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DO ABOLIÇÃO À DISPUTA AO SENADO

Camilo confessa:
diálogo e respeito são
seus maiores legados

O governador Camilo Santana escolheu o Cariri para se despedir do
comando do Governo. Na sexta-feira (1º), inaugurou uma escola de
tempo integral, em Juazeiro do Norte; a estátua de Santo Antônio,
em Barbalha; e finalizou no Crato, sua terra natal, inaugurando o
Centro Cultural do Cariri. A agenda foi recheada de emoção, quando
Camilo agradeceu aos caririenses pelas vitórias nas duas eleições e
lembrou momentos de tensão em seu Governo. Em Crato, pediu que

o Brasil mudasse de rumo e qualificou o presidente Jair Bolsonaro de
“fascista”, por negar a pandemia, não seguir a ciência e abandonar
os estados. Em Barbalha, Ciro Gomes, integrante da comitiva, foi
surpreendido com manifestações de apoio ao ex-presidente Lula
e reagiu dizendo que era desrespeito. Camilo e Izolda amenizaram
a tensão, ao elogiarem Ciro. Camilo passou o governo para Izolda
Cela, no dia 02, e deve disputar uma vaga no Senado.
POLÍTICA | PÁG. 3

facebook.com/camilosantana

CRIMES SEXUAIS

SAÚDE EM JUAZEIRO

Uma pessoa
é violentada
a cada dois
dias no Cariri

CGU colabora
com o MP
em apuração
contra Idab

METROPOLITANA | PÁG. 5

METROPOLITANA | PÁG. 6
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O MAIOR legado que a gente pode deixar é mostrar
que a política pode ser feita com diálogo, construindo
consensos, respeitando as pessoas e as relações
institucionais. CAMILO SANTANA - EX-GOVERNADOR DO CEARÁ

“
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A PRIMEIRA GOVERNADORA DO CEARÁ
anos e três meses de mandato, no
qual nos últimos dois anos se destacou com a atuação contra a pandemia de covid-19, Camilo Santana
afirmou que encerra a missão a ele
confiada com o sentimento de gratidão aos que contribuíram para sua
gestão. Camilo escolheu o Cariri, seu
berço político, para realizar os últimos atos do mandato, em uma série
de inaugurações.
Já a governadora Izolda Cela,
em seu discurso de posse, afirmou
se apresentar para receber a honrosa missão mediante fala de agradecimento. “Me sinto convocada para
vencer e superar os desafios que
ainda afetam fortemente a vida de
homens e mulheres. Quero afirmar
ao povo cearense que recebo essa
missão com entusiasmo e motivação para trabalhar”, mencionou. A
expectativa é de que ela dê continui-

A historiografia cearense registra
que 212 governantes, entre donatários, capitães-mores e governadores,
comandaram o Ceará desde o ano
de 1531, quando Antônio Cardoso
de Barros assumiu como Donatário
da Capitania do Siará Grande. Todos eles eram homens. Pela primeira
vez em quase 500 anos, uma mulher
assume o cargo e se senta na cadeira mais importante de nosso Estado.
Maria Izolda Cela de Arruda Coelho,
213ª governante do Ceará, entra para
a história como a primeira mulher a
ocupar a função, com a saída de Camilo Santana atendendo à legislação
eleitoral, já que concorrerá a uma
vaga no Senado.
A cerimônia de transmissão de
cargo do agora ex-governador Camilo Santana para a atual governadora
aconteceu na Assembleia Legislativa
e no Palácio da Abolição. Após sete

dade à gestão até aqui planejada e
executada por ela e Camilo.
Izolda é Mestre em Gestão e
Avaliação da Educação Pública pela
Universidade Federal de Juiz de
Fora (MG), graduada em Psicologia
pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com Especialização em
Gestão Pública pela Universidade
Estadual Vale do Acaraú (UVA). A
Governadora possui longo histórico na Educação, já tendo integrado
a Secretaria de Educação de Sobral.
Em 2015, foi pioneira ao assumir, por
seis dias, o Governo do Ceará. Agora, assume a função definitivamente.
À frente do Governo do Ceará,
que possui 184 municípios e uma
população estimada em 10 milhões
de pessoas, Izolda tem a missão de
dar continuidade ao legado positivo
deixado por Camilo. Conhecida pela
contribuição na revolução da Edu-

cação cearense, ela comanda o atual mandato até 31 de dezembro de
2022. Segurança, saúde, educação,
setores da economia e demais segmentos, neste período de recuperação econômica devido à crise gerada
durante a pandemia de covid-19, são
outros pontos que Izolda lidará em
seu mandato.
A posse da primeira mulher como
governadora do Ceará é um fato de
grande relevância. Por mais que represente a força da mulher cearense,
já vista também em outros setores,
ter mulheres no poder ainda não é
uma prática enraizada na política,
na qual as mulheres formam a ampla minoria. Que este acontecimento
suscite a participação de outras ‘Izoldas’, tanto em cargos de menor expressão, quanto nos demais degraus
da vida política, econômica e social
em todo o território cearense.

Conhecida pela
contribuição na revolução
da Educação cearense,
Izolda Cela comanda
o Palácio da Abolição
até 31 de dezembro de
2022. Segurança, saúde,
educação, setores da
economia e demais
segmentos, neste período
de recuperação econômica
devido à crise gerada
durante a pandemia
de covid-19, são outros
pontos que Izolda lidará
em seu mandato.

CHARGE

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CARTA
Camilo Santana foi um dos melhores
governadores do Ceará. Isso é fato. A saída
dele do Governo é feita como um marco em
nossa história. Agora, a missão será seguida
por Izolda Cela, que já chega marcando seu
espaço como a primeira mulher da história a
ocupar tal cargo no Ceará.
PEDRO LINO, JUAZEIRO DO NORTE

FELICIDADE NA ERA PÓS-COVID,
UMA REFLEXÃO
Foram dois anos recebendo doses
diárias de sofrimento, de aprendizado
e de crescimento. É certo que cada um
teve suas medidas, mas é inequívoco dizer que o ser humano se adapta sim, a
situações distintas.
Paulatinamente, recomeçamos a realizar ações tão simples, mas que o famigerado Coronavírus havia nos tirado,
a exemplo de visitar amigos, ir ao teatro,
receber a família para um churrasco.
Coisinhas assim são irremediavelmente
importantes para fazer o coração pulsar
positivamente. Gratidão e entusiasmo
tomam forma e se configuram como um
impulso significativo no sentido de aumentar os níveis da felicidade.
Em tempos de mindset (“configuração da mente” em referência as características da mente humana que
vão determinar pensamentos, comportamentos e atitudes) vale lançar
mão de estratégias que possam deixar
a vida mais leve, mais colorida, tipo
meditar, manter uma atitude positiva, ser gentil com si mesmo e com os
outros, ajudar, criar ambientes inspiradores, adotar um bichinho e o indefectível fazer terapia.
Para o filósofo Jean-Paul Sartre, a
felicidade não é inatingível. Ela é possível e reside no cuidado consigo, na autenticidade e na boa-fé, “Afinal, a vida

Hermínia Rachel
Saraiva
JORNALISTA

Aos poucos, vamos nos reestabelecendo. A ciência agiu com presteza, e
ainda que exista um vírus abominável a
nossa sombra, estamos indo, ensaiando
um belo avante, ponderado, mas verdadeiro. Será se conseguimos aterrissar
na era pós-Covid? Os que acreditaram
no estudo e não somente na filosofia de
rede social, continuam cientes de que
não dá pra entrar na vibe “relax absolut”, entretanto a angústia e o medo estão cada vez mais saindo de cena e deixando o palco livre para o esperançar, o
se alegrar, o ser feliz.
Onde estará morando nosso equilíbrio nesse contexto que traz uma retomada lenta e complicada? Afinal,
muitos ainda lidam com dificuldades
relacionadas ao mercado de trabalho e
com as dores das perdas. Por outro lado,
poder vivenciar reencontros e abraços, é
altamente estimulante.
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é invenção e criação”, ele escreveu, nos
fazendo refletir principalmente sobre
liberdade.
Para mim, o supra sumo da felicidade está justamente na liberdade, de
tudo, de ir e vir, de falar, de sentir. Talvez esse novo momento que estamos
vivendo seja ideal para criarmos oportunidades de melhorar (meu povo, melhore), agradecer (esquecer de vez essa
onda de gratiluz, aff) e entender que
transições também são reinvenções.
Felicidade combina com generosidade, tolerância, inclusão, bem querer e
amor, seja no in loco seja no online.
Estou ouvindo Seu Jorge cantarolar “Felicidade é viver na sua companhia, Felicidade é estar contigo todo
dia, Felicidade é sentir o cheiro dessa
flor, Felicidade é saber que eu tenho
seu amor” é bonito demais isso, porque é simples, real, alegra e liberta. Já
tem ódio demais no planeta, né não?
Vamos respeitar e curtir as diferenças, misturar corações, dançar com as
sensações, observar a intensidade do
simples ato de respirar e de sentir uma
brisa suave no rosto.
O que aqui escrevo, pode parecer
devaneio, mas é puro sentimento, pode
ser visto como um alento ou meras
palavras ao vento, mas tem verdade e
propõe desafio. Topa?

