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IMUNIZAÇÃO LENTA

Crajubar precisa atingir meta 
para vacinar população geral

Juazeiro pede articulação conjunta contra a covid-19 

Três municípios do Cariri alcançaram a meta de vacinação dos grupos 
prioritários com a aplicação da primeira e da segunda dose de imunizantes: 
Aurora, Milagres e Porteiras. Elas integram as 15 cidades caririenses que 
estão aptas a iniciarem a vacinação da população em geral, com critério 

de idade decrescente. Enquanto isso, o principal conglomerado urbano 
do Cariri, composto por Crato, Juazeiro e Barbalha, ainda não atingiu o 
percentual e intensifica a imunização dos grupos prioritários. Nenhuma 
das cidades do Crajubar atingiu 90% da aplicação da primeira dose. 
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NÃO se trata de afrontar a liberdade individual de 
ninguém, mas é a liberdade das pessoas viverem. 
Repito: ninguém tem o direito de contaminar o 
seu ente querido.  ERALDO OLIVEIRA - SUPERINTENDENTE DA AMAJU 

“ “

Opinião

CARTA

A passagem das fases de vacinação, por mais 
lentas que estejam, acende a esperança que às 
vezes vacila. Os profissionais de saúde fazem 
todo esforço para que a imunização alcance 
uma maior parcela da população e, graças a 
eles, conseguimos mudar a triste realidade 
que a pandemia nos oferece. Valorizemos a 
ciência. Valorizemos o SUS! 
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

Inicio esse meu “passeio” onde o nosso Bra-
sil foi “encontrado”. Localizado geograficamente. 
Monte Pascoal, batizado pelo navegante portu-
guês. A primeira Missa. Bahia, ah! A Bahia de 
Todos os Santos. O estado dos mais diversifica-
dos credos religiosos, da mais variada e apetitosa 
culinária. A primeira capital. A praia de Itapuã. 
A lagoa do Abaeté. O elevador Lacerda. A ma-
gia, o candomblé. O clássico Ba-Vi. Sou rubro-
-negro. Por curiosidade, em 1974, a primeira 
equipe de futsal que organizei a intitulei: Vitória. 
É o mesmo ano que viajei a Salvador, assistindo, 
no estádio da Fonte Nova, a Vasco x Vitória. Me 
desloco, nesse passeio nordestino, até a Veneza 
brasileira: Recife. Sempre comento, ao conver-
sar, principalmente com pernambucanos, que 
gostaria de ter nascido naquele estado. Explico, 
sempre veículos pernambucanos possuem em 
seu vidro escudos do Santa, Sport e/ou Náutico, 
então a própria bandeira pernambucana. Per-
nambuco é o estado nordestino que “conserva”, 
mantém, em seus carnavais a identidade musical 
que simboliza seu estado: o frevo. Sou Santa, a 
cobrinha coral. São Luís, capital de outro estado 
da região. O bumba-meu-boi. Seus belos azule-
jos coloniais. Chegando a Teresina, “piso” o solo 
piauiense. A Rainha do Nordeste. Seus pratos 
atraem e, consequentemente, “provocam” o pa-
ladar de quem os procuram. Capotes, carne de 

porco, arroz Maria Isabel. Tou chegando, tou 
chegando...a capital espacial. Ah! Como resistir 
a um bom e espetacular banho, adentrando as 
águas da Praia de Ponta Negra, em Natal. Sabo-
reando pequi, paçoca e queijo, além de uma bem 
preparada galinha de capoeira. Ia esquecendo: 
a saborosa macaxeira. É o meu estado, o meu 
Ceará, sequenciando tão feliz passeio. Vou indo, 
vou indo... Continuo viajando. Pronto. Cheguei 
à terra dos Marechais: Alagoas. Seus lindos e 
sombrosos coqueirais. O coco alagoano é mani-
festação folclórico em destaque nacional. Suas 
famosas piscinas naturais. Não podia deixar de 
visitar o estado do meu ídolo: José Augusto. É ele 
Sergipe. José Augusto, o sergipano. Nascido em 
Aquidabã, veio a ser ídolo nacional com desta-
cados sucessos de vanguarda. Comentam, sendo 
o folguedo folclórico coco, possui nesse estado 
uma das mais perfeitas performances em ence-
nação. O coco sergipano, dançado em suas belas 
praias em contato com exuberantes coqueirais. O 
estado dos mais famosos repentistas, trovadores, 
cantadores... É a minha próxima chegada: Para-
íba, ou então P a pá riari baba... Paraíba como 
canta o nosso Messias Holanda ou o espetacular 
Zé Ramalho. O Botafogo, o Campinense, o Tre-
ze... a capital João Pessoa,conheci em 1986. As 
praias do Francês, da Penha, a Lagoa. Campina 
Grande, os famosos tropeiros, Os Tropeiros da 
Borborema. Retornei ao Ceará, o meu estado. 
A progressista região norte. O atraente vale ja-
guaribano com sua riquíssima cultura popular, 
seus famosos repentistas, violeiros, trovadores, 
poetas, poetisas... O saboroso queijo do Jagua-
ribe, seu referencial rebanho bovino. O belo li-
toral. Suas belíssimas praias, o centro do nosso 
estado apresenta a referência arquitetônica que 
é o açude Cedro, na histórica Quixadá. O centro 
sul, possuindo avirtude de, através da progressis-
ta cidade de Iguatu, proporcionar o nascimento 
do eterno Humberto Teixeira, nome que possi-

bilitou, pelo dom intelectual e artístico, o surgi-
mento de um dos dois ritmos musicais autenti-
camente brasileiros: o baião, em parceria com o 
pernambucano do século: Luiz Gonzaga. O sul 
do Ceará. O eterno Cariri. As fontes serranas, os 
verdes canaviais, o carisma religioso do Padre 
Cicero. A genialidade poética de Patativa, a refe-
rência intelectual, educacional em, acredito, cen-
tenas de senhores e senhoras que orgulham a Re-
gião. É o meu Nordeste. Ariano Suassuna, Castro 
Alves, Jorge Amado, Graciliano Ramos, Raquel 
de Queiroz, Chico Anysio, Patativa, Padim Ciço, 
Dominguinhos, Luiz Gonzaga, Humberto Tei-
xeira, Miguel Arraes, Lula, Caetano, Gil, Maria 
Bethânia, Francisco Julião, Beato Zé Lourenço, 
Antônio Conselheiro, Lampião, Fagner, Bel-
chior, José de Alencar, Carlos Marighella, Bár-
bara, Jackson, Marinês, Abdias, João Gilberto, 
Vavá, Zagalo, Nisia Floresta, José Mendes de Sá 
Roriz, Jovita Feitosa, Dom Hélder Câmara, As-
sis Chateaubriand. É como canta o poeta: “Viva 
o Nordeste, terra que me faz feliz, de Teresina a 
Barreira, do Recife a São Luís”.  Fiquem com a 
letra de “Adeus, Iracema”. Navegue no Nordeste, 
não há melhor passeio regional!

Navega
Oh! Jangada nesse mar
Enfeitado de coqueiros
E coberto de luar
Navega
No Nordeste pela praia
Quero ver Itapuã
Quero ver minha Atalaia

Boa viagem
Gogó da Ema
Areia preta
Pontal, Tambaú
Adeus Iracema, adeus

Navega...

“PASSEANDO PELO NORDESTE”“PASSEANDO PELO NORDESTE”
Jorge Carvalho

A região do Cariri permanece 
sob maiores restrições no comba-
te à covid-19, enquanto as demais 
macrorregiões de Saúde do Ceará 
dão continuidade à reabertura gra-
dual dos serviços, com o avanço da 
flexibilização. Os registros de casos 
confirmados e de óbitos continu-
am em alta em toda a região, assim 
como a demanda por leitos de en-
fermaria e de UTI, o que têm obri-
gado municípios a tomarem medi-
das mais rígidas, que vão desde a 
proibição de bebidas alcoólicas ao 
isolamento social rígido (lockdo-
wn). Os casos confirmados na re-
gião aumentaram 2,6%, enquanto 
os óbitos tiveram 15,2% de acrésci-
mo. Os dados são uma comparação 
entre as semanas epidemiológicas 
17 e 18 (25 de abril a 8 de maio) e 19 
e 20 (9 a 22 de maio) e foram apre-

sentados em boletim da Secretaria 
Estadual de Saúde.

Enquanto a quantidade de 
pessoas infectadas e mortas por 
covid-19 dispara, a vacinação con-
tra a doença no Cariri caminha a 
passos lentos. Dia após dia, acom-
panhamos a liberação da vacina a 
um novo grupo prioritário, neste 
processo que é dividido em fases 
e subfases. São muitos os desafios 
nesse grande processo de imuni-
zação. Entraves como a falta de 
insumos, que atrasa a produção e 
o atendimento da demanda, além 
de interferências de negacionistas, 
dificultam ainda mais o processo. 
Até o momento, poucos são os mu-
nicípios que conseguiram avançar 
para a imunização da população 
em geral, ou seja, aqueles (as) que 
não integram grupos prioritários. 

Em toda região, dos 29 municí-
pios que integram o Cariri, apenas 
15 são  considerados aptos. Crato, 
Juazeiro do Norte e Barbalha, os 
maiores municípios da região, não 
integram a lista. Isso acontece por-
que o Crajubar ainda não imunizou 
90% dos grupos prioritários.

A entrega fracionada das va-
cinas faz com que a liberação do 
imunizante ocorra por etapas. 
Ciente das dificuldades, cada 
anúncio da chegada de um novo 
lote é acompanhado com come-
moração pela população. Com a 
decisão da Agência de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) pela liberação 
da vacina Sputinik V ao Ceará, não 
foi diferente. O governador Camilo 
Santana, pelas redes sociais, come-
morou a liberação e a classificou 
como “um avanço para que tenha-

mos mais vacinas”. O imunizante é 
aplicado em 66 países..

No decorrer das próximas sema-
nas, o esperado é que ocorra um au-
mento considerável nas vacinações. 
A chegada de novos imunizantes, a 
aceleração no processo de fabrica-
ção daqueles já existentes e as no-
tícias de uma mãe, irmão ou amigo 
imunizados, acendem a luz da espe-
rança na população caririense. Não 
percamos a fé. O caminho é longo e 
árduo, mas, mesmo que aos poucos, 
estamos conseguindo percorrê-lo. 
Assim, enquanto aos poderes públi-
cos deve ser cobrada a agilidade na 
vacinação, reconhecendo o trabalho 
dos profissionais da saúde que se 
empenham no processo, a popula-
ção precisa manter todos os cuida-
dos para evitar a disseminação do 
novo coronavírus e suas variantes. 

O  DESAFIO  DE  AVANÇAR  NA  VACINAÇÃO
No decorrer das próximas 

semanas, o esperado é 
que ocorra um aumento 

considerável nas 
vacinações. A chegada 

de novos imunizantes, a 
aceleração no processo 

de fabricação daqueles já 
existentes e as notícias de 
uma mãe, irmão ou amigo 

imunizados, acendem 
a luz da esperança na 

população caririense. Não 
percamos a fé. O caminho 

é longo e árduo, mas, 
mesmo que aos poucos, 

estamos conseguindo 
percorrê-lo.

