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INVESTIGADA NO RIO 

Idab vira escândalo de 
corrupção em Juazeiro

Camilo consulta prefeitos sobre candidatura ao Senado

Superfaturamento na compra de medicamentos, fraude na contratação de 
profissionais, omissão na prestação de contas e coação de servidores. 
Estas são algumas das denúncias contra o Instituto Diva Alves do 
Brasil (Idab), organização social (OS) responsável pela gestão do 
Hospital São Lucas e da UPA do Limoeiro, em Juazeiro do Norte. 

A OS ainda está diretamente envolvida na investigação que resultou na 
cassação do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, por desvios de 
recursos para enfrentamento da pandemia de covid-19. Convocado para 
o lugar da Aceni, na gestão do hospital e da UPA em Juazeiro do Norte, o 
Idab é alvo constante de denúncias na Câmara Municipal. POLÍTICA | PÁG. 3   

PANDEMIA NO CARIRI

Cresce o número de 
mortes de crianças 

vítimas da covid
METROPOLITANA | PÁG. 5   

ALIANÇA DO PT COM O PDT

COLUNA REBATE | PÁG. 3   
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Temos visto pacientes cada vez mais jovens e sem 
comorbidades sendo acometidos pela forma grave 
da doença. Isso pode ser explicado pelas diferentes 
variantes existentes que se comportam diferente 
do vírus original. FELIPE MACEDO - MÉDICO PEDIATRA 

“ “

Opinião

CARTA

A permanência do Cariri na atual fase do decreto 
estadual acontece devido à necessidade dos 
municípios se manterem atentos contra a covid-19. 
A situação ainda desperta cuidados e não podemos 
ser omissos à realidade que vivemos atualmente. 
Os números de covid seguem em alta, assim como 
a ocupação nas UTIs. É tempo de nos cuidarmos e 
cuidarmos também dos nossos. 
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

O populismo de direita, que ga-
nhou espaço político na segunda 
década do século XXI, se tornou 
notável pelo discurso antissistema. 
Candidatos que se apresentaram 
como outsider ou acionaram dis-
cursos críticos às elites políticas. Em 
um panorama de crise da democra-
cia representativa e dos mercados, 
tais discursos ecoaram com força 
em diversos grupos sociais. As res-
postas simplificadas, a comunicação 
eficiente nas redes sociais e a aliança 
com ideias reacionárias completou 
o quadro, ajudando a eleger figuras 
distintas como Donald Trump, Jair 

Bolsonaro, Boris Johnson, Recep Er-
dogan e Rodrigo Duterte. A pressão 
da pandemia foi decisiva para fazê-
-los buscar pontes com o sistema po-
lítico antes criticado. 

Mesmo diante das incertezas, a 
pandemia exigia, desde o início, uma 
coordenação administrativa gigan-
tesca, pois acarretava desequilíbrio 
orçamentário, pressão sobre o sis-
tema de saúde e respostas imedia-
tas. O enfrentamento da pandemia 
demandava tudo que o populismo 
de direita sempre condenou: articu- 
lação com os poderes institucionais, 
diálogo partidário, relação com a 
ciência e cooperação internacional. 
Ficou evidente a tentativa desses lí-
deres em equilibrar as demandas da 
sua base mais radical – defensora do 
negacionismo – e as recomendações 
sanitárias mais elementares. Como 
bem apontou o filósofo Marcos No-
bre, negociar alternativas seria sair 
do mundo encantado dos outsiders. 

Alguns, como Boris Johnson, 

conseguiram mudar a rota, coorde-
nando esforços nacionais e garantin-
do a vacinação em massa da popula-
ção. Donald Trump tencionou e foi 
punido nas urnas. Recep Erdogan, 
Rodrigo Duterte e Viktor Orban de-
moraram para adotar medidas mais 
rígidas - viram a oposição se fortale-
cer. No Brasil, um ano após o regis-
tro das primeiras vítimas e com mais 
de 400 mil mortos, o governo Bol-
sonaro decidiu criar um comitê de 
crise, secretaria especial, campanha 
nacional e negociar seriamente a 
compra de vacinas. O comportamen-
to do presidente em adotar o “trata-
mento precoce” e culpar governado-
res e prefeitos pela crise não mudou, 
contudo, a pressão da CPI da Covid, 
as decisões do STF, o aumento da re-
jeição e o surgimento do “fator Lula”, 
fizeram o governo sair da letargia. 
Bolsonaro abraçou o “centrão” e co-
meçou a se articular pelos caminhos 
institucionais. Um equilíbrio delica-
do e imprevisível!  

O POPULISMO DE DIREITA E A PANDEMIAO POPULISMO DE DIREITA E A PANDEMIA
Cleyton Monte

A decisão do governador 
Camilo Santana pela conti-
nuidade das medidas de res-
trições no Cariri, sem avanço 
de flexibilização com o atual 
decreto, sinaliza o que todos 
já sabemos: a pandemia se-
gue em descontrole e a região 
deve permanecer mantendo os 
cuidados necessários contra 
o avanço da covid-19. Com a 
contaminação ainda em alta, 
os registros de casos e óbitos 
diários nos municípios cari-
rienses continuam a preocupar 
órgãos e entidades de saúde, 
assim como desafia gestores e 
parte da população, que reco-
nhece a atual realidade.

No maior município da re-
gião, Juazeiro do Norte, os casos 

de covid-19 se aproximam de 
25 mil confirmações. Em Cra-
to, ultrapassaram 13 mil e, em 
Barbalha, já passam de 5 mil. 
Se, um ano atrás, alguém suge-
risse números tão  expressivos, 
muitos duvidariam que eles se 
tornassem realidade. Outros 
diriam ser impossível, devido a 
covid- 19 se tratar, na opinião de 
muitos negacionistas, de apenas 
uma “gripezinha”.  

As taxas de ocupação de 
leitos de UTI se mantêm al-
tas e filas de pessoas se for-
mam na espera por vagas. 
Somente no Ceará, a covid-19 
já tirou a vida de mais de 19 
mil pessoas. Cada uma delas, 
possuía um círculo de familia-
res e amigos que, para todo o 

sempre, sentirão na perda um 
vazio em suas vidas. Reduzir 
as atividades não essenciais 
se apresenta, em muitos ca-
sos, como a alternativa viável 
encontrada por gestores para 
conter a contaminação. Bar-
balha, por exemplo, passa por 
este momento. Na contramão 
do Ceará, que avança na flexi-
bilização, o Município barba-
lhense decretou medidas mais 
restritivas, seguindo o exem-
plo de Jardim e Farias Brito, 
que tomaram a mesma deci-
são anteriormente.

No contexto pandêmico, a 
decisão dos municípios consi-
derou a constatação de que os 
números de casos registrados 
nos primeiros meses de 2021 

se aproximam do total regis-
trado em todo ano anterior. A 
restrição nas atividades, en-
tão, serve como tentativa de 
frear a contaminação – tenta-
tiva esta que, a depender dos 
próximos dias, pode ser toma-
da como exemplo por outros 
municípios da região, que têm 
sofrido o impacto com a do-
ença. Por parte dos governos, 
sobretudo o Federal, é preciso 
agilizar a vacinação da popu-
lação. Enquanto a imunização 
em massa não acontece, preci-
samos colaborar para que o ví-
rus não se propague, de modo 
que pessoas conhecidas ou 
mesmo entes queridos não se 
tornem novas vítimas do coro-
navírus. 

CARIRI DEVE MANTER ALERTA CONTRA COVID
No maior município 
da região, Juazeiro 
do Norte, os casos 

de covid-19 se 
aproximam de 25 mil 

confirmações. Em 
Crato, ultrapassaram 
13 mil e, em Barbalha, 

já passam de 5 mil. 
Se, um ano atrás, 
alguém sugerisse 

números tão  
expressivos, muitos 

duvidariam que 
eles se tornassem 

realidade. 

CIENTISTA POLÍTICO E 
PROFESSOR UNIVERSITÁRIO

CRISTO, A VERDADE QUE LIBERTA
(João 8.32)
No início deste capítulo diz que Jesus voltou ao monte das Oliveiras, mas na 

manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. E, claro, onde o Mestre 
se encontrava era sempre o centro das atenções, assim, logo se reuniu uma mul-
tidão, e ele se sentou e a ensinou. Sua mensagem sempre causava resultados 
benéficos ao povo necessitado, porém causava intrigas e inveja por parte dos reli-
giosos, que queriam encontrar falhas e assim buscavam ocasiões para apanhá-lo 
numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele.

Jesus sempre ensinou visando alcançar os perdidos e aflitos lhes oferecendo 
libertação, cura e salvação. Dos que o ouviam, alguns creram nele e a eles Je-
sus disse: “Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a 
meus ensinamentos. Então, conhecerão a verdade, e a verdade os libertará”. Eles 
não conseguiam entender acerca de que Jesus se referia, e disseram que eram 
descendentes de Abraão e jamais foram escravos de ninguém. Então, Jesus res-
pondeu: “Eu lhes digo a verdade: todo o que peca é escravo do pecado. O escra-
vo não é membro permanente da família, mas o filho faz parte da família, para 
sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Jesus queria que 
eles entendessem que era necessário conhecer a verdade. A fim de que pudessem 
experimentar a verdadeira liberdade.

Jesus deixa claro a existência de dois reinos, da luz e das trevas. De dois per-
sonagens, Deus, que é a verdade, e o diabo, que é o pai da mentira. Jesus lhes 
disse: “Se Deus fosse seu Pai, vocês me amariam, porque eu venho até vocês da 
parte de Deus. Não estou aqui por minha própria conta, mas ele me enviou. Por 
que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me 
ouvir! Pois são filhos de seu pai, o diabo, e gostam de fazer as coisas perversas 
que ele deseja. Ele foi assassino desde o princípio. Sempre odiou a verdade, pois 
não há verdade alguma nele. Quando ele mente, age de acordo com seu caráter, 
pois é mentiroso e pai da mentira, (João 8.42-44).

A ação maligna está patente no mundo continuamente, sempre exaltan-
do a mentira, a violência e a destruição, e nos dias atuais, parece que ainda em 
maiores proporções, pois os homens se alimentam e vivem a mentira. Somos 
notificados por Paulo acerca da atuação da mentira como sinal dos últimos tem-
pos, da seguinte forma: “Esse homem virá para realizar o trabalho de Satanás, 
com poder, sinais e falsas maravilhas, e com todo tipo de mentira perversa para 
enganar os que estão caminhando para a destruição, pois se recusam a amar e 
a aceitar a verdade que os salvaria. Portanto, Deus fará que sejam enganados, e 
eles crerão nessas mentiras. Então, serão condenados por ter prazer no mal em 
vez de crer na verdade”, (2Tessalonicenses 2.9-12).