Conselho Editorial
Francisco Huberto Esmeraldo Cabral e
José Humberto de Mendonça.

PORQUE HOMENS REJEITAM DEUS
(Jó 21.14)
É impressionante o atrevimento humano diante do Criador com atitudes de
deboche e total falta de reverência. Deus demonstra seu amor de forma incompreensível, busca o perdido e rebelde, o qual ignora o cuidado do Senhor pela salvação
de sua vida. Digo incompreensível, pois não há como compreender que Deus sendo
poderoso, santo e justo, ainda dispense atenção ao homem tão errado, desobediente
e pecador.
Jó enfrentava grande sofrimento, dura provação em todas as áreas da vida. E
questiona o estilo de vida dos homens maus, da seguinte forma: “Por que os perversos continuam com vida, chegam à velhice e se tornam poderosos? Veem seus filhos
crescer e se estabelecer e desfrutam a companhia de seus netos. Seus lares são seguros e livres de todo medo, e Deus não os castiga. Seus filhos brincam com cordeiros;
seus pequeninos saltam e dançam. Cantam com tamborins e harpas e celebram ao
som da flauta. Passam os dias em prosperidade e descem à sepultura em paz. E, no
entanto, dizem a Deus: ‘Deixa-nos em paz! Não queremos saber de ti nem de teus
caminhos. Quem é o Todo-poderoso e por que deveríamos lhe obedecer?”. Acreditam
que a prosperidade depende de si mesmos, mas eu quero distância desse modo de
pensar. (Jó 21.7-16). Questionamentos semelhantes caracterizam a natureza dos homens e acontecem ainda atualmente. Pessoas persistem nos seus erros e recusam
buscar Deus. Quais seriam as causas que motivam essas atitudes? Vejamos:
Elas recusam ser confrontadas. O ministério de Paulo foi marcado pela adversidade, perseguição e afronta daqueles que recusavam receber a mensagem do
evangelho. Paulo recebeu de Cristo a missão de pregar a palavra, ele pagou altíssimo
preço. Mas ele estava pronto para enfrentar os obstáculos, afinal ele tinha o firme
propósito de obedecer seu Salvador, não importando o preço que tivesse que pagar,
conforme ele mesmo afirmou: “Mas você sabe muito bem o que eu ensino, como vivo
e qual é meu propósito de vida. Conhece minha fé, minha paciência, meu amor e minha perseverança. Sabe quanta perseguição e quanto sofrimento suportei e o que me
aconteceu em Antioquia, Icônio e Listra; o Senhor, porém, me livrou de tudo isso. Sim,
e todos que desejam ter uma vida de devoção em Cristo Jesus sofrerão perseguições”,
(2Timóteo 3.10-12). Ele via a ignorância das pessoas acerca da salvação através de
Cristo e se esforçava para lhes fazer entender a mensagem divina, apesar delas recusarem ouvir. Hoje, não é muito diferente, pois pessoas igualmente se recusam a ouvir
a voz da espiritualidade que lhes convida a abrir o coração e pela fé receberem Cristo,
o Senhor de suas vidas.
Em sua missão, Paulo lhes ensinava: “No passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas, mas agora ele ordena que todos, em todo
lugar, se arrependam”, (Atos 17.30). As pessoas não querem saber de Deus, porque
isso implica se olhar espiritualmente para o espelho. E quando a pessoa se olha, o que
vê? As cores do pecado, a exortação, a reprovação e a vergonha. Assim elas preferem
conviver com o erro, praticar os delitos a reconhecer sua vida de maldade e pecados.
Elas recusam ser perturbadas em seu “modus vivendi”. Se sentem confortadas
em seu estilo de vida e não querem abandonar o conforto. Muitos se opõem a Cristo
por não aceitarem a mudança de vida. Elas preferem viver na lama, na escravidão do
que se submeter a um novo estilo de vida que Cristo oferece. É difícil acreditar que
pessoas recusem as benevolências de Deus e peça para Cristo se afastar delas.
Após Jesus expulsar demônios de um homem, pessoas chegaram até ele e viram
o homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo. Então, os que presenciaram os acontecimentos contaram aos
outros o que havia ocorrido com o homem possuído por demônios e com os porcos.
Veja o que disseram: “A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região”, (Marcos 5.15-17). Eles se sentiram incomodados com a presença de Cristo, não
reconheceram o benefício realizado na vida de um homem. Que tristeza alguém pedir
para Deus se ausentar, se afastar de sua vida. Enquanto que aquele que tinha sido
possuído por demônios implorou para ir com Jesus, (Marcos 5.18). A qual grupo você
pertence? Ao que recusa? Ou ao que implora a presença de Deus? Jesus disse: “o que
vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora”, (João 6.37).
Deus abençoe!
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APESAR de não ter tomado conhecimento das

Política

negociações do Capitão Wagner para possível ingresso
da sua mãe no PP, até o dia 02 de abril, o prefeito
Glêdson Bezerra revela que esse assunto já tinha sido
tratado com ele pelo deputado Fernando Santana

ELEIÇÕES 2022

Rebate

DONIZETE ARRUDA

Glêdson Bezerra nunca falou com FGs

Sobre as especulações geradas a partir da filiação de sua mãe, a ex-vereadora
Elisabeth Oliveira, ao PRB, partido da base aliada da família dos irmãos Ciro
e Cid Gomes, o prefeito Glêdson Bezerra é categórico: nunca, na minha vida
inteira, eu conversei com Cid ou Ciro. Nunca falei sobre nada, nada, nada…
Explicou Glêdson que: “nosso grupo tinha um compromisso de formar
uma chapa (mais pesada) e uma “chapinha” que iria para o Podemos.
Renata Abreu falou com o Capitão Wagner sobre isso e estava disposta a
destinar R$ 5 milhões do fundo partidário para as candidaturas do Ceará”.
E complementa: “minha mãe foi convocada para ser candidata e aceitou o
desafio, especialmente para viabilizar uma chapinha no Podemos. Houve
várias conversas dos líderes partidários nesse sentido. Eu participei de poucas
conversas, mas Fernando Torres e Renata Abreu acompanharam de perto
toda essa situação. A chapinha não vingou. O Podemos foi esvaziado.

Propostas de Wagner são rejeitadas

O prefeito Glêdson Bezerra esclareceu que o candidato de oposição aos FG,
Capitão Wagner, apresentou duas oportunidades para filiar sua mãe: o União
Brasil e o PP. Diante da dificuldade de eleição que Glêdson entendeu existir
nas duas legendas, não aceitou as sugestões. Daí, conta o prefeito de Juazeiro
do Norte, deputado Fernando Santana o colocou em linha com o presidente
regional do PRB, Ronaldo Martins, e sugeriu a ida de Elizabeth para o partido.
Segundo Glêdson, depois de ouvir a opinião de Gilmar Bender e outras pessoas
do seu grupo político, “achou melhor a ida de Elizabeth para o Republicanos,
já que o Podemos foi esvaziado. “O vice-prefeito Giovanni Sampaio defendeu
a ida dela para o PSD, mas Glêdson foi contra porque avaliou que é uma chapa
muito difícil, com cinco candidatos com grande densidade eleitoral.

Crise na relação do Podemos-Wagner

Ainda de acordo com o prefeito Glêdson Bezerra, a questão da filiação da sua
mãe, Elisabeth Oliveira, ficou em suspenso. O Capitão Wagner ficou de dar uma
resposta ao prefeito sobre a viabilização da chapinha do Podemos no dia 29
de março, conforme conversa que ele teve com o próprio Glêdson, no dia 22 de
março. Essa resposta não foi dada, esclarece o prefeito. Daí, a presidente nacional,
Renata Abreu, ficou profundamente chateada quando a chapa do Podemos
não vingou. Ressalte-se, revela Glêdson Bezerra que “é importante salientar que
tanto Renata Abreu, ele próprio, e o presidente estadual do podemos do Ceará,
Fernando Torres, só tomaram conhecimento do esvaziamento da chapinha do
Podemos na tarde de sexta-feira, dia 02 de abril.

Glêdson não participou de rompimento

Com a medida da presidente nacional do Podemos, Renata Abreu, de liberar
um vereador do Podemos de nome Danilo para compor chapa em outro
partido, só então Gledson foi cientificado da decisão de Renata Abreu de não
mais se coligar o União Brasil do Capitão Wagner. Essa resolução, diz Glêdson,
não teve nenhuma ingerência sua. Indignada, Renata Abreu reafirmou que
o Podemos não iria se coligar com ninguém no Ceará. Daí, o partido soltou
uma nota oficial dando essa nova diretriz, que afeta diretamente o senador
Eduardo Girão, que apóia Wagner.