PROFESSOR

BÊNÇÃOS DA OBEDIÊNCIA
(Êxodo 23.25-27)
“Sirvam somente ao Senhor, seu Deus, e eu os abençoarei com alimento e 

água e os protegerei de doenças. Em sua terra, nenhuma grávida sofrerá aborto 
e nenhuma mulher será estéril. Eu lhes darei vida longa e plena. Enviarei pavor 
à sua frente e criarei pânico entre os povos cujas terras vocês invadirem. Farei 
todos os seus inimigos darem meia-volta e fugirem”.

O livro de Êxodo trata da saída do povo de Deus da terra do Egito. A forma 
de como Deus libertou seu povo da escravidão do Egito foi maravilhosa, com 
muitos sinais de demonstração de poder.

Com a saída do Egito, Deus deu, através de Moisés, muitas instruções de 
como o povo deveria se comportar daí para a frente, sempre visando preparar o 
povo para enfrentar os inimigos e tomar posse da Terra Prometida. 

É impressionante como Deus é detalhista. Ele dá ao povo, por meio de Moi-
sés, os Dez Mandamentos e diversas outras instruções, como o uso apropriado 
dos altares, o justo tratamento dos escravos, casos dos danos pessoais, acerca 
da proteção de propriedades e, principalmente, o comportamento ético. Porém, 
nos chama atenção no texto acima é que sempre existe uma contrapartida, ou 
seja, uma parceria de Deus com o homem para que sejam cumpridas suas pro-
messas. Deus abençoa o povo, mas este necessita cumprir sua parte, conforme:

O que Deus requer do povo: Serviço e adoração exclusiva. “Sirvam somente 
ao Senhor, seu Deus”, (v.25a). O Senhor pede adoração exclusiva. Ele não com-
partilha de sua glória com outros deuses. Somente Deus é merecedor de hon-
ras, glória e adoração. Ele é Criador de todas as coisas, o único Deus existente 
e soberano sobre tudo que existe. Adorar outros deuses é um insulto. “Por isso, 
tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar 
outros deuses e a prostrar-se perante eles”, (Deuteronômio 11.16).

O que Deus promete ao povo que obedecer-lhe: primeiro: A bênção da Provi-
são. “e eu os abençoarei com alimento e água” (v.25b). Aqui está a grande neces-
sidade da humanidade. Toda as pessoas dependem exatamente dessa provisão, 
pão e água, pois, sem isso, ninguém sobreviverá. E graças a Deus que Ele nos dá 
gratuitamente, pede tão somente obediência. Os homens sofrem necessidades 
básicas por não se submeterem ao que o Senhor requer, que é a obediência.

Segundo: A bênção da Proteção. “e os protegerei de doenças”, (v.25c). Aqui 
está outra grande necessidade da humanidade. As doenças e pragas têm cau-
sado mortes desde sempre. Atualmente é a Covid que tem sido responsável por 
milhares de óbitos em todo o mundo. Durante o ministério de Jesus, muitas pes-
soas, com toda sorte de doenças e enfermidades o procuravam para receberem 
sua cura. E a Bíblia diz que Jesus andava por todas as cidades e todos os povo-
ados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas-novas do reino e 
curando todo tipo de enfermidade e doença, (Mateus 9.35). As pessoas ficavam 
admiradas e louvavam o Deus de Israel, pois os que eram mudos agora falavam, 
os paralíticos estavam curados, os aleijados andavam e os cegos podiam ver 
(Mateus 15.31). É, pois, da vontade de Deus prover saúde para todas as pessoas.

Terceiro: A bênção da Honra na família com a fertilidade. “Em sua terra, ne-
nhuma grávida sofrerá aborto e nenhuma mulher será estéril”, (v.26). Que boa 
notícia, pois, que existem milhares de famílias que sofrem pela impossibilidade 
de gerar filhos. A família é completa com os filhos. Aqui o Senhor promete aben-
çoar os lares com a fertilidade no casal. 

Quarto: A bênção da Longevidade. “Eu lhes darei vida longa e plena”, 
(v.26.b). Enquanto a humanidade estuda meios de esticar seus dias de vida, 
aqui neste mundo, milionários oferecendo toda sua fortuna para alcançar pelo 
menos um dia de vida, Deus promete ao povo a longevidade. Bastando para 
tanto, ser-lhe obediente e servir-lhe com fidelidade.

Quinto: A bênção da vitória sobre os inimigos. ”Farei todos os seus inimigos 
darem meia-volta e fugirem”, (v.27b). Quem não tem inimigos? Há inimigos no 
mundo físico, material e mais ainda, no mundo espiritual. São gigantes que lutam 
para destruir a obra que Deus criou. Porém, temos em Deus sua infalível promessa 
de garantia e proteção. “Enviarei pavor à sua frente e criarei pânico entre os povos 
cujas terras vocês invadirem. Farei todos os seus inimigos darem meia-volta e fugi-
rem”. Sim, vale a pena ser fiel e submisso ao Senhor servindo-lhe com exclusivida-
de, pois assim desfrutaremos de suas promessas, graça e bondade.

Deus abençoe!
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O avanço da covid-19 
em Juazeiro do 
Norte motivou a 

administração do prefeito 
Glêdson Bezerra (Podemos) 
a decretar medidas mais res-
tritivas no enfrentamento à 
pandemia. Ciente de que as 
medidas têm mais eficácia se 
tomadas em conjunto, a ad-
ministração fez contato com 
as gestões de Crato e Barba-
lha, por meio do procurador 
do Município, Walberton 
Carneiro. Em contato com o 
procurador de Barbalha, Íca-
ro Monteiro, Walberto en-
controu reciprocidade para a 
tomada de decisões conjun-
tas e uma conversa entre os 
prefeitos Glêdson Bezerra e 
Guilherme Saraiva está sen-
do marcada.

O procurador do muni-
cípio de Crato, Rennan Xe-
nofonte, disse que o prefeito 

havia decidido seguir de for-
ma integral o decreto estadu-
al e que tomaria uma medi-
da isolada, caso os números 
aumentassem, a ponto de 
colocar em risco de colapso 
o sistema de saúde. Entre 
os três municípios do Craju-
bar, Barbalha foi a primeira 
a decretar medidas de isola-
mento rígido, chegando ao 
lockdown no dia 12 de maio 
com validade até 23. Apesar 
dos números ainda altos, 
Barbalha se prepara para 
flexibilizar as medidas. En-
tre os dias 30 de maio e 6 de 
junho, o Município registrou 
12 mortes e 216 novos casos 
da doença.

No mesmo período, Cra-
to registrou quatro óbitos e 
330 novos casos. Em Juazei-
ro, foram 21 mortes e 1.668 
novos casos da infecção pelo 
novo coronavírus. Ao anun-

ciar as medidas mais restri-
tiva, o prefeito Glêdson disse 
que gostaria de contar com 
a colaboração da população. 
“Estamos amargando o au-
mento no número de casos 
de covid e mortes. E o mais 
preocupante é que não te-
mos leitos suficientes na nos-
sa região”, disse.

O novo decreto estabele-
ce a proibição da venda de 
bebidas alcoólicas no 

Município, no período de 
sete dias. Glêdson justifica a 
medida para evitar festas e 
aglomerações. Desde o dia 
04, apenas atividades essen-
ciais, como supermercados 
e farmácias, poderão fun-
cionar nos finais de semana. 
Feiras livres estão proibidas 
também durante a semana. 
Entre as motivações para as 
medidas em Juazeiro, hou-
ve uma orientação do Mi-

nistério Público do Estado 
(MPCE) para que a Prefeitu-
ra intensificasse as fiscaliza-
ções. A ideia é fazer cumprir 
o horário de funcionamento 
das atividades liberadas.

O MPCE, na pessoa da 
promotora Alessandra Mag-
da, orientou, ainda, a fiscali-
zação de espaço público fora 
dos horários permitidos e de 
aglomerações em desacordo 
com os decretos de isola-
mento, além da inspeção da 
superlotação no transpor-
te público. A Secretaria de 
Segurança de Juazeiro tem 
comandado as ações de fisca-
lização, com apoio do Demu-
tran (Departamento Munici-
pal de Transido), Secretaria 
de Meio Ambiente, através 
da Autarquia Municipal de 
Meio Ambiente (Amaju), Vi-
gilância Sanitária e Polícia 
Militar (Ver página 5).          

“

Juazeiro quer retomar ações
conjuntas contra a covid-19

CRAJUBAR

A DIVULGAÇÃO do relatório da auditoria sobre 
as atividades da Idab à frente da UPA do Limoeiro 
e do Hospital São Lucas tornou irreversível a 
necessidade do rompimento de contrato dessa 
OS com a prefeitura de Juazeiro do Norte.

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Lula e Camilo têm conversa definitiva
Uma reunião do ex-presidente Lula e do governador Camilo Santana selou o destino 
do PT no Ceará. A informação foi publicada na revista Veja, e as consequências 
desse encontro afetam diretamente o futuro político das eleições no Estado. Lula 
foi categórico com Camilo. Declarou que não há possibilidade de um palanque duplo 
numa aliança entre PDT e PT no Ceará, e que não aceita mais receber Ciro Gomes 
para nenhuma reunião. Lula não escondeu ter profundas mágoas de Ciro. Daí, querer 
distância dele. “Que Ciro siga o caminho dele”. E completou: “sobre Ciro, eu não falo 
mais. Nem adianta insistir.” Camilo compreendeu que as portas estão fechadas para 
um acordo entre Lula e Ciro, devido as agressões ciristas ao petista. Camilo entendeu 
que está sem jeito o confronto.

Governador decide permanecer no PT
Após a longa reunião com Lula, Camilo retornou ao Ceará e convocou aliados mais 
próximos para um comunicado. Afirmou que, após 22 anos filiado ao PT, não há a 
menor possibilidade de deixar o partido para se filiar a qualquer outra legenda. Pôs 
água nas pretensões do vice-prefeito de Fortaleza, Elcio Batista, que sonhava em 
filiar Camilo ao PSB. Essa filiação está descartada. Outra decisão do Governador com 
reflexo nas suas relações com os irmãos Ciro e Cid Gomes: irá apoiar a candidatura de 
Lula ao Planalto em 2022. Não votará em Ciro. Trabalhará intensamente a favor de 
Lula,  mantendo a sua liderança no Ceará. Essa resolução irá desagradar a Ciro, que 
hoje aparece em terceiro lugar nas pesquisas, lá atrás de Lula e Bolsonaro.

Indefinição sobre candidatura ao Senado
Camilo está em plena campanha para ser senador do Ceará. Quer ocupar a vaga de 
Tasso Jereissati. Só que não construiu, ainda, a equação política que favoreça a sua 
eleição. Caso saia do governo e se lance candidato ao Senado, terá como companheiro 
de chapa um nome do próprio PT ou Eunício Oliveira, do MDB. Não é essa vontade de 
Camilo. Seu desejo é uma dobradinha mesmo que informal com Cid Gomes, candidato 
do PDT ao Abolição. Essa união esbarra nos empecilhos políticos da briga de Lula com 
Ciro. Desse modo, Camilo pretende ter um diálogo franco com o senador Cid Gomes. 
Dirá que é candidato ao Senado, porém, se Cid quiser que ele conclua seu mandato, 
muda seus planos. Camilo fará o que Cid achar que for melhor para sua candidatura 
ao Governo do Ceará. Agora, o Governador somente atende ao pedido de Cid. Se o PDT 
lançar outro candidato, Camilo estará livre.

