação de discu-
tir cultura, numa perspectiva 
de discutir o bem viver, que 
se propõe esse curso. Pen-
sar, a partir dos oprimidos 
e dos explorados, uma nova 
cidade”, completa Alexandre. 
Como ponto necessário, ele 
aponta o reconhecimento de 
os movimentos comunitários 
terem forte articulação no 
sentido de discutir o direito, 
a ocupação às cidades, as de-
mandas a partir de seus ter-
ritórios e suas localidades. “A 
cultura perpassa tanto o que 
diz respeito ao direito à cida-
de como diz respeito ao que 
acontece dentro das comuni-
dades, disso que chamamos 
de cultura de base comuni-

tária”, enfatiza Alexandre, 
ao citar que o movimento 
comunitário pode discutir a 
ocupação criativa da cidade.

No processo, a discussão 
perpassa por espacialidades 
menores, que são os seus ter-

ritórios, com um olhar mais 
aprofundado sobre a própria 
cidade e as particularidades 
delas a partir da diversidade 
e das pluralidades estéticas, 
artísticas e organizativas. 
“Isso gera elementos e ins-

trumentos importantes para 
pensar as políticas públicas 
de desenvolvimento local, 
onde a cultura possa ser um 
elemento que esteja na cen-
tralidade das políticas pú-
blicas”, finaliza Alexandre, 

citando, ainda, que a cultura 
se relaciona com elementos 
como direitos humanos, saú-
de, arquitetura, urbanismo, 
práticas artísticas e culturais, 
gastronomia e diversidade 
religiosa. 

AGENTES  participaram, antes da pandemia, do Encontro do Território Criativo do Gesso

Divulgação

REGIÃO DO CARIRI, DE 06  A 12 DE ABRIL DE 20216

camarajuazeiro.ce.gov.br CÂMARAMUNICIPALDEJUAZEIRODONORTE CAMARAJUAZEIRODONORTE
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CÂMARA MUNICIPAL DECÂMARA MUNICIPAL DE

JUAZEIRO DO  NORTEJUAZEIRO DO  NORTE

O presidente da Câmara de Ju-
azeiro do Norte, Darlan Lobo, sugeriu 
ao prefeito Glêdson Bezerra que utilize 
os R$12 milhões que disse ter economi-
zado em quatro meses de gestão para 
providenciar auxílio à população mais 
carente do município. “Investir em um 
auxílio emergencial e até fazer distri-
buição de cestas básicas é mais interes-
sante do que guardar dinheiro no caixa 
da Prefeitura”, advertiu Darlan.

O presidente lembrou que já se 
colocou à disposição  para repassar R$ 
500 mil para compra de cestas básicas, 
com contra partida do Executivo. 

De acordo com ele, vários pro-
fissionais das categorias de motota-
xista, taxistas, motorista de aplicativo, 
permissionários de mercados públicos, 
camelôs, garçons, funcionários de bares 
e pequenos comerciantes estão prati-
camente sem receita já que o trabalho 
exercido por eles fica inviável por conta 
da pandemia. 

O vice-presidente Capitão Viei-
ra, os vereadores Bilinha e Janu tam-
bém concordaram e afirmaram que o 
dinheiro é do povo e durante uma si-
tuação como a pandemia, o correto é 
distribuir renda e alimentos.

FOTO: JOSIMAR SEGUNDO

VEREADORA YANNY BRENA COMPLETA 100 DIAS NO LEGISLATIVO
A vereadora mais jovem de Juazeiro do Norte, Yanny, faz um balanço das ações dos 

primeiros 100 dias no Legislativo. Ela lançou no dia 04 de março o projeto Saúde com 
Atitude, que tem como objetivo diagnosticar os desafios da saúde da cidade, nos âm-
bitos da estrutura, bem como dos recursos humanos, além de investimento, demanda 
e atendimento às pessoas.