Wagner não revelou ida para PP

Apesar de não ter tomado conhecimento das negociações do Capitão Wagner
para possível ingresso da sua mãe no PP, até o dia 02 de abril, o prefeito
Glêdson Bezerra revela que esse assunto já tinha sido tratado com ele pelo
deputado Fernando Santana, oferecendo essa oportunidade, se fosse objetivo
dele, uns cinco dias antes. Na mesma hora, Glêdson diz ter rechaçado mais
essa sugestão. Mas, sustenta: nunca, até o dia 02 de abril, o Capitão Wagner
tinha falado comigo sobre filiar Elisabeth Oliveira no PP. A única história que
existia era a da chapinha do Podemos. Sem chapinha, Glêdson Bezerra filiou à
mãe no PRB, por essas razões elencadas.

Guimarães orquestra afronta a Ciro

O deputado federal José Guimarães parece ter perdido a paciência com os
sucessivos ataques desferidos por Ciro Gomes ao ex-presidente Lula. Durante
a inauguração da estátua de Santo Antônio, em Barbalha, Guimarães liberou
e orquestrou os gritos de “olé, olé, olé, olá, Lula lá, Lula lá”, no momento em
que Ciro ia discursar. No palanque, quando o efeito já tinha causado o estrago
desejado, Guimarães mandou a militância petista parar. O canto foi puxado
por pessoas de sua tendência dentro do PT no Cariri. Ciro ficou furioso e esse
imbróglio ameaça esquentar ainda mais o clima entre o PT de Lula e o PDT
de Ciro. Momentos antes da manifestação pró-Lula, Ciro concedeu uma
entrevista onde culpa Lula pela eleição de Bolsonaro em 2018 e, mais uma
vez, chamou Lula de corrupto. Essas agressões foram a gota d’água para uma
militância que estava sedenta de vingança. O desconforto tomou conta do
palanque e do evento. Essa crise só foi amenizada com as palavras de Camilo
e da nova governadora Izolda Cela, que teceram elogios a Ciro e o colocaram
entre os homens mais inteligentes do Brasil.

GUIMARÃES CRITICA VITIMIZAÇÃO DE CIRO
Após a manifestação dos militantes petistas enaltecendo Lula,
Ciro pegou o microfone e agradeceu por estar sendo humilhado em sua
casa. Uma vitimização barata, segundo a avaliação do próprio Guimarães.
Ao comentar o entrevero, Guimarães criticou a tentativa de Ciro em se vitimizar, já que sabia das consequências em continuar usando o evento oficial
do Governo para fazer palanque na corrida eleitoral ao Planalto. Guimarães
garantiu que Ciro sabia também que se continuasse fazendo palanque teria
a resposta dos petistas. No Crato, as palavras de ordem a favor de Lula ecoaram novamente, mas em menor proporção e foram cobertas pelo volume
do som. Guimarães dá uma demonstração de que se mantém na aliança,
mas não vai aturar excessos por parte de Ciro que, por sua vez, promete
continuar criticando Lula até o último dia da eleição. O clima está cada vez
mais tenso. O PT parece ter acordado para defender Lula.

DISSE ME DISSE
O suplente Rafael Branco foi para o PP de AJ Albuquerque. Apesar do partido ter
liderança, Rafael foi pelas mãos do senador Cid Gomes.
Rafael deixou o MDB porque não queria ser candidato a estadual. É esse o motivo
principal dado por ele. Na sua avaliação, não teria chance de se eleger
Esse abandono do MDB por Rafael Branco, sem uma conversa com Eunicio Oliveira,
irritou profundamente o partido.
O MDB está acusando Rafael Branco de ingratidão e traição, pois exerceu mandato de
deputado estadual porque houve o trabalho do partido para engrandecê-lo no Cariri.
Não acredito nisso, mas dirigentes emedebistas dizem que Rafael Branco será bem
compensado. Voltaria a ter voz na festa da Expocrato.
Vereador juazeirense Marcio Joia estava no PTB, articulou com MDB, se filou ao
Podemos e acabou no União Brasil.
Yury Paredão no PL a pedido de Jr Mano. Vai à federal e trabalha para obter 100 mil
votos, o que o coloca entre cinco eleitos. Contudo, a chapa do PL é muito forte.
Visita de Cid Gomes ao Cariri, ao lado de Camilo, durante agenda de despedida, serviu
para fortalecer a candidatura do promotor aposentado Leitão Moura.
Cid circulou com Leitão e conversou com várias lideranças na presença de Leitão.
Em Juazeiro, Leitão já pousa ao lado do ex-prefeito Arnon Bezerra e do seu filho, o
deputado federal Pedro Bezerra.
Desculpe a ignorância, o PDT mantém a aliança eleitoral com PT, com Camilo Santana
fora do Abolição?

Camilo parte para disputa
de vaga no Senado Federal

O

ex-governador Camilo Santana (PT)
não conteve a emoção ao discursar durante a
entrega do Centro Cultural
do Cariri, em Crato, na última sexta-feira (1º). A inauguração em sua cidade natal foi o último ato Governo
Camilo, interrompido pela
renúncia, visando à disputa
de uma vaga ao Senado nas
eleições deste ano. No sábado (02), o caririense passou
oficialmente o governo para
a vice-governadora Izolda
Cela (PDT).
Na oportunidade, em entrevista a equipe do Jornal
do Cariri, Camilo foi perguntado sobre o legado deixado
dos sete anos e três meses em
que ficou à frente do Palácio
da Abolição. O petista relacionou uma série de conquistas, mas foi direto ao afirmar
que seu maior legado está no
diálogo. “O maior legado que
a gente pode deixar é mostrar que a política pode ser
feita com diálogo, construindo consensos, respeitando as
pessoas e as relações institucionais”, disse.
Pré-candidato a uma
vaga no Senado Federal, Camilo avalia que ainda tem
muito a fazer no Ceará e, por
isso, parte para outra missão.
“Só espero que o Ceará continue avançando, que a população enxergue os avanços
importantes e o que precisa
ser melhorado, ser corrigido”, avaliou.
“Temos a melhor Educação do Brasil; somos o estado mais bem equilibrado do
Brasil, somos primeiro lugar
em transparência. Nós temos uma das maiores redes
de saúde pública e somos o
estado que mais investiu em
segurança e, não tenho dúvidas, foi o que mais investiu
em cultura, nesses sete anos
e três meses”, pontuou.
Ainda sobre a saúde no

Facebook/camilosantana

CAMILO acredita que seu maior legado é o diálogo e o respeito as pessoas e as relações institucionais

estado, o ex-governador disse não conhecer nenhum estado que investiu mais que
o Ceará. “Não tem nenhum
estado que investiu tanto
quanto o Ceará ao longo de
sete anos. Sei que é uma área
desafiadora e precisamos
continuar trabalhando sem
discurso fácil, sem demagogia, mas com seriedade e trabalho”, disse.

Discurso emocionado

Destacando o equipamento que leva o nome do artista cratense Sérvulo Esmeraldo, como o maior espaço
dedicado a cultura em todo
o interior do Brasil, o Centro
Cultural do Cariri, em Crato,
Camilo relacionou uma série
de ações que, segundo ele,
significam um avanço experimentado desde o governo
do ex-governador Cid Gomes
(PDT), hoje senador.
Emocionado,
Camilo
agradeceu ao Crato e ao Cariri pelas eleições de 2014 e
2018, quando obteve mais
de 80% dos votos na região.
“Procurei honrar e dediquei
todas as minhas energias
para lutar pela melhoria do
meu estado, principalmente
reduzir as desigualdades e
lutar por uma educação de
qualidade”, enfatizou.