Jesus, aqui, responde a pergunta que todos já fizeram: “que é a verdade? ” Ou-
tros vivem a buscar a verdade e não sabem onde achar. A exemplo de Buda, que 
no final da vida disse: “Ainda estou em busca da verdade”, Pilatos disse: “Então, 
você é rei?”. “Você diz que sou rei”, respondeu Jesus. “De fato, nasci e vim ao mundo 
para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade ouvem minha voz”, (João 
18.37). A todos os que buscam conhecer a verdade eis aqui, Jesus disse: “Eu sou o 
caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode vir ao Pai senão por mim”, (João 14.6). 

A resposta de Jesus é um alento a todos os seres humanos. A humanidade 
está desorientada e perdida, caminhando num caminho inseguro, sem saber 
aonde vai parar. O caminho é Jesus, e nele podemos confiar, pois todas suas 
promessas são verdadeiras, visto que é igualmente a Verdade, logo é também a 
Vida que nos dá vida e nos conduz à vida eterna.

Certa vez perguntaram ao famoso teólogo e filósofo, Dr. Karl Barth: “Dr. Barth, 
qual foi a maior verdade que jamais perpassou sua mente? ”. Todos estavam na 
maior expectativa para ouvir uma resposta profunda e complicada. O Dr. Barth er-
gueu vagarosamente sua grande cabeça grisalha e desgrenhada e, olhando para o 
estudante, respondeu: “Sei que Cristo me ama a mim, pois a Bíblia assim o diz”. 

É a resposta que cada homem precisa ouvir. Cristo Jesus é a Verdade que 
liberta do pecado, das opressões malignas e cura os enfermos.

Deus abençoe!
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À frente do gerencia-
mento do Hospital 
São Lucas e da Uni-

dade de Pronto Atendimen-
to (UPA) do Limoeiro, em 
Juazeiro do Norte, o Ins-
tituto Diva Alves do Brasil 
(Idab) está imerso numa sé-
rie de denúncias de corrup-
ção na gestão de unidades de 
pronto-atendimentos e hos-
pitais do Rio de Janeiro e do 
município caririense. Junto 
a outras Organizações So-
ciais, o instituto é investiga-
do no estado fluminense por 
participar de esquema mi-
lionário envolvendo recursos 
da pandemia de covid-19. O 
esquema de corrupção cas-
sou o diploma do governa-
dor do Rio, Wilson Witzel. 
O instituto também foi acu-
sado, em delação premiada 
do ex-secretário estadual de 
Saúde, Edmar Santos, de 
empregar funcionários indi-
cados por parlamentares.

Em Juazeiro, a OS as-
sumiu os dois equipamen-
tos de saúde em fevereiro 
de 2021, no lugar da Aceni, 
após chamamento público 
da Prefeitura Municipal. 
Com um contrato no valor 
de R$ 38,2 milhões, a OS 
também é alvo de denún-
cias de corrupção no muni-
cípio caririense. O instituto 
é acusado de superfaturar 
a compra de medicamentos 
e de burlar a prestação de 
contas, com omissão de no-
tas fiscais.

Segundo denúncia, o re-

médio Dipirona Sódica foi 
comprado a R$ 0,54 (cin-
quenta e quatro centavos) 
em 16 de março e, dois dias 
depois, adquirido por R$ 
1,50 (um real e cinquenta 
centavos), perfazendo au-
mento de 177%. O mesmo 
aconteceu com a Dexame-
tasona,  comprada a R$ 
0,59 num dia e, dois dias 
depois, a R$ 3,52. Outros 
medicamentos, utensílios e 
equipamentos de proteção 
individual também cons-
tam nas notas fiscais apre-
sentadas na Câmara Muni-
cipal de Juazeiro.  

Ainda conforme as de-
núncias sobre a gestão da 
Idab em Juazeiro, na presta-
ção de contas da folha de pa-
gamentos do Hospital e Ma-
ternidade São Lucas, estão 
contidos pagamentos de R$ 
44 mil e R$ 14 mil a projetos 
sociais de funcionários da or-
ganização social em Maceió 
(AL). De acordo com acusa-
ção feita na sessão da última 
semana, na Câmara Munici-
pal, o Idab manobrou para 
que o gerente administrativo 
da OS recebesse salário de 
R$ 16 mil em detrimento dos 
R$ 8 mil previstos. Outra 

acusação é que a esposa do 
gerente administrativo ocu-
pa cargo com remuneração 
de R$ 12 mil. A Câmara con-
vocou o servidor responsável 
pela fiscalização do contrato 
na Prefeitura, para prestar 
esclarecimentos. 

Recentemente, repre-
sentantes da empresa foram 
acusados de coagir servido-
res do Hospital São Lucas e 
da UPA. As queixas foram 
encaminhadas aos Minis-
térios Públicos Estadual e 
Federal, além da Polícia Fe-
deral, e encaminhadas ao 
Gabinete do prefeito.          

Idab é alvo de denúncias 
na gestão de hospital e UPA

ESCÂNDALO EM JUAZEIRO

SOBRE A DISPUTA ao Senado, Camilo Santana 
pretende ouvir quase todos os 184 prefeitos do Ceará. 
Por enquanto, o governador já ouviu 18 prefeitos. Todos 
foram unânimes em estimular a sua candidatura e dar 
aval a manutenção do acordo entre PDT e PT.Política

Sem Conselho, Juazeiro pode ficar 
sem verba para financiar Educação

VERBA DO FUNDEB

Na briga entre Poder 
Executivo e Legislativo, 
mais um capítulo onde 
quem perde é o povo de 
Juazeiro do Norte. Um 
projeto encaminhado pelo 
Poder Executivo, com ne-
cessidade de aprovação 
até 31 de março, ainda não 
saiu das comissões de Edu-
cação e Legislação e, con-
sequentemente, não foi ao 
plenário. A iniciativa diz 
respeito à regulamentação 
do Conselho Municipal 
de Educação (CME), se-
guindo orientação da Lei 
14.113/2020, e aprovação 
do Conselho de Acompa-
nhamento e Controle So-
cial do Fundeb (CACS). 

Sem o acompanhamen-
to, o Ministério da Educa-
ção veta o envio de verbas. 
A perda do prazo pode 
ocasionar prejuízos diretos 
de R$ 133 milhões em ver-
bas do Fundeb (Fundo de 
Manutenção e Desenvolvi-
mento da Educação Básica 
e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação), 
que financia a Educação 
do Município, além de ver-
bas voluntárias e emendas 
parlamentares. O valor é 
projetado de acordo com 
os repasses recebidos pelo 
Município em 2020.

Segundo informações da 

assessoria da Câmara, o pro-
jeto ainda está nas comissões 
de “Educação, Cultura e Des-
porto” e “Legislação, Justiça 
e Redação Final”. Para ir a 
plenário, é preciso que o pa-
recer seja enviado à secreta-
ria da Casa para ficar à dis-
posição da presidência e ser 
pautado. A aprovação é uma 
exigência da Legislação Fe-
deral para todos os municí-
pios brasileiros, com foco na 
adequação ao novo Fundeb, 
em vigor desde 1º de janeiro 
de 2021. A nova lei (14.113) 
determina que os novos 
CACS devem ser instituídos 
por legislação específica.

O presidente do CACS-
-Juazeiro, Marcondes Lan-
dim, esteve na Câmara para 
apresentar o Projeto de Lei 
e pedir agilidade na apro-
vação. Durante a sessão do 
dia 27 de abril, Marcondes 
apresentou dados e tirou 
as dúvidas dos vereadores. 
O projeto foi protocolado 
na Casa no dia 9 de março. 
Marcondes compareceu em 
outra sessão no dia 13 de 
maio, para cobrar a apro-
vação e falar sobre as con-
sequências da não apro-
vação, mas acabou não se 
pronunciando. O presiden-
te da Casa, vereador Dar-
lan Lobo (PTB), remarcou 
o pronunciamento para a 

quinta-feira (20).
Marcondes reafirma 

que a proposta de reestru-
turação do CME parte da 
necessidade de atualizar a 
Legislação Municipal para 
se adequar a uma Lei Fe-
deral. Para o professor, o 
projeto é apenas uma ade-
quação, o que não exige 
discussões que justifiquem 
a demora na tramitação 
e aprovação. A alteração 
obedece ao art. 212-A da 
Constituição Federal, revo-
gando o dispositivo da Lei 
nº 11.494, de 20 de junho 
de 2007. Marcondes dis-
se lamentar a situação e o 
risco que o Município cor-
re ao não ter a lei aprova-
da. Ele alerta que, mesmo 
aprovando a reestrutura-
ção, não há garantia de que 
Juazeiro receba os repasses 
nos próximos 12 meses.

A procuradoria-geral 
do Município disse que 
cumpriu o seu papel ao en-
caminhar o projeto. Sobre 
a paralisação do projeto na 
Câmara e a consequente 
perda de prazo, a procura-
doria disse que tomará as 
providências jurídicas. O 
caso foi levado ao Ministé-
rio Público do Estado, que 
investiga a inoperância da 
Câmara e deve notificar a 
Casa nos próximos dias. 

Leia rápido
A secretária de Saúde de 
Barbalha, Sayonara Cidade, 
colocou o prefeito Guilherme 
Saraiva em uma saia justa, ao 
posar ao lado do presidente Jair 
Bolsonaro. Ela participou, na 
terça-feira (11), de evento para 
liberação de verbas a serem 
aplicadas na Atenção Primária à 
Saúde, nos municípios brasileiros. 
Na foto, tanto a secretária como 
o presidente aparecem usando 
máscaras. 
 
O prefeito de Juazeiro 
do Norte, Glêdson Bezerra, 
viajou a Brasília para tratar de 
interesses do Município. O chefe 
do Executivo se reuniu com o 
ministro da Cidadania, João Roma, 
que é deputado federal pelo 
Republicados, e com a deputada 
federal Renata Abreu, do mesmo 
partido de Glêdson, o Podemos. 
 
Submetido a reformas desde o 
primeiro ano de gestão do então 
prefeito Ronaldo Mattos, em 2013, 
o Palácio Alexandre Arraes, sede 
da Prefeitura de Crato, passará 
por novas obras, que vão custar 
pouco mais de R$ 1 milhão. A 
reconstrução está em processo 
de licitação e prevê a instalação 
de elevadores, construção de um 
auditório, salas e medidas de 
acessibilidade para pessoas com 
deficiência. 
 
