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FESTIVAL DE CORRUPÇÃO

Idab paga 50 plantões/mês a 
médica e R$ 9,6 mil a Uber

De posse da prestação de contas do Instituto Diva 
Alves do Brasil (Idab), referente ao último trimestre de 
2021, o vereador de Juazeiro do Norte, Pedro Januário 
(Janu, Republicanos), apresenta duas novas denúncias 
contra a Organização Social (OS) que administra o 
Hospital e Maternidade São Lucas e a Unidade de 
Pronto-Atendimento (UPA) do bairro Limoeiro. Com 
base em documentos, Janu afirma que um motorista de 

aplicativo recebeu R$ 9.650,00, no mês de novembro, 
referente ao serviço de transporte para o Hospital São 
Lucas; enquanto uma médica assumiu 50 plantões - de 
12 horas cada – no mês de dezembro, cujo salário foi 
R$ 65.501,21. A soma da carga horária mensal chega a 
25 dias ininterruptos de trabalho. As novas denúncias 
serão apresentadas na sessão desta terça-feira (12), na 
Câmara de Juazeiro. POLÍTICA | PÁG. 3   
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Sete municípios do 
Cariri alcançaram 
60% de aplicação 
da dose de reforço
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JUAZEIRO

Ministério da Saúde 
aponta fraude em 
gastos com a 
covid em 2020
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Olhando para o futuro, pisando 
firme no presente, o Governo do Ce-
ará anunciou a liberação de recursos 
financeiros a serem empregados no 
acesso à comunidade onde Patativa 
do Assaré deixou raiz. Uma clara 
intenção de política desenvolvimen-
tista pela via do turismo. O poeta 
popular, consagrado e imortal, ‘’pa-
tativando’’ os sertões de poesia, além 
da cultura, reúne forças para mover 
a roda da economia de uma região. 
Se este mesmo olhar visionário alar-

gar o foco, a partir de Assaré, enxer-
gará o Distrito de Itaguá, em Cam-
pos Sales. 

Uma comunidade secular, plena 
de tradições culturais ainda vivas, 
com igrejinha no alto, estaqueando 
os céus, na qual se conserva, defini-
tiva e eternamente, os restos mortais 
da heroína nacional Bárbara Pereira 
de Alencar. A mão indutora do Es-
tado pode alicerçar o turismo, não 
só histórico e cultural, mas também 
o ecológico do Cariri Oeste, a par-
tir desta comunidade rural, entre 
colinas, com seus sítios geológicos, 
Boqueirão e adjacências, ressudan-
do vestígios de povos originários. 
Bárbara de Alencar, heroína da In-
surreição de 1817, primeira republi-
cana brasileira, mãe e avó de figuras 
imortais da história e da literatura 
nacionais, morreu aos 72 anos, em 
1832, nos limites do Piauí com o Ce-

ará, onde se refugia-ra da revolução 
do monarquista Pinto Madeira. 

A casa, testemunho de seus últi-
mos suspiros, ainda resiste ao tem-
po, convidando a ensinamentos 
intergeracionais, a fim de que um 
povo não pague caro por ignorar sua 
história. Se nasceu em Exu-PE em 
1760, sua vida política, econômica e 
cultural se deu no Crato; viveu ati-
vamente no Cariri, muito à frente 
de seu tempo. E foi enterrada como 
mulher poderosa que era, na igreja 
mais próxima. Lá ela está, concreta 
e simbolicamente, vertendo energia 
de potencial exploração turística. 
Uma decisiva ação política estatal, 
além de evitar o memoricídio, faria 
emergir e usinar na cabeça das ge-
rações vindouras a história passada, 
abrindo ainda caminhos para o de-
senvolvimento da economia pela via 
da cultura no Cariri Oeste. 

MESMO vacinada, prefiro continuar usando a 
máscara quando venho ao comércio, porque 
não conheço as outras pessoas e não sei se 
elas estão se cuidando.  MARIA LAÍS - ESTUDANTE 

“ “

Opinião

CARTA
Os altos índices nos registros de crimes 
sexuais no Cariri amendrontam. A cada 
dois diz, um registro. Aonde chegaremos? 
De que forma isso será mudado? Até 
quando viveremos com medo? São 
questionamentos que necessitam de 
respostas e, acima de tudo, de ações.
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

BÁRBARA DE ALENCAR E BÁRBARA DE ALENCAR E 
A ECONOMIA NO CARIRIA ECONOMIA NO CARIRI

A série de denúncias con-
tra o Instituto Diva Alves do 
Brasil (Idab), Organização 
Social responsável por admi-
nistrar o Hospital e Mater-
nidade São Lucas e a Unida-
de de Pronto-Atendimento 
(UPA) do bairro Limoeiro, 
em Juazeiro do Norte, está 
longe de chegar ao fim. A po-
pulação, principal prejudica-
da com todas as irregulari-
dades denunciadas, aguarda 
o momento em que o Idab 
deixe de gerir equipamentos 
públicos no Município.

O vereador Pedro Januá-
rio (Janu, do Republicanos) 
questiona o porquê do Idab, 
depois de tanta denúncia, 

permanecer atuando no Mu-
nicípio. Por qual motivo ela 
ainda não foi substituída, 
mesmo após o festival de de-
núncias que mostram o des-
caso na prestação de serviços 
à população? Para comple-
tar, as acusações do vereador 
Janu, agora, recaem sobre a 
gestão Glêdson Bezerra (Po-
demos), acusada de benefi-
ciar parentes do prefeito com 
a permanência do Instituto 
em Juazeiro. 

O vereador, em posse da 
prestação de contas do últi-
mo trimestre de 2021 sobre a 
gestão dos dois equipamen-
tos de saúde, também ques-
tionou a destinação de altos 

valores a pagamento de um 
motorista por aplicativo, que 
segue recebendo cerca de R$ 
10 mil mensais para realizar 
corridas dentro do Municí-
pio. Em outra nova denún-
cia, o parlamentar estranhou 
que uma médica tenha reali-
zado 50 plantões de 12h em 
apenas um único mês.

Por sua vez, o prefeito 
Glêdson disse compreender 
o papel fiscalizador de Janu, 
cobrou respeito do parlamen-
tar pela forma como as coisas 
são abordadas e reiterou o 
combate à corrupção em Ju-
azeiro. Mencionou cortes no 
repasse de recursos ao Idab e 
ressaltou fazer parte de uma 

família de servidores públi-
cos, assim como ele, o que 
justificaria continuarem tra-
balhando no poder público.

Enquanto a OS continua è 
frente dos dois equipamen-
tos públicos, são corriquei-
ras as reclamações quanto 
ao serviço prestado nas duas 
unidades de saúde. O Mi-
nistério Público do Ceará já 
foi acionado para apurar as 
denúncias contra o Idab. O 
órgão conta, inclusive, com 
o apoio técnico da Contro-
ladoria Geral da União para 
averiguar as denúncias junto 
aos vereadores. O cerco está 
se fechando contra o Institu-
to Diva Alves do Brasil. 

FESTIVAL  DE  CORRUPÇÃO  NO  IDAB

Luiz Carlos Diógenes
DIRETOR DO SINTAF CARIRI, 
DOUTOR EM DIREITO 
CONSTITUCIONAL

Em posse da prestação 
de contas do último 

trimestre de 2021, 
sobre a gestão dos dois 
equipamentos de saúde 

em Juazeiro, vereador 
denunciante questiona 

a destinação de altos 
valores a pagamento 
de um motorista por 
aplicativo, que segue 

recebendo cerca de R$ 
10 mil mensais para 

realizar corridas dentro 
do Município

O HOMEM SEM DEUS
 

“Pois todos pecaram e separados estão da glória de Deus”, (Romanos 3.23). 
É na Bíblia Sagrada que encontramos a real descrição da condição do homem 

sem Deus. Condição essa, bem diferente daquela que muitos pregam, ou acreditam. 
Sim, pois são incontáveis a quantidade de pessoas que se descrevem a si mesmos, 
como justas, bondosas e sem pecado, dizem que Deus não lhes condenará. Porém, 
o quadro das pessoas descritas pela Bíblia é: “Ninguém é justo, nem um sequer. Nin-
guém é sábio, ninguém busca a Deus. Todos se desviaram, todos se tornaram inúteis. 
Ninguém faz o bem, nem um sequer. Sua conversa é repulsiva, como o odor de um 
túmulo aberto; sua língua é cheia de mentiras. Veneno de serpentes goteja de seus lá-
bios. Sua boca é cheia de maldição e amargura. Apressam-se em cometer homicídio; 
por onde passam, deixam destruição e sofrimento. Não sabem onde encontrar paz. 
Não têm o menor temor de Deus, (Romanos 3.10-18).

Assim é a condição humana. Todos são indignos e inúteis diante de Deus, o ho-
mem mais justo ainda é considerado injusto, quando posto na balança de Deus.

Isaías, o profeta se coloca na situação de todos os homens e declara: “Es-
tamos todos impuros por causa de nosso pecado; quando mostramos nos-
sos atos de justiça, não passam de trapos imundos. Como as folhas das árvo-
res, murchamos e caímos, e nossos pecados nos levam embora como o vento. 
Ainda assim, ninguém invoca teu nome nem suplica por tua misericórdia. Por 
isso te afastaste de nós e nos entregaste a nossos pecados”, (Isaías 64.6,7).  
Que triste situação do homem sem Deus. Mas, por que será que apesar de todas essas 
verdades, o homem sem Deus resiste a buscar o socorro divino?