Antes de chegar ao Crato,
Camilo passou por Juazeiro
do Norte, onde entregou a
Escola de Ensino Médio Alaíde Silva Santos, e por Barbalha, onde inaugurou a estátua de Santo Antônio. Essa
última é parte do roteiro do
turismo religioso da região e
a escola, localizada no bairro
Horto, funcionará em tempo
integral, com capacidade de
320 alunos por turno.
Sobre os momentos mais
difíceis, Camilo citou o enfrentamento a pandemia da
covid-19. “Nunca imaginava
atravessar tantas dificuldades. Só Deus sabe as noites
sem sono, mas tudo que eu
fiz foi para proteger e salvar a
vida dos meus irmão e irmãs
cearenses”, disse.
Durante seu discurso,
Camilo fez homenagens ao
senador Cid Gomes, a vice-governadora Izolda Cela e
ao seu irmão Tiago Santana.
Ao senador Cid, agradeceu
pela oportunidade. “Foi com
quem aprendi muito na vida,
quando servi no seu governo, e que me deu a missão,
a mim e a Izolda”, disse. Ao
irmão Tiago Santana, creditou todas as ações desenvolvidas na cultura durante o
seu mandato.
Camilo destacou, ainda,

a convivência de dois mandatos ao lado de Izolda Cela,
a descrevendo como uma
pessoa discreta, de caráter
e responsável por pensar a
“revolução” feita na educação, “desde a época do Cid”.
Segundo Camilo, Izolda é
uma pessoa que o Ceará vai
conhecer a partir de agora,
lembrando que ela será “a
primeira mulher da história
governadora”.
Acompanharam Camilo
na última agenda, o senador
Cid Gomes; o ex-ministro
Ciro Gomes; o presidente
da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão; a vice-governadora, Izolda Cela;
deputados estaduais, com
destaque para os caririenses Fernando Santana, vice-presidente da Assembleia; e
Davi de Raimundão, líder do
MDB na Assembleia; além
dos federais, José Guimarães, vice-presidente nacional do PT; e André Figueiredo, presidente regional do
PDT. Também marcaram
presença os prefeitos do
Crato, Zé Ailton Brasil; de
Barbalha, Guilherme Saraiva; e de Juazeiro do Norte,
Glêdson Bezerra. A agenda
foi acompanhada por outros
prefeitos da região, vereadores e lideranças políticas.

CRISE ENTRE FGS E PT

Com gestos, Ciro Gomes chama Lula de ladrão
Preparada para ser uma
grande festa de despedida,
a agenda do governador Camilo Santana no Crajubar
acabou absorvendo as tensões da disputa nacional. No
momento mais tenso, Ciro
foi exposto ao constrangimento de ver a militância
do PT da região fazer coro
de “Ôle, Ôle, Ôle, Olá, Lula,
Lula”, ao ser apresentado
para discursar, durante a
inauguração da estátua de
Santo Antônio, em Barbalha, ocasião que fez chamou

Lula de ladrão ao fazer gestos com as mãos.
Ciro ironizou a manifestação. “Na minha terra, eu
ser insultado, pode ser. Eu
estou acostumado, não tem
problema nenhum. Pode
continuar, eu aceito a humilhação na minha terra”, disse. No discurso, fez citações
a números relativos à fome
e ao desemprego, sem citar
Lula ou Bolsonaro. Mas, antes, Ciro concedeu entrevista avaliando que Bolsonaro
venceu as eleições por culpa

do PT e que Lula havia se
corrompido.
O pedetista foi sucedido por Izolda e Camilo, que
amenizaram o desgaste ao
destacarem a capacidade,
inteligência e conhecimento
do ex-ministro. No Crato, ao
fim do discurso, Camilo pediu que Deus abençoasse o
Brasil com uma mudança de
rumo e de rota. “Porque ninguém aguenta mais esse presidente da República fascista que tem aí”, disse Camilo,
observando que o presidente

Bolsonaro deveria respeitar
a autoridade dos estados.
Sobre a condução da
pandemia, Camilo acusou
Bolsonaro de omissão. “Ele
(Bolsonaro) quebrou o pacto federativo; negou uma
pandemia que matou 650
mil pessoas neste país. Não
seguiu a ciência e deixou no
nosso colo, para mim e para
a Izolda, tomar decisões
para salvar e proteger a vida
dos cearenses”, disse. Camilo foi sucedido por manifestações de “fora Bolsonaro”.

SANTO ANTÔNIO EM BARBALHA

Fernando Santana credita conquista da estátua ao povo
Maior incentivador e
principal articulador para
construção da estátua de
Santo Antônio, em Barbalha,
o deputado estadual Fernando Santana (PT) disse que o
povo é o maior responsável
pela realização do sonho. A
declaração foi dada ao Jornal
do Cariri, na noite da sexta-feira (1º), durante a entrega
do monumento, que com-

pleta o roteiro do turismo
religioso do Crajubar. “Estou
muito feliz e emocionado,
por que sei da luta, mas essa
conquista é do povo da Barbalha”, avalia Fernando, dizendo ter valido a pena “cada
sacrifício, cada suor”.
O deputado enalteceu,
ainda, os trabalhadores que
colocaram em prática um
sonho dos barbalhenses e

usou suas redes sociais para
falar que a obra significa fortalecimento da fé, fomento
à economia, além de potencializar o turismo religioso,
ecológico e cultural da cidade e da região.
“Além do monumento, teremos aproximadamente 10
mil metros quadrados de área
urbanizada e paisagismo, um
mirante com vista privilegia-

da para o centro e a Igreja
Matriz de Barbalha, e um estacionamento com vagas para
ônibus, carros e motocicletas”, explicou Fernando Santana. Fernando acompanhou
Camilo Santana em toda a
agenda de despedida do então governador, que iniciou
em Juazeiro e terminou em
Crato, com a inauguração do
Centro Cultural do Cariri.
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Política

MPCE apura cargos de
apadrinhados de vereadores

AR CONDICIONADO NA BAIA

Chapada
MADSON VAGNER

A espera da decisão

A escolha do candidato a governador da base comandada pelos irmãos
Cid e Ciro Gomes está causando espera em prefeitos do Cariri. Pelo menos, dois gestores esperaram pelo resultado da disputa interna que pode
durar até o mês de agosto, prazo final para as convenções. O problema
é que muitos prefeitos podem cansar de esperar, sem falar na pressão
política que devem sofrer. Nomes como o deputado federal Mauro Filho,
são esperados pelos prefeitos de Farias Brito, Deda Pereira, e de Altaneira,
Dariomar Rodrigues. No caso de Dariomar, a segunda opção seria o deputado federal José Guimarães, que já conta com o apoio. Outros nomes
colocados na disputa, como a governadora, Izolda Cela, Evandro Leitão e
Roberto Cláudio, não têm entrada no Cariri. Mas, outra indicação também
pode mudar toda a configuração de apoios na região. O deputado Fernando Santana pode ser o candidato a vice na chapa governista.

Volta por cima

Depois de muita discussão, enfrentamentos políticos e batalhas jurídicas, o prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues, acredita estar próximo
de conseguir justificar sua decisão de não ratear o dinheiro do precatório
do antigo Fundef, com os professores do município. Dariomar tem afirmado ter conhecimento de uma decisão do judiciário reconhecendo que os
valores devem beneficiar diretamente os alunos das redes municipais. Se
estiver correto, apesar de não apontar de onde sairá a decisão, Dariomar
será um dos poucos que a se livrar de possíveis penas. Será uma verdadeira tempestade jurídica que alcançará a maioria dos prefeitos brasileiros.
Diante de tantas discussões e polêmicas, um alento: Dariomar garante
que o recurso, algo em torno de R$ 5 milhões está na conta esperando a
decisão. Muita gente achava que o recurso tinha sido gasto.

Decisão para o futuro

Em contato com esta coluna, o vice-prefeito e secretário de Educação de
Abaiara, Ângelo Furtado, conhecido como Angim, repudiou o vazamento
de uma conversa reservada, que o coloca de forma prematura na disputa
pela Prefeitura de Abaiara, mais de dois anos antes da eleição municipal.
Angim garante que não disse que seria candidato e sim que, caso houvesse um direcionamento da base do prefeito Afonso Tavares nesse sentido,
estaria a disposição para discutir. O secretário disse que jamais falaria da
questão antes de confirmar com seu grupo e avaliar a aceitação da população. Ângelo foi noticiado por esta coluna como candidato a prefeito de
Abaiara para 2024, depois de informações disseminadas por profissionais
de uma rádio local, que teriam ouvido do próprio Angim. Versões dadas.
Agora é esperar as articulações para 2024.

Professor de “gato”

A sessão da Câmara de Assaré, do dia 24, teve um fato inusitado, para não
dizer estarrecedor. O vereador Zé Filgueira, surpreendeu ao revelar que é
“profissional em fazer gato de energia elétrica”. O vereador admitiu que
praticou o crime em sua residência, no sítio Cercada, na Serra de Santana.
“Na serra, eu sou o campeão dessas coisas. Eu fui vítima lá em casa um
dia. Cortaram (a energia) na sexta-feira. Quando eu cheguei lá em casa,
estava tudo no escuro. Eu disse: ‘é fácil demais’. Subi lá no poste e liguei”,
disse Zé Filgueira, para os colegas no plenário. Ainda durante o pronunciamento, o vereador reclamou da demora da Enel nas religações. A atitude
do parlamentar caracteriza crime de furto e fere o decoro parlamentar. A
presidência da Câmara não se pronunciou sobre o assunto, mas a própria
Enel deve processar o vereador. Que coisa!