O empresário Rafael Branco 
assumiu uma vaga na Assembleia 
Legislativa do Ceará após licença 
de 121 dias do deputado estadual 
Leonardo Araújo (MDB). Com 
isso, ele deixará o cargo de 
secretário municipal de Turismo 
e Desenvolvimento Econômico 
Sustentável que ocupa em Crato. 
Atualmente, existem quatro 
representantes do Cariri no 
parlamento estadual: Davi de 
Raimundão (MDB), Fernando 
Santana (PT), Guilherme Landim 
(PDT) e Nelinho Freitas (PSDB).

Guto Vidal/Agência Miséria

UPA do Limoeiro é um dos equipamentos administrados pelo Idab

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Camilo deve concorrer ao Senado
O jornal Folha de São Paulo, edição de domingo (16), traz reportagem - Governadores 
pretendem conduzir sucessão e prevêem mandato sem fim – que revela que Camilo Santana 
irá se desincompatibilizar no próximo dia 30 de março de 2022, para disputar o  mandato de 
senador. Segundo a matéria, Camilo continuará filiado ao PT e sua candidatura terá o aval 
do presidenciável Lula. Outra informação publicada pela Folha de São Paulo: a aliança do PT 
com o PDT dos irmãos Ciro e Cid Gomes permanecerá no Ceará, através de um palanque duplo, 
onde Camilo pedirá votos para Lula e o senador Cid Gomes, provável candidato ao Governo, 
se encarrega de levantar a bandeira do irmão Ciro como seu candidato a presidente. Na teoria, 
está tudo acertado. Porém, há muitas dúvidas e questionamentos a serem respondidos tanto 
por Lula, quanto por Ciro, e pelos partidos envolvidos, o PT e PDT nacional e cearense. Certo 
mesmo, só que a decisão do governador Camilo deixar o governo para enfrentar as urnas e ser 
o novo senador do Ceará a partir de 2023.

Governador começa a fazer consultas
Apesar de sua candidatura ao Senado já ser notícia nacional, o governador Camilo Santana 
deflagrou um processo interno de consultas individuais aos prefeitos de sua base de 
apoio. Inicialmente, priorizou fazer uma consulta aos prefeitos do Cariri, onde é maior sua 
proximidade política. Nos últimos 15 dias, pelo menos 18 prefeitos foram ouvidos por Camilo 
sobre seu desejo de concorrer ao mandato de senador no ano que vem. Nas reuniões, Camilo 
esclarece que tanto ele quanto a sua vice, Izolda Cela, irão se desincompatibilizar. Izolda será 
candidata a deputada federal. Quem assumirá o Governo do Estado é o atual presidente da 
Assembleia, deputado Fernando Santana. Desse modo, Fernando Santana não mais irá ser 
candidato a uma vaga à Câmara Federal. Permanecerá na Assembleia. E nesse acordão entre 
Camilo e Cid Gomes, o governador Evandro Leitão não terá direito à reeleição. Seu mandato 
será de 09 meses. O candidato a governador será uma indicação dos FGs. Hoje, o ex-prefeito 
Roberto Cláudio sonha com esse lugar, mas os escândalos envolvendo seu nome queimaram 
suas pretensões. O mais provável é um retorno de Cid ao Abolição.

Tem dúvidas? Fale com Santana do Cariri
Ao se encontrar com o prefeito de Santana do Cariri, Samuel Cidade Werton, na última semana, 
em Fortaleza, o governador Camilo tinha na pauta dois assuntos. O primeiro era a liberação de 
R$ 18 milhões para a construção do Complexo Turístico de Benigna, que inclui um  monumento 
de 20 metros em homenagem a primeira Beata cearense. Além da estátua, o projeto inclui o 
erguimento de um santuário, salas administrativas, espaços de convivência e estacionamento 
para carros, motos e ônibus, segundo ficou definido na reunião entre Camilo e o prefeito Samuel 
Cidade Werton. O segundo assunto do encontro foi a pesquisa formulada pelo Governador ao 
seu aliado sobre suas pretensões de deixar o Abolição e ser candidato ao Senado em 2022. 
Mesmo filiado ao DEM, o prefeito Samuel Cidade Werton disse a Camilo que estará ao seu 
lado, e assegurou que o município de Santana do Cariri dará a maior votação da história a um 
candidato ao Senado. O Governador ouviu. Balançou com a cabeça, consentindo que é sua 
disposição ser candidato, e não como recuar nessa candidatura.

Consulta a prefeitos tem mesmo perfil
O governador Camilo Santana pretende ouvir nos próximos 120 dias – se não tivermos problemas 
com uma terceira onda de covid -  quase todos os 184 prefeitos do Ceará. Na sua contabilidade 
para pesquisar  como os prefeitos estão vendo a sucessão do senador Tasso Jereissati, Camilo 
quer ouvir até mesmo os prefeitos que hoje não fazem parte de sua base de apoio. Sabe, 
antecipadamente, que esses administradores não irão votar nele, mas quer antecipar quem 
serão seus adversários na disputa eleitoral de 2022. Por enquanto, o governador Camilo já ouviu 
18 prefeitos. Todos foram unânimes em estimular a sua candidatura e dar aval a manutenção 
do acordo entre PDT e PT. Esse é o desejo de Camilo, que depende do apoio do presidenciável 
Lula, e também de como irá se comportar o presidenciável cearense Ciro Gomes. Camilo crê que 
ele e Cid Gomes possam superar as divergências de Brasília, mantendo a aliança no Ceará.

Ciro escolhe Lula como principal inimigo
O convencimento de Ciro Gomes que estará no segundo turno presidencial e que seu adversário 
será Lula ameaça a aliança do PT, leia-se governador Camilo Santana com o PDT dos irmãos Ciro 
e Cid Gomes no Ceará. Ciro resolveu mirar todos seus ataques em Lula. O bombardeio maior dele 
é no ex-presidente, e o que sobra de suas forças dedica ao presidente Bolsonaro. Nesta segunda, 
Ciro anunciou que o Centrão irá abandonar Bolsonaro. Já em relação a Lula, os ataques foram 
violentos: “ Vou para cima (de Lula)”. E cumpriu a ameaça: “Lula é a parte central da corrupção. 
Lula é o maior corrupto da história moderna brasileira.” As agressões a Lula não pararam por aí. 
Ciro foi além em sua entrevista ao jornal Valor Econômico: “ Lula está se esforçando apenas para 
retomar o poder.” Prossegue, dizendo que o presidenciável petista esqueceu que “ mesmo tendo 
parido Dilma, a crise fiscal”. E fulminou: “ Lula arrebentou a economia brasileira e agora se coloca 
como a solução para recuperar o País.” Para concluir, foi além na desconstrução de Lula: “ Fica 
na lambança, prometendo a volta de um passado idílico que é mentira”.

Lama contra Lula desagradou até a Lupi
As declarações de Ciro Gomes ao Valor Econômico enfureceram ao PT, a Lula e também ao 
presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Ciro ficou isolado. Lupi disse que “ a etapa agora é salvar 
o Brasil do Bolsonaro”, numa resposta que Ciro está atuando como linha auxiliar do presidente 
da República para desmontar a candidatura de Lula. Lupi não se conteve e desautorizou a Ciro 
sobre os ataques a Lula em entrevista ao site O Antagonista: “... Eu, penso que o principal alvo 
da gente (da pré-campanha presidencial de Ciro, do PDT) precisaria ser  o Bolsonaro e o que 
estou chamando de processo de ignorância, que inclui o presidente e seus seguidores. Mas, o Ciro 
e outros pensam que, ao mesmo, é importante bater também no Lula, para tentar furar esse 
bloqueio que fica entre os dois lados. Eu não penso assim. A etapa agora é salvar o Brasil. Em 
uma segunda etapa, a gente faria um enfrentamento com o Lula, no substantivo, apresentando 
um projeto de Brasil que a gente imagina ser melhor do que foi. Mas cada um tem o direito de 
pensar diferente. É a cabeça dele (do Ciro). Eu respeito, mas penso diferente”.

Darlan joga a toalha e vai ficar neutro
O presidente da Câmara de Juazeiro, Darlan Lobo, parece cansado dos quatro meses de 
lutas intensas contra o prefeito Glêdson Bezerra. Ao voltar de Fortaleza, sem um resultado 
concreto das articulações, resolveu liberar sua base para compor com o prefeito Glêdson. 
Darlan confessou a pessoas próximas que precisa se livrar da pressão exercida pelos 
colegas e que vai repensar sua atuação daqui para frente. Irá anunciar ser independente e 
irá trabalhar pelo Juazeiro. Não será nem oposição, nem situação. A decisão frustrou parte 
da oposição, que agora ficará sob o comando definitivo do vereador Capitão Vieira, que 
garante ter forças para cassar Glêdson.
 

O lockdown adotado pelo prefeito Guilherme Saraiva, em Barbalha, tem tido 
repercussão negativa e enfrenta manifestações nas ruas.

Mal assumiu uma cadeira na Assembleia Legislativa, Rafael Branco já conseguiu 
virar  o novo vice-líder do MDB na Casa.

Crato pegando fogo! O vereador Gabriel Figueiredo é acusado de agredir o blogueiro 
Ismael da Silva, o Ismael da Mídia, com um soco.

O blogueiro teria compartilhado uma notícia contra o vereador. Gabriel nega a 
agressão, mas há testemunhas se propondo a depor para provar o contrário.

Em Juazeiro, a candidata a vereadora Maria Bertoso, do DC, não teve nenhum voto 
nas últimas eleições, mas recebeu verba partidária. MP Eleitoral de olho nela. No Cariri, 
são três municípios investigados.

Eunício Oliveira (MDB) terá novo encontro com o ex-presidente Lula nesta terça-
feira, 18, em São Paulo.

O PSD deve ir parar no Crato nas mãos do ex-candidato a prefeito, Aloísio Brasil.

A articulação está sendo encabeçada pelo prefeito de Iguatu, Ednaldo Lavor, que 
sonha com uma votação para a candidatura a deputada federal da sua mulher, a 
vereadora Eliane Braz

Desculpe a ignorância, até quando Lula e o PT suportarão calados os ataques de 
Ciro Gomes?

GLÊDSON ADOTA TOLERÂNCIA ZERO NA CÂMARA
O prefeito Glêdson Bezerra resolveu mudar a estratégia no enfrentamento ao 
núcleo duro da oposição na Câmara, hoje comandado por Capitão Vieira. No 

dia 5, advogados de Glêdson protocolaram pedido de interpelação judicial 
contra o vereador Janu, por informação falsa com o objetivo de denegrir 

sua imagem. O vereador disse, em entrevista a uma rádio, que a suspensão 
da licitação do lixo teria sido por corrupção e suspeitas de direcionamento 

ao empresário Gilmar Bender. A verdadeira motivação foi a exclusão de 
consórcios na concorrência. Agora, o vereador terá que provar o que falou. 
Janu tem até o dia 20 para apresentar as provas, sob pena de responder 

judicialmente. A interpelação é apenas o primeiro recado.