Primeiro, porque ele não quer abandonar o pecado. Isso mesmo, os homens 
vivem tão envolvidos e acostumados com o erro, com a desonestidade e corrup-
ção, com as drogas, com a imoralidade, com o sexo ilícito que não percebem que 
são escravos. Não percebem o quanto estão afrontando o Criador com seus peca-
dos. Mas eles também não querem largar seu estilo de vida. Sabem que Deus os 
confrontará e terão que abandonar e assim evitam o conhecimento do evangelho. 
Muitos até chegam a ouvir a mensagem do evangelho, porém, a exemplo de Felix, 
postergam sua decisão: Alguns dias depois, Félix voltou com sua esposa, Drusila, 
que era judia. Mandou chamar Paulo, e os dois ouviram enquanto ele lhes falava a 
respeito da fé em Cristo Jesus. Quando Paulo passou a falar da justiça divina, do do-
mínio próprio e do dia do juízo que estava por vir, Félix teve medo e disse: “Pode ir, 
por enquanto. Quando for mais conveniente, mandarei chamá-lo outra vez”, (Atos 
24.24,25). Existem muitos que até gostariam de ser cristãos, porém, não acei-
tam a mudança de vida que o evangelho exige. Amam mais o pecado que a Deus. 
Segundo, ele não se dispõe a aceitar as verdades das Escrituras. Infelizmente existem 
nos dias atuais muitos que estão adaptando a mensagem do evangelho ao seu estilo 
de vida, ao invés de se adaptarem às suas verdades. É o homem que deve se enqua-
drar aos princípios estabelecidos na Escritura e não o contrário. É impressionante a 
grande variedade de bíblias que existem hoje. É bíblia para todos os gostos. São tex-
tos distorcidos com o fim de satisfazer o pecado, ignorando, a essência da verdadeira 
e pura mensagem do evangelho. O homem sem Deus despreza o evangelho porque 
não se submete às suas verdades. E quando ouve logo arranja uma desculpa para 
recusar. Quando Paulo pregou o evangelho em Atenas, ele foi massacrado porque 
não ensinava aquilo que eles queriam ouvir. Assim, quando ouviram Paulo falar da 
ressurreição dos mortos, alguns riram com desprezo. Outros, porém, disseram: “Que-
remos ouvir mais sobre isso em outra ocasião”, (Atos 17.32).

O homem sem Deus apresenta muitas desculpas para não aceitar a mensagem 
de Cristo e assim corre gravíssimo perigo de perder sua alma eternamente. Mas a 
boa notícia é que existe salvação para todos, sim. O que fazer, então para ser sal-
vo? Paulo responde da seguinte forma: “se você declarar com sua boca que Jesus é 
Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Pois é 
crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você 
é salvo. Como dizem as Escrituras: “Quem confiar nele jamais será envergonhado. 
Pois “todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo”, (Romanos 10. 9-13). 
 
Deus abençoe!
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Novas acusações con-
tra o Instituto Diva 
Alves do Brasil 

(Idab), Organização Social 
que administra o Hospital 
e Maternidade São Lucas e 
a Unidade de Pronto-Aten-
dimento (UPA) do bairro 
Limoeiro, em Juazeiro do 
Norte, reforçam a série de 
denúncias apresentadas ao 
longo do primeiro ano da 
gestão da OS nos dois equi-
pamentos de saúde do Mu-
nicípio. 

Em posse da prestação 
de contas do Idab, referente 
ao último trimestre de 2021, 
o vereador Pedro Januário 
(Janu, do Republicanos) 
denuncia que um motorista 
de aplicativo (Uber) rece-
beu R$ 9.650,00 – no mês 
de novembro – por pres-
tação de serviço ao Hospital 
São Lucas. O parlamentar 
classifica uma dessas corri-
das como “imoral”, já que, 
segundo ele, o motorista 
recebeu R$ 130 por um 
percurso dentro do próprio 

município, comparando os 
valores com as corridas por 
aplicativos realizadas entre 
Crato e Juazeiro do Norte, 
que não custam esse valor. 

Em outra acusação, 
o parlamentar cita uma 
médica que cumpriu 50 
plantões - de 12 horas cada 
– no mês de dezembro, o 
que para ele configura em 
25 dias de trabalho inin-
terruptos. De acordo com a 
prestação de contas, a pro-
fissional recebeu salário de 
R$ 65.501,21.  A prática, 

para ele, não é habitual ent-
re médicos e, caso fosse efe-
tivamente realizada, pode-
ria ser caracterizada como 
desumana. Ainda de acor-
do com Janu, com base na 
prestação de contas da OS, 
a médica também acumula 
duas funções ilegalmente 
e recebe em duplicidade, 
sendo que recebe menos em 
um dos locais.  As denúnci-
as serão apresentadas nesta 
terça-feira (12), na sessão 
da Câmara de Vereadores 
de Juazeiro do Norte.

Idab paga R$ 9,6 mil a Uber e 
50 plantões mensais a médica

FESTIVAL DE ESCÂNDALOS

AO PROGRAMAR uma visita ao Cariri, sem Camilo, 
Cid tenta mostrar que a oligarquia FG não precisa do 
apoio do ex-governador para ter votos na região. Tem 
dito abertamente que muito antes de Camilo assumir 
por oito anos o Abolição, ele (Cid) governou o Ceará

Rebate
DONIZETE ARRUDA

Quem segura Idab com tantos escândalos
O vereador Pedro Januário (Janu) prepara, para esta terça (12), um novo festival de 
denúncias de corrupção contra a gestão do Idab no Hospital São Lucas e na UPA do 
Limoeiro. A edição do Jornal do Cariri antecipa alguns dos novos escândalos, que farão 
corar o prefeito Glêdson Bezerra. Afinal, durante a campanha eleitoral, assegurou que 
se eleito, poria fim a lama que maculou todas as últimas administrações de Juazeiro 
do Norte. É difícil para o Governo Glêdson Bezerra explicar à população juazeirense 
como um instituto se mantém à frente de equipamentos de saúde cometendo fraudes 
tão grosseiras, como gastar em um único mês, com um único motorista de aplicativo 
do Uber, rodando apenas em Juazeiro do Norte, a quantia de quase R$ 10 mil. É um 
exagero. Em seu pronunciamento, na sessão da Câmara Municipal, o vereador Janu 
dará mais detalhes dessa relação suspeita entre um motorista do Uber e o Idab.

Irregularidades atingem plantões de médicos
Outra grave denúncia de corrupção publicada na edição do Jornal do Cariri, e cujo o autor 
é o vereador Janu, mostra que uma única médica trabalhou ininterruptamente durante 
25 dias de um mês de 31, dando 50 plantões de 12 horas. Faturou mais de R$ 65 mil e 
deve entrar para o livro dos recordes. Conseguiu trabalhar como médica sem dormir, 
sem se alimentar e não adoeceu. É um mistério que a medicina e o Conselho Regional 
Médico(CRM) devem esclarecer como essa profissional obteve esse rendimento. As 
fraudes se multiplicam na administração do Idab. O Ministério Público de Juazeiro do 
Norte já convocou o vereador Janu para que apresentasse todas as provas contra o 
Idab. O prefeito Glêdson Bezerra alega que glosou recursos, não participou das fraudes 
e está limpo nesse festival de corrupção, que se transformou a gestão do Idab.

Glêdson Bezerra cobrado a falar abertamente
O prefeito Glêdson Bezerra tem tangenciado diante das acusações formuladas pelo 
vereador Janu. Defende a nomeação de sua mulher, Sandra, para o cargo de chefe de 
Gabinete. Realmente, não há nenhuma ilegalidade na sua indicação ao posto. Mas, 
moralmente, para quem assumiu a prefeitura de Juazeiro do Norte se comprometendo 
a “quebrar a panela” do nepotismo e da corrupção, a posse de sua companheira não é 
o melhor caminho para o sucesso de uma administração. Não discuto a competência 
dela. Todos que a conhecem são só elogios a sua capacidade. Entretanto, politicamente 
é um erro de Glêdson. Abre o flanco para ser criticado. E tem cometido outros erros: 
tem sido brando ao responder às acusações do vereador Janu às fraudes da Idab. Se 
continuar agindo assim, esse escândalo que já caiu no seu colo, tende a crescer e gerar 
graves crises em seu governo. O melhor caminho para Glêdson Bezerra é ser franco. E 
responder: quem banca a manutenção do Idab em Juazeiro do Norte? Resposta direta. 
Sem fazer isso, ficará sempre a suspeita alimentada que ele- Glêdson Bezerra – é o 
padrinho do Idab.

Cid prepara vinda ao Cariri para ajudar PDT
O senador Cid Gomes está preparando uma série de articulações no Cariri para os 
próximos dias. A volta de Cid a região não estará ligada ao ex-governador Camilo 
Santana. Cid tem feito os contatos com a colaboração do ex-prefeito de Juazeiro do 
Norte, Arnon Bezerra, e do seu sogro, o pré-candidato a deputado estadual Leitão 
Moura. Em Juazeiro, a ex-vereadora Rita Monteiro já foi convidada para discutir o futuro 
o PDT local. Rita acabou não concorrendo à reeleição por esvaziamento no partido 
em 2020. Cid quer levantar o partido depois da saída do empresário Gilmar Bender, 
que hoje é um dos líderes da oposição no Ceará, ao lado do deputado federal e pré-
candidato ao governo, Capitão Wagner. Bender é um dos nomes tanto para ser vice 
do Capitão, quanto candidato ao Senado. Cid está ciente dessas dificuldades no Cariri 
com o avanço de Capitão Wagner, que conseguiu construir oposição aos FG na maioria 
esmagadora dos municípios que compõem a região sul do Estado.

Cid está incomodado com tamanho de Camilo
Ao programar uma visita ao Cariri, sem Camilo, Cid tenta mostrar que a oligarquia FG 
não precisa do apoio do ex-governador para ter votos na região. Tem dito abertamente 
que muito antes de Camilo assumir por oito anos o Abolição, ele (Cid) governou o Ceará 
e garantiu a vitória de Camilo contra Eunício Oliveira, numa complicada campanha, 
lá nos idos de 2014. A estratégia de Cid, agora, é fortalecer novas lideranças no Cariri. 
Está convocando todos os prefeitos aliados para reuniões em Fortaleza. A pauta é a 
sucessão deste ano. Cid quer garantir que seus aliados votem em candidatos próximos 
aos FG. Fez mais: se reaproximou de Arnon Bezerra, derrotado em 2020. E trabalha para 
transformar o deputado Guilherme Landim no futuro presidente da Assembleia, após 
a recondução de Evandro Leitão,  no período 2023-2224. Investe no fortalecimento 
do nome de Landim para se tornar uma alternativa à liderança de Camilo Santana no 
Cariri, mesmo não admitindo isso publicamente. Cid sabe que hoje o prestígio político 
dos FG é muito menor do que a de Camilo Santana no Cariri.  