Camilo amplia contatos com prefeitos
  Camilo Santana tem se reunido com prefeitos de todo o Ceará. Inicialmente, priorizou 
os administradores do Cariri. Em seguida, continuou suas conversas políticas, tête-à-
tête, com pauta única por todas as regiões: comunicar que é candidato ao Senado 
em 2022, e que se desincompatibiliza em abril do ano que vem. Nas reuniões, tem 
recebido apoio unânime para disputar a vaga hoje pertencente ao senador Tasso. 
Camilo tem atendido na hora as solicitações dos municípios. Nada de promessas a 
serem cumpridas mais adiante. Nada disso. Os recursos são liberados com o prefeito 
dentro do gabinete do Governador. Camilo sabe que o tempo trabalha contra ele, e 
quer fechar um amplo arco de apoios a sua candidatura, evitando correr qualquer 
risco em sua eleição. Contudo, essa solução sobre ser ou não candidato, depende das 
articulações dele com Cid Gomes.

PT nacional acompanha Ceará com pesquisas
 A direção nacional do PT está monitorando os principais colégios eleitorais do Brasil. 
No Ceará, o levantamento é feito a cada 30 dias e coloca em confronto nomes da 
oposição e da base de apoio dos FGs. A última pesquisa, que serve apenas como 
análise interna, confirma uma disputa acirrada entre nomes do grupo Ferreira Gomes 
e a indicação do ex-presidente Lula. Esse favoritismo do PT não bate com as pesquisas 
do Planalto, onde a liderança da disputa pelo Abolição é do deputado federal Capitão 
Wagner. O único nome capaz de mudar esse quadro favorável a Wagner é o senador 
Cid Gomes. Quando a enquete coloca Cid versus Capitão Wagner, o candidato dos FGs 
assume o comando por uma pequena margem, numa disputa acirrada. Entretanto, é 
bom que fique claro que, hoje, os cenários das pesquisas ainda estão muito distantes 
das definições. É apenas um retrato do momento. Servem como base para escolha de 
quem seguirá na luta eleitoral. Se as eleições fossem hoje, Cid não seria o candidato 
dos FGs ao Governo do Ceará.

Oposição do Crato quer CPI da covid
 O candidato a prefeito derrotado do Crato, Aluísio Brasil, disse nas redes sociais que vai 
protocolar um pedido de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) contra o prefeito 
Zé Ailton Brasil. A comissão seria para investigar os recursos destinados à covid. 
O pedido tem sido avaliado pela base do prefeito Zé Ailton, como uma represália 
ao pedido de cassação do vereador Gabriel Figueiredo, aliado de Aloísio, que teria 
advogado contra o Município, o que é vedado por lei. Com apenas um vereador sendo 
ameaçado de cassação, Aluísio investe mesmo é na repercussão nas redes sociais e 
com isso se promover, já que se declarou pré-candidato a deputado estadual. Aluísio 
quer aparecer, mas não terá sucesso na CPI por duas razões. A primeira, só tem o apoio 
de um único vereador, o próprio Gabriel Figueiredo. Segunda questão: os recursos da 
covid são federais e a Câmara Municipal não está habilitada a investigar.

Depois de uma intensa discussão sobre os nomes que seriam apoiados pelo 
prefeito Zé Ailton, o PT cratense mergulhou num silêncio sepulcral.

Apesar das muitas negativas de apoio, dentro e fora da base do prefeito, o vereador 
Pedro Lobo continua trabalhando na candidatura estadual.

O sonho de Pedro Lobo esbarra nos compromissos do prefeito Zé Ailton, e como o 
governador Camilo encara essa candidatura.

O deputado estadual Rafael Branco conseguiu R$ 840 mil em emendas para três 
municípios do Cariri, nos seus 15 primeiros dias de mandato.

Crato, Antonina e Penaforte foram beneficiados com os recursos para saúde e 
pavimentação. Rafael é o principal articulador do MDB no Cariri.

Vereador Gabriel Figueiredo, que sofre um processo de cassação do seu mandato, 
tenta ampliar a confusão na Câmara do Crato.

Quer propor um pedido de cassação contra um dos vereadores da situação, Luís 
Carlos Saraiva. Advogado, Luís Carlos é acusado de assinar peças jurídicas contra 
órgãos de Governo.

Com o pedido, Gabriel pressiona a Casa Legislativa a livrar o seu mandato. Luís Carlos 
está afastado em tratamento contra covid.

Advogados do escritório do vereador Luis Carlos desmentem essa mentira: dizem 
que ele não assina as peças e que são de responsabilidade do escritório.

Desculpe a ignorância, o governador Camilo Santana sai ou fica no Governo após 
conversar com o senador Cid Gomes?

IDAB SABE QUE NÃO TEM CONDIÇÕES DE FICAR
A divulgação do relatório da auditoria do balanço do mês de atividades da 

organização social Idab à frente da UPA de Limoeiro e do Hospital São Lucas 
tornou irreversível a necessidade do rompimento de contrato dessa OS com 
a prefeitura de Juazeiro do Norte. As denúncias com a ausência de prestação 

de contas e os comentários que circularam pelas ruas de Juazeiro geraram 
um desgaste desnecessário a imagem da administração municipal. O prefeito 

Glêdson Bezerra, que identificou as irregularidades através da auditoria da 
secretaria de Saúde do Município, não é de passar pano em situações erradas. 

Como também o Ministério Público Federal e do Ceará não concordam em deixar 
para lá os erros encontrados na gestão da Idab. Romper o contrato dela e apurar 

responsabilidades é a melhor alternativa para todos juazeirenses.

DISSE ME DISSE

Política

Leia rápido
Com um decreto do prefeito 
Guilherme Saraiva (PDT), a Prefeitura 
de Barbalha suspendeu contrato com a 
empresa que gerencia o estacionamento 
rotativo Zona Azul no Município. 
Segundo a gestão, a Zona Azul Cariri 
descumpriu acordos e possui débito 
superior a R$ 650 mil com o Município. 
Um termo de ajustamento de conduta 
havia sido firmado em 2019, na gestão 
do prefeito Argemiro Sampaio, mas o 
acordo foi descumprido. 

O prefeito de Potengi, Edson Veriato 
(PSOL), decidiu prorrogar o isolamento 
social rígido no município por mais uma 
semana. A decisão foi tomada após uma 
reunião com o comitê intersetorial de 
combate à Covid-19. Em uma postagem 
de rede social, o prefeito disse que os 
efeitos do isolamento social rígido estão 
aparecendo aos poucos. No dia anterior à 
postagem, o gestor participou de sessão 
na Câmara Municipal para detalhar as 
ações de enfrentamento à covid-19.

Deputados fazem dobradinhas com 
prefeitos e vereadores para a destinação 
de recursos através de emendas. Em 
Juazeiro do Norte, o deputado federal 
Júnior Mano (PL) destinou mais de R$ 
4 milhões em atenção à solicitação da 
vereadora Yanny (PL); Guilherme Landim 
(PDT) enviou R$ 100 mil a pedido de 
Fábio Matos (Rede); Célio Studart (PV) 
enviou R$ 500 mil para funcionamento 
do Castramóvel e de uma UPA Animal, 
sugeridos por Jacqueline Gouveia 
(Republicanos). Em Crato, Rafael Branco 
(MDB) destinou R$ 600 mil para obras e 
serviços em parceria com Célio Studart. 

Nos cinco primeiros meses de 
2021, Quatro integrantes do primeiro 
escalão do prefeito de Juazeiro do 
Norte, Glêdson Bezerra (Podemos), 
prestaram esclarecimentos durante 
sessão na Câmara Municipal, 
depois de serem convocados pelos 
vereadores. A secretária de Saúde, 
Francimones Rolim, e o ouvidor e 
controlador do Município, Wilson 
Melo, foram interrogados pelos 
parlamentares sobre contrato para 
gestão da UPA do Limoeiro e do 
Hospital São Lucas. A secretária de 
Educação, Pergentina Jardim,    

CONSULTA PÚBLICA

Crato avalia terceirizar 
esgotamento sanitário
Robson Roque

Os municípios brasilei-
ros têm até 2032 para garan-
tir a totalidade de domicílios 
atendidos com esgotamento 
sanitário. Diante deste ce-
nário, a Prefeitura de Crato 
lançou uma consulta pública 
sobre a concessão do serviço à 
iniciativa privada por 35 anos. 
A consulta está aberta a toda 
a população cratense e orga-
nizações do Município, a par-
tir de uma plataforma no site 
da Prefeitura. Uma audiên-
cia pública está prevista para 
acontecer no próximo dia 23 
de junho. O tema também foi 
discutido pela Câmara Muni-
cipal, que votará se a proposta 
avança ou não.

Porta-voz da iniciati-
va, o ex-secretário de Meio 
Ambiente e Desenvolvimen-
to Territorial cratense, Brito 
Júnior, afirma que a univer-
salização do saneamento bá-
sico é um problema em todos 
os municípios brasileiros, de 
modo especial as cidades lo-
calizadas no interior. “É uma 
política voltada à saúde públi-
ca de toda a população, que 
se faz mais do que necessária. 
Mas sabemos das imensas 
dificuldades. Isso poderia le-
var um tempo muito grande, 

chegando a não cumprir o 
novo marco do saneamento 
dos municípios, que está pre-
visto para 2022. Setores pri-
vados estão investindo cada 
vez mais nessas plataformas 
de concessão público-privada 
e tem se mostrado positivo”, 
argumenta Brito Junior.

A iniciativa é pensada 
há dois anos, a partir de estu-
dos feitos pelo Município em 
conjunto com Caixa Econô-
mica Federal e os ministérios 
do Desenvolvimento Regio-
nal e da Economia, a partir 
do Plano Nacional de Deses-
tatização, do Governo Fede-
ral. Na avaliação na adminis-
tração cratense, o modelo de 
concessão público-privado 
tem se mostrado positivo, 
a partir de experiências em 
outros estados, como Rio de 
Janeiro e Bahia. Na maioria 
dos municípios cearenses, o 
esgotamento sanitário e ou-
tros serviços são entregues à 
Companhia de Água e Esgoto 
do Ceará (Cagece). 

“Sabemos que, às ve-
zes, deixa um pouco a desejar. 
Mas temos a expectativa de 
que uma gestão especializa-
da, voltada tão somente para 
o saneamento, com empresas 
específicas que trabalham só 
com essa área, prestem um 

serviço dentro desse alinha-
mento”, acrescente Brito Jú-
nior. Para ele, a recepção da 
população sobre a iniciativa, 
a partir da consulta pública, 
será positiva, “considerando 
que boa parte dos estudos de-
monstra que cada real gasto 
em saneamento vai significar 
uma economia de cerca de R$ 
8 (oito reais) em saúde públi-
ca”, afirma Brito Júnior.