O Vereador William Basílio (Bili-
nha), fez pedido à Secretaria de Infraes-
trutura para realizar recuperação asfáltica 
da rua Radialista Coelho Alves, que além 
de ter um de fluxo intenso de veículos, 
também serve de itinerário das linhas de 
ônibus que atendem a área. Pediu tam-

bém à Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Públicos que 
sejam trocadas as lâmpadas de todo o percurso por LED. 
  Bilinha ainda observou que a estrada que liga a Vila Ca-
rité ao Sítio Barro Branco precisa de uma tomada de providência 
urgente, e solicitou o calçamento para as ruas do Bairro Vila Real, 
com especial atenção para as ruas Antônio Saraiva Landim e José 
Magalhães Landim. Assim como, o asfaltamento da rua Generosa 
de Almeida, naquela localidade.

VERBA DE MAIS DE R$ 4,5 MILHÕES
Yanny conseguiu um recurso, em Brasília com o Deputado Federal Júnior Mano (PL), junto ao Fundo Na-

cional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), para construção de uma escola e uma quadra em Juazeiro. 
O recurso para a construção da escola, com 12 salas, no valor de R$ 3,8 milhões e  quadra escolar coberta no 
valor de R$ 686 mil.

VEREADORES PEDEM ABERTURA DE NOVA CPI CONTRA O EXECUTIVO
Deu entrada na sessão do dia 20, na Câmara de Juazeiro, 

um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), para 
apurar supostas irregularidades da administração municipal, 
na contratação de servidores temporários, lotados em diversas 
secretarias, e que estaria em desacordo com a legislação para 
contratação de caráter emergencial e serviços essenciais.  

O pedido foi feito pelo vice-presidente Capitão Vieira, 
e assinado pelos vereadores Nivaldo Cabral, Yanny Brena, ve-
reador Janú, Wilian Basílio (Bilinha), Raimundo Júnior, Ivanil-
do Rosendo e Sargento Firmino. 

A Comissão tem por base um requerimento do Capi-
tão Vieira, que alertou para a contratação de pessoas apadri-
nhadas ou com configuração de troca de favores políticos, e 
solicitou a relação de contratados pelas secretarias municipais, 
tendo obtido resposta apenas da Secretaria de Saúde. Os vere-
adores querem avaliar também, se os servidores contratados 
têm ocupado cargos de aprovados no concurso público e não 
foram convocados.

TOMADA DE CONTAS DE CONTRATO DA MERENDA ESCOLAR 
O vice-presidente Capitão Vieira, pediu também na última sessão, dia 22, uma tomada de 

contas especial por parte do Tribunal de Contas do Estado (TCE), sobre a licitação de compra da 
merenda escolar, realizada pela Secretaria de Educação do município de Juazeiro. O vereador justi-
fica o pedido, por considerar que há indícios de várias irregularidades. 

Vieira pediu o acompanhamento do processo pelo Ministério Público, alegando não haver 
acompanhamento da Comissão de Educação da Câmara durante o processo, certificação dos ali-
mentos, atestado de nutricionista, o que denuncia ser uma espécie de favorecimento para que de-
terminada empresa venha a ganhar o certame. Vários vereadores acompanharam o requerimento.

AUXÍLIO SOLIDARIEDADE E TRANSPORTE SOLIDÁRIO
Yanny sugeriu a implementação de duas ações por parte da Prefeitura, visando o bem-estar da popula-

ção nesse tempo de pandemia. O “Auxílio Solidariedade” e o “Transporte Solidário”.

VACINA CONTRA A FOME
Yanny apresentou o projeto que dispõe da criação do programa “Vacina Contra Fome”. Toda pessoa que 

for se vacinar, e quiser, doará 1 quilo de alimento. O montante arrecadado deverá ser distribuído para todos 
aqueles que têm maior necessidade.
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Times vivem expectativa do retorno aos gramados
Luan Moura

A primeira divisão do 
Campeonato Cea-
rense será retomada 

no próximo final de sema-
na. A competição foi para-
lisada no dia 11 de março 
deste ano, quando o Gover-
no do Ceará decretou isola-
mento social rígido em todo 
o Estado. Com o retorno, o 
Crato enfrenta o Ferrovi-
ário na tarde do próximo 
sábado (1º) em casa, no es-
tádio Mirandão. O mesmo 
estádio sediará a partida 
entre Icasa e Atlético Cea-
rense, na tarde do domingo. 