Fundação de Arnon precisa ser devolvida
Todo amiguinho de Arnon Bezerra, o senador Cid Gomes precisa explicar ao próprio 
Arnon e aos políticos do PDT, porque Alcides Muniz continua no controle da Fundação 
Leandro Bezerra, que é da sua família. Todos que conhecem a história da intervenção na 
Fundação repetem um mesmo mantra: a continuidade dessa dura medida só é possível 
porque os FG não quiseram afastar de fato esse senhor Alcides Muniz do controle da 
entidade. Arnon demonstra muita lealdade aos FG, contudo a reciprocidade não tem 
sido a mesma. Arnon perambula pelos corredores e gabinetes do Poder Judiciário  do 
Ceará. Exibe que a intervenção não pode continuar. Apresenta provas contra o todo 
poderoso Alcides Muniz. Apesar de estar tão próximo a Cid, o senador não escuta Arnon 
Bezerra. Também não o auxilia na conquista de colégios eleitorais para reeleger seu 
filho Pedro Bezerra. Já Arnon, retribui a falta de apoio de Cid, votando no seu sogro em 
Juazeiro do Norte.

A turma dos FG usou o vereador do PDT de Fortaleza, Adail Junior, para atacar a 
governadora Izolda Cela, acusando-a de ter sangue petista.
Os FG querem Roberto Cláudio. Passam o trator para fazer suas vontades. Não importa 
em quem. Vale a máxima de emplacar RC governador.
Mas, Izolda Cela deu uma dura resposta a  agressores. Se mantém firme como 
candidata à reeleição. Não fala, mas trabalha muito.
Presidente regional do MDB, Eunício Oliveira, recepcionou o presidenciável Lula com 
um jantar em sua casa, em Brasília, nesta segunda (11).
Na pauta, além da corrida presidencial, Eunício e Lula discutiram o veto de José 
Guimarães à candidatura de Roberto Cláudio.
Se os irmãos Ciro e Cid Gomes insistirem nessa opção, Guimarães avisa que rompe e 
lança candidatura própria. Eunício OIiveira avisa: se houver rompimento do PT com PDT, 
apóia o nome de Luizianne Lins.
A Rede de Juazeiro do Norte resolveu, literalmente, somar forças na disputa a uma 
vaga à Câmara Federal. Vai ter candidatura coletiva.
Também filiado à Rede, o ex-vereador Cledmilson Vieira preferiu disputar com 
candidatura independente. Em Juazeiro, serão cinco nomes na disputa.
Nome cratense na corrida por uma vaga na Assembleia, o vereador Lucas Brasil acabou 
se filiando ao PCdoB.
Lucas foi com a anuência do PSB, mas, em troca, vai votar no presidente Denis Bezerra, 
que é candidato à reeleição como deputado federal.
Quem esteve no Crato para a procissão de Ramos foi a deputada estadual Fernanda 
Pessoa. Fernanda é apoiada por Aloisio Brasil e Raimundo Filho.
Desculpe a ignorância, prefeito Glêdson Bezerra, quem é o padrinho para manter o Idab 
na administração do Hospital São Lucas e da UPA Limoeiro?

ROBERTO CLÁUDIO PREPARA 
SUA ENTRADA NO CARIRI

 O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, está focado em se viabilizar como 
candidato do PDT para o Governo do Estado. Para tanto, quer ser conhecido no 
Cariri. Resolveu conceder entrevistas de rádio, quando contou toda sua história 

política e realizações à frente da Prefeitura de Fortaleza. Para os aliados no 
Cariri, RC apresentou seu cartão de visitas para preparar a sua vinda à região. 

A entrevista foi por telefone. Sabe que precisa ser lembrado nas pesquisas 
que nortearão a escolha do candidato do PDT, lá em julho. Outro critério que 
pode ser usado na briga pela candidatura. Roberto Cláudio garantiu que está 

pré-candidato e vai tentar até o fim do prazo convencer os aliados dos FG 
da sua viabilidade. Já conseguiu sua primeira vitória. Camilo Santana deixou 

o Abolição sem que estivesse resolvido a definição do candidato do PDT. 
Camilo queria ter lançado o nome da governador Izolda Cela, à reeleição. Não 
conseguiu. Os irmãos Ciro e Cid Gomes não permitiram. Ciente dessa vitória, 

RC está otimista em ser ungido o candidato, no momento certo pelos FG. Até 
isso se concretizar, adotará a humildade. Diz que não desmerece os outros 

pré-candidatos, avaliando como grandes gestores e merecedores da indicação. 
Se refere a Izolda, Evandro Leitão e Mauro Filho. É por educação que faz isso. A 

disputa está polarizada entre RC e a governadora Izolda Cela.

DISSE ME DISSE

Política

Glêdson garante zelo com dinheiro público
PREFEITO REBATE

Primeiro, Glêdson, que 
já foi vereador, disse com-
preender o papel fiscaliza-
dor de Janu, mas cobrou 
respeito do parlamentar 
“pela forma como as coisas 
são abordadas”. O gestor 
juazeirense também reite-
rou combater a corrupção 
no Município. Para funda-
mentar a afirmação, citou 
uma série de ações. Entre 
elas, pagamentos superiores 
a R$ 50 milhões em dívidas, 
manutenção dos pagamen-
tos em dia, que “só foram 
possíveis graças ao zelo com 
o dinheiro público” e redu-

ção de despesas “em relação 
a todos os gastos em compa-
ração com a média histórica 
dos últimos anos”.

Sobre a gestão do Idab, 
o prefeito relembrou cortes 
acima de R$ 1 milhão no re-
passe de recursos à organi-
zação social após auditoria 
nas prestações de contas. 
“Além de eu já ter cortado o 
valor do contrato que era de 
R$ 3,8 milhões e eu baixei 
para R$ 3,2 milhões, ainda 
cortamos R$ 1 milhão só de 
glosa por conta da prestação 
de contas. Portanto, quem 
tem esse tipo de histórico 

para apresentar não pode 
falar outra coisa além de 
dizer que estamos, sim, que-
brando a panela da corrup-
ção”, argumentou Glêdson.

Com relação à nomeação 
de parentes, o prefeito de 
Juazeiro do Norte ressaltou 
fazer parte de uma família 
de servidores públicos, as-
sim como ele. “Essa história 
já é antiga e não tem o me-
nor sentido eu não permitir 
que pessoas que trabalha-
ram a vida inteira em ges-
tões públicas, agora, porque 
sou prefeito, não possam 
trabalhar. De acordo com 

o que está previsto na lei”, 
disse Glêdson, citando a le-
gislação. Por fim, o gestor 
subiu o tom contra oposi-
tores. “Eu tenho certeza ab-
soluta do combate à corrup-
ção que estamos fazendo. 
Não vou abrir mão disso, 
vou continuar até o fim e 
estamos quebrando, sim, a 
panela da corrupção. Ape-
sar de que a gente sabe que 
incomoda muita gente. Está 
atrapalhando o interesse de 
muita gente. Vamos conti-
nuar com a seriedade, doa 
em quem doer”, finalizou 
Glêdson.  

PRESTAÇÃO de contas aponta gasto mensal com motorista de aplicativo no valor de R$ 9.650,00.
 Serviço foi prestado em novembro de 2021, para o Hospital e Maternidade São Lucas, conforme Nota Fiscal acima.

Na última semana, Janu 
também relacionou familia-
res do prefeito de Juazeiro, 
Glêdson Bezerra, ligados ao 
Idab. Segundo apresentado, 
três primos em primeiro grau 
do prefeito recebem valores 
de R$ 30 mil, R$ 42 mil e R$ 
106 mil mensais para pres-
tação de serviços a OS.

“Desde que a Idab assu-
miu em Juazeiro do Norte, 
eu a denunciei ‘n’ vezes e 
não me cansei de ir atrás de 
provas contra a Idab. Cla-
ramente, hoje eu vejo que a 
Idab não sai de Juazeiro por 
beneficiar pessoas da família 
do prefeito”, considerou o 
vereador Janu. 

Janu também usou uma 
entrevista concedida por 
Glêdson, em uma emisso-
ra de rádio, na qual o então 
candidato afirmava: “Eu 
vou quebrar a panela da 
corrupção na nossa cida-
de. Vou pra cima e não tem 
quem segure”, dizia Glêd-
son. Janu, então, retrucou: 

“Claramente o prefeito disse 
que iria quebrar a panela da 
corrupção. Só que ele não 
quebrou a panela. A panela 
está toda com a família dele”. 
Na quarta-feira (7), dia segu-
inte às declarações e novas 
denúncias apresentadas por 
Janu, o prefeito rebateu as 
acusações.   

Por que a Idab continua em Juazeiro?
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Chapada
MADSON VAGNER

Crise que vem das redes
Redes sociais geram crises para prefeitos e gestores do Cariri. Em Jati, 
por exemplo, as redes têm sido fundamentais para que comunidades se 
manifestem sobre problemas na gestão da prefeita Mônica Mariano, do 
PSD. Desde o dia 3, pais de alunos da rede pública municipal não poupa-
ram críticas aos veículos que transportam seus filhos. Partes amarradas 
com cordas, bancos sem encosto e cinto de segurança, além de veículos 
lotados e constantemente atrasados. Repercutindo muito na imprensa 
local, a Secretaria de Educação chegou a dizer que os problemas seriam 
resolvidos; só não disse quando. A comunidade promete levar o caso ao 
Ministério Público, por risco a vida dos alunos. A reclamação vem da zona 
rural, mais intensa nos sítios Cabeça do Boi, Cabocó, Faustino e Balanças. 
Fotos e vídeos embasam as reclamações.

Mais conflito
E as redes sociais têm sido, realmente, um terror para a gestão Mônica 
Mariano. Outra reclamação que vem da zona rural mostra trechos das ro-
dovias intransitáveis e a população clamando por ações para resolver o 
problema. Para piorar ainda mais a imagem da prefeita, a gestão tem sido 
vinculada à morte de uma ex-servidora que cometeu suicídio. Nas redes, 
pessoas garantem que a exoneração da servidora motivou a tragédia. En-
tre as primeiras ações ao assumir o Município, a prefeita demitiu contrata-
dos e efetivos em idade de aposentadoria. O caso foi parar na Justiça e a 
prefeita já perdeu em duas instâncias, mas tem protelado a reintegração 
dos servidores, ao recorrer sucessivamente das decisões. Procurada por 
esta coluna, a assessoria do gabinete da prefeita não respondeu sobre os 
casos. Deu o silêncio como resposta.