Boa intenção

Giovanni responde denúncia e
desafia vereador Janú a provar
H

Divulgação

oras depois do vereador Pedro Januário - Janu (Republicanos) ter publicado
nas redes sociais denúncia
de que o vice-prefeito de
Juazeiro do Norte, Giovanni Sampaio (PSD), estaria
se beneficiando de equipamentos da Prefeitura, o vice-prefeito foi a público responder e desafiar o vereador
a provar as acusações.
No vídeo, Janu cita que
um familiar de Giovanni
estaria ocupando uma das
baias do Parque de Vaquejada Padre Cícero, pertencente
ao Município, usando o ar
condicionado no local para
manter um cavalo, consumo de energia esse que seria pago pelo poder público.
Segundo o vereador, a informação teria sido passada por
um funcionário do local.
Giovanni usou suas redes sociais para rebater a
informação, dizendo não ter
qualquer vínculo com o parque e que jamais autorizou
tais fatos. “Não tenho parentes que têm baia no Parque
de Vaquejada, não autorizei
baias em Parque de Vaquejada, até porque isso vem
desde a administração passada e eu não tenho muita
ligação com o mundo da Vaquejada”, disse.
O vice-prefeito chamou
atenção para a necessidade da responsabilidade antes de expor as pessoas. “A
fiscalização é, realmente,
prerrogativa de um vereador. Mas tem que ter responsabilidade de não expor

GIOVANNI rebateu Janu e disse que denúncia não tem fundamento

o nome das pessoas sem
ter a certeza”. E disse mais:
“sua fiscalização na questão
da medicação foi, também,
arrogante, quando ameaçou
de prisão um funcionário da
Flamax, que nada tem a ver
com a Prefeitura”.
Durante o vídeo, Giovanni lembrou que foi militar,
como Janú, e o desafiou a
olhar as folhas corridas da
época para ver como foram
as condutas. “Como político, da mesma forma. Nunca doei terreno, nunca pedi
terreno para mim ou para

minha família. Por que acho
que a Prefeitura é uma instituição do povo e não do político”, disse, avaliando que
a citação ao seu nome não
teve o intuito de investigar,
mas de desgastar politicamente.
Giovanni disse, ainda,
que tinha respostas a todas
acusações. “Vou com você
na hora que me chamar
para perguntar qual a autorização que dei. A gente tem
que ter mais responsabilidade. Faço política, como dizia
o senador Marcos Freire:

Leia rápido

78 COMISSIONADOS

O prefeito de Potengi, Edson Veriato, anunciou nas suas redes sociais um
projeto que, teoricamente, vai beneficiar os agricultores do Município. Digo
teoricamente, porque no vídeo que o gestor faz ao lado secretário de Agricultura, Osvaldo Castro, não se fala quais benefícios seriam esses. Os dois
fizeram o anúncio direto do plenário da Câmara, onde tinham acabado de
protocolar o projeto “Colheita Garantida”, na sessão do dia 28. Pelo vídeo
não se sabe se a garantia será financeira ou por meio de assistência técnica como, inclusive, sugere o prefeito. Veriato fala em “atender a populaA criação de cargos na
ção na parte da debulha”, o que deixa a entender que será um auxílio com
equipamento após a colheita. A expectativa é que, no projeto, os objetivos Câmara Municipal de Juestejam melhor colocados para que os vereadores decidam com clareza. azeiro do Norte entrou na
Não resta dúvidas da boa intenção.
mira do Ministério Público

Apadrinhados na Câmara de
Juazeiro entram na mira do MP

CRISE NO LEGISLATIVO

A Câmara de Milagres foi sacudida na última semana, mais
especificamente na sessão do dia 29, por uma denúncia da
vereadora Michelyane Braga. Ela acusa o Poder, ao qual faz
parte, de falta de transparência. A motivação para o ataque
seria a ausência de prestação de contas e omissão na resposta
de ofícios. A vereadora foi dura ao ameaçar recorrer ao Judiciário
e ao Ministério Público, caso a Lei Orgânica continuasse sendo
descumprida. Não disse que lei estava sendo descumprida
pela Casa, mas na mesma sessão aprovou o Projeto de Lei que
institui, no âmbito do Município, o “Abril Azul” como forma de
conscientizar sobre o espectro autista. Apesar de aprovado, a
vereadora parece temer que sua lei caia no esquecimento. Se
a motivação for essa, é bom lembrar que o papel da Câmara é
aprovar as leis, não as fazer cumprir.

Enquanto isso...
... A crise no Legislativo de Milagres acabou pousando no colo do seu
presidente, vereador Geraldo Netto que, claro, negou a omissão e falta
de transparência. E foi mais longe ao sugerir que a vereadora não sabe
buscar fontes de informação. Ao Portal OKariri, Geraldo foi convincente:
as prestações de contas estão no TCE e no Portal da Transparência.
... Na mesma resposta, Geraldo observou que os ofícios enviados, cumprem prazo regimental para as respostas. Para aumentar a crise, o presidente informou que a vereadora tem se recusado a receber ofícios com
respostas da Câmara. Ou seja, sugeriu que a parlamentar trabalha para
criar crises. Na verdade, na Câmara, as palavras da vereadora passaram
ao vento.
... Longe da crise no Legislativo, o prefeito de Milagres, Cícero Figueiredo,
foi a Fortaleza e anunciou uma excelente notícia: o Município terá iniciada a construção de uma estação de tratamento de esgoto. É o primeiro
passo para o saneamento. O Governo do Estado se comprometeu em
desapropriar uma área para iniciar a construção.
... Bem articulado politicamente, junto ao Governo do Estado, o prefeito
Figueiredo também tem mantido uma boa relação com a Câmara. Talvez,
por isso, tenha se recusado a comentar a crise no Legislativo. Respeitou a
independência dos poderes. Figueiredo conseguiu eleger cinco dos 11 vereadores, mas com habilidade conseguiu construir maioria na Casa.

sem ódio, mas também sem
medo”, disse. De acordo
com Giovanni, mesmo sem
seu conhecimento, a denúncia será apurada e, se houver fundamento, os valores
cobrados na fatura da conta
de energia terão que ser devolvidos à Prefeitura.
Em áudios vazados em
grupo de whatssap um homem afirma que as baias são
ocupadas por pessoas físicas,
que pagam para manter seus
animais no local. Seria uma
espécie de permissão com
pagamento semestral.

Divulgação

do Ceará (MPCE). Na semana passada, o promotor de
Justiça André Barroso, da
15ª Promotoria de Justiça do
MPCE no município juazeirense, oficiou o presidente da
Câmara, William Bazílio (Bilinha, do PSB), para que ele
esclareça sobre os cargos comissionados criados na últi- MP oficiou o presidente Bilinha para que ele esclareça a criação dos cargos
ma sessão de 2021. A ação do
pal”, diz o MPCE.
órgão foi tomada após publi- Juazeiro do Norte.
As novas funções aucação de reportagem no JorAo Jornal do Cariri,
nal do Cariri, dando conta de mentam cerca de R$ 1,8 o presidente da Câmara,
93 nomeações de servidores milhão em despesas anuais William Bazílio, reiterou
no legislativo juazeirense para o Poder Legislativo. Os que os cargos foram criados
novos servidores recebem por todos os vereadores e,
desde o início de 2022.
Dos 93 novos cargos, 78 entre R$ 1.250 a R$ 3.500 como são de livre nomeasão ocupados por pessoas mensalmente. Atualmente, ção, cabe a ele apenas acatar
apadrinhadas pelos verea- a Câmara conta com 263 as indicações. Ele afirmou,
dores, já que são de livre no- servidores e possui uma fo- ainda, que o servidor privameação pelos parlamentares lha de pagamentos de R$ do de liberdade já havia sido
para o desempenho de fun- 640 mil. No ofício enviado exonerado do quadro de serções de assessoria. Dentre os pelo promotor à direção da vidores do Poder Legislativo.
indicados, estão dirigentes Câmara, o Ministério Públi- Diante dos fatos, o promotor
partidários, ex-vereadores e co pede informações mais de Justiça expediu um ofício
candidatos a vereador der- precisas sobre a necessidade pedindo explicações ao prerotados na eleição passada. de criação dos cargos, com sidente da Câmara. “O ArtiO Jornal do Cariri ainda objetivo de verificar se há, go 37 da Constituição Fededescobriu entre os 78 apa- ou não, legalidade em criar ral dispõe sobre as funções
drinhados um homem sus- novas funções. “Ademais, de confiança para servidores
peito de ter cometido qua- como há muito a Câmara efetivos e para cargos em
tro crimes em três cidades Municipal de Juazeiro do comissão, destinados às atridiferentes. Contra ele, havia Norte não realiza concur- buições de direção, chefia e
um mandado de prisão pre- so público, as circunstân- assessoramento e ocupados
ventiva em processos por cias não deixam claro que a por servidores de carreira.
roubo, na comarca de Crato; criação dos cargos observa a Nesses casos, condições e
apropriação indébita, na co- regra de proporcionalidade percentuais mínimos prevismarca de Brejo Santo; furto em relação aos cargos efeti- tos em lei devem ser obedee estelionato na comarca de vos no Legislativo Munici- cidos”, alerta o MPCE.