Em meio ao contexto de 

instabilidade provocada pela 
pandemia da covid-19, Crato 
e Icasa vivem a expectativa 
do retorno aos gramados, 
em meio a elencos fragiliza-
dos. Os dois representantes 
do Cariri perderam técnicos 
e jogadores, por não poder 
mantê-los durante o período 
de inatividade. 

Para o presidente do 
time do Crato, Ivan Barros, 
o principal objetivo da equi-
pe é fazer pontos que possi-
bilitem a vaga para a série 
D. “Temos alguns jogado-
res que ainda permanecem 
com contratos ativos no 
clube e temos, sim, um time 
com 20 atletas, que estamos 

em constante contato para 
voltarmos aos treinos assim 
que tiver datas oficiais”, diz. 

O presidente também 
informou que o clube será 
comandado pelo técnico La-
mar Lima, que está à frente 
da equipe desde a primeira 
partida do segundo turno. 
Ivan Barros destacou a re-
lação com a federação esta-
dual. “A FCF, na pessoa do 
presidente Mauro Carmé-
lio, sempre nos liga pra con-
versar, nos acalmar e mos-
trar que está trabalhando 
para o retorno mais rápido 
e seguro possível”, conta.

O Icasa, que terá o téc-
nico Rony Araújo no res-

tante da competição, tam-
bém aguarda a liberação 
dos treinos e competições. 
Segundo o presidente da 
equipe, França, “o elenco 
está muito bem preparado 
com a chegada dos novos 
atletas”. Os clubes já ha-
viam concluído a rodada de 
abertura da 2ª fase da com-
petição, quando ocorreu a 
paralisação. As equipes do 
Barbalha e Guarany de So-
bral foram rebaixadas. A 
atual fase conta com parti-
cipações do Ceará e Forta-
leza. Restam seis rodadas 
para o final: seis da segun-
da fase, uma semifinal e a 
grande final.  

ICASA E CRATO

UNIMED CARIRI
A operadora de planos privados de assistência à saúde, UNIMED CARIRI, CNPJ (MF) 07.583.396/0001-96, e registrada na Agência Nacional de Saúde 

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

CICERO ANDERSON GONCALVES EIRELI
CNPJ: 34.099.360/0001-04

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Territorial- SEMADT a Regularização da Li-
cença de Operação para Fabricação de alimento para animais, 
localizada no município de Crato, na Avenida Davi Araújo No-
bre, Nº 45, Bairro Barro Branco. Foi determinado o cumprimen-
to das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da SEMADT.

STARGESSO INDUSTRIAL LTDA
CNPJ 07.179.823/0002-56

Torna público que requereu à Superintendência Estadual do 
Meio Ambiente - SEMACE a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso - LAC para indústria de beneficiamento de ges-
so, localizada no Município de Nova Olinda – CE, na Rodovia 
CE 255, S/N, Km 0,36, Centro. Foi determinado o cumprimen-
to das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da SEMACE.

n SEGURANÇA ELETRÔNICA
n PORTARIA

n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Peça já seu orçamento sem compromisso