No mesmo caminho
Se alguém pensa que Jati é o único município a ter problemas com trans-
porte de alunos, está enganado. Em Granjeiro, a situação chegou ao ponto 
de a Secretaria de Educação assumir o problema e cancelar as aulas em 
três escolas do Município, atestando a incapacidade de gerir o bem pú-
blico. Tudo comunicado oficialmente às comunidades e a população da 
cidade. As escolas prejudicadas – Augusto Ferreira, Mauro Sampaio e Mi-
guel Saraiva – sequer, tiveram uma previsão do retorno das aulas, suspen-
sas desde do dia 29 de março, por tempo indeterminado. No comunicado, 
apenas a explicação da dificuldade de acesso dos alunos até as escolas. 
Pouca explicação e falta de respeito por parte do prefeito Chico Clemen-
tino. Diante do problema, não se ouviu uma posição vinda da Câmara de 
Vereadores, onde o gestor tem maioria.

Tem bons exemplos
Diante dos maus exemplos de Jati e Granjeiro com a educação, servidores 
e infraestrutura de estradas, melhor ficar com os bons exemplos de Barro 
e Assaré. Sem desculpas sobre o período chuvoso, o prefeito de Assaré, 
Libório Leite, iniciou a restauração das estradas da zona rural. Os sítios 
Amaro, Andresa e Cajazeira do Simeão já sentem o resultado. No Barro, o 
prefeito George Feitosa tem usado as redes sociais a seu favor. Claro, tem 
o que mostrar. Depois de receber a gestão no caos e ter ajustado as finan-
ças do Município, o gestor tem apresentado ações como pagar os salários 
dentro do mês, além do parcelamento dos atrasados deixados pela an-
tiga gestão, de Maquinélio e companhia, que vale salientar foi desastro-
sa. Sem falar na folha do Previne Brasil, incentivos aos ACS e reajuste de 
33,24% para professores. Ou seja, não tem segredo é só vontade política.

Fechando articulações
Entrando na fase de confirmar apoios, antes de correr atrás de novos. É o 
que tem demonstrado alguns pré-candidatos no Cariri, como o suplente 
de deputado estadual Rafael Branco, que confirmou os apoios do vice-
-prefeito de Potengi, Humberto Barreiro (PP), e do presidente da Câmara, 
Ailton Leite (Psol). A articulação, que estava adiantada, foi confirmada 
com a pré-candidatura de Rafael a deputado federal. A expectativa é que 
Rafael seja bem votado no Município, já que Humberto e Ailton querem 
mostrar força visando 2024. Em Milagres e Granjeiro, quem andou rea-
firmando apoios foi o deputado estadual Danniel Oliveira, candidato à 
reeleição. Danniel confirmou o vice-prefeito de Milagres, Anderson Eugê-
nio (MDB), e o prefeito de Granjeiro, Chico Clementino (PSDB). Danniel e 
Rafael são duas lideranças jovens do Cariri.

Enquanto isso...
... E por falar em educação, o prefeito Deda Pereira recebeu prêmio 
pelo compromisso com políticas da Primeira Infância em Farias Brito. 
A premiação, entregue no dia 28 de março, no 5º Encontro Estadual 
do Comitê Consultivo Intersetorial das Políticas de Desenvolvimento 
Infantil no Ceará, é o primeiro resultado, de fato, da gestão Deda.

... O plano de Farias Brito foi premiado por firmar compromisso com 
as políticas da Primeira Infância para os anos de 2022 a 2025, e con-
tém ações das áreas de educação, saúde, proteção social e defesa de 
direitos, meio ambiente, infraestrutura, cultura, dentre outras temá-
ticas para crianças de 0 a 6 anos, a ser aplicadas nos próximos anos. 
Agora é só aplicar!

... Em Caririaçu, uma decisão da Justiça Eleitoral, cassando o mandato 
do vereador Tiago de Rossini (PDT), presidente da Câmara, sacudiu a 
política local e movimentou bases para um possível afastamento do ve-
reador, eleito para o comando da Casa em 2021. A repercussão foi tanta 
que o presidente veio a público questionar a decisão e alegar inocência.

... Tiago disse que a acusação de compra de votos é injusta e que 
vai apresentar recurso ao TRE, em Fortaleza, onde será julgado pelo 
colegiado. Claro, Tiago fez questão de dizer que permanece no man-
dato e na presidência da Câmara. A verdade é que todas as teste-
munhas ouvidas em juízo isentaram o vereador da prática ilícita. Até 
agora, não convenceram.

DE VOLTA AOS PRECATÓRIOS
A chamada bancada da Educação, da Câmara de Farias Brito, 

resolveu agir em defesa da categoria. Os três vereadores 
professores, Cícero Baxim (PCdoB), Waltene (PDT) e Flávio Jorge, 
procuraram o juiz Diogo Schenatto Irion e o prefeito Deda Pereira, 
em busca de uma solução para os precatórios do antigo Fundef. 

Os parlamentares querem o rateio dos quase R$ 3 milhões 
entre 270 professores do Município. A última reunião do grupo 

aconteceu no dia 5, quando avaliaram o resultado das conversas 
com chefes dos poderes Executivo e Judiciário. Como presidente 

da Câmara, Flávio representou o Legislativo local e se disse 
esperançoso com o atual estágio do processo na Justiça e, claro, 

com a boa vontade do prefeito Deda, em repassar os recursos 
após a conclusão do processo. Ou seja, entre esperança e boa 

vontade, os professores continuam à espera.

Os recursos destina-
dos ao enfrentamen-
to à covid-19 no mu-

nicípio de Juazeiro do Norte, 
no ano de 2020, podem ter 
sofrido desvios de R$ 18 
milhões. A conclusão é do 
relatório do Departamento 
Nacional de Auditoria do 
Ministério da Saúde (Dena-
sus), enviado a atual Secre-
taria de Saúde do Município, 
em março deste ano. Segun-
do o relatório, há inconsis-
tências e ausências de jus-
tificativas para os recursos 
gastos entre os meses de fe-
vereiro e dezembro de 2020, 
gestão do ex-prefeito Arnon 
Bezerra (PDT). O documen-
to aponta como responsáveis 
pelas prestações de contas 
os ex-secretários Lucimilton 
Macedo, Glauciane Torres e 
Delian Pinheiro, titulares da 
pasta no período.

A investigação foi solici-
tada pelo Senado Federal, 
depois de analises da Coor-
denação de Planejamento e 
Operacionalização do De-
nasus. A auditoria verificou 
se houve eficácia na adoção 
de medidas contra a covid, 
a partir da utilização dos re-
cursos federais.

O relatório aponta que a 
desativação do Hospital de 
Campanha e a quantidade 
insuficiente de documentos 
e informações disponibili-
zados pela Secretaria com-
prometeram o trabalho de 
verificação. Os auditores 
perceberam, ainda, falha 
na organização hospitalar, 
como “ausência de docu-
mentos relacionados a ações 
de planejamento, organi-
zação, monitoramento, re-
gulação e avaliação, assim 
como a não apresentação 
do Plano de Contingência 
Municipal para a Infecção 
Humana pelo Coronavírus 
(covid-19)”.

Para os auditores, o con-
junto de fatores evidenciou 
“a prática de irregularidade, 
o que requer que a Secreta-
ria Municipal de Saúde de 
Juazeiro do Norte/CE ado-
te as providências necessá-
rias para devolver ao Fundo 
Nacional de Saúde (MNS/
SE/MS) o montante de R$ 
18.172.744,02”.

A atual secretária de Saú-
de do Município, Francimo-
nes Rolim, enviou o relatório 

para análise e investigação do 
Ministério Público Federal 
(MPF), para apurar respon-
sabilidades sobre a aplicação 
dos recursos à época, isen-
tando o poder público muni-
cipal. A Secretaria protocolou 
“notícia de fato”, no dia 28 
de março, solicitando a apu-
ração de possíveis ilícitos na 
aplicação dos recursos.

Francimones disse que, 
até o momento, não há pe-
nalidades previstas para os 
gestores, mas avalia que o 
pedido de devolução dos re-
cursos pela Secretaria, con-
tidos no relatório, é apenas 
uma questão de tempo, até a 
emissão de uma ordem judi-
cial. Ela observa que o envio 
do relatório ao MPF se fez 
necessário para evitar pena-
lidades ao Município. A res-
ponsabilidade das ações con-
tra a covid, pela atual gestão, 
está nas prestações de contas 
apresentadas a partir de ja-

neiro de 2021.
Procurados pelo Jornal 

do Cariri, os ex-secretários 
apresentaram posiciona-
mento sobre o assunto. 
Glauciane Torres afirmou 
que as prestações de contas 
foram devidamente feitas 
e acompanhadas de envio 
de planilhas semanalmente 
para o MP. “Como não rece-
bi nenhuma notificação, não 
posso aprofundar qualquer 
outra resposta, pois de fato 
desconheço o teor da audito-
ria”, discorreu. Ela afirmou 
que, após ser procurada pelo 
JC, estava entrando com 
uma petição junto ao De-
nasus para envio de toda e 
qualquer documentação que 
seja necessária. 

Lucimilton Macedo disse 
que, “em relação à auditoria 
do Denasus na Secretaria de 
Saúde de Juazeiro do Norte, 
no início do ano de 2021, vale 
ressaltar que essa auditoria 

foi de forma virtual, onde 
a atual gestão não encami-
nhou as documentações de 
nossas ações durante a pan-
demia. No entanto, estamos 
tranquilos em relação à apli-
cação dos recursos, pois se-
manalmente apresentamos 
relatórios aos Ministério 
Público Federal e Estadual, 
bem como à Câmara de Ve-
readores”. Durante o período 
de gestão como secretário de 
saúde de Juazeiro do Norte, 
ele afirma que tiveram to-
das as contas aprovadas pelo 
Conselho Municipal de Saú-
de, como apresentado em 
documentação prestada por 
ele nos períodos do primeiro 
e segundo quadrimestres de 
2020. “As devidas medidas 
já estão sendo tomadas por 
meio de defesa, apresentan-
do toda documentação que 
não foi apresentada pela re-
presentante da pasta da atu-
al gestão”.  