Caso a concessão seja 
efetivada, a Prefeitura de 
Crato prevê manter a tari-
fa de esgotamento sanitário 
no padrão de valor praticado 
pela Cagece, contemplando 
políticas tarifárias diferen-
ciadas para a população de 
baixa renda. “Jamais acima. 
Estamos vendo com todo o 
cuidado”, conclui Brito Jú-
nior. A proposta de conces-
são foi debatida na Câmara, 
“só que com discussões mais 
técnicas”, avalia o vereador de 
oposição Gabriel Figueiredo 
(PROS). “Deveriam ser mais 
abertas, mais explicativas, 
porque é um assunto de maior 
complexidade. A única coisa 
que eu teria alguma ressalva 
é o fato de ser essa concessão 
durante 35 anos. É bastante 
tempo e precisa ter uma justi-
ficativa para isso”, considera o 
parlamentar.   
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Vacinação geral
Pelo menos 15 municípios do Cariri, junto a outros 69 do Estado, estão 
comemorando a decisão de vacinar a população de 18 a 59 anos. A vaci-
nação significa grande avanço na luta contra a covid-19. A lista, publicada 
pela Secretaria de Saúde do Estado, dia 4, coloca como critérios atingir a 
meta de 90% de vacinação para cada fase. Chamou a atenção a ausência 
de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. Mas, a dúvida é sobre a quantidade 
de vacinas para os municípios garantirem as doses. Há uma expectativa de 
que a procura aumente e falte vacinas, o que poderá causar tumultos. No 
estado, o ritmo da entrega de vacinas, como no Brasil, continua lento. As ci-
dades que ficaram fora da lista temem sofrer reduções na entrega. Mesmo 
com as dúvidas e incertezas, os municípios da lista comemoram. Altaneira, 
Antonina do Norte, Araripe, Brejo Santo, Campos Sales, Granjeiro, Jardim, 
Lavras da Mangabeira, Milagres, Missão Velha, Penaforte, Pontengi, Salitre, 
Santana do Cariri e Várzea Alegre estão sorrindo à toa.

Isolamento sob pressão
Apesar da subida descontrolada dos casos de covid-19 no município, o 
prefeito de Porteiras, Fábio Pinheiro, esperou que a decisão de fazer lo-
ckdown viesse do Ministério Público do Estado. E a orientação aconteceu 
no dia 2, em reunião online entre representantes da Prefeitura, Vigilância 
Sanitária e Policia Militar. O promotor André Augusto pediu a reedição, 
em âmbito municipal, do decreto estadual (34.083), de 22 de maio, que 
estabelecia isolamento social rígido no Estado. Durante a reunião, ficou 
estabelecido o endurecimento na fiscalização por parte da Policia Mili-
tar e Vigilância Sanitária. A ideia é que a polícia judiciária e o Ministério 
Público ajuízem ação penal pública, em caso de descumprimento das re-
gras, com pedido de penas que variam de um mês a um ano de detenção, 
além de multa. Sobre as decisões e medidas, o prefeito Fábio só assiste.

Menos rígido
Quem manteve as ações de enfretamento à covid-19 foi o prefeito de Mi-
lagres, Cícero Figueiredo. Desde o dia 1º, o município está em isolamento 
menos rígido. Setores como comércio e serviços devem manter limitação 
de horários em 6 horas e capacidade de 40%. Outra proibição, essa com 
intensa fiscalização, é para festas, feiras e eventos com aglomeração; 
além do toque de recolher das 20h às 5h. A novidade é o endurecimento 
na fiscalização. Há um temor de que a reedição do decreto motive um 
relaxamento natural pela população. Apesar da preocupação com o 
aumento dos casos, Milagres continua permitindo o funcionamento de 
academias até as 18 horas e supermercados até às 20 horas. Claro, tudo 
com capacidade reduzida. A flexibilização deve vir depois do dia 14, fim 
da validade do decreto. Mas Figueiredo já disse: se precisar estende.

Clima tenso
Mesmo com tantas medidas e decisões questionáveis, o prefeito de Po-
tengi, Edson Veriato, acredita estar no caminho certo e que não precisa 
de ajuda. Pelo menos, essa é a avaliação de parte dos vereadores que 
solicitaram uma conversa com o gestor e ouviram um direto: marquem 
na agenda! Prefeito e parlamentares se encontraram no hospital local, 
quando foi solicitada a conversa para discutir a contratação de mais 
médicos, enfermeiros e auxiliares para o atendimento da covid-19. Os 
profissionais reclamam de sobrecarga. A resposta do prefeito deixou o 
clima tenso entre Executivo e Legislativo. Ficou a impressão de que o 
prefeito não aceita opiniões e orientações. Resultado: alguns vereado-
res já questionam a capacidade administrativa de Veriato. Nas redes 
sociais, circula a campanha “Potengi pede socorro. Fora Edson Veriato”. 
A crise tende a aumentar.

Bons resultados
Apesar das muitas razões para preocupações ligadas ao sistema de saú-
de, dois municípios do Cariri estão comemorando bons resultados. Fa-
rias Brito e Potengi ficaram entre os três melhores indicadores de saúde 
na Atenção Básica do Ceará. A avaliação é referente aos quatro primei-
ros meses de 2021, com ênfase no desempenho das equipes de Saúde 
da Família, atendimentos em PSFs, quantidade de exames, prevenção, 
atenção as gestantes, consultas médicas, enfermagem, odontologia 
e outras. Os dois municípios deram continuidade a programas já exis-
tentes. Farias Brito, terceiro colocado, manteve programas da gestão 
anterior, e Porteiras, segundo colocado, aprimorou. O 10º colocado foi o 
município de Salitre que, aliás, causou surpresa em muitos. Salitre e Fa-
rias Brito trocaram os prefeitos, enquanto Porteiras reelegeu seu gestor.

Enquanto isso...
... Ainda em Salitre, o prefeito Dodo de Neoclides precisa enviar, ao 
Ministério Público do Trabalho, os comprovantes de pagamento do 13º 
salário dos servidores contratados e comissionados, ainda de 2020. Há 
uma denúncia de que o gestor pagou os concursados e deu calote no 
restante. O prefeito é acusado de perseguição política.

... Mas, Dodo de Neoclides terá mais problemas com órgãos fiscaliza-
dores. Ele prometeu, em campanha, que nenhum servidor público tra-
balharia por menos de um salário mínimo. Entre expectativa e realida-
de, grande parte dos servidores continua recebendo 50% de um salário 
e até menos. Uma denúncia está a caminho do Ministério Público.

... A prefeita de Jati, Monica Mariano, continua sendo questionada pe-
las ações à frente da Prefeitura. Depois de promover aglomerações para 
fazer comemorações com servidores da limpeza, a gestora é confronta-
da com o agravamento de saúde do seu vice-prefeito, Rogério Couto, 
que está intubado por complicações da covid-19.

... Nas redes sociais, Monica Mariano é questionada por viajar à Bra-
sília em busca de verba para construção de escolas e creches, enquan-
to o hospital cai aos pedaços. O questionamento é: onde a prefeita vai 
arrumar alunos para as escolas? Além do hospital em péssimo esta-
do, a limpeza pública também é alvo de críticas. Não estaria atenden-
do a demanda.

FARRA DOS CONTRATADOS
O prefeito de Salitre, Dodo de Neoclides, entrou, 

definitivamente, na mira do Ministério Público. Em maio, o 
gestor foi notificado pelo procurador do Trabalho, Francisco 
José Parente Vasconcelos Júnior, para apresentar a lista de 
servidores do Município com contratados, comissionados e 

concursados. O procurador quer nomes completos, endereços, 
carga horária, função, contracheque e salário, referente aos 

últimos dois meses. O foco da determinação está nos servidores 
contratados e comissionados, sob indícios de abuso de poder 
político. Segundo informações, ao todo, o município tem 775 

contratados e 403 comissionados, além dos 601 concursados. 
Somados, contratados e comissionados chegam a 1.178, 

contingente bem superior a cidades de maior porte, como 
Assaré, que tem ao todo 1 mil servidores entre contratados, 

comissionados e concursados.

Robson Roque

Municípios que in-
tegram o princi-
pal núcleo urbano 

do Cariri, Crato, Juazeiro 
do Norte e Barbalha, ainda 
não avançaram para a fase 
de vacinação da população 
geral na campanha de imu-
nização contra a covid-19. A 
nova etapa contempla pes-
soas que não se enquadram 
em grupos prioritários. As 
três principais cidades da 
região ainda concluem a 
campanha de grupos prio-
ritários, por não terem al-
cançado 90% da meta. En-
quanto isso, 15 municípios 
caririenses já podem imu-
nizar cidadãos com idade 
acima de 18 anos: Altaneira, 
Antonina do Norte, Araripe, 
Brejo Santo, Campos Sales, 
Granjeiro, Jardim, Lavras 
da Mangabeira, Milagres, 
Missão velha, Penaforte, 
Potengi, Salitre, Santana do 
Cariri e Várzea Alegre.

“Esses municípios já po-
dem organizar a vacinação 
da população geral. Essa 
vacinação é para os grupos 
não prioritários acima de 
18 anos. Ela deve ocorrer de 
forma decrescente: da maior 
idade para a menor idade. Os 
municípios receberão os lo-
tes e deverão organizar”, co-
menta a secretária-executiva 
de Vigilância e Regulação da 
Secretaria da Saúde do Cea-
rá (Sesa), Magda Almeida. 
“É importante destacar que 
o início da vacinação da po-
pulação geral não significa a 
interrupção da vacinação de 
alguns grupos prioritários, 
como, por exemplo, gestan-
tes, puérperas e pessoas com 
comorbidades. A vacinação 
é dinâmica. Então, todo dia 
existem pessoas que desco-
brem a gestação, uma doen-
ça e, com isso, não podemos 
simplesmente parar a vaci-
nação dessas pessoas. Ela 
se tornará dinâmica a partir 
de hoje e vamos avançar na 
fase da vacinação para adul-
tos jovens”, detalha Magda 
Almeida.

O avanço na campan-
ha de imunização ocorre 
em meio ao crescimento de 
casos e de óbitos em decor-
rência da covid-19. Boletim 
divulgado pelo Governo do 
Ceará, na sexta-feira (4), in-
dica as regiões do Cariri e do 
Norte como principais re-
sponsáveis pela propagação 
do coronavírus no Ceará. 
No Cariri, as mortes tiveram 
aumento de 2,6% e o núme-
ro de pessoas infectadas au-
mentou em 15,2%. Os dados 
são relativos a uma compa-
ração entre as semanas epi-
demiológicas 17 e 18 (25 de 
abril a 8 de maio) e 19 e 20 
(9 a 22 de maio).

A região também avança 
na imunização de gestantes 
e puérperas, com 79% do 
público-alvo vacinado com 
a primeira aplicação. Sema-
na passada, trabalhadores 
da educação começaram a 
ser imunizados, enquanto a 
vacinação do público em ge-
ral está prevista para iniciar 
esta semana. De acordo com 
a secretária de Saúde de Jua-
zeiro do Norte, Francimones 
Albuquerque, a quantidade 
de vacinas é o principal ent-
rave para que a campanha 
de imunização contra a co-
vid-19 seja mais rápida. “Na 
medida em que recebemos 
a vacina, disponibilizamos 
o imunizante para a popu-
lação. Temos encontrado 
dificuldades no recebimento 
das doses, mas no momento 

em que recebemos, temos 
procurado agilizar o mais rá-
pido possível”, garante.

Ainda conforme a secre-
tária, o Município juazei-
rense tem “mobilizado equi-
pes durante toda a semana, 
finais de semana e mesmo 
nos feriados”, para agilizar 
a campanha de vacinação. 
Além disso, parcerias são fei-
tas com a iniciativa privada, 
a exemplo de convênios com 
instituições de ensino supe-
rior e o shoppings da cidade. 
“Até o momento, temos a ga-
rantia da segunda dose para 
todos os imunizantes, até 
porque o que estamos utili-
zando é a AstraZeneca, e ela 
tem um intervalo de 90 dias. 
Durante essa semana, temos 
a previsão de vacinação de to-
dos que estão cadastrados no 
Saúde Digital: os de comor-
bidades de 18 anos acima, os 
professores, tanto do ensino 
básico como do superior. 
Vamos intensificar os profis-
sionais da saúde que estão na 
linha de frente e ainda não 
foram vacinados, e continua-
mos vacinando as gestantes 
de acordo com as vacinas que 
recebemos”, conclui Franci-
mones Albuquerque.