Motoristas por aplicativos
promoveram um ato em frente à
Delegacia Regional de Polícia Civil,
em Juazeiro do Norte, pedindo por
mais segurança. A manifestação
foi feita um dia depois de dois
motoristas terem sido encontrados
mortos na zona rural de Barbalha.
O presidente da Associação de
Motoristas por Aplicativo do Cariri,
Jonathan Alves, destacou que os
profissionais trabalham sob medo
constante. “Estamos indo trabalhar
e nossos familiares ligando, pedindo
mensagem. Estamos trabalhando sob
tensão”, disse.
No domingo (3), os corpos foram
encontrados na Chapada do Araripe,
em Barbalha: o barbalhense José
Renato Pereira dos Santos, de 36 anos,
e Francinildo Antonio de Oliveira, de
48 anos, que residia em Aurora. Quatro
pessoas foram presas. Dois homens
ajudaram a Polícia Civil a encontrar os
corpos em mata fechada. Uma mulher
foi ouvida e liberada, medida que
revoltou motoristas. “Hoje, estamos
brigando muito pela Justiça, porque
não adianta a pessoa ser presa e
amanhã ser solta novamente”, criticou
Jonathan Alves.
O Serviço de Atendimento Móvel
de Urgência (Samu 192) no Ceará
registrou mais de seis mil trotes
somente nos três primeiros meses de
2022. É como se a cada dia o órgão
recebesse 66 ligações falsas. O órgão
alertou para o risco dos trotes. Um
deles está disponível em áudio no
site do Jornal do Cariri: uma mulher
solicita o Samu, dizendo que um
familiar estava tendo um infarto. Ao
chegar ao local, uma ambulância com
profissionais que poderiam estar numa
ocorrência real descobrem que tudo
passou de um trote.
Vereador em Assaré, Zé Filgueira,
do PSD, confessou ser um “profissional
em fazer gato de energia elétrica”. As
declarações dele foram dadas em uma
sessão legislativa na qual se discutiu
sobre a atuação da Enel Ceará no
Município. Entre os temas discutidos,
estavam cortes no fornecimento de
energia, situação que o vereador já
havia passado, mas tinha “resolvido”
por meio de ligação clandestina. A
Câmara analisa o caso, que pode
resultar em punição por quebra de
decoro parlamentar.
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Metropolitana

MULHERES são

principais vítimas
da violência sexual

VIOLÊNCIA DIÁRIA

Cariri registra um crime
sexual a cada dois dias
Divulgação

Robson Roque

U

ma pessoa é sexualmente violentada
a cada dois dias no
Cariri. Entre os dias 1º e 31
de março de 2022, 35 crimes
sexuais foram cometidos na
região. Os dados foram coletados pelo Jornal do Cariri, junto à Secretaria de
Segurança Pública e Defesa
Social do Ceará (SSPDS).
As mulheres são o principal
perfil de vítimas, em 71%
das ocorrências, enquanto os homens representam
28% - um caso não teve o
gênero identificado.
Mais da metade (52%)
dos crimes sexuais foram cometidos aos finais de semana, sendo o sábado o dia em
que mais acontecem os delitos, com mais de 38% das
ocorrências contabilizadas
neste dia da semana. Com
relação ao período do dia,
manhã (13 crimes) e tarde

ENTRE os dias 1º e 31 de março, foram cometidos 35 crimes sexuais no Cariri

(8) reúnem a maior quantidade de registros, com 21
vítimas, enquanto noite (7)

e madrugada (9) somam 16
casos. Em nota enviada ao
Jornal do Cariri, a SSPDS

destacou que a região do
Cariri “registrou uma queda de 39,7% no número de

crimes sexuais no primeiro
bimestre de 2022, em comparação ao mesmo período
do ano passado”. Ao todo, as
29 cidades caririenses contabilizaram 274 ocorrências
como esta.
Coordenador da Patrulha Maria da Penha em Juazeiro do Norte, Fernando
Félix destaca que os crimes
sexuais são uma das práticas
que o órgão de defesa social atende na maior cidade
do Cariri. “São os crimes
mais abomináveis, porque
ele mexe com a dignidade,
o psicológico e a moral da
mulher”, avalia Fernando.
Ele ainda acredita que, devido a essas consequências,
muitas mulheres sentem
receio de denunciar os agressores. “Esse tipo de crime
é um crime que, muita das
vezes, é sutil, que acontece
entre quatro paredes e que
a mulher, muitas vezes, não
tem a coragem suficiente de

denunciar”, diz ele sobre o
contexto doméstico tipificado pela Lei Maria da Penha.
Recentemente instalada
em Crato, a Patrulha Maria
da Penha tem sido acionada
para casos de violência doméstica e não recebeu solicitação para crimes sexuais.
Entretanto, o secretário de
Segurança Pública cratense,
coronel Jarbas Freira, intensifica as ações para reforçar
os atendimentos desenvolvidos pela Patrulha. “Tem sido
um equipamento muito importante para complementar o sistema de proteção à
mulher vítima da violência.
Por isso que nós queremos
que ele se aperfeiçoe cada
dia mais, e já estamos, inclusive, projetando um
novo treinamento de novos
agentes da segurança pública municipal, para fazerem parte dessa equipe que
forma a Patrulha Maria da
Penha”, detalha o coronel.

LGBTQIA+

Encontro discute direitos de população em privação de liberdade
Joaquim Júnior
Dados da Secretaria de
Administração Penitenciária
(SAP) apontam que as unidades prisionais do Cariri
possuem sete pessoas LGBTQIA+ em regime interno.
Destas, cinco estão na Penitenciária Industrial Regional do Cariri (Pirc). Tanto
no equipamento como em
outros do Ceará, há espaços
reservados para garantir a
integridade dessa população.
Diante da realidade enfrentada, o direito à saúde e cidadania de pessoas LGBTQIA+
em privação de liberdade foi
tema de seminário estadual, realizado pelo Ministério
Público do Estado do Ceará
(MPCE).
Elder Ximenes, promotor de Justiça que coordena
o Centro de Apoio Operacio-

nal da Cidadania (Caocidadania), destacou a existência
da Cartilha “O Ministério
Público e a Igualdade de
Direitos para LGBTI”, que
deve ser atualizada com participação do Grupo de Trabalho que organizou o evento. Por sua vez, o promotor
de Justiça Hugo Porto citou
que o processo de transformação social é primordial.
“Este é um dia de troca de
saberes para a nossa evolução enquanto ser humano.
Viva da forma que quer e em
voz alta”, disse, parafraseando o escritor Émile Zola.
A titular da Secretaria da
Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS), Socorro
França, afirma que grupos de
trabalho como esse são fundamentais para um atendimento integral e integrado às

Reprodução/Internet

AÇÕES devem prevenir e combater a violência contra pessoas LGBTQI+

populações vulneráveis. “Políticas públicas são muito mais
assertivas quando pensadas
e executadas por diversos
entes. E é isso que o GT tem
construído para o sistema prisional. Precisamos pensar em
ações efetivas que mudem a
realidade da população LGBTQI+ dentro das unidades
prisionais”, enfatiza.
De acordo com Narciso
Júnior, coordenador de Políticas Públicas para LGBT da
SPS, estas ações vêm sendo
pensadas, desde o ano passado, dentro do GT para prevenir e combater a violência
contra pessoas LGBTQIA+
em privação de liberdade e
articular um atendimento integrado entre os sistemas de
Justiça, Administração Penitenciária e as políticas públicas de Saúde, Assistência
Social e Direitos Humanos.