DISSE ME DISSE
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Recomendações sem fim
O Ministério Público do Estado tem acompanhado de perto a vacinação 
nos municípios. Semanalmente, são emitidas recomendações às prefeitu-
ras para garantir transparência na aplicação das doses da vacina contra o 
covid-19. Entre os dias 11 e 13, pelo menos seis municípios do Cariri recebe-
ram notificações para que adotem medidas para priorizar a imunização de 
grávidas, puérperas, idosos, pessoas com comorbidades e com deficiência. 
Nos locais de vacinação deve ser cobrada a apresentação de documentos 
de idosos e de atestado médico para confirmar a comorbidade. Diante da 
escassez de vacina, é importante a garantia das prioridades. Notificados 
com as orientações, Barbalha e Juazeiro do Norte disseram estar atuando 
dentro das determinações. Jati, Mauriti, Penaforte e Porteiras também de-
vem se adequar, sob pena de responder a medidas judiciais e extrajudiciais 
cabíveis. No estado foram 18 municípios notificados.

Fraude na cota
Os partidos de Mauriti parecem se especializar em fraudar a cota de gê-
nero nas eleições. Do último pleito, três siglas são investigadas por apre-
sentar candidatas femininas fantasmas. Pros, PDT e DEM, são investigados 
pelo Ministério Público Eleitoral e o promotor Leonardo Marinho já ajuizou 
ações contra os partidos, mas não houve tempo hábil para os julgamentos. 
Na cidade não tem promotores e juízes titulares, o que dificulta os traba-
lhos. Apesar das dificuldades, o promotor garante que as fiscalizações em 
torno das candidaturas fictícias continuam e os partidos serão responsa-
bilizados. Apenas o Pros se manifestou. Disse que a candidata desistiu nos 
últimos dias e não houve tempo para substituir. No Ceará foram 16 ações 
por fraude à cota de gênero, em 12 Câmaras. Outros casos são investigados 
em Santana do Cariri.

Indo à luta
O prefeito Altaneira, Dariomar Rodrigues, continua vivendo seu inferno as-
tral político-administrativo. Em silêncio sobre polêmicas como o precatório 
do antigo fundef, na última semana, o gestor mudou a estratégia. Conti-
nua em silêncio sobre as polêmicas, mas parece ter resolvido ir à luta para 
abafar as críticas. No dia 12, Dariomar esteve no Palácio do Abolição, com o 
governador Camilo Santana. Dariomar disse, nas redes sociais, que Camilo 
se comprometeu em dar andamento às obras paralisadas e das novas rei-
vindicações. O estádio municipal e o Centro de Educação e Cultura, além 
de novas praças, estão entre as promessas. Nas solicitações, o anel viário 
no entorno da Lagoa com destino a Assaré. Animado com o resultado da 
conversa, Dariomar disse que voltará à Fortaleza nos próximos dias para 
encaminhar os projetos. É torcer para dar certo.

Em boa companhia
O prefeito de Aurora, Marcone Tavares, também parece ter entendido que 
para uma boa gestão é preciso muita articulação. No último dia 14, o pre-
feito acionou seu maior apoiador, o deputado estadual Fernando Santana, 
para peregrinar em Fortaleza e viabilizar obras e projetos para o futuro. Na 
companhia de Fernando, o prefeito Marcone esteve na Superintendência 
de Obras Públicas do Estado e conseguiu a promessa da construção da es-
trada que liga o distrito de Ingazeira à Missão Velha. O secretário Quintino 
Vieira fechou o compromisso garantindo para breve o projeto. Antes, Mar-
cone e Fernando conseguiram viabilizar uma base do Raio para a cidade. 
Marcone não esconde a importância da articulação de Fernando para a 
viabilização da reivindicação das comunidades, prometida pelo governa-
dor Camilo Santana ainda nas eleições de 2020.

Cumprindo a palavra
Como ameaçou há pouco mais de uma semana, o prefeito de Farias Brito, 
Deda Pereira, decretou lockdown a partir do dia 13. Em sua primeira live 
sobre a situação do covid-19 no Município, no início de maio, Deda havia 
observado a necessidade dos casos recuarem, sob pena de impor o isola-
mento social rígido. Sem recuo, o prefeito cumpriu a palavra e decretou, 
ainda, a proibição da venda de bebidas alcoólicas para evitar festas clan-
destinas e aglomerações. Além disso, o Município está sob toque de reco-
lher. As medidas duras foram tomadas após reunião da comissão formada 
por representantes de órgãos das prefeituras como a Secretaria de Saúde, 
Vigilância Sanitária, Segurança Pública e Procuradoria. Tudo apresentado 
na live. O ponto negativo: prefeito, procurador e secretária de Saúde esta-
vam sem máscaras durante o anúncio. Fica o mal exemplo.

Enquanto isso...
... Na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Nelinho Freitas 
aprovou requerimento de “Moção Honrosa” ao idealizador do Capacete 
Elmo, Marcelo Alcântara. Marcelo é o superintendente da Escola de Saúde 
Pública do Ceará e se destacou ao criar o mecanismo não-invasivo para 
tratar pacientes com insuficiência respiratória devido a covid-19.

... Nelinho destacou os inúmeros benefícios do equipamento criado por 
Marcelo Alcântara. O dispositivo pode evitar a intubação de pacientes em 
60% dos casos, conforme demonstraram estudos clínicos; além de ser reu-
tilizado numa tecnologia de baixo custo em comparação a outros recursos, 
como os ventiladores mecânicos.

... No mesmo embalo de atuação, Guilherme Landim, outro deputado 
caririense, anunciou a articulação para novos projetos a serem desenvolvi-
dos nos municípios do Cariri. Guilherme esteve com Nelson Martins, asses-
sor especial de relações institucionais do Governo do Estado, no dia 13, que 
prometeu encaminhar as reivindicações.

... No mesmo dia 13, Guilherme fez visitas com o prefeito de Milagres, Cí-
cero Figueiredo, ao secretário executivo das Cidades, Paulo Henrique Lus-
tosa. Sozinho, o deputado, também visitou o secretário de Planejamento 
do Estado, Mauro Filho. Todas as visitas tratando de projetos do interesse 
de diversos municípios cearenses.

MÃO NA MASSA
As populações de Porteiras e Potengi parecem ter cansado 
de esperar pelas ações dos prefeitos Fábio Pinheiro e Edson 

Veriato, respectivamente. Nas duas cidades a população colocou 
a mão na massa para resolver problemas de manutenção e 

infraestrutura dos municípios. No dia 15, a comunidade do Sítio 
Vieira, em Porteiras, se organizou em regime de mutirão e iniciou 
a reforma da estrada conhecida como “Ladeira do Bué”. Em um 
vídeo gravado durante os trabalhos, a comunidade confirmou 
que a estrada está há quatro anos sem reparos e garantiu que 
não acredita mais em vereadores e no prefeito para resolver o 
problema. No mesmo dia 15, em Potengi, o mutirão aconteceu 
em uma quadra de esportes, onde o mato estava invadindo o 

equipamento público. Nas redes sociais, o prefeito Edson Veriato 
foi alvo de muitas críticas pela inoperância.

O aumento nos casos 
de contaminação 
e mortes por co-

vid-19, no Cariri, está mo-
tivando uma pressão na-
tural para que os prefeitos 
de Crato, Zé Ailton Brasil 
(PT), e de Juazeiro do Nor-
te, Glêdson Bezerra (Pode-
mos), decretem isolamento 
social rígido ou adotem ou-
tras medidas para barrar o 
avanço da doença.

 Na sexta-feira (14), o 
governador Camilo Santana 
(PT) renovou o decreto de 
flexibilização para as ma-
crorregiões de Fortaleza e 
Região Norte, mas manteve 
as determinações do decre-
to anterior para as regiões 
do Cariri, Sertão Central e 
Vale do Jaguaribe. O novo 
decreto em vigor vai desta 
segunda-feira (17) até o dia 
23 de maio.

Durante o anúncio, Ca-
milo disse que os municípios 
com alta de casos estão livres 
para decretar medidas mais 
rígidas. “Para as Macroregi-
ões do Cariri, Sertão Central 
e Vale do Jaguaribe, estão 
mantidas todas as determi-
nações do decreto anterior, 
contudo, o Estado orienta 
que os municípios com in-
dicadores altos ampliem as 
medidas restritivas, a fim 
de reduzir os índices da co-
vid-19”, disse Camilo.

No Cariri, num espaço de 
uma semana, entre os dias 
07 e 13, os municípios de 
Jardim, Barbalha e Farias 
Brito voltaram a adotar o lo-
ckdown para conter o avan-
ço dos casos de covid-19. Os 
três municípios acusaram 
descontrole nos casos, o que 
coloca o sistema de saúde 
próximo do colapso.

 O prefeito de Barbalha, 
Guilherme Saraiva (PDT), 

avaliou a situação como 
preocupante. A média mó-
vel de casos confirmados 
nos quatro primeiros meses 
deste ano está bem supe-
rior ao do mesmo período 
de 2020. Aniziário Costa 
(PDT), prefeito de Jardim, 
disse que nos quatro meses 
deste ano, o Município re-
gistrou mais casos que no 
ano de 2020 inteiro.

 Em Juazeiro do Norte, 
entre os dias 9 e 16, foram 
confirmados 617 novos ca-
sos de covid, com 27 mor-
tes. Uma média móvel de 
88 casos, com 2,4 mortes 
por dia. Apesar dos números 
estarem num platô avaliado 
como alto, o prefeito Glêd-
son não fala na possibilidade 

de lockdown.
 Glêdson disse estar 

acompanhando a evolução 
da doença junto a Secreta-
ria de Saúde para, se preci-
so, tomar uma decisão mais 
drástica. Os casos de inter-
nação ainda estão sob con-
trole, com uma leve queda, o 
que afasta a possibilidade de 
colapso do sistema. Juazeiro 
tinha 54 doentes hospitali-
zados no dia 16.

 No Crato, o prefeito Zé 
Ailton também não vê a 
necessidade de decretação 
de lockdown nos próximos 
dias. A Secretaria de Saúde 
aponta o avanço da vacina-
ção, que entrou na terceira 
fase, como uma perspectiva 
a médio prazo para fazer re-

cuar os casos no Município, 
além do aumento na fiscali-
zação para o cumprimento 
do decreto estadual.

 No mesmo período de 9 
a 16, o Crato registrou um 
aumento de 461 novos casos, 
com 13 mortes. Uma média 
móvel de 65,8 casos e 1,8 
mortes ao dia. No dia 16, o 
município tinha 40 pacien-
tes internados, sendo 14 em 
UTI (Unidade de Terapia 
Intensiva).