Avanço na vacinação
Entre as 15 cidades da 

lista, Aurora, Milagres e 
Porteiras se destacam por 
terem ultrapassado a meta 
de vacinação sugerida pela 
Sesa, com índices superiores 
a 100% tanto na primeira, 

quanto na segunda dose. Au-
rora alcançou 107% para a 
primeira dose e 126% para a 
segunda, sendo o município 
da região que, proporcio-
nalmente, mais administrou 
a segunda dose. Em Milag-
res, foram atingidas 101% e 
104% das metas de primeira 
e segunda imunizações. Em 
Porteiras, estes dados são de 
100% e 108%. No Crajubar, 
Crato alcançou 80% da meta 
para primeira dose e 94% 
para a segunda dose; Jua-
zeiro do Norte 79% e 92% 
para primeira e segunda 
aplicações, respectivamente; 
e Barbalha 76% e 91%. 

Mesmo fora da lista, não 
tendo alcançado a marca 
de 86% de primeira dose, 
Várzea Alegre é o segundo 
município com maior por-
centagem de segunda ad-
ministração, com 112% do 
público-alvo. Abaiara (74%), 
Barbalha (76%), Jati (78%), 
Juazeiro do Norte (79%) e 
Tarrafas (79%) são as cida-
des que não atingiram a mar-
ca de 80% para a primeira 
dose. Em termos de segunda 
aplicação, Salitre é a cidade 
que menos atingiu o grupo 
prioritário, com 51%, seguida 
por Mauriti (65%), Altaneira 
(68%) e Araripe (72%). 

Recentemente, a re-
gião do Cariri iniciou a 
imunização de gestantes e 
puérperas (com e sem co-
morbidades), pessoas com 
comorbidades, pessoas com 
deficiências e trabalhadores 
da Educação. Sobre este úl-
timo público, as 29 cidades 
receberam 18.645 doses e 
vacinou 1.126 pessoas até o 
fechamento desta matéria, 
na sexta-feira (4), perfazen-
do somente 6% da meta. 
Quanto às puérperas (que 
deram à luz nos últimos 45 
dias) e gestantes, a região 
recebeu 1.256 doses da Pfi-
zer, das quais foram imu-
nizadas 472 mulheres com 
comorbidades e 522 sem 
comorbidades para atendi-
mento a este público-alvo, 
alcançando, assim, 79% da 
meta estipulada.  

Crajubar intensifica vacinação
 para iniciar população geral

GRUPOS PRIORITÁRIOS

QUINZE municípios do Cariri são 
autorizados  a vacinar população geral

Leia rápido
O prefeito de Crato, Zé Aílton Brasil 
(PT), foi novamente vítima de um 
golpe. O prefeito alertou que uma 
pessoa tem se passado por ele, usando 
o aplicativo de mensagens WhatsApp, 
com DDD de Pernambuco e uma foto 
de Zé Aílton numa igreja. Com isso, o 
golpista mantém contato com pessoas 
conhecidas do gestor, pedindo dinheiro. 

Um novo bispo para a Diocese de Crato 
deverá ser nomeado apenas em janeiro 
de 2022. Padres se reunirão para definir 
quem assumirá a igreja local até o final 
do ano. O bispo atual, Dom Gilberto 
Pastana, foi nomeado arcebispo de São 
Luís (MA), função que assumirá em 
julho. Pastana afirmou que a decisão 
foi comunicada em 17 de maio e, desde 
então, guardou segredo 

O vereador Lucas Brasil classificou o 
médico Aloísio Brasil, candidato a prefeito 
de Crato nas eleições de 2020, como 
“leviano, pilantra, covarde, moleque e 
cachorro”. As declarações foram dadas 
durante sessão da segunda-feira (7), 
em que foi lida uma nota de repúdio 
contra Aloísio, por críticas feitas à mãe do 
prefeito cratense Zé Aílton Brasil e avó do 
vereador Lucas Brasil. Primo do prefeito, 
o também vereador Fernando Brasil saiu 
em defesa da família.

Professores de Altaneira denunciam 
a reduzida carga horária ofertada aos 
alunos da rede municipal de ensino, 
sobretudo da Educação Infantil e 
primeiros anos da Educação Básica. O 
tema veio à tona após postagem de 
uma professora que ganhou a adesão 
de outros educadores. Nela, a professora 
afirma que os alunos têm apenas três 
dias de aulas desde o início do ano. A 
medida teria sido tomada pela gestão 
para não ampliar a carga de trabalho 
dos professores, o que levaria ao 
aumento salarial.

Divulgação

AULAS PRESENCIAIS

Obrigatoriedade de termo 
para professores gera polêmica
Luan Moura

A vacinação de profis-
sionais da educação tem 
gerado grande discussão 
desde o início da vaci-
nação, que ocorreu no últi-
mo dia 29 de maio. O prin-
cipal motivo é que, entre 
os documentos exigidos 
aos profissionais da edu-
cação para receber a vaci-
na contra a covid-19, está 
um termo de comprometi-
mento para retornar às au-
las presenciais no segun-
do semestre de 2021. Em 
nota conjunta assinada no 
dia 2 de junho, reitores da 
Universidade Federal do 
Cariri (UFCA), da Univer-
sidade Estadual do Vale do 
Acaraú (UVA), da Univer-
sidade Regional do Cariri 
(Urca), da Universidade 
Estadual do Ceará (Uece) 
e do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia do Ceará (IFCE) 

manifestaram-se contrári-
os à assinatura do termo.

O professor Cícero Wel-
lio, que leciona Filosofia e 
Formação para a Cidada-
nia no Ensino Médio, re-
sume o termo como algo 
humilhante e completa: “a 
vacina é direito de todos. 
Assinar se comprometendo 
que vai retornar às ativida-
des escolares, sendo que a 
gente não parou. Estamos 
no ensino remoto, mas em 
momento algum, professo-
res deixaram de trabalhar”. 
Cícero critica, ainda, a falta 
de diálogo com a comuni-
dade escolar. “Toma a 1ª 
dose da vacina e, provavel-
mente, toma a 2ª com três 
meses. Para retornar às ati-
vidades escolas já em agos-
to, sendo que a escola não 
se faz somente com os pro-
fessores, mas sim alunos, 
que muitos não têm idade o 
suficiente para tomar vaci-
na”, completa.

Para receber o imuni-
zante, é preciso efetuar o 
cadastramento no Saúde 
Digital, plataforma da Se-
cretaria da Saúde do Esta-
do do Ceará (Sesa). Entre 
os documentos que devem 
ser apresentados após o 
agendamento estão a com-
provação de vínculo e auto-
declaração confirmando 
retorno à atividade presen-
cial pós vacinação. 

Segundo a Sesa, a docu-
mentação exigida aos pro-
fissionais foi pactuada em 
reunião com a Comissão 
Intergestores Bipartite 
(CIB), participação dos Mi-
nistérios Públicos Estadu-
al, Federal e do Trabalho, 
e também de gestores da 
Saúde de todos os municí-
pios do Ceará, e que o obje-
tivo é retornar às aulas pre-
senciais é uma das razões 
da liberação por parte do 
Ministério da Saúde para 
imunização deste grupo.

CRAJUBAR precisa intensificar vacinação para alcançar novo público
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Juazeiro amplia fiscalização 
para diminuir avanço da covid

MEDIDAS RESTRITIVAS

Entre os meses de fe-
vereiro e maio, período de 
quadra chuvosa no Ceará, 
o volume de chuvas acumu-
lado no Cariri foi de 622,8 
mm. O registro apresenta-
do pela Fundação Cearense 
de Meteorologia e Recursos 
Hídricos (Funceme) gira 
em torno da média clima-
tológica da região, que é 
de 616,6 mm. Na Bacia do 
Salgado, as chuvas foram 
consideradas propícias e 
contribuíram para boas re-
cargas nos reservatórios, 
com saldo positivo prin-
cipalmente para aqueles 
voltados ao abastecimento 
humano, entre eles o Açude 
do Rosário, em Lavras da 
Mangabeira, e Açude São 
Domingos, em Caririaçu.

Na opinião de Meiry 
Sakamoto, gerente de Me-
teorologia da Funceme, 
quando comparada a outras 
regiões que tiveram chuvas 
abaixo da média, a qua-
dra chuvosa caririense foi 

considerada boa. “Convém 
observar que, neste ano, as 
precipitações no Cariri não 
tiverem relação com a Zona 
de Convergência Intertro-
pical (ZCIT). A formação 
das nuvens de chuva no 
Cariri foi devido a áreas de 
instabilidade associadas ao 
calor e umidade e, também, 
a vórtice ciclônico de altos 
níveis ou mesmo influência 
de frentes frias que chega-
ram até a Bahia”, explica a 
meteorologista.

Ela conta que, durante o 
período, fevereiro foi o mês 
em que o Cariri recebeu 
mais chuvas relativamen-
te: o volume acumulado fi-
cou 31,7% acima da normal 
climatológica mensal. Em 
março, as chuvas ficaram 
em torno da média, com 
desvio de 5,6%. Em abril, 
o desvio foi de -14,0%. Em 
maio, as chuvas reduziram 
drasticamente e choveu 
63,6% abaixo da normal 
climatológica mensal, acu-

mulando apenas 23,2 mm. 
Na pós-estação chuvosa, 
nos meses de junho e ju-
lho, as precipitações ainda 
podem acontecer, mas os 
volumes acumulados são 
bem mais baixos compara-
dos aos observados durante 
a quadra chuvosa.

Alberto Mereiros, ge-
rente da Companhia de 
Gestão Recursos Hídricos 
(Cogerh), avalia que a situ-
ação da Bacia do Salgado 
é considerada confortável. 
Com o atual volume, al-
guns açudes têm abasteci-
mento garantido até o ano 
de 2022, enquanto outros, 
como o Rosário, que está 
com volume superior a 
98%, até o ano de 2025. O 
açude de Atalho, em Bre-
jo Santo, está com volume 
superior a 81%, sendo se-
guido pelo Açude Gomes, 
de Mauriti, com 51,44%, e 
Cachoeira, de Aurora, com 
50,14%.

“Nós vivemos em uma 

região semiárida nordesti-
na, onde a média de chuva é 
de 700 mm e da evaporação 
é em torno de 2.500 mm. 
Então, a gente tem uma 
região onde chove pouco 
e evapora muito. A gente 
nunca sabe como vai ser 
a quadra chuvosa no ano 
seguinte”, relata, ao dizer 
que é necessário bom sen-
so e preservar a água para o 
caso de, em falta de chuvas 
nos anos seguintes, ser pos-
sível o atendimento à popu-
lação. Alberto explica que 
todas as pessoas que usam 
água são responsáveis pela 
gestão do bem natural. A 
Cogerh faz a administra-
ção do que é decidido pela 
população. A decisão é to-
mada dentro do Comitê da 
Bacia do Salgado, formado 
por 50 instituições-mem-
bro da sociedade civil, usu-
ários, poder público mu-
nicipal, estadual e federal, 
além de comissões gestoras 
e reuniões de alocação.