GREVE

Servidores do INSS pedem melhorias trabalhistas

Em greve desde 23 de
março, os servidores do Instituto Nacional do Seguro
Social (INSS) reivindicam
recomposição salarial, melhoria no plano de carreira
e realização de concurso
para contratar novos profissionais. No Cariri, onde
a paralisação das atividades
também foi decretada, eles
aguardam as negociações,
que acontecem a nível nacional. Na última sexta, por
exemplo, servidores realizaram manifestação em frente
à sede da Previdência Social, no Centro de Juazeiro
do Norte.
Deborah Maria Vidal,
diretora do Sindicato dos
Servidores Públicos Federais da Saúde, Trabalho e

Previdência do Estado do
Ceará (Sinprece), relata
que, atualmente, está mantido o funcionamento legal
de 30% das atividades, com
alguns funcionários atuando de forma presencial e,
outros, por meio remoto. “O
INSS é um órgão de suma
importância para a sociedade, com reflexos econômico
e social, ao realizar a distribuição de renda por meio
da concessão dos benefícios
previdenciário, impactando diretamente na vida das
pessoas e na economia dos
municípios
brasileiros”,
pontua.
Ela explica que a decisão
pela greve foi tomada após
anos tentando dialogar com
o Governo, sem que tives-

se êxito. Outros pontos incluem sucateamento, sobrecarga de trabalho devido ao
número reduzido de servidores e ausência de reajuste
salarial desde o ano de 2017.
“Os servidores não tiveram
alternativa, a não ser fazer
greve e lutar por concurso
público, recomposição salarial dos últimos três anos
sem reajuste, carreira do
seguro social, rediscussão
das metas e processo de trabalho”, enfatiza, ao destacar
que o Instituto possui obsoletos, com mais de 15 anos
de uso, com internet lenta e
baixa velocidade.
Débora cita, ainda, que
existem quase três milhões
de benefícios represados e
vacância de 23 mil vagas

gov.br

RECOMPOSIÇÃO salarial e concurso público estão entre as reivindicações

para a carreira do seguro
social, sobrecarregando os
servidores que ficaram na
ativa. “Os segurados não
entram na agência sem
agendamento, pois não tem
servidor para atender, os estagiários e terceirizados que
dão sustentação ao atendimento, mas não podem
acessar sistemas necessários para um bom atendimento, pois os servidores da
casa foram desviados para
análise e teletrabalho, arcando com despesas e riscos
de clonagem de certificados
digitais”, completa, citando
ter ocorrido casos similares
nas últimas denúncias de
fraude. “Não há nenhuma
garantia para os servidores
no teletrabalho”, finaliza.
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Metropolitana

VEREADOR apresentará novas
denúncias contra a Idab na Câmara

IRREGULARIDADES

Vereador promete apresentar novas
provas contra o Idab nesta terça-feira
Divulgação

O

Ministério Público
do Ceará fecha o cerco contra o Instituto
Diva Alves do Brasil (Idab),
Organização Social que
mensalmente recebe recursos da Prefeitura de Juazeiro
do Norte para administrar o
Hospital e Maternidade São
Lucas e a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) do
bairro Limoeiro. O MP obteve reforço da Controladoria
Geral da União (CGU), que
também passou a verificar
indícios de irregularidades
na aplicação dos valores recebidos pelo instituto. Denúncias enviadas pela Câmara de Vereadores foram
discutidas entre os promotores de Justiça André Barroso
e Alessandra Magda Ribeiro.
“Na oportunidade, foram discutidas falhas verificadas na disponibilização,
em transparência ativa, de
informações mínimas necessárias ao controle social
da parceria firmada entre
a Prefeitura de Juazeiro do
Norte e o Idab, entre outros pontos”, afirma o MP.
Os promotores receberam
uma série de documentos,
a partir de denúncias feitas
pelos vereadores Janu, do

NOVAS provas serão entregues ao Ministério Público na próxima semana

Republicanos, e Nivaldo Cabral, do PTB. “Os documentos, dentre outros aspectos,
davam conta da ausência
de fornecimento, à Câmara Municipal, de cópia dos
relatórios de prestação de
contas do contrato de gestão
firmado entre o Idab e a Secretaria Municipal de Saúde”, acrescenta o MP.

Ao Jornal do Cariri, os
dois parlamentares disseram
ter encontrado uma série
de irregularidades nas prestações de contas do último
trimestre de 2021. Os novos
indícios foram apresentados
verbalmente pelos parlamentares junto aos promotores e
serão protocolados em forma
de documentos esta sema-

na.“Eu dei um apanhado do
que já tinha até o momento.
Foi falado verbalmente da
nova prestação de contas,
das supostas irregularidades
que conseguimos analisar.
Na próxima semana, vamos
repassar ao Ministério Público e protocolar essas novas
supostas irregularidades já
constatadas na prestação de

contas de outubro, novembro
e dezembro do ano passado.
Vimos que já tem algumas
coisas que entram bem em
contradição e que nos chamam a atenção como irregularidades”, considera Janu.
O parlamentar preferiu não antecipar as informações, mas promete apresentá-las durante a sessão
legislativa desta terça-feira
(5). Contudo, afirmou que o
que será apresentado é “coisa grande” e “vergonhosa”.
“Sabemos que [o caso] está
em boas mãos. Sabemos que
depois das provas novas que
vamos apresentar e das antigas, quando eles [promotores] juntarem, em conjunto
com a CGU e a Casa Legislativa, vamos chegar ao melhor
para Juazeiro do Norte, que
é a saída da Idab de Juazeiro
do Norte. E que venha outra para realmente tomar de
conta da Saúde de uma maneira limpa, que mostre para
a sociedade de portas abertas
o que acontece com o dinheiro público de Juazeiro do
Norte”, conclui Janu.

Secretaria de Saúde

Em nota enviada ao Jornal do Cariri, a secretaria de
Saúde de Juazeiro do Norte

destacou algumas medidas
tomadas para sanar a situação. Entre elas, estão a
efetivação de cláusulas contratuais e o controle sobre o
repasse de recursos do Município para o Idab. Conforme a nota, o repasse é feito
“tendo como referência o que
fora atestado pela Comissão
de Avaliação do Contrato de
Gestão”. Desse modo, segue
a Secretaria, “são dadas as
recomendações de que os
repasses sejam feitos a partir
da avaliação dessa comissão
que, por sua vez, acompanha
a execução das despesas do
recurso pactuado nos referidos contratos de gestão”.
A gestão municipal também afirma que já foram retidos R$ 1 milhão em repasses para gestão do Hospital
São Lucas e outros R$ 800
mil para a administração
da UPA, diante de inconsistências contratuais. “Há,
em andamento, três procedimentos administrativos
internos abertos, dos quais
com o fechamento do referente à execução de contas
de novembro e dezembro,
ter-se-á um levantamento
da execução dos serviços
prestados em 2021”, finaliza
a Secretaria de Saúde.
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Cultura

COMUNIDADE artística
cobra reativação de teatros

PORTAS FECHADAS

Artistas discutem sobre
situação de teatros inoperantes
Joaquim Júnior

A

comunidade artística do Cariri, e de
todo Ceará, aderiu
ao movimento “Cadê o teatro que tava aqui?”, que
questiona o porquê de equipamentos, instalados em várias cidades, estarem com as
portas fechadas. A iniciativa
surgiu como um protesto do
Fórum Cearense de Teatro,
movimento organizado dos
trabalhadores de teatro do
estado do Ceará, que possui
representações em todos os
municípios.
Edceu Barbosa, ator que
integra a Casa Ninho, explica que os artistas identificaram teatros que estão
inoperantes, seja recentemente ou desde antes da
pandemia. Em Crato, por
exemplo, ele cita a identificação de espaços como o
Teatro Municipal Salviano
Arraes Saraiva, fechado há
décadas. “Houve uma tentativa de reforma, mas ela não
vingou”, conta. O Teatro
Raquel de Queiroz, adquirido pelo Governo do Estado
há cerca de dois anos, também está inoperante. “Ainda não nos foi apresentado

um plano de gestão e uma
reforma para que o teatro
volte a funcionar”.
O ator conta que o movimento ecoou nas redes sociais e que o Fórum segue nas
tentativas de dialogar com
gestões públicas, municipais
e estadual, para solucionar
a falta de ações no campo
das políticas públicas para
as artes. Edceu destaca haver precariedade de cachês
e de programações e que,
hoje, apesar do movimento
de reabertura dos serviços
após as paralisações, ainda
usam a pandemia como “desculpa” para limitações nas
gestões.
Lucivania Lima, integrante do Coletivo Atuantes
em Cena, que atua como
produtora, encenadora e
atriz, conta que o movimento “Cadê o teatro que tava
aqui?” faz alusão ao Dia
Mundial do Teatro, comemorado em 27 de março. “A
ideia era a classe artística
se organizar para fazer um
levantamento, bem como
publicizar imagens dos
espaços teatrais existentes
no nosso estado, com pouca ou nenhuma operância”,
comenta, ao dizer que o ato

Hélio Filho

CLASSE destaca equipamentos em Crato, Juazeiro e Barbalha

objetivava lembrar que um
lugar é menos vivo sem a diversidade de poéticas e práticas teatrais.
Além do Teatro Municipal Marquise Branca, em
Juazeiro do Norte, não estar sendo utilizado da forma como deveria, Lucivania
destaca a problemática da
mudança do Centro Cultural do Banco do Nordeste da
cidade. Ela menciona, ainda, o Cine Teatro Neroly Fil-

gueiras, em Barbalha, além
de espaços que poderiam
ser utilizados com programações artísticas, como os
Centros Educacionais Unificados (CEUs), o auditório
do Memorial Padre Cícero e
espaços em outros municípios da região.
De acordo com o secretário de Cultura do Crato,
Amadeu de Freitas, por
não atender aos requisitos
técnicos de segurança, o