 Nos dois municípios, há 
uma expectativa de aumento 
de casos e mortes com o in-
cremento no fluxo de pesso-
as em decorrência do fecha-
mento do comércio e outros 
setores produtivos nos mu-
nicípios vizinhos.  

Divulgação

BARBALHA, Jardim e Farias Brito voltaram a adotar o lockdown

Alta em índices da covid 
deixa prefeitos em alerta

CRATO E JUAZEIRO

Câmara de Barbalha aprova isenção 
na taxa de iluminação pública

DURANTE PANDEMIA

Os embates frequentes e 
acalorados entre vereadores 
de situação e oposição em 
Barbalha deram lugar à una-
nimidade em aprovar a isen-
ção da taxa de iluminação 
pública. A perspectiva é de 
que a iniciativa seja adota-
da em legislativos de outros 
municípios do Cariri. Vere-
adores de Saboeiro, cidade 
da região Centro Sul próxi-
ma ao Cariri e que faz limite 
com Antonina do Norte, de-
cidiram extinguir a cobran-
ça de iluminação pública 
também de forma unânime. 
No caso de Barbalha, a me-
dida foi tomada como indi-
cação ao prefeito Guilherme 
Saraiva (PDT). Logo, cabe a 
ele decidir se adota ou não 
o fim da taxa de iluminação 
pública, no período em que 
durar a pandemia causada 
pelo novo coronavírus. 

De acordo com o vere-
ador Rildo Teles (PSDB), 
líder da oposição e autor 
do Projeto de Indicação, a 
medida tem a finalidade de 
“ajudar, facilitar e, princi-
palmente, dar uma condição 
melhor a quem já vem, ao 
longo do tempo, sofrendo 
bastante” durante o enfren-
tamento do novo coronaví-

rus. Se aceita pelo prefeito, 
a isenção será destinada a 
consumidores das zonas ur-
bana ou rural, cuja faixa de 
consumo mensal não supere 
os 200 Quilowatts de potên-
cia. “No momento em que 
vivemos um lockdown onde 
as famílias estão em suas 
residências forçadamente, 
por conta de uma pandemia, 
onde já passam dificuldades 
de se alimentar, precisamos 
dar uma contribuição a essas 
famílias”, complementa Ril-
do Teles.

Conforme Hamilton Lira 
(PDT), a temática é discuti-
da desde o primeiro ano da 
gestão anterior, em 2017. 
“Queremos, realmente, que 
a taxa de iluminação pública 
caia em Barbalha”, opinou. 
Vereador de situação, Dori-
van Amaro (PT) afirma que 
reduzir a taxa de iluminação 
pública foi um compromis-
so de campanha do prefeito 
Guilherme Saraiva. “[O pre-
feito] Está fazendo um es-
tudo do impacto [financei-
ro], de quem são as pessoas 
e como serão beneficiadas. 
Precisa, também, começar 
a trabalhar a reposição de 
braços para colocar novas 
luminárias nas vias públicas 

e uma série de coisas. Mas 
há o compromisso e um es-
tudo sendo feito. Mas vai ser 
reduzido, sim”, diz Dorivan. 

Para Tárcio Honorato 
(Podemos), a proposta foi 
dada na mesma semana em 
que o prefeito decretou iso-
lamento social rígido no Mu-
nicípio, para repor as perdas 
durante o período, manten-
do a isenção no decorrer da 
pandemia. “A intenção de 
todos os vereadores é de aju-
dar nesse momento difícil. 
Independente de quem seja 
o prefeito, a intenção é essa”, 
pondera Tárcio. Líder da 
situação, o Professor Ilânio 
(PDT) relembrou já ter indi-
cado medida semelhante na 
legislação passada, ao então 
prefeito Argemiro Sampaio 
(PSDB). “Ainda hoje está en-
gavetada. Se na época tivesse 
sido acatado, hoje não tinha 
a necessidade desse projeto 
[de Rildo Teles]. As pessoas 
já estavam se beneficiando 
com esse projeto. A Casa re-
conheceu, todos os pares vo-
taram a favor. Sabemos que 
a taxa de iluminação pública 
em nosso Município é uma 
das mais caras e tem estudos 
para fazer correções”, ressal-
ta Ilânio. 

MUNICÍPIOS com altos indicadores 
da covid devem ampliar medidas restritivas

Leia rápido
Tem sido cada vez mais comum 
vereadores registrarem presença durante 
sessões virtuais da Câmara Municipal 
do Crato enquanto dirigem veículos. 
Na última terça-feira (11), foi a vez de 
Nando Bezerra (PSD), que logo após 
a frequência, abandonou o encontro 
online, cuja duração foi superior a três 
horas. A sessão discutiu, dentre outros 
temas, a situação de contemplados com 
residências do programa Casa Verde 
e Amarela. O presidente Florisval já 
havia chamado a atenção do vereador 
Fernando Brasil (PP). 
 
Vereadores de Barbalha discutiram 
a existência do que o vereador André 
Feitosa classificou como “Leis Mortas”. 
Os parlamentares discutiam a criação 
da Semana do Aleitamento Materno no 
Município, quando Dorivan Amaro exigiu a 
concretização do objetivo. André Feitosa 
ressaltou ter sugerido a realização da 
Semana do Bebê, ainda na gestão do 
então prefeito Zé Leite, e segundo ele, 
pouco foi feito para conscientizar sobre os 
cuidados com recém nascidos. 

O Ministério Público do Ceará (MPCE) 
expediu uma série de recomendações a 
nove municípios do Cariri, em um total de 
41 no Ceará, para garantir a imunização 
de grávidas, puérperas, idosos, pessoas 
com comorbidades e com deficiências. 
Entre as orientações, os municípios devem 
fiscalizar com a finalidade de evitar burla 
na descrição de comorbidades. Para isso, 
as secretarias municipais de Saúde devem 
exigir atestado médico e disponibilizar, nos 
locais de vacinação, equipe médica para 
verificar a confirmação da comorbidade. 
As cidades são: Barbalha, Brejo Santo, 
Campos Sales, Jati, Juazeiro do Norte, 
Mauriti, Penaforte, Porteiras e Salitre.
 
As despesas com propaganda e 
publicidade na Câmara Municipal de Crato 
foram contestadas pelo vereador Gabriel 
Figueiredo (PROS) e gerou bate-boca 
entre ele e o presidente do Legislativo 
cratense, Florisval Coriolano (PRTB). 
Segundo levantamento do parlamentar 
de oposição, os gastos são de R$ 29,5 mil 
mensais e superiores a R$ 350 mil anuais. 
Florisval justificou que as despesas da 
Câmara já foram alvos de investigação do 
Ministério Público do Ceará que, segundo 
ele, não teria encontrado irregularidades.
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Óbitos entre crianças é maior 
na segunda onda da pandemia

ZERO A 14 ANOS

No mês em que se come-
mora o Dia Internacional da 
Enfermagem, que aconteceu 
em 12 de maio, profissionais 
da categoria de todo o Cari-
ri se engajaram, nas últimas 
semanas, em mobilização 
pela valorização da profis-
são. Eles cobram a aprova-
ção do Projeto de Lei 2.564, 
que prevê um piso salarial 
para enfermeiros, técnicos 
e auxiliares de enfermagem, 
além de parteiras da rede 
pública e privada do país. O 
PL, que tem como relatora 
a senadora Zenaide Maia 
(Pros-RN), atualmente está 
em tramitação no Senado.

Como aponta Isabelita 
Luna, conselheira no Ca-
riri do Conselho Regional 
de Enfermagem do Ceará 
(Coren-CE), enfermeiras e 
enfermeiros são submeti-

dos a jornadas exaustivas, a 
nível nacional, muitas vezes 
com condições insalubres 
de trabalho e com uma re-
muneração que, em muitos 
casos, chega a ser desrespei-
tosa. “O PL é extremamente 
importante para corrigir a 
injustiça salarial a que são 
submetidos os profissionais 
da Enfermagem brasileira 
hoje”, pontua.

Por conta das medidas 
para evitar o avanço da co-
vid-19, a maioria das mobi-
lizações acontece de forma 
virtual, pedindo apoio dos 
senadores, para que haja 
pressão e o Projeto de Lei, 
aberto à consulta pública, 
receba votos favoráveis à 
aprovação. Na última se-
mana, em Caririaçu, alguns 
profissionais vestidos com 
os dizeres “A Enfermagem 

é gigante”, pediram a valo-
rização da enfermagem e 
aprovação do PL. Pelas re-
des sociais, enfermeiras e 
enfermeiros de todo o Cariri 
levantaram hashtags como 
#AprovaSenado, #Enferma-
gemCariri e #ValorizeAEn-
fermagem.

Durante a pandemia, 
como destaca a conselheira 
do Coren, os trabalhado-
res da categoria seguiram a 
atuação na linha de frente 
no cuidado, atravessando 
um período desafiador, com 
aumento da carga de traba-
lho, estresse e número de 
óbitos entre os profissionais. 
“O profissional de Enfer-
magem atua na promoção, 
prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, com 
autonomia e em consonân-
cia com os preceitos éticos e 

legais, e exerce suas ativida-
des com competência para a 
promoção do ser humano na 
sua integralidade, de acordo 
com os princípios da ética e 
da bioética”, enfatiza.

No Cariri, o curso de En-
fermagem da Universidade 
Regional do Cariri (Urca) 
foi o pioneiro - na região e 
no interior cearense - a for-
mar profissionais da área, 
com a entrada da primeira 
turma em 1998 e formação 
completa em 2002. Em 
2014, foram implementa-
dos os cursos de Mestrado 
Acadêmico em Enferma-
gem e Profissional em Saú-
de da Família. De acordo 
com a professora Célida 
Juliana de Oliveira, Chefe 
do Departamento Enfer-
magem da Urca, e o coor-
denador do Curso, Joseph 

Dimas de Oliveira, a discus-
são sobre o PL não acontece 
de forma institucional, por 
não se tratar de uma pau-
ta formal, mas ocorre  nas 
ligas, grupos de pesquisa e 
dentro de disciplinas, como 
eixo mais transversal.

Enquanto discussão co-
letiva do curso de Enfer-
magem, estão programadas 
discussões sobre isso na 23ª 
Semana de Enfermagem da 
Urca, que será realizada no 
mês de junho.  “Além disso, 
estamos fazendo ações in-
dividuais, especialmente a 
partir de postagens em re-
des sociais de enfermeiros 
em formação e de professo-
res, na tentativa de mobili-
zar a sociedade, já que para 
além de um movimento de 
classe, é um movimento so-
cial, no qual todo cidadão 

brasileiro deve se engajar 
também na valorização da 
Enfermagem e solicitar dos 
governantes a votação do 
PL 2.564”, concluem.