Ministério da Saúde pede devolução
de R$ 18 mi em gastos com a covid

CONTAS DE 2020

AUDITORIA avaliou aplicação de 
recursos federais para a covid-19

Divulgação

SEGUNDO relatório, há inconsistência na aplicação de recursos entre fevereiro e dezembro de 2020

Mais seis municípios integram novo Mapa do Turismo do Brasil
ECONOMIA

Joaquim Júnior 

Campos Sales, Crato, Jua-
zeiro do Norte, Nova Olinda, 
Santana do Cariri e Várzea 
Alegre – estes seis municí-
pios integram a lista do novo 
Mapa do Turismo Brasilei-
ro, elaborada pelo Governo 
Federal, por meio do Minis-
tério do Turismo. O instru-
mento, conforme apresenta 
o Ministério, reúne municí-
pios que adotam o segmento 
turístico como estratégia de 
desenvolvimento e identifica 
necessidades de investimen-
tos e ações para promoção do 
setor em cada região turísti-
ca do país. A iniciativa serve 
para nortear a definição de 
recursos e políticas públicas 
com foco no desenvolvimen-
to do setor.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico, Tu-

rismo e Trabalho de Crato, 
Ary Filho, destaca que ser 
inserido no mapa consoli-
da a posição do município 
para atração de investimen-
tos no setor e permite que 
as políticas nacionais levem 
em consideração as necessi-
dades locais. “Com o avanço 
do controle da pandemia, 
o setor de turismo e entre-
tenimento tem voltado aos 
poucos com suas atividades 
e cabe ao setor público ofere-
cer condições para que o se-
tor privado consiga retomar 
as atividades de um setor que 
gera tanto emprego e renda”, 
destaca.

Rennylo Rayan, coorden-
ador de Turismo da Secreta-
ria de Turismo e Romaria de 
Juazeiro do Norte, destaca 
que o Município foi con-
templado na primeira etapa 
do processo. “Esse processo 

representa para nós, jua-
zeirenses, um importante 
passo na luta pelo fortaleci-
mento do potencial turístico 
local, e por que não dizer re-
gional”, pontua. Ele cita que 
a Setur busca desenvolver o 
turismo de Juazeiro como 
uma atividade econômica 
sustentável, proporcionan-
do, além da inclusão soci-
al, a geração de emprego e 
renda, tornando Município 
uma referência nacional na 
atividade turística.

Após período de com-
prometimento, devido à 
pandemia de covid-19, a fle-
xibilização dos decretos e a 
vacinação em massa permite, 
como aponta Rennylo, vis-
lumbrar uma luz no fim do 
túnel. “Temos como missão 
reinventar a economia, reor-
ganizar as nossas empresas, 
os nossos comércios para 

que tenhamos uma econo-
mia forte, que possa ser, de 
forma sustentável, uma fonte 
de renda, de emprego para as 
nossas famílias juazeirenses. 
Hoje, o nosso sentimento já é 
de esperança”, finaliza.

De acordo com Gilson 
Machado Neto, ministro 
do Turismo, qualquer Mu-
nicípio do país pode fazer 
parte do Mapa do Turis-
mo e, consequentemente, 
ser beneficiado com ações 
e recursos do Ministério do 
Turismo para ampliar o de-
senvolvimento da atividade 
turística local. “Para isso, os 
gestores municipais preci-
sam assumir o compromisso 
de priorizar o setor, que é de 
fundamental importância na 
economia do nosso país, ge-
rando emprego e renda para 
milhares de famílias em todo 
o país”, enfatiza. 
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Nenhum município do Cariri 
alcançou 70% da dose de reforço

META PARA FLEXIBILIZAR

Geneuza Muniz

De acordo com os dados 
do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados 
(Caged), Juazeiro do Norte 
continua gerando oportuni-
dades de emprego. O saldo 
positivo foi de 395 novos 
postos de trabalho com car-
teiras assinadas. Os números 
apontam o mês como o 3º 
melhor de toda a série histó-
rica, desde 2007. Conforme 
registros do Caged, apenas 
o ano de 2014, com saldo de 
433, e 2021, com saldo re-
corde de 468, superaram o 
mês de fevereiro de 2022.

Segundo Wilson Soa-
res, Secretário de Desen-
volvimento Econômico e 
Inovação de Juazeiro, “é a 
primeira vez, em 10 anos, 
que todos os setores pro-
dutivos urbanos (comércio, 
construção civil, indústria 

e serviços) se encontram no 
positivo.  Cada um dos se-
tores alcançou algum tipo 
de recorde, seja um recorde 
histórico ou com base nos 
últimos anos”.  O Caged 
disponibilizou dados dos 
últimos dois meses. Em re-
lação a janeiro, houve um 
saldo negativo. Segundo o 
Secretário, é um cenário 
previsível, tendo em vista 
que se trata de um fenô-
meno comum e estrutural, 
e esse processo também se 
repete no âmbito estadual.

Em 16 anos de análise, 
apenas nos anos de 2011, 
2014 e 2021, o mês de ja-
neiro foi encerrado com sal-
do positivo, o que reafirma 
se tratar de um fenômeno 
particular e que também 
se repete estadualmente. 
Em relação a fevereiro, que 
fechou com saldo positivo 
na geração de emprego e 

empreendimento, teve os 
seguintes padrões: no se-
tor de serviços, há destaque 
para os setores de teleco-
municações e educação; no 
setor de comércio, todas as 
vagas se concentraram no 
setor de reparação de veí-
culos, automotores e moto-
cicletas. Na indústria, foi o 
setor que lida com coleta de 
resíduos.

Já sobre a abertura de 
novos CNPJs, o Municí-
pio também apresentou 
resultado positivo para o 
período. Juazeiro registrou 
a abertura de 333 novas 
empresas, enquanto 158 
foram extintas. O resulta-
do também aparece como 
destaque crescente nos últi-
mos dois anos. No balanço, 
Juazeiro aponta com posi-
tividade de mais 175 novas 
empresas abertas, só em 
fevereiro.

Para Wilson Soares, 
existem vários fatores que 
podem ter contribuído para 
esse avanço no mês de fe-
vereiro, dentre eles “a va-
cinação da população, que 
permitiu a retomada da 
economia; políticas públi-
cas como o Auxílio Juazei-
ro Empreendedor (AUJE) 
e a Sala do Empreendedor 
(parceria com o SEBRAE), 

que permite ao empreende-
dor de Juazeiro do Norte e 
região se regularizar e ter 
capacitações em um mo-
mento tão delicado; a credi-
bilidade do setor produtivo 
na gestão, tendo em vista os 
pagamentos em dia de salá-
rios e fornecedores; e a con-
fiança de nossos empreen-
dedores, que conseguiram 
se adequar ao período pan-

dêmico e pós-pandêmico, 
moldando seus negócios ao 
‘novo normal’.

Para 2022, o Secretário 
afirma que haverá a expan-
são dos equipamentos logís-
ticos do Aeroporto Orlando 
Bezerra de Menezes, am-
pliando significativamente 
sua capacidade até 2023. O 
projeto de ampliação prevê 
investimento de 200 mi-
lhões. Além disso, teremos 
muito em breve a instalação 
da transnordestina, que am-
pliará bastante a movimen-
tação de insumos e produtos 
em nossa região, favorecen-
do assim a agropecuária, a 
indústria, o comércio e os 
serviços de nosso Municí-
pio.  Ele ainda adiantou que 
vem sendo realizadas algu-
mas reuniões com empresá-
rios que possuem o desejo 
de se estabelecer em Juazei-
ro do Norte. 

Robson Roque

Nenhum dos 29 mu-
nicípios caririenses 
alcançou a meta de 

70% de pessoas imunizadas 
com a dose de reforço. O 
percentual é cogitado pelo 
Governo do Ceará para per-
mitir a liberação do uso de 
máscaras em locais fecha-
dos. Atualmente, a flexibi-
lização só é permitida em 
espaços abertos, medida vá-
lida desde 21 de março. As-
sim, a população está deso-
brigada do uso de máscara 
em vias públicas, parques, 
shows e outros eventos e 
locais ao ar livre. Apenas 
sete municípios estão com 
percentuais de aplicação da 
terceira dose acima de 60%: 
Porteiras (65%), Altaneira 
(64%), Lavras da Manga-
beira, Araripe (61%), Brejo 
Santo, Caririaçu e Potengi, 
com 60%;

Por outro lado, Tarrafas, 
Jardim, Jati, Salitre e Nova 
Olinda são as cinco cida-
des que menos aplicaram 
dose de reforço, sendo Nova 
Olinda o único município 
abaixo do percentual de 
20% de administração da 
terceira dose. Entre as cida-
des do triângulo Crajubar, 
Juazeiro do Norte é a mais 
adiantada, com 52,25% de 
pessoas com o esquema va-
cinal completo, seguida de 
Barbalha, com 47,70% e 
Crato, em que 41,21% das 
pessoas que receberam a se-
gunda dose também foram 
imunizadas com o reforço.

Em números globais, 
considerando o total de pes-
soas imunizadas, Juazeiro 
do Norte já aplicou 113.644 
doses de reforço, seguido 
de outras quatro cidades 
como as que mais imuniza-
ram pessoas no Cariri: Cra-
to, 60.295 doses de reforço 

administradas; Brejo San-
to, 32.113 terceiras doses 
aplicadas; e Barbalha, com 
24.917 pessoas imunizadas. 
Como dito anteriormente, 
entre 70% e 80% está o per-
centual que o Governo do 
Ceará estima para poder fle-
xibilizar o uso de máscaras 
em locais fechados.

A estudante Maria Laís 
afirma que vai continuar 
usando o recurso, mesmo 
com a flexibilização. “Eu já 
me acostumei a usar. Mesmo 
vacinada, prefiro continuar 
usando a máscara quando 
venho ao comércio, porque 
não conheço as outras pes-
soas e não sei se elas estão 
se cuidando”, diz a estudan-
te. “Para falar a verdade, eu 
acho que mesmo se a pan-
demia passar eu usaria uma 
máscara mais discreta em lo-
cais muito fechados, porque 
ela previne contra outras do-
enças também”, conta  

Geneuza Muniz

As cidades de Crato e 
Barbalha iniciaram, na últi-
ma semana, a aplicação da 
4ª dose da vacina contra a 
covid-19 ou segunda dose de 
reforço. O público alvo, nes-
se momento, são os idosos 
acima de 80 anos. A orien-
tação do Ministério da saúde 
é que seja aplicada preferen-
cialmente a Pfizer. Segundo 
dados da Sesa, 90,52% dos 
idosos com mais de 80 anos 
já receberam as três doses da 
vacina, mas precisam esperar 
o intervalo para a 4ª dose.