Teatro Municipal do Crato
Salviano Arraes Saraiva foi
fechado em 2014. Em 2018,
o Prefeito Zé Ailton determinou a elaboração de projeto para resolver problemas
estruturais, com recursos
provenientes de Emenda
Parlamentar, no valor de R$
250 mil. O projeto foi licitado, porém não apareceram
empresas interessadas. Nesse momento, o projeto passa
por reformulação para pu-

blicação de novo edital de
licitação. Diante do surgimento de novos problemas,
a Secretaria de Cultura observou a necessidade de outro projeto para concluir a
reforma do prédio. A gestão
municipal estima que este
ano será iniciada a reforma
e adquiridos os equipamentos para reabrir o teatro até
o próximo ano.
O secretário de Cultura e
Turismo de Barbalha, Isaac
Luna, conta que as atividades foram restritas durante
a pandemia. No decorrer
da liberação das atividades
através dos decretos, o uso
foi retomado tanto no Cine
Teatro Neroly como no teatro do parque. Como exemplo, ele cita terem cedido o
espaço do primeiro espaço
para o Festival Louco em
Cena, assim como parcerias com as escolas para utilização dos equipamentos
como formação na área das
artes cênicas. Além disso, há
diálogo com o Theatro José
de Alencar para que, além de
espetáculos, sejam importadas atividades normativas
para os teatros. Parcerias
com grupos locais também
estão sendo estudadas.
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FUTEBOL

Times se preparam rumo
à Série B do Cearense

T

rês times do Cariri
disputarão a 1ª fase
da Série B do Campeonato Cearense, que iniciará
no dia 8 de maio, com data
prevista para a final em 7
de agosto. De acordo com a
tabela divulgada pela Federação Cearense de Futebol
(FCF), ao todo dez clubes
disputarão a primeira fase
da competição, entre eles
Barbalha, Guarani de Juazeiro e Cariri.
De acordo com o presidente do Barbalha, José
Airton Silva, até o dia 12 de
abril o elenco estará completo, pois alguns jogadores
ainda estão disputando as
últimas partidas dos campeonatos regionais. “As perspectivas são boas porque
o time, a diretoria, a gente
trabalhou extra campo para
conseguir parcerias e viabilizar recursos, para que
possamos formar um time
forte e competitivo”. Dia 08

de maio, acontece a estreia
do time contra o Tiradentes,
em Fortaleza.
Enquanto isso, o Guarani
de Juazeiro enfrenta alguns
problemas internos para só
então definir a equipe. “Nós
estamos nos preparando para
quitar as dívidas do clube,
que estão impedindo o time
de participar do campeonato. Tem dívidas anteriores
que não foram cumpridas. O
clube está impedido judicialmente. Hoje, o foco, praticamente, está nessa solução de
problemas”, explicou Marciano Ferreira, atual presidente
do Leão do Mercado.
A nova diretoria executiva do Guarani tomou posse
no último dia 14 de março. O
presidente, entretanto, disse
que foi apenas eleito para
este cargo, mas ainda aguarda a posse de fato. A respeito da composição da equipe,
Marciano avalia: “não dá
pra falar de treinador ainda,

Divulgação

BARBALHA, Guarani e Cariri disputarão o campeonato

não dá pra falar de comissão
técnica, não dá pra falar de
elenco, não dá pra falar de
jogadores, não dá pra falar de apresentação, não dá

pra falar de muita coisa por
enquanto. A gente já apresentou apenas o gerente de
futebol, que é uma pessoa
de confiança e está correndo

atrás também de resolver esses problemas junto comigo,
buscando apoio de parceiros
para que a gente possa sanar
isso o mais rápido possível e

começar de fato o planejamento da Série B”, explica
Marciano.
O Cariri Futebol Clube,
segundo o técnico Washington Luiz, está com vinte jogadores apalavrados, porém
a divulgação oficial para a
imprensa só será feita após
a assinatura do contrato. Segundo Washington, “existe
a tendência de mais cinco
contratações durante essa
semana. E aí a nossa apresentação será no próximo
sábado. Obviamente que
nessa apresentação não vão
estar todos os atletas, ainda
porque muitos estão em atividade”. O técnico avalia que
as perspectivas são boas. “Esses dois momentos são muito
importantes, tanto de preparação quanto de montagem
de equipe. Vamos continuar
nesse processo essa semana e
esperar ter êxito nas contratações que nós estamos pretendendo”, concluiu.

UNIMED CARIRI

n SEGURANÇA ELETRÔNICA
n PORTARIA

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.

n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Peça já seu orçamento sem compromisso

PNEUS CANTEIROS EIRELI
CNPJ 01.739.141/0004-36

MA CHERIE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
CNPJ 21.598.613/0001-42

Torna público que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente de
Juazeiro do Norte – AMAJU, a renovação da Licença de Operação
nº 79/2022 – AMAJU/DILAM, com validade de 23/03/2024, para
Comércio e serviços, outros empreendimentos comerciais ou
prestação de serviço (sob código 09.04), na cidade de Juazeiro do
Norte, na Rua Noemia Cruz Landim – 55, Bairro Santa Tereza. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da AMAJU.

Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente
de Juazeiro do Norte - AMAJU a LICENÇA DE INSTALÇÃO
para INDUSTRIA DE CONFECÇÕES na cidade de Juazeiro do
Norte na RUA PEDRO CARVALHO ESQUINA COM RUA ARY
CRUZ, S/N, AEROPORTO. Foi determinado o cumprimento
das exigências contidas nas Normas e Instruções de
fls. 48
Licenciamento da AMAJU.

Torna público que Recebeu da Autarquia Municipal de Meio
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Regularização da
Licença de Operação N° 74/2022 – AMAJU/DILAM embasada no
Parecer Técnico N° 71/2022 - AMAJU/DILAM, para a Atividade
de Comércio e Serviços (Sob Código 09.04), localizada na Rua
Horácio Campelo, Nº 544 Bairro Limoeiro, município de Juazeiro
do Norte - CE. Com validade de 03 Anos. Foi determinado o
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções
de Licenciamento da AMAJU.

Rua Maria Marcionilia Pessoa Silva, 800, Lagoa Seca - CEP 63046-550, Fone: (88) 3571-8218, Juazeiro do
Norte-CE - E-mail: juazeiro.2civel@tjce.jus.brJuazeiro do Norte

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS)
Processo nº:
Apensos:
Classe:
Assunto:
Opoente:
:
Valor da Causa:

0055759-27.2021.8.06.0112
Processos Apensos << Informação indisponível >>
Usucapião
Constituição
Irivania Borges da Silva e outro
R$ 40.000,00

O Dr. Francisco José Mazza Siqueira, Juiz de Direito 2ª Vara Cível da

J J METAL MECANICA SERVICOS DE TORNEARIA LTDA – ME
CNPJ 09.237.516/0001-29
Torna pública que requereu à Autarquia de Meio Ambiente
de Juazeiro do Norte – AMAJU a Regularização de Licença
de Operação para Fabricação de máquinas para a indústria
metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta
na cidade de Juazeiro do Norte, com sede e domicílio na Rua
Antônio Pinheiro Landim, Nº 26, bairro Parque Antônio Vieira.
Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas
Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

Comarca de Juazeiro do Norte/CE, por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente
EDITAL DE CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte de Irivania
Borges da Silva, foi proposta uma ação de Usucapião, , tendo por objeto: “Um imóvel,
localizado no bairro Frei Damião (Loteamento Cicerópolis), quadra 6C, lote 04, na Rua
Antônio Saraiva Landim, Nº 344, Juazeiro do Norte/CE. Confrontantes: Ao Norte: Rua
Antonio Saraiva Landim; Ao Sul: Lote 12, Quadra 6C; Ao Oeste: Casa 340; Ao Leste: Casa
348.”. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do qual ficam CITADOS OS
RÉUS EM LUGAR INCERTO e TERCEIROS EVENTUAIS INTERESSADOS, com a
advertência de que, não havendo contestação, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados
pela parte autora na petição inicial, assim como será nomeado Curador Especial. CUMPRA-

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 002/2022
O SEST – Serviço Social do Transporte torna público que a concorrência
nº 002/2022, cujo objeto é a contratação de empresa especializada
no fornecimento de material para limpeza de piscinas, para atender à
demanda do SEST SENAT – Unidade B nº 91 – Crato/CE, foi REVOGADA
em virtude da impossibilidade de utilização das piscinas por conta
de desabamento parcial do revestimento cerâmico, inviabilizando o
prosseguimento do certame até que ocorra a obra de reforma.
Wid Wiron Silva Leite
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SE, na forma e sob as penas da lei.
Juazeiro do Norte/CE, 20 de janeiro de 2022.
Francisco José Mazza Siqueira
Juiz

original, assinado digitalmente por FRANCISCO JOSE MAZZA SIQUEIRA, liberado nos autos em 21/01/2022 às 08:33 .
sse o site https://esaj.tjce.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do, informe o processo 0055759-27.2021.8.06.0112 e código A5D583B.
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