Funceme aponta bons resultados na quadra chuvosa
BACIA DO SALGADO

Joaquim Júnior

Nas últimas semanas, 
entidades de segu-
rança e saúde de 

Juazeiro do Norte intensifi-
caram ações de fiscalização 
para conter irregularida-
des no combate à covid-19. 
Diariamente, cerca de mil 
abordagens são feitas por 
equipes intersetoriais que 
visitam os bairros. Dezenas 
de multas e centenas de no-
tificações já foram realiza-
das. A intenção é garantir o 
cumprimento à orientação 
das autoridades sanitárias e 
dos decretos estadual e mu-
nicipal. Até esta sexta (11), 
o Município está sob me-
didas mais restritivas, que 
incluem o toque de recolher 
de segunda a sexta-feira, en-
tre 20h e 5h, e a proibição 
da comercialização de bebi-
das alcoólicas.

No município juazei-
rense, mais de 27 mil casos 
confirmados e de 500 óbitos 
foram registrados durante a 
pandemia. Os indicadores de 
contaminação de covid-19, 

que seguem em alta, foram 
os responsáveis pela intensi-
ficação, que tem a Autarquia 
Municipal de Meio Ambiente 
de Juazeiro do Norte (Ama-
ju) e a Secretaria de Meio 
Ambiente e Serviços Públicos 
(Semasp) à frente das ações. 
Estas contam, ainda, com 
apoio da Secretaria de Saúde, 
através da Vigilância Sanitá-
ria; da Secretaria de Seguran-
ça, por meio da Guarda Mu-
nicipal; e da Polícia Militar.

Eraldo Oliveira, supe-
rintendente da Amaju, conta 
que as ações iniciaram há 
cerca de duas semanas, sob 
decreto mais ameno e, pos-
teriormente, com medidas 
mais restritivas. A perspecti-
va é que essa dissuasão possa 
ser efetivada e, com os fu-
turos direcionamentos, nós 
consigamos sucesso. “As pu-
nições vão de fechamento do 
estabelecimento, multa de 
R$ 75 mil e multa de R$ 100 
para quem estiver sem más-
cara”, conta, ao alertar que 
tanto a venda de bebida alco-
ólica como o funcionamento 
de feiras estão proibidos.

“Os pontos mais crí-
ticos que estamos encon-
trando é a intransigência de 
alguns desinformados que 
vivem no mundo da lua, os 
donos de chácaras que patro-
cinam festas e insistem nas 
aglomerações, parte das fei-
ras livres – e aí quero dividir 
a responsabilidade com os 
consumidores, que precisam 
se afastar de aglomerações”, 
afirma, ao destacar que as 
denúncias podem ser feitas 
pelo número de WhatsApp 
(88) 99916-0980. “Não se 
trata de afrontar a liberdade 
individual de ninguém, mas 
é a liberdade das pessoas vi-
verem. Repito: ninguém tem 
o direito de contaminar o seu 
ente querido, por isso mesmo 
que devem, sim, fazer essas 
denúncias. Em um curto es-
paço de tempo a gente espera 
dar as devidas respostas”.

Ele agradece pelo re-
conhecimento de parte da 
população que continua se 
resguardando, em casa. “A 
nossa mensagem é de otimis-
mo. A vacinação vai avançar, 
vamos conseguir chegar lá! 

Esse é um esforço crítico, mas 
só conseguimos resolver essa 
problemática dentro de uma 
unidade coletiva. É o indivi-
dual partindo para o coletivo. 
A derrota do vírus é uma der-
rota da mudança de hábito 
coletiva”, pontua, ao dizer 
que todos devem praticar as 
orientações de prevenção até 
que a vacinação avance. “Não 
é uma questão de ordem au-
toritária, mas é uma luta pela 
vida, pelo coletivo”.

Como problema, Eral-
do aponta a teimosia das 
pessoas, em que até mesmo 
acontece de pessoas voltarem 
a se aglomerar após a saída 
das equipes. “É preciso ser 
rigoroso com relação a isso, 
porque é um combate ao co-
ronavírus”, enfatiza, ao dizer 
que todos têm a consciência 
tranquila que essas medidas 
são tomadas pelo bem coleti-
vo, levando em consideração 
a ciência. “Isso, certamente, 
não vai resolver o problema, 
mas vai retardar enquanto a 
vacina aumenta. É por isso 
que as pessoas precisam ter 
essa consciência coletiva”. 

Um dos setores mais re-
presentativos da economia 
local, o turismo caririense 
está paralisado desde o iní-
cio da pandemia de covid-19, 
em março de 2020. De lá 
para cá, o cenário dos pon-
tos de visitação, sempre mo-
vimentados, enfrentou uma 
mudança radical. Somente 
em Juazeiro, um estudo - 
apresentado no ano passado 
pela Secretaria de Turismo e 
Romaria - estimou prejuízo 
superior a R$ 580 milhões, 
entre julho de 2020 e feve-
reiro de 2021, por conta da 
paralisação das romarias no 
Município. Agora, com o 

avanço da vacinação, a espe-
rança é que a retomada das 
atividades aconteça gradual-
mente, já no segundo semes-
tre de 2021.

Rennylo Rayan, coorde-
nador de Turismo em Juazei-
ro do Norte, conta que pen-
sar o turismo nesse momento 
de pandemia faz compreen-
der quão desafiador é o tem-
po em que estamos vivendo. 
Como mensura, a economia 
está afetada e enfraquecida. 
“Nós, enquanto Secretaria, 
estamos fazendo este plane-
jamento. Também já nos pla-
nejando e programando para 
a retomada desta economia, 

porque certamente a pande-
mia vai acabar, os nossos ro-
meiros irão voltar, os nossos 
turistas irão chegar a Juazei-
ro”, pontua, ao falar da ne-
cessidade de agir e oferecer 
uma acolhida diferenciada.

Com cuidado, cautela e 
responsabilidade, a retoma-
da no segundo semestre pa-
rece cada vez mais possível. 
Na movimentação, o Conse-
lho Municipal de Turismo e 
Romaria, ligado à Secretaria 
de Turismo e Romaria, soma 
esforços junto a outras enti-
dades. O Conselho é presidi-
do por Rennylo e conta com 
representantes do poder pú-

blico municipal e da socie-
dade civil. Para a retomada, 
estão sendo feitas visitas aos 
equipamentos de visitação. 
A finalidade é acompanhar 
as demandas dos locais pú-
blicos e, naqueles que não 
são administrados pelo Mu-
nicípio, como a Colina do 
Horto, a intenção é colocar 
o poder público à disposição 
das administrações.

Helena Oliveira, gestora 
do projeto de Turismo do Se-
brae Regional Cariri, reitera 
que o desempenho das ativi-
dades turísticas afeta outros 
setores como comércio, in-
dústria, economia criativa, 

transporte e logística. “Os 
roteiros de fé e peregrinação 
são fortes incentivadores de 
pequenos negócios e investi-
mentos, movimentando eco-
nomias locais, com geração 
de emprego e renda. Porém, 
esse tipo de atuação ainda 
não é segura. É fundamental 
manter a prudência e  res-
peitar a orientação sanitária 
em prol da vida das pessoas”, 
afirma a gestora.

Como ela apresenta, pes-
quisas indicam que a pande-
mia mudou o perfil do turis-
ta em todas as regiões. Eles 
estão dando preferência a se 
deslocarem em veículos pró-

prios e para destinos regio-
nais, em que estabelecimen-
tos que apresentem maior 
segurança aos hóspedes são 
mais atrativos aos clientes. 
“O crescimento do setor será 
de forma mais estruturada e 
de acordo com os avanços 
da vacinação e redução dos 
casos. Por enquanto, ain-
da é prematuro dizer que 
voltaremos de forma seme-
lhante ao período anterior à 
pandemia”, afirma, ao dizer 
que, para sobreviver a essa 
crise, é importante ficar 
atento às transformações e 
às novas tendências de se 
fazer turismo.  

Entidades do Turismo avaliam retorno de atividades
PREJUÍZO MILIONÁRIO

Divulgação

 FEIRAS livres e aglomerações são alvos das fiscalizações

JUAZEIRO registra alta 
nos índices da covid e 
intensifica fiscalizaçãoMetropolitana

FRANCISCA MARIA DA SILVA FILHA
CPF: 051.298.233-38

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Reforma e Construção 
de Cerca, no Sítio Malhada Redonda, Nº SN, Porteiras - CE. 
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ANTÔNIO FREIRE DA SILVA
CPF: 083.027.693-98

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Bovinocultura, no 
Sítio Logradouro, Nº SN, Porteiras - CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

MARIA CLECIANA DE LIMA SOBRINHO SANTOS
CPF: 822.223.803-59

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Reforma e Construção de 
Cerca, no Sítio Cancela, Nº SN, Porteiras - CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.
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Metropolitana PARTIDOS são suspeitos
de candidaturas fictícias

CANDIDATURAS FICTÍCIAS 

Chapas de vereadores podem
ser cassadas em três cidades
Robson Roque

 

Em 2009, 77 anos de-
pois da conquista 
do voto feminino no 

Brasil (1932), foi sancionada 
lei que estabelece a cota de 
gênero nas eleições propor-
cionais (para vereadores e de-
putados estadual e federal). 
A legislação determina que, 
pelo menos, 30% das candi-
daturas efetivamente lança-
das por um partido político 
sejam destinadas ao gênero 
oposto ao da maioria dos pos-
tulantes - que geralmente são 
homens. A medida tem, entre 
suas finalidades, ampliar a 
participação das mulheres na 
política institucional. Con-
tudo, desde então, a legisla-
ção vigente é burlada pelas 
siglas partidárias. Em 2021, 
três chapas completas de ve-
readores foram cassadas por 
desrespeito à cota de gênero 
durante as eleições de 2020: 
uma do PSD, em Croatá, uma 
do DEM em Pacatuba e outra 
do PDT, em Nova Russas. 

 No Cariri, existem cinco 
ações do Ministério Públi-
co Eleitoral que investigam 
fraudes na cota de gênero nas 
eleições de 2020, por meio de 

candidaturas femininas fictí-
cias: três em Mauriti, uma em 
Barbalha e outra em Granjei-
ro. Um dos principais indícios 
de candidaturas femininas fic-
tícias ocorre quando a candi-
data não obtém nenhum voto, 
ou seja, sequer o dela mes-
ma. Outra suspeita decorre 
da ausência de atividades de 
campanha, como observado 
em Granjeiro. “A análise das 
prestações de contas revelou 
a ausência de arrecadação de 
receitas e a não realização de 
despesas, demonstrando que 
não houve quaisquer atos de 
campanha pelas candidatas. 
Também foi realizada con-
sulta nas redes sociais das 
investigadas, sendo constata-
da a ausência de publicações 
relacionadas às candidaturas 
delas.”, informou o MPE.

 Semelhante ocorreu em 
Barbalha, quando a candida-
ta Maria das Dores da Silva 
não fez campanha em busca 

de voto. Neste caso, a chapa 
do Podemos, que tem dois 
vereadores (Véi Dê e Tárcio 
Honorato) em atuação, pode-
rá ser cassada no município 
barbalhense. Em Mauriti, seis 
mulheres são investigadas sob 
suspeita de serem candidatas 
fictícias: Carla Sinara Dan-
tas e Vilani Palmeira Siquei-
ra, ambas do DEM; Nilsete 
Martins de Oliveira, do Pros; 
Evlla Adhara Sampaio Lima 
Coelho, Mylena de Moura 
Marcelino e Maria Marilene 
Querino Alves, do PDT.