Conheça o PL
Conforme informações 

do Senado, o Projeto de 
Lei 2.564 fixa o piso em 
R$7.315 para enfermeiros. 
As demais categorias com-
preendidas terão o piso pro-
porcional a esse valor: 70% 
para técnicos de enferma-
gem (R$5.120); 50% para 
auxiliares de enfermagem 
e parteiras (R$3.657). Os 
valores, baseados em jor-
nada de 30 horas semanais, 
são válidos para União, es-
tados, municípios, Distrito 
Federal e instituições de 
saúde privadas.  

Enfermeiros cobram valorização profissional
PL 2.564

Robson Roque

As mortes de crian-
ças e adolescentes 
com idade entre 

zero e 14 anos na Macror-
região de Saúde do Cariri 
já é 100% maior na atual 
segunda onda da pandemia 
de covid-19, em 2021, em 
comparação com os óbitos 
ocorridos ao longo de 2020. 
A região contabilizou seis 
óbitos de crianças entre o 
primeiro caso da doença, 
registrado em março de 
2020, até o último dia da-
quele ano. Entre primeiro 
de janeiro até a quinta-feira 
(13), o número dobrou para 
12 crianças que perderam 
as vidas em decorrência da 
infecção pelo novo coro-
navírus. Já a quantidade 
de casos é 39% menor, ao 
serem comparados os dois 
períodos.

De acordo com o pedia-
tra Felipe Macêdo, a segun-
da onda da pandemia no Ca-
riri é acompanhada de um 

aumento da velocidade com 
que o coronavírus e suas va-
riantes se propagaram na 
região. O médico também 
enfatiza que o período atual 
é caracterizado por uma mu-
dança no perfil epidemioló-
gico da pandemia. “Temos 
visto pacientes cada vez mais 

jovens e sem comorbidades 
sendo acometidos pela for-
ma grave da doença. Isso 
pode ser explicado pelas di-
ferentes variantes existentes, 
que se comportam diferente 
do vírus original”, esclarece 
Felipe Macêdo.

A Macrorregião de Saú-

de do Cariri fica atrás ape-
nas de Fortaleza, em termos 
de óbitos infantis por co-
vid-19. Na capital cearense, 
as mortes na faixa etária de 
zero a 14 anos saltaram de 
13 em 2020, para 32 em 
2021, perfazendo cresci-
mento de 146%. No cená-

rio estadual, as infecções 
por covid-19 entre crianças 
passaram de 21.874 entre 
março e dezembro de 2020, 
para 22.620 em 2021. Já o 
registro de óbitos teve acrés-
cimo de 39 para 51 nos dois 
anos analisados. 

Diante destas informa-
ções, o pediatra orienta os 
pais quanto às formas de 
prevenção dos filhos. “As 
medidas eficazes que os pais 
e crianças devem tomar para 
evitar o contágio são as me-
didas de prevenção, como 
distanciamento social, evi-
tando aglomerações, higie-
ne adequada das mãos com 
água, sabão e álcool, uso de 
máscaras e a adesão à vaci-
nação”, recomenda. 

Felipe Macêdo acres-
centa que a infecção pela 
covid-19 apresenta particu-
laridades nas crianças, em 
comparação com o quadro 
clínico dos adultos. “Além 
dos sintomas gripais como 
coriza, tosse e dor de gar-
ganta, as crianças podem 

apresentar quadro de febre 
isolado e quadros de diarreia 
associado a dor abdominal. 
Não existe tratamento es-
pecífico para covid-19 em 
crianças. É sempre impor-
tante seguir as orientações 
médicas para o tratamento”.

O cenário da pandemia 
entre as crianças é reflexo 
do forte avanço da doença 
no Cariri. O quantitativo de 
45.264 pessoas infectadas na 
região, nos cinco primeiros 
meses de 2021, já representa 
69% do total de 64.994 ca-
sos confirmados em 2020. 
Enquanto isso, os 909 óbi-
tos em 2021 representam 
72% do total de 1.261 pes-
soas que perderam as vidas 
para o vírus no ano passado. 
O avanço da doença este ano 
tem impacto direto no siste-
ma de saúde da região. Até 
o fechamento desta matéria, 
38 pessoas esperavam trans-
ferência para uma Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) e 
outras 42 para leitos de en-
fermaria. 

Joaquim Júnior

Desde o início da pan-
demia, em março de 2020, 
até o mesmo mês de 2021, 
a indústria nos municípios 
de Barbalha, Crato, Jardim, 
Juazeiro do Norte, Missão 
Velha e Nova Olinda acu-
mulou saldo negativo de 
632 pessoas, entre admis-
sões e desligamentos. Os 
dados de Exportações, en-
tre janeiro e março de 2021, 
apresentaram recuperação, 
quando comparado ao mes-
mo período do ano anterior: 
o aumento foi de 55% do 
valor exportado, com desta-
que, na Indústria, para um 
aumento de 21% no setor 
calçadista. As informações 
foram repassadas por David 
Coelho, pesquisador do Ob-
servatório da Indústria da 
Federação das Indústrias do 

Estado do Ceará (FIEC).
No último ano, em meio 

à pandemia, as atividades 
do setor industrial, assim 
como aconteceu com outras 
atividades  econômicas, so-
freram redução, o que cau-
sou impacto econômico no 
segmento. De acordo com 
David,  o setor de Couro e 
Calçados, por exemplo, foi 
um dos mais impactados 
pelos decretos estaduais, 
mantendo-se praticamente 
paralisado entre abril e maio 
(reduções na produção física 
no patamar de 98% à épo-
ca).  “Assim, o seu resultado 
acumulado em 12 meses é de 
-6,2%, ainda que se espere 
um crescimento mais acen-
tuado para os próximos dois 
meses justamente pela base 
de comparação (lockdown 
cearense em 2020)”, explica.

Como lembra o pesqui-

sador, o Ceará retomou a 
produção industrial com 
maior força a partir de mea-
dos de junho. “A significati-
va resposta da demanda foi 
influenciada em grande par-
te pelo desenho do auxílio 

emergencial: dados do Mi-
nistério da Cidadania apon-
tam que o Ceará foi o quin-
to estado mais beneficiado 
como proporção do PIB do 
Brasil (cerca de 6,4%). Esse 
impacto influenciou consi-

deravelmente no consumo 
domiciliar no Estado, prin-
cipalmente na fabricação 
de produtos alimentícios, 
materiais de construção e 
máquinas e materiais elétri-
cos”, destaca.

Para os próximos meses, 
David cita que as expecta-
tivas indicam um reaque-
cimento da economia com 
o impacto da progressiva, 
embora lenta, melhora nos 
índices epidemiológicos no 
retorno do emprego, no que 
incentiva as pessoas a reto-
marem o consumo e os em-
presários a regressarem aos 
planos de investimento. Ele 
relata, ainda, que segundo 
sondagem industrial de mar-
ço, publicada pelo Observa-
tório da Indústria/SFIEC, 
“as expectativas para o pró-
ximo semestre são maiores 
justamente na variável de 
quantidade exportada. Além 
disso, urge-se a necessidade 
de políticas públicas em prol 
da retomada da demanda em 
um contexto de mercado de 
trabalho mais frágil ao final 
do período pandêmico”.. 

Indústria do Cariri dá sinais de recuperação
ECONOMIA

Governo do Ceará

EXPECTATIVA para os próximos meses é de crescimento na economia

Rovena Rosa/Agência Brasil 

ENTRE 1º de janeiro e 13 de maio, 12 crianças faleceram devido à covid-19

MACRORREGIÃO registra 
crescimento de óbitos 
infantojuvenis devido à covid-19Metropolitana



REGIÃO DO CARIRI, DE 18 A 24 DE MAIO DE 20216

Campanha orienta juazeirenses 
para um trânsito mais seguro

PREVENÇÃO

Luan Moura

Durante todo o mês, o 
Departamento Municipal 
de Trânsito (Demutran), 
órgão responsável por fis-
calizar o trânsito municipal 
e a aplicação das leis, está 
mobilizando a população 
sobre a importância de um 
trânsito seguro com a cam-
panha Maio Amarelo. Para 
realizar as atividades, o ór-
gão conta com a parceria 
com o Detran Ceará, o Nú-
cleo de Mobilização Social 
e Secretaria de Educação 
de Juazeiro do Norte.

São realizadas pales-
tras e lives informativas 
em escolas de Ensino Fun-
damental e Médio de insti-
tuições públicas e particu-
lares do Município, blitzes 
educativas em vias onde é 
mais frequente coalizões 
de veículos, para alertar 
os motoristas sobre os pe-
rigos. Nas rodovias e ci-
clovias, acontecerão inter-
venções educativas com os 
ciclistas e pedestres, assim 
como em passarelas e até 
na rodoviária, orientando 
o passageiro sobre o cinto 
de segurança e os cuidados 
com a covid-19. 

De acordo com a geren-
te do setor de Educação e 
Estatística do Demutran de 
Juazeiro do Norte, Cláudia 
Barbosa, o principal obje-
tivo das ações é reduzir o 
número de acidentes. “A 
gente mostra um número 

preocupante. Esse movi-
mento busca promover en-
tre os usuários do trânsito 
uma certa empatia para as 
pessoas começarem a pen-
sar no respeito e responsa-
bilidade no trânsito”, des-
taca. As ações se tornaram 
ainda mais efetivas após 
o crescimento do número 
de acidentes de trânsito 
de Juazeiro do Norte, nos 
meses de março e abril de 
2021, em comparação ao 
ano passado. Segundo o 
Demutran, foram registra-
das 27 ocorrências no mês 
de março, que corresponde 
a um aumento de 35% em 
relação ao ano anterior. Já 
no mês de abril, foram 21 
acidentes e o crescimento 
foi de 4,46%.

Na observação de Cláu-
dia, houve uma oscilação 
desde o início do ano, mas 
a partir de março, começou 
a crescer. Ela acredita que 
o aumento se deu por con-
ta do período da pandemia 
do ano passado, quando 
começou o isolamento so-
cial rígido no Ceará. “Tudo 
foi fechado, comércio foi 
fechado, pessoas isoladas, 
então, o trânsito reduziu 
drasticamente. Isso tal-
vez tenha colaborado para 
a redução no número de 
acidentes no ano passado. 
Este ano, nós não tivemos 
o isolamento como no ano 
passado, a frota de veículos 
e circulação estava bastan-
te expressiva”, pontua. 