A coordenadora especial 
de Atenção ao Cidadão da 
Secretaria de Saúde do Cra-
to, Silvia Biscuccia, detalhou 
como tem sido essa distri-
buição. “O Município estará 
aplicando a 4ª dose inicial-
mente para os idosos acima 

de 80 anos e que têm 120 dias 
da primeira dose de reforço. 
A vacinação acontecerá sem-
pre às quartas e sextas-feiras, 
de 08h30  às 11h nas unida-
des de saúde.

Silvia explica que, confor-
me dados repassados pelo se-
tor de imunização, a cidade de 
Crato tem, hoje, 1.800 idosos 
aptos a  essa segunda dose de 
reforço. “Então, aquele idoso 
que já tem acima de oitenta 
anos e com 120  dias da pri-
meira dose de reforço, pode 
comparecer às unidades de 
saúde mais próximas. Aque-
les idosos que são restritos ao 
leito, um acompanhante, um 
familiar pode ir até a unidade 
e agendar, junto à equipe de 
saúde, para que aquela vaci-
na seja aplicada em domicílio 
daquele idoso.”

A cidade de Barbalha 
iniciou no mesmo dia que 

Crato a imunização para 
esse grupo. De acordo com 
Adriana Rocha, Coordena-
dora de Imunização, o Mu-
nicípio possui, atualmente, 
uma média de pouco mais de 
300 idosos aptos a receber a 
quarta dose. Em Juazeiro do 
Norte, segundo a secretária 
de Saúde Francimones Albu-
querque, a Prefeitura ainda 
aguarda receber as doses.

Outras campanhas
As campanhas de vaci-

nação contra influenza e sa-
rampo no Ceará acontecem 
simultaneamente,  no perí-
odo entre 4 de abril e 3 de 
junho de 2022. Em Crato, a 
coordenadora Silvia explica 
que esses idosos que estão 
tomando a segunda dose de 
reforço só irão tomar a pri-
meira dose do imunizante 
contra a influenza quinze 

dias após tomar a da covid.
Já em Barbalha, Adria-

na Rocha, coordenadora de 
Imunização, destaca que a 
aplicação da vacina contra 
a influenza e a quarta dose 
contra a covid-19 pode ser 
feita de maneira simultânea, 
evitando que este público 
precise se deslocar novamen-
te aos pontos de vacinação.

Desde o início da pande-
mia, esse público é um dos 
que requer mais atenção, 
devido à deficiência no sis-
tema imunológico, a fragi-
lidade dos pulmões e a não 
realização de atividades físi-
cas regularmente. No Ceará, 
cerca de 7.650 óbitos foram 
de idosos acima de 80 anos, 
sendo, portanto, um percen-
tual de 28,53% de todos os 
óbitos. Ao todo, foram mais 
de 26.800 mortes no Estado 
até hoje. 

Juazeiro tem saldo positivo de empregos formais

Barbalha e Crato aplicam 4ª dose contra a covid-19

DESENVOLVIMENTO

IMUNIZAÇÃO

Governo do Ceará

APENAS sete municípios atingiram 60% da aplicação da dose de reforço

MUNICÍPIOS caririenses 
não atingiram meta para 
a 3ª dose da vacinaçãoMetropolitana

PÚBLICO alvo são idosos a partir de 80 anos

Fabiane de Paula

JUAZEIRO registra saldo de 395 novos empregos com carteira assinada

Arquivo JC
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Cultura DIVA é uma multiartista que mostra 
seu talento através da música

Diva D’Brito leva clássicos 
do brega aos palcos da região
Joaquim Júnior

“Mamãe, os meus 
sapat in hos! 
Como estão 

velhinhos de tanto dançar” 
– foi ao som desta música, 
chamada de “Charleston”, 
que Diva D’Brito, aos sete 
anos de idade, começou a 
sonhar em ser atriz. À épo-
ca, ainda sem entender a 
dimensão do momento, ela 
se encantava com os atores 
vestidos de palhaços, du-
rante peça da Cia. Anjos da 
Alegria, dirigida por Flávio 
Rocha. Hoje, graduada em 
Teatro pela Universidade 
Regional do Cariri (Urca), 
Diva é uma multiartista tra-
vesti, que leva aos palcos do 
Cariri o seu talento. Atual-
mente, ela apresenta o es-
petáculo “Bebam Com Uma 
Diva”, em que canta clássi-
cos do brega.

“A graduação foi algo 
transformador. Eu ingressei 
me vestindo e portando um 
tipo de roupa e saí usando 
outras. Me libertei de mui-
tos preconceitos internos 
e reforcei alguns que já ti-
nha”, relata. “Mesmo com 

todas as dificuldades, me 
orgulho de ser uma artista 
carirense. Às vezes, até brin-
co em dizer que carrego o tí-
tulo de A Vedete do Cariri”, 
menciona. O título faz jus ao 
talento, afinal, vedete é uma 
mulher que canta e dança 
em teatros-revistas e musi-
cais ou, ainda, a atriz princi-
pal de espetáculo teatral ou 
cinematográfico.

“Diva D’Brito é a reali-
zação de poder ser aquilo 
que se quer de um garoto 
sonhador, nascido na cidade 
de Crato, que até hoje reside 
em um sítio de nome peculi-
ar: Sítio Buenos Aires. Filho 
de uma professora, Jaceilde 
de Brito Silvestre, e de um 
militar, Sr. Francisco Silves-
tre da Silva, ao qual tem gra-
tidão eterna pelo amor que 
recebeu de seus pais, Diva 
D´Brito é simplesmente 
uma artista, uma ferramenta 
da sensibilidade”, apresenta. 
Como lembra Diva, foi ain-
da no segundo semestre de 
2021 que ela tomou a inicia-
tiva em se apresentar nos 
bares caririenses. “Confesso 
que amo o que faço. Não fa-
ria outra coisa”, enfatiza.

Entre os anos de 2013 e 
2014, quando ela ainda não 
era Diva, a artista fez parte 
de uma banda chamada Sy-
krasis, em que interpreta-
va músicas de Bossa Nova, 
Samba e Jazz. Lá, percebeu 
que o público não presta-

va tanta atenção e que ele 
curtia mesmo uma música 
de Waldick Soriano. “Pen-
sei: ‘é por aqui que eu vou’ 
e tem dado certo até o mo-
mento”, comenta a cantora, 
que criou o show “Bebam 
Com Uma Diva” em 2021. 

No projeto, ela busca trazer 
a ancestralidade de Róge-
ria, Jani de Castro, Divina 
Valéria (que é uma grande 
fonte de referência no mo-
mento), atrizes e cantoras 
travestis que fizeram his-
tória no Brasil, exercendo a 
profissão de artista.

“Bebam Com Uma Diva” 
estreou no extinto bar Ma-
ria Fumaça, próximo ao 
Largo da RFFSA, em Crato. 
De lá para cá, Diva levou a 
voz a espaços como Casa 
Ucá, Toca do Lampião, Ca-
verna, Gygabyte, Terraço 
do Zé, Lanchonete Horús, 
Waldir Churrascaria, Fulô 
Café e Cultura, Cangaço 
Bar e Boteco do João. Nes-
ta quarta-feira (13), ela se 
apresentará no Centro Cul-
tural Banco do Nordeste. 
Apesar de sempre contar 
com a participação do pú-
blico, a cantora já vivenciou 
episódios negativos. Como 
quando ela foi interrompi-
da pelo proprietário de um 
local em que se apresentava. 
“Eu desejo muito levar esse 
show para outros espaços e 
outras cidades. No geral, o 
público ama e adora repe-

tir a dose de ‘Bebam Com 
Uma Diva’”, enfatiza. Sobre 
planos de gravação, ela diz 
ter muita vontade, mas que 
precisa de compositores e 
deixa o convite para os inte-
ressados. Neste momentos, 
ela estuda a possibilidade 
em gravar um videoclipe.

“Eu quero deixar o meu 
apelo aqui a todos os seto-
res de RH, os proprietários 
de empresas, que nós temos 
pessoas trans e travestis no 
Cariri com grandes capaci-
dades profissionais. Só não 
temos as oportunidades em 
mostrar isso. Muitas aca-
bam indo para a profissão 
mais antiga do mundo por 
falta da abertura de espaços. 
Quanto ao ser artista, acho 
que devemos passar por um 
despertar coletivo de apren-
dermos a diferenciar artistas 
de celebridades. Ser artista 
é uma coisa, ser celebridade 
é outra. Há uma diferença 
muito grande nisso. Eu bu-
sco o caminho da arte. E dei-
xo aqui o meu convite a to-
dos aqueles que tiverem um 
interesse em conhecer mais 
o meu trabalho enquanto 
atriz e cantora”, finaliza.  

VEDETE DO CARIRI

ARTISTA apresentou repertório em eventos por toda região

Nívia  Uchôa
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Crato sedia provas de ciclismo
 cross-marathon e trail run
Geneuza Muniz 

O “Desafio entre Ser-
ras” é a primeira 
competição desta 

modalidade no Cariri. Rea-
lizado em Crato, no último 
final de semana, o evento 
reuniu atletas de todo Brasil, 
com provas de MTB (Moun-
tain bike), esporte que colo-
ca o ciclista na montanha, 
e trail run, que é a corrida 
em trilhas com o mínimo 
de pavimento possível. O 
ponto de largada foi o Pos-
to Palmeiral e o percurso se 
deu entre as  serras da Lagoa 
Rasa e Olho D’água.

 Segundo o biólogo e or-
ganizador do evento, Fran-
cisco Weverton (Chico Bike), 
a prova de MTB contou com 
dois percursos, de 40 km 
e 80 km. “O de quarenta é 
para quem está começando a 
pedalar, que já tem um certo 

entrosamento com a bike, e 
o de oitenta, com uma eleva-
ção bem alta, já considerado 
para um atleta profissional”.

 Em relação ao trail run 
(corrida a pé), foram quatro 
modalidades, de  10 km, 22 
km, 52 km  e 85 km. A pre-
miação variou entre R$15 
mil para o MTB e R $10 
mil para o trail run. Esses 
valores foram divididos por 
categorias, de acordo com o 
que foi estabelecido no re-
gulamento, e pagos após a 
realização de cada prova. A 
premiação foi custeada pela 
comissão organizadora. 