Contrato:107710773082038 CPF:054355793, Contrato:107710779211027 CPF:052514303, Contrato:107710779209953 CPF:033597883, 
Contrato:107710779209383 CPF:025673433, Contrato:10771077922790 CPF:036167403, Contrato:107710779207635 CPF:956197803, 
Contrato:10771077910106 CPF:000905053, Contrato:1077107792016417 CPF:018696153, Contrato:107710779206250 CPF:042891894, 
Contrato:10771077107266 CPF:076429343, Contrato:107710779205668 CPF:029470123, Contrato:1077107792016693 CPF:025673433, 
Contrato:1077107792018334 CPF:026671653, Contrato:1077107792018308 CPF:040648633, Contrato:10771077107186 CPF:007794023, 
Contrato:1077107790348 CPF:030922623, Contrato:107710779211256 CPF:346758333, Contrato:1077107792012808 CPF:030946024, 
Contrato:1077107792014693 CPF:037158153, Contrato:1077107792019612 CPF:006399103, Contrato:107710779212340 CPF:036021553, 
Contrato:1077107792014641 CPF:053690503, Contrato:1077107792021021 CPF:066430623, Contrato:1077107792019739 CPF:430507783, 
Contrato:107710779202665 CPF:313058223, Contrato:10771077930540 CPF:899966823, Contrato:107710779221301 CPF:017295033, 
Contrato:1077107792021003 CPF:104565313, Contrato:1077107792020798 CPF:013582963, Contrato:10771077107223 CPF:073244103, 
Contrato:10771077107241 CPF:028220213, Contrato:107710779301029 CPF:642656923, Contrato:1077107792019650 CPF:762383933, 
Contrato:1077107792020553 CPF:008373143, Contrato:1077107792020824 CPF:653237423, Contrato:1077107792019153 CPF:970657493, 
Contrato:10771077922576 CPF:885243373, Contrato:107710778102059 CPF:538185633, Contrato:107710778102220 CPF:082538583, 
Contrato:10771077930424 CPF:963337583, Contrato:1077107792010196 CPF:041058594, Contrato:10771077930152 CPF:042363383, 
Contrato:107710779222390 CPF:883552763, Contrato:10771077930259 CPF:111035183, Contrato:1077107792019660 CPF:762383933, 
Contrato:107710778053516 CPF:844196284, Contrato:107710779101516 CPF:276529983, Contrato:1077107792017464 CPF:054766043, 
Contrato:10771077930766 CPF:067075354, Contrato:1077107792017006 CPF:047273033, Contrato:1077107792019002 CPF:010363283, 
Contrato:107710779301024 CPF:112607143, Contrato:1077107792018599 CPF:541176824, Contrato:107710779201702 CPF:877977393, 
Contrato:1077107792014269 CPF:603923863, Contrato:1077107792020885 CPF:029506543, Contrato:107710779204178 CPF:003476693, 
Contrato:1077107792019430 CPF:067036243, Contrato:107710779211551 CPF:083955168, Contrato:107710778102084 CPF:630454353, 
Contrato:1077107792018915 CPF:069388703, Contrato:107710778062543 CPF:194871693, Contrato:10771077803474 CPF:466184573, 
Contrato:10771077107141 CPF:045812513, Contrato:10771077930630 CPF:061968394, Contrato:1077107792019737 CPF:076660873, 
Contrato:107710778102522 CPF:874992663, Contrato:1077107792020482 CPF:106067223, Contrato:1077107792016561 CPF:023426573, 
Contrato:1077107792016392 CPF:957634143, Contrato:1077107792013710 CPF:007799054, Contrato:1077107792020813 CPF:017163673, 
Contrato:107710778051849 CPF:259932163, Contrato:1077107792019989 CPF:017597313, Contrato:10771077921584 CPF:214559103, 
Contrato:107710779222776 CPF:771882414, Contrato:107710779209639 CPF:820475963, Contrato:107710779208827 CPF:847665143, 
Contrato:10771077906673 CPF:230498393, Contrato:10771077921649 CPF:091540003, Contrato:10771077930996 CPF:725895663, 
Contrato:1077107792010190 CPF:046940983, Contrato:107710779204647 CPF:707514983, Contrato:10771077930500 CPF:057281013, 
Contrato:10771077910697 CPF:466266623, Contrato:1077107792017549 CPF:034118433, Contrato:1077107792018794 CPF:707528343, 
Contrato:10771077930979 CPF:059186603, Contrato:1077107792013662 CPF:762383933, Contrato:1077107792014828 CPF:003121523, 
Contrato:107710779201903 CPF:002230663, Contrato:1077107792017005 CPF:630021083, Contrato:1077107792020484 CPF:633102693, 
Contrato:10771077930985           CPF:001099123.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO URBANO