Metropolitana MAIO Laranja intensifica combate à violência 
e ao abuso contra crianças e adolescentes

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA 

Centenas de vítimas da violência 
são acompanhadas no Crajubar
Joaquim Júnior

O Dia Nacional de 
Combate ao Abuso 
e Exploração Se-

xual de Crianças e Adoles-
centes, que acontece nesta 
terça-feira (18), norteia a 
programação especial reali-
zada por municípios no Ca-
riri. Centenas de casos são 
acompanhados no cotidiano 
dos equipamentos, que atu-
am diariamente na causa. 
Durante o mês de maio, as 
ações ganham ainda mais 
visibilidade com o Maio La-
ranja. Somente no Centro 
de Referência Especializado 
de Assistência Social (Cre-
as) de Crato, 142 crianças 
e 115 adolescentes foram 
atendidos no ano passado. 
Neste ano, em Juazeiro, dos 
520 casos acompanhados 
atualmente pelo Creas, 40% 
se relacionam ao abuso se-
xual contra crianças e ado-
lescentes e 30% de violência 
intrafamiliar.

Rita de Cássia, coorde-
nadora do Creas em Crato, 
lembra que o combate ao 
abuso e à exploração sexual 
de crianças e adolescentes 
todos os dias deve ser fei-
to. “No entanto, o dia 18 de 
maio é uma data especial, 
que reafirma a importân-
cia de se denunciar e res-
ponsabilizar os autores da 

violência sexual contra a 
população infantojuvenil”, 
explica, ao destacar que o 
Maio Laranja tem como ob-
jetivo mostrar à sociedade 
que o compromisso é cole-
tivo. Números repassados 
por ela apontam que, no ano 
passado, 71 crianças foram 
atendidas no Creas de Crato 
vítimas de negligência; 27 de 
violência física; 18 de violên-
cia psicológica; 17 de abuso 
sexual; 07 de abandono; 01 
de exploração sexual e 01 de 
Trabalho Infantil.

Como considera Rita, 
a violência sexual ainda é 
subnotificada e permeada 
pelo silêncio, principalmen-
te o abuso sexual, onde os 
violadores estão no contex-
to familiar e usam do poder 
de dominância e ameaça. 
“As Campanhas Educativas 
contribuem para dar visi-
bilidade e encorajamento e 

que as denúncias sejam fei-
tas”, enfatiza. Dada a com-
plexidade do fenômeno, ela 
aponta que as propostas de 
intervenção devem ser sis-
tematizadas e contemplar 
os diversos aspectos da pro-
blemática, na perspectiva de 
vencer o desafio de resgatar 
a cidadania de quem teve os 
direitos violados e prevenir 
outras crianças e/ou ado-
lescentes de serem vítimas 
desta violência.

De Barbalha, a conse-
lheira-adjunta do Trabalho 
e Desenvolvimento Social, 
Thereza Raquel, afirma que, 
neste período de pandemia, 
a violência cresceu de todas 
as formas. Assim sendo, a 
denúncia tem papel fun-
damental. “Calar diante de 
uma violência é consentir”, 
diz, ao citar que as denún-
cias podem ser feitas no Disk 
100 ou por meio de equipa-

mentos como Creas, Cras, 
Conselho Tutelar, Ministé-
rio Público e Delegacia.

Em Juazeiro do Norte, 
Regina Elias, coordenadora  
do Creas, conta que a Rede 
de Proteção é constituída 
por serviços da área da edu-
cação, saúde, assistência 
social, Conselho Tutelar, 
Ministério Público, Poder 
Judiciário e Segurança Pú-
blica. “A campanha visa, 
além da conscientização e 
sensibilização da popula-
ção, procurar os órgãos de 
proteção à criança e ao ado-
lescente, mostrar que uma 
das formas mais eficazes de 
combater abusos e explo-
rações sexual infantojuve-
nis é a denúncia, sensibili-
zar toda a sociedade que a 
melhor forma de proteger 
a criança e o adolescente 
é não calar diante de uma 
suspeita”, ressalta Regina. 
Ela explica, ainda, que es-
tudos comprovam que, em 
94% dos casos em que uma 
criança relata ter sido abu-
sada sexualmente, ela está 
falando a verdade. Em meio 
às subnotificações, ela men-
ciona que o apelo é que as 
ações da campanha sigam 
além do 18 de maio e se tor-
nem política efetiva durante 
o ano inteiro. “Faça bonito! 
Projeta nossas crianças e 
adolescentes”, finaliza.  

Agência Brasil

ACOMPANHAMENTO é feito a vítimas de variadas formas de violência
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Cultura PROFESSOR faz sucesso com fotografias
 de comunidade de Campos Sales

Caririense usa aparelho celular para 
registrar o cotidiano da comunidade
 Luan Moura

Alegria de crianças 
que brincam no ter-
reiro sob o sol escal-

dante do sertão, uma panela 
cozinhando milho em um 
fogão a lenha ou uma mu-
lher que caminha pela es-
trada carroçal com o balde 
de água na cabeça. Essa es-
tética do cotidiano é o foco 
das fotografias do professor 
João Leandro, de 34 anos, 
que há cerca de oito meses 
idealizou um projeto de fo-
tografia intitulado “Lentes 
do Sertão”. Com o olhar sen-
sível, um aparelho celular na 

mão e uma ideia na cabeça, 
Leandro captura o dia a dia 
da comunidade de Itaguá, 
que tem aproximadamente 
500 habitantes e fica a 16 
quilômetros de distância de 
Campos Sales. O entarde-
cer no sertão, o candeeiro, 
o fogo à lenha, o mandacaru 
e os personagens do distrito 
onde mora são figurinhas 
carimbadas em seus regis-
tros, que enchem os olhos 
de quem vê.

O “Lentes do Sertão”, que 
dá nome ao perfil do proje-
to no instagram, surgiu da 
paixão do professor pela 
originalidade e autenticida-

de da região. Leandro conta 
que começou a registrar em 
celulares de outras pessoas. 
“Cada vez que eu pegava o 
celular de uma pessoa, via 
um detalhe diferente. As 
pessoas pediam para que eu 
investisse, mas eu ainda sem 
condições para uma câmera 
profissional”, conta. A falta 
de um aparelho profissional 
não fez o apaixonado por fo-
tografia desistir de sensibili-
zar as pessoas sobre a impor-
tância de valorizar a cultura 
e a história de cada um, que 
segundo ele, é o principal 
intuito da iniciativa. “O ob-
jetivo é justamente para que 
as pessoas vejam que o nos-

so sertão é rico em cultura e 
precisa ser visto e valorizado 
a todo instante; que a nossa 
história só morre quando o 
povo esquece do lugar. En-
tão, através das Lentes do 
Sertão, eu busco, na verda-
de, fazer as pessoas olharem 
para o lado, para que vejam 
que o lugar tem importân-
cia”, destaca.

 A comunidade é uma das 
mais antigas da cidade e tem 
aproximadamente 500 habi-
tantes. Ao observar a recep-
ção da comunidade para as 
fotografias, Leandro percebe 
que a percepção dos morado-
res sobre a própria comuni-
dade, que antes não existia, 

está sendo reavivada. “Por 
isso, eu ainda busco retra-
tar a alegria da criança que 
ainda brinca no terreiro e a 
alegria do agricultor que sai 
para a roça trabalhar, acredi-
tando que a chuva possa vir e 
agraciar o seu campo. Esses 
registros mostram a essência 
sertaneja e a importância de 
cada ser que a gente encon-
tra na estrada”, relata. O tra-
balho foi tão bem aceito que 
já tem educadora utilizando 
as fotografias de João nas 
aulas artes, na escola estadu-
al do Município.

Um de seus projetos fu-
turos é realizar uma expo-
sição fotográfica dos seus 

trabalhos e escrever um livro 
sobre o distrito. “Já está sen-
do planejado tudo com re-
lação à exposição. Inclusive, 
já ganhei um espaço de uma 
galeria para expor as fotos. 
Porém, a gente tem que es-
perar o andamento da vaci-
na, para ver a possibilidade 
e a data”, completa. Atual-
mente, Leandro está se for-
mando em Educação Física, 
mas já trabalha com dança, 
teatro e produção cultural. 
João também escreve poesia 
e está trabalhando em um 
espetáculo teatral chamado 
“Olha o fuxico”, que também 
usa ícones da comunidade 
onde vive. 

LENTES DO SERTÃO
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JUAZEIRO DO  NORTEJUAZEIRO DO  NORTE

A Câmara de Juazeiro do Norte 
aprovou, em sessão extraordinária, na 
terça-feira,11, o Decreto Legislativo que 
anula os efeitos de Decretos do Execu-
tivo Municipal, que revogam a eficácia 
das Leis Promulgadas pelo legislativo, 
estabelecendo a jornada de trabalho de 
30 horas para os profissionais de enfer-

magem e psicologia. Além do adicional 
de periculosidade para os vigias.

O vice-presidente, Capitão Viei-
ra, diz que o governo municipal agiu de 
forma irregular quando editou Decretos 
revogando as Leis aprovadas e promul-
gadas na Casa, que garantem os direitos 
às categorias. “Então, fizemos uma pro-

positura dentro da legalidade e o novo 
Decreto foi aprovado pelos 18 vereado-
res presentes, com muita discussão”, 
conta Vieira. O vereador afirma que es-
pera, agora, que a Lei seja colocada em 
prática, por parte do Executivo.

O presidente Darlan Lobo consi-
dera que a vitória das categorias é im-

portante, pois são profissionais que estão 
dando a vida no trabalho que exercem.

O Sindicato dos Servidores Muni-
cipais de Juazeiro do Norte – Sinsemjun, 
declarou que espera que a gestão tenha 
sensibilidade, e reconheça o papel e o 
trabalho das categorias, implementando 
as Leis imediatamente.

O Presidente da Câmara, Dar-
lan Lobo anunciou na última 
semana, que comprará alguns 
equipamentos para gabinetes da 
nova sede da Câmara Municipal. 
Seguindo os critérios de sua ges-

tão, com transparência e zelo pelo 
recurso público, foi feita a cotação 
de preço e serão investidos cerca 
de R$8 mil, neste momento. Po-
rém, Darlan afirma que só realizará 
a compra após aprovação dos ve-

readores, em Plenário.
“Todas as compras do Poder 

Legislativo, passarão pelo Plená-
rio da Casa. E somente depois da 
aprovação conjunta, serão realiza-
das”, afirmou o presidente.

Darlan mostrou a quantidade 
de recursos que tem disponível, de 
mais de R$1,2 milhão, em presta-
ção de contas, inclusive destacan-
do que pagou antecipadamente a 
primeira parcela do décimo tercei-

ro salário dos servidores da Casa, 
e ressalta que o que tem em caixa 
foi colocado à disposição do Exe-
cutivo, para ser usado em ações de 
benefício à população, durante a 
pandemia. 