 Segundo Chico Bike, 
todos os atletas que quise-
rem participar das próximas 
edições serão bem-vindos, 
inclusive portadores de ne-
cessidades especiais. Tem 
uma categoria no Mountain 
bike destinada para esse 
público. Segundo a organi-

zação, existe a perspectiva de 
continuar com o evento, pois 
é um Projeto de Lei do Mu-
nicípio de Crato.

 O atleta Itallo Rodrigues 
participou do Desafio entre 
Serras e se disse bastante 
ansioso. “É um evento mui-
to grande, a nível nacional. 
A grandiosidade tem sur-
preendido atletas profissio-
nais e amadores aqui da re-
gião”.  Essa primeira edição 
contou com atletas de sete 
estados brasileiros, de 14 ci-
dades cearenses e um atleta 
de Portugal.

 A competição reúne 
mais de 1.500 atletas. O 
Desafio entre Serras é um 
evento promocional, que 
tem como objetivo principal 
a divulgação e disseminação 
do ciclismo como prática 
esportiva. Busca também 
fomentar o turismo e in-
centivar o esporte, geran-

do emprego e renda para a 
região durante o evento. O 
desafio atrai ao Crato vári-
os atletas de outros estados 
e é uma importante opor-
tunidade para apresentar a 
cultura, a fauna e a flora da 
região, além de explorar o 
comércio, gerando turismo 
gastronômico, criando mo-
vimento hoteleiro e estimu-
lando a produção de eventos 
paralelos.

Uma das organizadoras 
do evento, Amanda Linha-
res, conta como foi a expe-
riência. “A gente vê a garra 
dos atletas para completar 
as provas. Mesmo nas ad-
versidades, eles conseguem 
forças para cruzar a linha de 
chegada. Em relação ao pró-
ximo ano, será muito bom, 
pois tem muita gente com-
parando o nosso evento com 
grandes eventos do Brasil”, 
finalizou.  

DESAFIO ENTRE SERRAS 

EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A
CNPJ: 06.626.253/0060-01

Torna público que Recebeu a Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do 
Norte - AMAJU a Regularização de Licença de de Operação para atividade 
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas; 
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em 
produtos alimentícios não especificados anteriormente; Comércio varejista 
de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal; Serviços de 
vacinação e imunização humana; Atividades de profissionais da área de saúde 
não especificadas anteriormente. Na cidade de Juazeiro do Norte na Rua 
São Pedro, Nº 1460, Bairro Salesianos. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

EXPRESSO GUANABARA LTDA
CNPJ: 41.550.112/0032-08

Torna público que Recebeu da Autarquia de Meio Ambiente de 
Juazeiro do Norte - AMAJU a Renovação de Licença de Operação - 
LO Nº 72/2022, com validade de dois anos (março de 2024), para 
atividade Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário 
fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana (49.22-1-01),  
localizada na Rua Pedro Duda, S/N, Bairro Triângulo, Juazeiro do Norte 
- CE embasada no parecer técnico nº 69/2022 - AMAJU - DILAM. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAJU.

WR EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA
CNPJ N° 20.616.442/0001-74

Torna público que RECEBEU da Autarquia Municipal de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Regularização da Licença 
de Operação – LO N° 75/2022 – AMAJU/DILAM embasada no 
Parecer Técnico N° 72/2022 - AMAJU/DILAM, para a Atividade de 
Hotel (Sob Código 10.16), localizada na Rua Beato José Lourenço, 95 
– Triângulo, município de Juazeiro do Norte - CE. Com validade de 02 
Anos. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