Bruno Eduardo Lacerda Santos, Oficial Interino do Cartório do 2º Ofício da 
Comarca de Assaré, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista o que dispõe o art. 216- A da Lei 6.015/73 e Lei 13.105/2015; FAZ SABER 
a todos quantos o presente edital, que se processa por esta serventia Extrajudicial, 
situada na Rua Euclides Onofre, nº 126, Assaré/CE, CEP: 63.140.000, fone: (88) 
3535-1024, o requerimento para publicação de aprovação do LOTEAMENTO 
“BELO HORIZONTE”, com fundamentação legal apresentada pelo requerente: 
LUÍS GONZAGA DA SILVA FREIRE , brasileiro, casado sob o regime da separação 
de bens, aposentado, portador da cédula de identidade n.º 93002424908-SSPDS-
CE emitido em 22/10/2015, inscrito no CPF sob nº 006.230.163-20, residente e 
domiciliado na Rua Pe. Emílio Cabral, nº 570, na cidade de Assaré/CE, nos termos 
dos artigos 19 e seguintes da Lei 6766/79, conforme decreto municipal nº 023, de 
03 de março de 2021. O Prefeito Municipal de Assaré/CE, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Assaré/CE, por meio 
do decreto municipal nº 023, de 03 de março de 2021, publicado em 15 de março 
de 2021 no Diário Municipal de edição nº 2658. DECRETA: Art.1º. Fica aprovado 
o projeto de parcelamento do solo, na modalidade loteamento denominado Belo 
Horizonte, localizado na zona urbana desse Município, com área equivalente a 
51.310,86 m2, objeto da matrícula nº 794 no Cartório de Registro de Imóveis de 
Assaré-CE, de propriedade da pessoa física, LUIS GONZAGA DA SILVA FREIRE, 
inscrito no CPF sob o nº 006.230.163-20, em conformidade com planta, memoriais 
descritivos e documentos arquivados no setor competente; Art. 2º. Passa a constituir 
bens de domínio público, sem ônus para o município a seguinte área pública: I -Área 
institucional: 1.159,09 m² que correspondem a 2,5% da área loteada; Art. 3º. O registro 
das áreas institucionais estabelecidas neste decreto será de inteira reponsabilidade 
do loteador, assim como o fornecimento do Município de certidão Cartório de 
Registro de Imóveis de Assaré-CE comprobatório do mesmo, conjuntamente com 
o registro loteamento; Parágrafo Único. O empreendedor fica obrigado a apresentar 
no setor de cadastro imobiliário do município a certidão que comprove o registro 
da área institucional, conforme caput deste artigo no prazo de 60 (sessenta) dias; 
Art. 4º. Fica reconhecido como consolidado o referido loteamento nos termos do 
art. 2 do Decreto 012 de 9 de fevereiro de 2021, tendo em vista o parecer técnico 
da Secretaria de Infraestrutura do Município de Assaré, adotando-se as disposições 
legais pertinentes a presente classificação; Art. 5º. Este decreto entra em vigor na 
data de sua publicação. Gabinete da Prefeitura Municipal de Assaré (CE), 03 de 
março de 2021. Leia-se, Publique-se e Cumpra-se. JOSÉ LIBÓRIO LEITE NETO 
Prefeito Municipal. Assim sendo, ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados para a realização de impugnação escrita ao Oficial de Registro 
de Imóveis, com as razões de sua discordância em 15 (quinze) dias corridos 
a contar da publicação deste, ciente de que, caso não contestado presumir-se-
ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela Requerente, sendo registrado 
o projeto de loteamento, com o competente registro conforme determina a Lei. 
Planta e memorial descritivo arquivador nesta Serventia para consulta de terceiros 
interessados. Assaré, Estado do Ceará, 26/04/2021. Eu, Bruno Eduardo Lacerda 
Santos, Oficial, digitei e subscrevi.

Bruno Eduardo Lacerda Santos
Oficial de Registro e Tabelião

Serventia Extrajudicial do 2o Ofício
Assaré/CE