 Doutora em Direito e 
autora do livro “Fictícias: 
candidaturas de mulheres e 
violência política de gênero” 
(Editora Radiadora, 2020), 
Roberta Laena afirma que, 
em uma perspectiva histórica, 
concretiza-se como um avan-
ço a luta feminista por mais 
mulheres na política. “Toda-
via, a legislação é falha e não 
consegue cumprir o objetivo 

de diminuir a distância entre 
homens e mulheres nos espa-
ços de poder. Mais de 20 anos 
se passaram e nós, mulheres, 
nunca alcançamos 30% de 
representatividade no poder 
legislativo brasileiro”, ponde-
ra. Levantamento feito por ela 
detalha que 948 municípios 
brasileiros não têm mulheres 
nas Câmaras Municipais e 
outros 1.185 contam com ape-
nas uma vereadora. “Ou seja, 
as cotas de candidatura, da 
forma prevista hoje, definiti-
vamente, não são o caminho 
para nos garantir uma igual-
dade política e melhorar a 
qualidade da nossa democra-
cia”, acrescenta.

 Para Roberta Laena, as 
candidaturas fictícias, além de 
fraude eleitoral, são uma “vio-
lência política de gênero con-
tra as mulheres”. Ela indica 
três alternativas para enfren-
tar o problema da sub-repre-
sentação feminina na política. 
A primeira, demanda mudan-
ça no sistema político-parti-
dário: “a instituição da reserva 
de vagas nas casas legislativa, 
ou seja, a paridade de assentos 
reservados, 50% de homens e 
50% de mulheres”. A outra re-
mete à adoção de uma legisla-
ção sobre violência política de 
gênero”, como existe em ou-

tros países, a exemplo da Bolí-
via”. A terceira sugestão dada 
por ela, está relacionada ao 
estabelecimento de uma po-
lítica feminista antirracista. 
“Quando uma mulher é regis-
trada somente para cumprir 
a cota, a mensagem que esse 
ato nos transmite é a de que 
nós mulheres não servimos 
para a política, que política é 
lugar de homem. Nessa práti-
ca, somos instrumentalizadas 
como mercadoria eleitoral, 
para favorecer a perpetuação 
dos homens nos espaços de 
poder. Somos invisibilizadas, 
afastadas da possibilidade 
real de participar”, conclui 
Roberta Laena.

Em contraponto às can-
didaturas fictícias, cinco 
mulheres negras lançaram 
uma candidatura para man-
dato coletivo de vereador em 
Crato. O Coletivo Sementes 

recebeu 1.257 votos e, por 
pouco, não foi eleito. “Quan-
do cinco mulheres negras de-
cidem se juntar num coletivo 
para representar a população 
de um município, pautando 
a diversidade, os Direitos 
Humanos, que têm sido tão 
atacados nos últimos anos, 
a partir do Governo Federal 
atual, que se propõe a deba-
ter a participação da mulher 
na política, dessa trajetória 
de violência das mulheres, 
pensando numa sociedade 
mais justa e igual, deixa mui-
ta perspectiva para construir 
a nova política no Brasil. Fi-
camos muito felizes como 
as pessoas aceitaram a pro-
posta do coletivo, haja vista 
a quantidade de votos que 
o Coletivo tirou”, comenta 
a professora e ativista Verô-
nica Isidório, integrante do 
Coletivo Sementes.   
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Nos primeiros cinco meses 
do presidente Darlan Lobo no co-
mando da Câmara de vereadores 
de Juazeiro, a Casa tem sido desta-
que positivo por várias ações.

Pela segunda vez à frente 
do Poder Legislativo juazeirense, 
o gestor apresentou a prestação 
de contas referente aos cinco pri-
meiros meses de 2021, e ressaltou 
o trabalho transparente que vem 
fazendo. 

O presidente lembra que já 
economizou mais de R$1,5 milhão 
e o saldo é resultado da política 
de austeridade implantada na Câ-
mara, que vem mantendo todas as 
obrigações em dia, e ainda conse-
guiu uma grande economia de re-
cursos. Com caixa positivo, Darlan 
antecipou a primeira parcela do 
décimo terceiro salário dos servi-
dores da Casa, no mês de maio. 

Ele destaca ainda, que o mon-
tante economizado foi oferecido 
para que o município comprasse 
vacina contra a Covid-19 e cestas 
básicas para a população de maior 

vulnerabilidade social, que mais 
sofre com as medidas restritivas 
da pandemia. 

A Câmara tem se posiciona-
do sempre a favor dos servidores, 
como no caso de grávidas injusta-
mente demitidas pela gestão muni-
cipal e contra Decretos do Executivo 
que derrubaram a Lei de 30 horas 
para psicólogos e enfermeiros.

Projetos importantes tam-
bém foram propostos e aprova-
dos, como um Projeto de indica-
ção do vice-presidente Capitão 
Vieira, que sugeriu auxílio emer-
gencial de R$250 para trabalha-
dores informais e para pessoas 
desempregadas. Outro projeto 
importante sugeriu a compra de 
sextas básicas para pessoas em 
vulnerabilidade social.

Os vereadores têm atuado 
firmemente e intensificam as fis-
calizações aos atos do Executivo, 
cumprindo o papel de parlamen-
tar e buscando garantir a boa prá-
tica dos serviços públicos e a boa 
aplicação dos recursos.

O presidente do Legislativo ju-
azeirense, Darlan Lobo (PTB) pediu 
que a administração atenda às soli-
citações dos aprovados no concurso, 
que ainda não foram chamados, o 
mais breve possível.

Algumas das categorias es-
tão realizando protestos em frente 

ao prédio da Câmara, nos dias das 
sessões, exigindo “Convocação já”. 
Na última sessão, o presidente co-
brou o chamamento dos agentes 
municipais de trânsito, pedindo ce-
leridade no curso de formação dos 
profissionais.

Darlan lembrou também, a 

categoria dos professores do ensino 
fundamental I e II que aguardam ser 
chamados. “Os concursados já usa-
ram a tribuna da Casa para fazer as 
solicitações, e protestam em frente 
à Câmara  pedindo o apoio dos vere-
adores para que o prefeito faça essa 
convocação.”

DARLAN PEDE A CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS 

FOTOS: JOSIMAR SEGUNDO

LARISSA DA SILVA BARROS
CPF: 065.646.133-00

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Reforma e Construção 
de Cerca, no Sítio Serra da Mata, Nº SN, Porteiras - CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.
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Metropolitana O FILME Janelas terá 
contribuição caririense

JANELAS

Longa-metragem tem participação 
de profissionais da cultura do Cariri
Joaquim Júnior

A produção de “Ja-
nelas”, novo longa-
-metragem que deve 

chegar aos cinemas entre os 
anos de 2022 e 2023, terá a 
participação de profissionais 
da cultura do Cariri. A ideia 
para o longa surgiu a partir 
de uma poesia, escrita em 
2017, por Luciano Santia-
go, diretor e roteirista que 
trabalha com teatro há 27 
anos e, agora, se dedica aos 
estudos da área audiovisual. 
O filme contará a história de 
Laura, que atua na medicina 
e sonha em ser bailarina. Na 
busca pelo autoconhecimen-
to, o público acompanhará 
os passos dela, assim como 
temas relacionados ao uni-
verso feminino. Para arcar 
com as despesas, foi lança-
da a campanha “Eu quero 
assistir janelas”. Através de 
um financiamento coletivo 
e colaborativo, o contribuin-
te poderá receber em troca 
desde ingressos para ver o 
filme em salas de cinema a 
participar de  pré-estreias 
com elenco e equipe técnica.

Santiago, que já morou 
em Crato e atualmente está 
em Recife, será o diretor e 
roteirista do filme. Dane de 
Jade, gestora de cultura no 

Cariri, entra como diretora e 
co-produtora. Ambos trazem 
bagagem do teatro e múl-
tiplas linguagens artísticas. 
“Pretendemos tanto inserir 
atores e atrizes como também 
teremos o Cariri como parte 
da locação para realização do 
filme. Ainda estamos pesqui-
sando e observando os locais 
mais adequados possíveis 
para que seja realizada a gra-
vação”, explica Dane de Jade.

Como acredita Santiago, 
o processo será incrível, não 
somente por conta da direção 
técnica, como também pelo 
aprofundamento na inter-
pretação de cada atriz e ator 
em cena. “Além da equipe de 
assistência e possíveis prepa-
radores de elenco, gostaria 
muito de colocar um pouco 

das minhas vivências como 
teatrólogo, impressas nesse 
projeto do “Janelas”, comen-
ta. De acordo com ele, a ideia 
pelo financiamento coletivo 
e colaborativo surgiu devido 
à escassez de recursos para 
a área cultural e, principal-
mente, para o cinema. Além 
disso, outras ações para an-
gariar valores para o desen-
volvimento, pré-produção 
e produção do filme serão 
postas em prática. Através da 
plataforma Kickante, os va-
lores investidos serão rever-
tidos em recompensas para 
quando o filme estrear. Entre 
eles, estão ingressos, camise-
tas, canecas e até a partici-
pação nas  pré-estreias com 
elenco e equipe técnica.

Este é o primeiro projeto 
da Artemanha Filmes, que 
iniciou as atividades no ano 
passado, após ser fundada no 
Dia Nacional do Cinema, co-
memorado em 19 de junho. 
Apesar de recém-criada, vá-
rios projetos e ideias estão em 
andamento, inclusive um vol-
tado totalmente para uma his-
tória verídica que aconteceu 
no Cariri.  Enquanto isso, o 
filme “Janelas” está no proces-
so de captação para que tenha 
início a etapa de pré-produ-
ção. Dependendo do desen-
rolar, as gravações podem ini-
ciar no primeiro semestre de 
2022.  A data de estreia ainda 

é indefinida, mas a previsão é 
que aconteça entre o segundo 
semestre de 2022 e o ano de 
2023, tanto em salas de cine-
ma quanto via streaming.

Parte do financiamento 
será destinada a três institui-
ções que lutam contra a vio-
lência infantil e feminicídio, 
além de ajudar pessoas em vul-
nerabilidade social pelo atual 
momento de pandemia. “Pen-
samos, repensamos, corremos 
atrás de diversas possibilidades 
para que pudéssemos começar 
de fato a colocar de pé esse so-
nho de criar um longa-metra-
gem poético e com temas sen-
síveis que norteiam o universo 
da personagem Laura. Poesia, 
som, diversos ângulos, diversos 
olhares, diversas janelas... Va-
riados climas com o pensamen-
to de uma divina fotografia, do 
conjunto de cenas e sons, alia-
dos à mágica da interpretação 
de atrizes, atores, do baile de 
todos os envolvidos pelos sets 
de filmagens”, explana San-
tiago, ao deixar o convite para 
que conheçam o projeto pelas 
redes sociais e contribuam com 
a causa cultural.

Mais informações:
 www.instagram.com/fil-
mejanelas/ www.instagram.
com/artemanhafilmes/
Para contribuir: https://
www.kickante.com.br/cam-
panhas/filme-janelas.   

SUSTENTABILIDADE

BNB realiza Semana 
de Meio Ambiente

Em referência ao Dia 
Mundial do Meio Ambiente, 
criado pela Organização das 
Nações Unidas e celebrado 
em 05 de junho, o Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB) 
realizou a Semana de Meio 
Ambiente. Com o tema “Ami-
gos do Meio Ambiente 2021”, 
os clientes dos programas 
Agroamigo e Crediamigo fo-
ram mobilizados sobre a im-
portância de práticas susten-
táveis no meio ambiente.