UNIMED CARIRI
A operadora de planos privados de assistência à saúde, UNIMED CARIRI, CNPJ (MF) 07.583.396/0001-96, e registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob Nº 35.612-3, por seu representante 
legal, de acordo com o disposto no art. 13. Parágrafo Único, inciso II, da Lei nº9.656/98( Lei dos Planos de Saúde) e na Súmula Normativa nº28, expedida pela ANS em 30 de novembro de 2015, consideradas as 
tentativas frustradas de notificação pessoal dos seus beneficiários listados abaixo, vem, por meio do presente edital, NOTIFICÁ-LOS a fim de que compareçam à UNIMED CARIRI, localizada à Rua Santa Clara 78, 
Centro, em Juazeiro do Norte/CE, CEP 63010-065, NO PRAZO de 10 (DEZ) DIAS, contados a partir da publicação do presente edital, e regularizem a situação financeira de seu plano de saúde, tudo visando garantir 
a continuidade dos serviços prestados. Ressaltamos que o não comparecimento e a não regularização de sua situação financeira no local e no prazo acima referidos implicará na rescisão/cancelamento de seu 
plano de saúde. Caso já tenham sua situação regularizada junto a UNIMED CARIRI, por favor desconsiderar este aviso. Por fim renovamos a satisfação em tê-los como nossos beneficiários.  
Contrato:107710779222785 CPF:062260903, Contrato:10771077911442 CPF:023514683, Contrato:107710779101911 CPF:963432573, Contrato:1077107792015952 CPF:044705793, Contrato:1077107792017417 CPF:392855963, 
Contrato:1077107792012037 CPF:010715173, Contrato:1077107792018343 CPF:959453003, Contrato:107710779205668 CPF:029470123, Contrato:107710779208827 CPF:847665143, Contrato:1077107792018610 CPF:097250454, 
Contrato:1077107792020467 CPF:048380963, Contrato:10771077811171 CPF:784610573, Contrato:107710779208912 CPF:844149873, Contrato:1077107792020484 CPF:633102693, Contrato:107710779202109 CPF:025443363, 
Contrato:1077107792018483 CPF:136433203, Contrato:107710779301782 CPF:079434263, Contrato:107710779204660 CPF:992831823, Contrato:107710779302050 CPF:942245103, Contrato:1077107792019581 
CPF:620805803, Contrato:1077107792013113 CPF:025860663, Contrato:107710779102336 CPF:984180500, Contrato:107710779205657 CPF:016108703, Contrato:1077107792014828 CPF:003121523, Contrato:107710779207635 
CPF:956197803, Contrato:1077107792016561 CPF:023426573, Contrato:1077107792020623 CPF:059400083, Contrato:10771077930500 CPF:057281013, Contrato:107710779301051 CPF:058366903, 
Contrato:1077107792016685 CPF:001571783, Contrato:1077107792021201 CPF:062886873, Contrato:107710779207483 CPF:630015433, Contrato:1077107792015150 CPF:867056443, Contrato:107710779202066 CPF:214576703, 
Contrato:10771077107103 CPF:045470343, Contrato:10771077930991 CPF:271616918, Contrato:107710779207920 CPF:061729563, Contrato:107710779222273 CPF:063234013, Contrato:10771077930411 CPF:789077563, 
Contrato:1077107792020505 CPF:051335853, Contrato:107710779211608 CPF:354815478, Contrato:107710779101237 CPF:886453123, Contrato:1077107792018488 CPF:048646003, Contrato:1077107792019288 
CPF:059538184, Contrato:107710779301648 CPF:030531403, Contrato:10771077922576 CPF:885243373, Contrato:107710778057917 CPF:403475593, Contrato:107710779208637 CPF:001540883, Contrato:1077107792018849 
CPF:062909823, Contrato:107710779222880 CPF:014149013, Contrato:107710779222477 CPF:011253863, Contrato:10771077910697 CPF:466266623, Contrato:1077107792014812 CPF:017511023, Contrato:107710778032343 
CPF:839729863, Contrato:1077107792020813 CPF:017163673, Contrato:1077107792018862 CPF:042355293, Contrato:107710779212350 CPF:001695465, Contrato:10771077542337 CPF:231675723, Contrato:107710778102553 
CPF:113174363, Contrato:107710779301283 CPF:032537773, Contrato:1077107792018913 CPF:039504613, Contrato:10771077905207 CPF:618265703, Contrato:107710779301347 CPF:621265433, Contrato:107710778111061 
CPF:616417663, Contrato:107710779204581 CPF:598472474, Contrato:1077107792012325 CPF:403760978, Contrato:1077107792020375 CPF:863001213, Contrato:107710779301902 CPF:924672293, Contrato:10771077107276 
CPF:064720693, Contrato:10771077107126 CPF:495233923, Contrato:10771077905384 CPF:026968113, Contrato:107710778111073 CPF:408921498, Contrato:10771077930744 CPF:312200453, Contrato:10771077921307 
CPF:312020983, Contrato:1077107792011438 CPF:037375173, Contrato:1077107792013138 CPF:056409874, Contrato:1077107792021004 CPF:625867463, Contrato:1077107792010737 CPF:630960133, 
Contrato:1077107792019628 CPF:066400423, Contrato:10771077931232 CPF:000106973, Contrato:1077107792014674 CPF:315215898, Contrato:1077107792010008 CPF:040587703, Contrato:10771077812574 CPF:033948304, 
Contrato:107710779302384 CPF:020022043, Contrato:107710779301517 CPF:802208863, Contrato:107710779221762 CPF:618265703, Contrato:10771077930354 CPF:016652843, Contrato:107710779209060 CPF:040341563, 
Contrato:1077107780513504 CPF:458438214, Contrato:10771077543234 CPF:461356183, Contrato:107710778061976 CPF:918089441, Contrato:107710779211324 CPF:066464793, Contrato:10771077905357 CPF:624622043, 
Contrato:107710779302454 CPF:801778243, Contrato:10771077911788 CPF:042590423, Contrato:1077107780510362 CPF:712506623, Contrato:1077107792020667 CPF:016252473, Contrato:1077107792019986 CPF:046672333, 
Contrato:107710779212452 CPF:314844843, Contrato:107710779301627 CPF:616417663, Contrato:107710779301806 CPF:029350773, Contrato:10771077107199 CPF:042413843, Contrato:107710779301275 CPF:057572093, 
Contrato:10771077542156 CPF:025575903, Contrato:10770000467100 CPF:916106803, Contrato:107710778061565 CPF:070888503, Contrato:1077107792020164 CPF:571527726, Contrato:107710779301811 CPF:048380953, 
Contrato:1077107792021026 CPF:073764473, Contrato:1077107790386 CPF:114669273, Contrato:1077107792016916 CPF:989462264, Contrato:10771077542832 CPF:816749963, Contrato:10771077542842 CPF:031732493, 
Contrato:10771077542729 CPF:613897903, Contrato:10771077921191 CPF:798371583, Contrato:107710778051990 CPF:674418073, Contrato:1077107792010973 CPF:080212064, Contrato:107710778031178 CPF:019998693, 
Contrato:10771077543190 CPF:631917683, Contrato:10771077910259 CPF:403387623, Contrato:107710779205956 CPF:759705543, Contrato:107710779101202 CPF:915295903, Contrato:1077107792015501 CPF:392480033, 
Contrato:10771077107295 CPF:652034613, Contrato:1077107710765 CPF:047542783, Contrato:107710779204310 CPF:008860203, Contrato:107710775421030 CPF:624921603, Contrato:107710779212973 CPF:214797393, 
Contrato:1077107792019552 CPF:029009003, Contrato:107710779302073 CPF:016108703, Contrato:1077107792017287 CPF:055541823, Contrato:1077107792011604 CPF:036583603, Contrato:10771077910994 CPF:387875203, 
Contrato:107710779102599 CPF:764216603, Contrato:107710776064472 CPF:034464683, Contrato:10771077805245 CPF:032109093, Contrato:107710779206960 CPF:058580763, Contrato:107710779205030 CPF:888423043, 
Contrato:107710779121363 CPF:965932453, Contrato:1077107792015510 CPF:359448701, Contrato:1077107780513421 CPF:458914193, Contrato:107710778031358 CPF:004144733, Contrato:1077107792014934 CPF:044944303, 
Contrato:10771077906721 CPF:262982363, Contrato:107710778052508 CPF:502363503, Contrato:107710779209986 CPF:326935593, Contrato:1077107792019668 CPF:102664173, Contrato:1077107792016921 CPF:043624563, 
Contrato:1077107754392 CPF:326533793, Contrato:1077107754432 CPF:035842303, Contrato:107710779211695 CPF:891152793, Contrato:1077107792016866 CPF:954252843, Contrato:1077107780512134 CPF:888423043, 
Contrato:1077107792015427 CPF:033964043, Contrato:107710779202107 CPF:657761353, Contrato:10771077542637 CPF:326205943, Contrato:107710775421022 CPF:110291533, Contrato:1077107792017172 CPF:072532073, 
Contrato:107710778102517 CPF:072126843, Contrato:107710778034992 CPF:172605903, Contrato:1077107792013560 CPF:045203283, Contrato:10771077910595 CPF:636429993, Contrato:107710779206239 CPF:947588833, 
Contrato:1077107792013732 CPF:023974383, Contrato:107710779206138 CPF:792364993, Contrato:10771077107332 CPF:621784703, Contrato:10771077107333 CPF:046805463, Contrato:10771077930732 CPF:625016703, 
Contrato:107710778052972 CPF:620348043, Contrato:1077107792018646 CPF:672697293, Contrato:1077107754389 CPF:913106953, Contrato:1077107792018076 CPF:222407993, Contrato:1077107792014000 CPF:667335533, 
Contrato:1077107793153 CPF:956099033, Contrato:107710779301514 CPF:884057454, Contrato:10771077905237 CPF:001756373, Contrato:10771077912146 CPF:014384106, Contrato:107710778061841 CPF:632929204, 
Contrato:107710779102179 CPF:001756373, Contrato:107710778034921 CPF:538699313, Contrato:1077107792013958 CPF:712903113, Contrato:107710778034393 CPF:044545823, Contrato:1077107792020694 CPF:105444043, 
Contrato:107710779302096 CPF:070082973, Contrato:107710779209478 CPF:009164093, Contrato:10771077546130 CPF:060369823, Contrato:10771077541185 CPF:021907415, Contrato:10771077541404 CPF:293526063, 
Contrato:1077107754125 CPF:545664793, Contrato:107710779212094 CPF:023448753, Contrato:10771077806461 CPF:172371653, Contrato:107710778102622 CPF:821493803, Contrato:10771077905355 CPF:124244754, 
Contrato:107710778035330 CPF:682845198, Contrato:1077107792017323 CPF:984166503, Contrato:107710778052419 CPF:624333683, Contrato:1077107792015401 CPF:813228283, Contrato:107710779301745 CPF:257055108, 
Contrato:1077107792016959 CPF:018940963, Contrato:1077107754626 CPF:527200202, Contrato:10771077541468 CPF:289844553, Contrato:107710779212889 CPF:075258373, Contrato:1077107793062 CPF:032041753, 
Contrato:1077107791027 CPF:023448753, Contrato:107710779203539 CPF:918992733, Contrato:107710778102860 CPF:057636633, Contrato:107710779102487 CPF:639934573, Contrato:1077107792013162 CPF:082165703, 
Contrato:1077107792018382 CPF:044592783, Contrato:107710778062657 CPF:033485633, Contrato:10771077930193 CPF:153006514, Contrato:10771077546106 CPF:780079093, Contrato:107710779211520 CPF:008689453, 
Contrato:107710779302444 CPF:046562153, Contrato:107710779222849 CPF:030479323, Contrato:10771077930754 CPF:036243473, Contrato:107710779206015 CPF:071354923, Contrato:107710779302460 CPF:041216823, 
Contrato:1077107792012592 CPF:276761373, Contrato:1077107780510899 CPF:980446993, Contrato:107710779212558 CPF:973675913, Contrato:107710778111052 CPF:054062313, Contrato:10771077546177 CPF:772689203, 
Contrato:10771077541436 CPF:223334603, Contrato:10771077541532 CPF:063571033, Contrato:107710779301559 CPF:018895613, Contrato:1077107792017045 CPF:630403013, Contrato:107710778033883 CPF:071815583, 
Contrato:1077107792014170 CPF:055553663, Contrato:1077107792020503 CPF:055466813, Contrato:1077107792017742 CPF:017324913, Contrato:107710779202950 CPF:904760263, Contrato:107710778053305 CPF:014374743, 
Contrato:107710779222029 CPF:017717033, Contrato:10771077541423 CPF:346444403, Contrato:107710779302500 CPF:053570503, Contrato:107710779209540 CPF:306581318, Contrato:1077107793155 CPF:956099033, 
Contrato:1077107710761 CPF:066331673, Contrato:1077107792019164 CPF:652529853, Contrato:1077107792018875 CPF:085776443, Contrato:10771077911667 CPF:112681663, Contrato:107710779301111 CPF:048863443, 
Contrato:107710779302126 CPF:062024833, Contrato:107710779222019 CPF:892768093, Contrato:10771077546181 CPF:766280863, Contrato:1077107754850 CPF:988572233, Contrato:1077107792019332 CPF:058682263, 
Contrato:107710779302130 CPF:087675104, Contrato:1077107792019809 CPF:020371643, Contrato:10771077930333 CPF:067942693, Contrato:107710778053630 CPF:042590433, Contrato:107710778053918 CPF:011233593, 
Contrato:107710778102631 CPF:008940894, Contrato:1077107792019975 CPF:017227773, Contrato:107710778102883 CPF:223613118, Contrato:10771077922421 CPF:885442224, Contrato:1077107792017481 CPF:042000323, 
Contrato:10771077811986 CPF:020954573, Contrato:107710779302211 CPF:039001703, Contrato:107710779203391 CPF:806359973, Contrato:1077107754851 CPF:034628723, Contrato:107710778102931 CPF:020741463, 
Contrato:1077107792020657 CPF:033384203, Contrato:107710779302463 CPF:445169163, Contrato:10771077930104 CPF:001667593, Contrato:1077107792017461 CPF:043432343, Contrato:107710779201169 CPF:007133773, 
Contrato:107710779208725 CPF:008023683, Contrato:107710779302449 CPF:045291864, Contrato:107710779207006 CPF:031076263, Contrato:107710779201560 CPF:833542713, Contrato:1077107792020016 CPF:052083913, 
Contrato:107710779211558 CPF:415060813, Contrato:10771077910317 CPF:739369103, Contrato:107710779101964 CPF:735478323.

n SEGURANÇA ELETRÔNICA
n PORTARIA

n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Peça já seu orçamento sem compromisso

CONVITE DE COMPARECIMENTO

A GEOTOP CARIRI IMÓVEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº 04.271.764/0001-72, convida os seguintes clientes 
por não terem sido encontrados nos respectivos endereços, 
a comparecer ao escritório com sede em Juazeiro do 
Norte-CE, na Avenida Governador Plácido Aderaldo 
Castelo nº 250, Lagoa Seca, CEP 63040-540, telefone 
(88) 3587-1691, no prazo improrrogável de 15 (quinze) 
dias, para tratar de assuntos de seu interesse relacionado 
ao Contrato de Promessa de Compra e Venda dos lotes 
aos quais são compradores: LOTEAMENTO ADÃO 
APOLINÁRIO: CRIZANE DE OLIVEIRA SILVA, CPF/
MF Nº ***.172.543-**;  LOTEAMENTO ART RESIDENCE 
II: AILTON JOSE DA SILVA, CPF/MF Nº ***.481.343-**; 
ALANA RIBEIRO FAUSTINO, CPF/MF Nº ***.585.793-**; 
FRANCISCO DAS CHAGAS BATISTA DA SILVA, CPF/
MF Nº ***.914.033-**; JOSE AILTON DE SOUSA, CPF/
MF Nº ***.891.703-**; MARCELO KENEDY DE LIMA 
SILVA, CPF/MF Nº ***.402.173-**; SAULO ALVES DOS 
SANTOS, CPF/MF Nº ***.680.993-**; LOTEAMENTO 
ARTE RESIDENCE I: CICERA SINDIA DA SILVA, CPF/
MF Nº ***.711.333-**; FRANCISCO EDINE BATISTA, CPF/
MF Nº ***.835.533-**; IVA DA SILVA SANTOS, CPF/MF Nº 
***.777.833-**; MIRIAN SILVA FERREIRA ARAUJO, CPF/
MF Nº ***.145.163-**; LOTEAMENTO CARIRI VILLE I: 
CICERO DANIEL BEZERRA DE OLIVEIRA, CPF/MF Nº 
***.520.633-**; FELIPE EDUARDO SILVA SARAIVA, CPF/
MF Nº ***.830.733-**; JOSE ROBERTO GOMES SILVA, 
CPF/MF Nº ***.509.453-**. LOTEAMENTO CARIRI VILLE 
II: ALVARO HENRIQUE DA SILVA, CPF/MF Nº ***133.933-
**; AWANNA DE SOUSA SARAIVA, CPF/MF Nº ***352.473-
**; THAIS LOPES DE BRITO, CPF/MF Nº ***. 339.513-**.