DARLAN LOBO ANUNCIA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA NOVA SEDE

Na tribuna, no último dia 13, a vereadora 
Yanny se dirigiu ao prefeito de Juazeiro, Glêd-
son Bezerra, dizendo que ele precisa ouvir os 
profissionais da saúde, como enfermeiros, téc-
nicos e auxiliares de enfermagem, e os psicó-
logos. Ela destacou que ao conversar com os 
profissionais, o executivo descobrirá os desa-
fios que eles precisam superar diariamente e 
identificará as demandas da saúde.

“O prefeito precisa adotar o diálogo. Deixar 
de lado o discurso de vítima, e procurar com 
tolerância e respeito ouvir a todos. Esquecer os 
debates na Justiça e governar. Afinal, a popu-
lação de Juazeiro elegeu um novo prefeito em 
2020 para que ele trabalhe dia e noite pela ci-
dade”, afirmou a vereadora.

Yanny ainda destacou que o diálogo pro-
porciona o consenso e, a sua ausência, incen-

tiva os conflitos, e lembrou que a atuação do 
Estado no enfrentamento a pandemia é ex-
tremamente necessária. 

A jovem parlamentar, mais uma vez, se 
colocou à disposição da prefeitura e dos pro-
fissionais da saúde, onde destacou que as 
demandas existem para serem buscadas solu-
ções, e o poder municipal é o mais apto para 
resolver os desafios do município. 

VEREADORA YANNY DIZ QUE PREFEITO PRECISA ADOTAR O DIÁLOGO

FOTOS: JOSIMAR SEGUNDO
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Missãovelhense se destaca como 
artilheiro do Campeonato Cearense
Robson Roque

Dos campos de vár-
zea, em Missão Ve-
lha, para a artilharia 

isolada da Série A do Cam-
peonato Cearense: extremos 
que resumem a trajetória do 
meio-campista Olávio. Atu-
almente no Atlético Cearen-
se (antigo Uniclinic), Olávio 
começou a carreira ainda na 
categoria de base do Icasa e 
já passou pelos principais ti-
mes caririenses - Barbalha, 
Crato e Guarani de Juazeiro 
do Norte, além do Verdão. 
Com o fim da segunda fase 
nesta segunda-feira (17), o 
atacante missãovelhense 
lidera com vantagem a ar-
tilharia da principal com-
petição estadual: são 14 
gols, cinco a mais do que 
o vice-artilheiro, Ciel, do 
Caucaia. Olávio também 
desbancou outros jogado-
res experientes, a exemplo 
do atacante Wellington 
Paulista, do Fortaleza, que 
tem quatro gols. 

Ele só não marcou gols 

em quatro dos 14 jogos que 
o Atlético disputou na com-
petição, cinco deles foram 
somente na goleada por 7 a 1 
contra o Crato. “Um momen-
to único, sendo o atual arti-
lheiro da competição, uma 

competição difícil. Nunca 
tinha passado por isso. Já 
tinha feito alguns gols em 
outras equipes, mas não che-
guei a ser artilheiro da com-
petição. Então, acho que é 
muito gratificante para mim 
saber que o trabalho está 
sendo desenvolvido e bem 
feito. Não tenho nem pala-
vras pra explicar o momento 
de tanta felicidade”, analisa. 

Olávio marcou quase 
metade dos 31 gols do Atlé-
tico na competição, tendo 
contribuição decisiva para 
que a equipe conquistasse 
vaga para disputar a Série D 
do Campeonato Brasileiro. 
“Almejo melhorar a cada dia 
para que essa fase seja pro-
longada por muito tempo. 
Minha meta é essa: poder 
contribuir para o clube, para 
alcançar os objetivos”. 

O atleta atribui a boa fase 
à contribuição e confiança 
dadas pela comissão técnica 
do Atlético, mas também às 
passagens que teve no Cra-
to, Guarani e no Icasa, seu 
clube formador. “Tive um 

início muito gratificante de 
aprendizados, onde comecei 
na equipe do Icasa, desde a 
base até subir para o profis-
sional. Momentos de apren-
dizado que trago até hoje, 
desde 2011, onde a cada dia 
fui aprendendo e evoluindo,  
até chegar neste momento 
que estou vivendo hoje”. 

Entre os quatro princi-
pais times do Cariri, foi no 
Barbalha em que ele mais 
se destacou. Em 2018, foi 
campeão da Série B Cearen-
se pela Raposa barbalhense, 
conquistando o acesso para 
a primeira divisão. No ano 
seguinte, a equipe foi cam-
peã simbólica do primeiro 
turno e conquistou vaga 
para a Copa do Brasil.  “Tive 
a oportunidade de jogar 
em todos os clubes do Cari-
ri, tendo mais destaque na 
equipe do Barbalha. Acredi-
to que agregou muito  todas 
as minhas passagens diante 
das equipe do Cariri. Elas 
somam muito no meu cur-
rículo de atleta profissional”, 
conclui Olávio. 

ARTILHARIA ISOLADA

EDITAL

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

Faz público, para ciência de terceiros eventualmente interessados, em 
cumprimento ao Art. 216-A da Lei 6.015 e do provimento 03/2016 de 01//08/2016 
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, que os Sres. ELIEZER DOS 
REIS LINHARES, brasileiro, nascido em 14/02/1887, filho de Luís Pontes Linhares 
e Maria de Fatima dos Reis Linhares, divorciado, agricultor, portador da CI/RG 
n.  2004034020989-SSPDC-CE, inscrito no CPF/MF sob o n. º 018.108.773-18, 
residente e domiciliado na Rua José Edmilson Rocha, n. º 305, centro, Potengi-CE; 
e VALDINEI GONÇALVES MACÊDO, brasileiro, nascido em 06/07/1972, filho 
de José Cícero Macêdo e Iolanda de Oliveira Macêdo, solteiro, empresário, portador 
da CNH n. º 19742602-SSP-SP, inscrito no CPF/MF sob o N. º 112.386.898-09, 
residente e domiciliado na Rua Raul Valença, nº 115, Santa Clara, Guarulhos-SP, 
por seu representante legal, depositaram neste Cartório, requerimento com pedido 
de abertura de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL relativo, (Imóvel 01) - Uma área 
de terra rural, localizada no Sítio Lagoa da Pedra deste município de Potengi – 
CE, medindo 4,60ha(quatro hectares e sessenta ares), com os seguintes limites e 
confrontações: ao NORTE, com propriedade do Sr.  Francisco Luiz de Oliveira 
Sales; ao SUL, com Rodovia CE-292; ao LESTE, com propriedade do Sr. 
Valdinei Gonçalves Macedo; e, ao OESTE, com propriedade dos Sres. Afonso 
Castro e Glauco Alves. (Imóvel-02) - Uma área de terra rural, localizada no 
Sítio Lagoa da Pedra deste município de Potengi – CE, medindo 7,62ha(sete 
hectares e sessenta e dois ares), com os seguintes limites e confrontações: ao 
NORTE, com propriedade do Sr.  Francisco Luiz de Oliveira Sales; ao SUL, 
com Rodovia CE-292; ao LESTE, com propriedade do Sr. Eliezer dos Reis 
Linhares; e, ao OESTE, com propriedade do Sr. Afonso Castro. Conforme plantas 
atualizadas dos imóveis, memoriais descritivos e anotações de responsabilidade 
técnica – ART Nº CE20210746329 E CE20210746329, elaborados pelo técnico em 
construção civil, estradas e topografias o Sr. Francisco Vagner Medeiros Teles, RNP: 
0607138033, datadas em 11/02/2021.
Da aquisição, do Registro e do Cadastro Imobiliário. 
Os direitos de posse sobre os imóveis foram adquiridos pelos requerentes conforme 
escritura pública de transferência de posse, livro 02, folhas 74/75, deste cartório, 
firmado por Lúcia Maria de Oliveira Castro Pires Tavares e os solicitantes.
Da origem, continuidade, natureza e tempo e posse. 
Havido por compra feita a Lúcia Maria de Oliveira Castro Pires Tavares.
Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 
dias a contar da publicação deste Edital, conforme ítem 4º, IV, Art. 216-A da Lei 
6.015/1973. 

Dado e passado nesta cidade de Potengi, Comarca Vinculada de Araripe, ambas do 
Estado do Ceará, aos 07 de maio de 2021.      

D2 BLOCOS E PISOS PRE-MOLDADOS LTDA
CNPJ: 39.934.654/0001-28

Torna público que requereu à Autarquia de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha – AMASBAR a Licença 
Ambiental Única – LAU e regularização para Fabricação de 
Artefatos de Cimento Para Uso na Construção, Avenida Jose 
Cardoso Alcantara, N° 856, Cidade Kariris – Barbalha – CE. Foi 
Determinado o Cumprimento das Exigências Contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da AMASBAR.

OLÁVIO é artilheiro do Cearense

Divulgação

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

  

  

__________________________________________________ 
CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI, 

CNPJ N° 15.688.967/0002-66 
 
 

Torna público que RECEBEU da Autarquia de Meio Ambiente de 

Juazeiro do Norte – AMAJU, a Licença de Operação – LO, N° 

059/2021 – AMAJU/DILAM – Sob Processo N° 2002426-1 

AMAJU/DILAM - para Operação de um Empreendimento Comercial 

– Supermercado (Comércio Varejista de Mercadorias em Geral com 

predominância de Produtos Alimentícios – Supermercados), 

Localizado na Rua Dr. Mario Malzoni, 899 – Lagoa Seca, município 

de Juazeiro do Norte-CE. Com Validade de 2 Anos.  

 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 

Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU. 
 

___________________________________________ 
R A MOREIRA – ME, 

CNPJ n°10.292.519/0001-44 
 

Torna público que REQUEREU a Autarquia Municipal de Meio 

Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Renovação da Licença 

de Operação – LO, N° 115/2020 – Embasada no Parecer Técnico 
N° 81/2020. para a Atividade de Indústria de Semijoias – Com 

Banho, (Bijuterias) localizada na Av. Castelo Branco, 2465 – 

Limoeiro, município de Juazeiro do Norte-CE.  

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 

Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU. 
 

______________________________________________________ 
WR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA  

CNPJ: 20.616.442/0001-74 
 
 

Torna público que REQUEREU junto a Autarquia Municipal de Meio 

Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Renovação da Licença 

de Operação – RENOVLO, N° 45/2019 – Processo N° 1902080-1 

AMAJU/DILAM, para Operação de Hotéis, Pousadas, Hospedarias, 

Sob Código 10.16, localizado na Rua Beato José Lourenço, 85 – 

Triângulo, município de Juazeiro do Norte-CE.  

 

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU. 
 