De acordo com Leonardo 
Soares da Silva, gerente de 
Microfinanças do Programa 
Agroamigo Crato, durante 
a programação, foram feitas 
doações de mudas e entre-
gue o selo “Eu sou amigo do 
meio ambiente”, em reconhe-
cimento às boas práticas sus-
tentáveis dos clientes. Além 
disso, foram feitas ações vo-
luntárias de preservação em 
pontos como praças e par-
ques, e promoção de cuidados 
sanitários. Através do YouTu-
be, uma série de lives discutiu 
temas como as práticas de 
manejo com a água e a utili-
zação de energias renováveis. 
Na Semana, o engajamento 
do público foi satisfatório.

“Nós temos um crédito 
produtivo e orientado, que é a 
marca do Banco do Nordeste, 
através do programa Agro-
amigo. Os nossos clientes, 
além das informações usuais 
que têm sobre aplicação cor-

reta do crédito, acabam tam-
bém sendo reforçados dos 
conceitos de prática sustentá-
vel”, relata Leonardo, ao des-
tacar que a parceria com os 
clientes existe há mais de 15 
anos. Ele enfatiza, ainda, que 
os programas de microcrédito 
do Banco do Nordeste, como 
o Agroamigo e o Crediami-
go, foram criados para levar 
orientação e acesso a crédito 
para o público empreendedor 
que, em outro momento, não 
tinha a mesma facilidade.

“São programas do Go-
verno, através do Banco do 
Nordeste. Já é uma marca 
que é consolidada justamente 
por ter essa interação com o 
cliente. Através de juros bai-
xos e acompanhamento per-
sonalizado, os programas vão 
além da relação de crédito. 
São programas que trazem 
uma forma de cidadania fi-
nanceira, cidadania digital 
para os clientes. E nós temos 
uma expertise que nos coloca 
no protagonismo desses pro-
gramas no Brasil”, comenta 
o gerente. Ele cita que a po-
pulação pode conhecer mais 
através do site https://bnb.
gov.br e pelas plataformas di-
gitais. “É um banco feito para 
o povo nordestino. Então a 
gente precisa realmente utili-
zar, porque o nosso trabalho 
é atender nosso cliente, nos-
so povo, da melhor maneira 
possível”, finaliza Leonardo.  

DIRETOR atua com teatro há 27 anos
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Nos primeiros cinco meses 
do presidente Darlan Lobo no co-
mando da Câmara de vereadores 
de Juazeiro, a Casa tem sido desta-
que positivo por várias ações.

Pela segunda vez à frente 
do Poder Legislativo juazeirense, 
o gestor apresentou a prestação 
de contas referente aos cinco pri-
meiros meses de 2021, e ressaltou 
o trabalho transparente que vem 
fazendo. 

O presidente lembra que já 
economizou mais de R$1,5 milhão 
e o saldo é resultado da política 
de austeridade implantada na Câ-
mara, que vem mantendo todas as 
obrigações em dia, e ainda conse-
guiu uma grande economia de re-
cursos. Com caixa positivo, Darlan 
antecipou a primeira parcela do 
décimo terceiro salário dos servi-
dores da Casa, no mês de maio. 

Ele destaca ainda, que o mon-
tante economizado foi oferecido 
para que o município comprasse 
vacina contra a Covid-19 e cestas 
básicas para a população de maior 

vulnerabilidade social, que mais 
sofre com as medidas restritivas 
da pandemia. 

A Câmara tem se posiciona-
do sempre a favor dos servidores, 
como no caso de grávidas injusta-
mente demitidas pela gestão muni-
cipal e contra Decretos do Executivo 
que derrubaram a Lei de 30 horas 
para psicólogos e enfermeiros.

Projetos importantes tam-
bém foram propostos e aprova-
dos, como um Projeto de indica-
ção do vice-presidente Capitão 
Vieira, que sugeriu auxílio emer-
gencial de R$250 para trabalha-
dores informais e para pessoas 
desempregadas. Outro projeto 
importante sugeriu a compra de 
sextas básicas para pessoas em 
vulnerabilidade social.

Os vereadores têm atuado 
firmemente e intensificam as fis-
calizações aos atos do Executivo, 
cumprindo o papel de parlamen-
tar e buscando garantir a boa prá-
tica dos serviços públicos e a boa 
aplicação dos recursos.

O presidente do Legislativo ju-
azeirense, Darlan Lobo (PTB) pediu 
que a administração atenda às soli-
citações dos aprovados no concurso, 
que ainda não foram chamados, o 
mais breve possível.

Algumas das categorias es-
tão realizando protestos em frente 

ao prédio da Câmara, nos dias das 
sessões, exigindo “Convocação já”. 
Na última sessão, o presidente co-
brou o chamamento dos agentes 
municipais de trânsito, pedindo ce-
leridade no curso de formação dos 
profissionais.

Darlan lembrou também, a 

categoria dos professores do ensino 
fundamental I e II que aguardam ser 
chamados. “Os concursados já usa-
ram a tribuna da Casa para fazer as 
solicitações, e protestam em frente 
à Câmara  pedindo o apoio dos vere-
adores para que o prefeito faça essa 
convocação.”

DARLAN PEDE A CONVOCAÇÃO DE CONCURSADOS 

FOTOS: JOSIMAR SEGUNDO



REGIÃO DO CARIRI, DE 08 A 14 DE JUNHO DE 20218

Cariri FC disputa a Série B em busca do acesso
Luan Moura

A Federação Cearen-
se de Futebol (FCF) 
divulgou a tabela 

detalhada das três primei-
ras rodadas da Série B do 
Campeonato Cearense. Re-
presentante do Cariri, o Ca-
riri Football Club, fundado 
em 2019, disputará sua se-
gunda competição oficial: 
em 2020, foi vice-campeão 
da terceira divisão estadu-
al e, agora, tenta o acesso 
inédito para a elite do fu-
tebol cearense. O primeiro 
passo será dado no dia 17 
de junho, às 15h30, contra 
o Iguatu. O estádio do Mi-
randão, em Crato, será o 
palco da disputa. 

Na rodada seguinte, o 
azul e preto enfrenta o Ma-
racanã, em um jogo a ser re-
alizado no dia 24 de junho, a 
partir das 15h, no Raimundo 
de Oliveira. Já na 3ª rodada, 
o time terá como adversário 
o Maranguape. A partida 
está marcada para acontecer 
no dia 1º de julho, nos gra-
mados do Mirandão. As de-
mais partidas da competição 
serão divulgadas posterior-
mente pela FCF. O elenco 
para disputar a temporada já 
está definido e conta com 30 
atletas até o momento. 

A equipe será coman-
dada pelo técnico Márcio 
Allan, ex-Crato, e divulgou 
o elenco na semana passada, 
que conta com jogadores ex-

perientes como os volantes 
Dodó, Guídio e Da Silva e 
o atacante Moré. Comple-
tam o meio campo: Mima, 
Hygor, Natan e Isaú. Heitor 
e Diego Macedo serão late-
rais direitos, e Juan Cardoso 
e Raí estarão na ala esquer-
da. Thiaguinho, Mailson, 
Artuzinho e Luiz Guilherme 
serão os responsáveis pela 
criação de jogadas.

O ataque terá Zé Olivei-
ra, Davi Tiburcio, Dagson, 
Exerson, Kaique, Jefinho e 
a experiência de Moré. Já 
para defender o time con-
tra as investidas dos adver-
sários, a zaga será formada 
por Marcondes, Foguinho e 
Emanuel. O elenco do time 
caririense ainda conta com 

dois estrangeiros: o zaguei-
ro colombiano Cuero e o 
atacante uruguaio Lázaro 
Zoppi, que se destacou no 
Campo Grande, de Juazeiro 
do Norte, e disputou o últi-
mo Campeonato Cearense 
Série A pelo Icasa. Em en-
trevista ao Jornal do Cariri, 
durante a formação do elen-
co, o presidente do clube, 
Rosenberg Freitas, disse que 
“com certeza, será um time 
bem competitivo” e que o 
objetivo do clube é ser cam-
peão e conquistar o acesso 
para a elite do futebol cea-
rense. Alguns desses atletas 
estão saindo de clubes que 
jogaram campeonatos re-
centemente, o que aumenta 
a expectativa da equipe. 

FUTEBOL

LILIAN VITURINO DOS SANTOS
CPF: 048.832.303-76

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Reforma e Construção 
de Cerca, no Sítio Maniçoba, Nº SN, Porteiras - CE. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da SEMACE.

ADELMIR BERNARDINO DE OLIVEIRA
CPF: 632.754.653-68

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Bovinocultura, no 
Sítio Barro Vermelho, Nº SN, Porteiras - CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

HELENA DE FRANÇA
CPF: 222.704.853-00

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização 
da Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, 
para Instalação e Operação da atividade de Suinocultura, 
no Sítio Cancela, Nº SN, Porteiras - CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.

CÍCERO ANTONIO DE SOUSA
CPF: 795.832.373-53

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Reforma de Poço 
Artesanal, no Sítio Mata, Nº SN, Porteiras - CE. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da SEMACE.

MÁRCIA DO NASCIMENTO LEANDRO
CPF: 005.775.523-09

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Reforma e Construção de 
Cerca, no Sítio Batinga, Nº SN, Porteiras - CE. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da SEMACE.
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CPF:008371063, Contrato:1077107792020350 CPF:020502193, Contrato:1077107792020503 CPF:055466813, Contrato:1077107792018563 CPF:041344933, Contrato:1077107792018930 CPF:004192863, Contrato:107710773081430 CPF:650667073, 
Contrato:107710778058232 CPF:878831043, Contrato:1077107792016321 CPF:056143023, Contrato:107710773081429 CPF:036854444, Contrato:10771077930879 CPF:101561993, Contrato:107710778102440 CPF:061924443, Contrato:1077107792020389 
CPF:059186663, Contrato:1077107754670 CPF:003643153, Contrato:1077107792020837 CPF:103139334, Contrato:107710779209033 CPF:017960514, Contrato:10771077910317 CPF:739369103, Contrato:1077107792017742 CPF:017324913, 
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CPF:068856593, Contrato:1077107792013468 CPF:088433734, Contrato:10771077930828 CPF:017427993, Contrato:10771077930936 CPF:530287084, Contrato:107710778059590 CPF:348892643, Contrato:10771077930576 CPF:667752643, 
Contrato:107710778034251 CPF:064096583, Contrato:107710778102303 CPF:053877923, Contrato:107710779101482 CPF:838338463, Contrato:107710773082270 CPF:248797623, Contrato:1077107792020441 CPF:073765153, Contrato:107710778064028 
CPF:067875503, Contrato:107710779203860 CPF:018621743, Contrato:1077107790394 CPF:027238463, Contrato:10771077922548 CPF:018384083, Contrato:1077107792018465 CPF:021532683, Contrato:107710778059624 CPF:980260463, 
Contrato:10771077811412 CPF:093449903.

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.

UNIMED CARIRI

EDIMILSON LEANDRO PENHA
CPF: 632.745.153-53

Torna público que requereu à Superintendência 
Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a Regularização da 
Licença Ambiental por Adesão e Compromisso - LAC, para 
Instalação e Operação da atividade de Suinocultura, no Sítio 
Cancela, Nº 1, Porteiras - CE. Foi determinado o cumprimento 
das exigências contidas nas Normas e Instruções de 
Licenciamento da SEMACE.


