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PF E MPF ENTRAM NO CASO

Glêdson pede rompimento de
contrato entre Idab e Município

Depois de apresentar falhas na prestação de contas e nos serviços 
prestados pelo Instituto Diva Alves do Brasil (Idab), a Prefeitura 
de Juazeiro do Norte propôs, aos órgãos fiscalizadores, durante 
audiência pública realizada nesta segunda-feira (25), o rompimento 
do contrato para a gestão do Hospital e Maternidade São Lucas 
e da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Limoeiro. O 
pedido aconteceu na sede do Ministério Público do Estado, com 
as presenças de representantes do Ministério Público Federal, 
Polícia Federal, OAB-Juazeiro, Polícia Civil, Conselho Municipal 

de Saúde e Câmara de Vereadores. O Idab é alvo de críticas de 
usuários e denúncias protocoladas por vereadores. A proposta de 
rompimento será analisada pelo Conselho do Idab nos próximos 
15 dias e uma nova reunião será marcada para definir um 
Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com resultado final. 
Glêdson disse não ter mais clima para a permanência do Idab 
em Juazeiro. A Prefeitura já abriu processo para qualificação de 
novas organizações sociais e espera o TAC para encaminhar a 
publicação de edital para chamamento público. POLÍTICA | PÁG. 3   
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Desde as primeiras tribos e ao longo 
da sua história, o ser humano se organi-
zou e se desenvolveu em sociedades onde 
havia desigualdade. Privilégios e condi-
ções de vida superiores existiam para 
grupos sociais específicos, como faraós 
e reis. A es- cravidão, baseada na supe-
rioridade de alguns grupos étnicos, é um 
exemplo extremo desta desigualdade. 
Ao longo dos últimos séculos, a Civili-
zação Ocidental vem tentando construir 
uma sociedade menos desigual. Mas ao 
longo das últimas décadas, e principal-
mente na pandemia, ficou claro que o 

modelo vigente segue extremamente de-
sigual, com novos faraós e reis. O relató-
rio da OXFAM demonstrou claramente 
a desigualdade do modelo. 

Ao longo da pandemia, os Super Ri-
cos, os bilionários, ficaram ainda mais 
bilionários. Suas fortunas saíram de 8,6 
trilhões de dólares em março de 2020, 
para 13,6 trilhões de dólares em 2021, e 
os 10 mais ricos do mundo viram o seu 
patrimônio sair de 700 bilhões de dó-
lares para 1,5 trilhões de dólares. Para 
ter noção de ordem de grandeza, o PIB 
brasileiro é de aproximadamente 1,6 tri-
lhões de dólares. Do outro lado, 99% da 
população mundial empobreceu duran-
te a pandemia. No Brasil, os 20 bilioná-
rios possuem um patrimônio equivalen-
te ao de 60% da população. 

Enquanto isso, em 2020, 12,6 mi-
lhões de brasileiros, mesmo com o auxí-
lio emergencial, viveram abaixo da linha 
da miséria, ou seja, com menos de 1,90 
dólares por dia, e 60 milhões viveram 

abaixo da linha da pobreza, com menos 
de 5,5 dólares por dia. Neste cenário de 
desigualdade, chama a atenção no Bra-
sil o comportamento da classe média 
alta brasileira. De acordo com dados da 
PNAD 2019, essa classe possui renda 
média mensal superior a 10.313 reais e 
representa 5% da população. 

Está muito distante dos Super 
Ricos, mas identifica-se com eles na 
discussão sobre a regulamentação da 
tributação de grandes fortunas. A cons-
tituição é clara na criação do imposto 
sobre grandes fortunas, nunca regu-
lamentado no Brasil; não se trata de 
criar novas alíquotas na tabela de Im-
posto de Renda, atingindo salários ou 
renda. Essa discussão é importante na 
questão da desigualdade, e precisa ser 
clara, para não confundir a população 
em geral, em particular a classe média. 
A quem interessa discutir essa questão 
focando na correção da tabela de im-
posto de renda? 

NÃO é justo que o Ceará, estado 
vanguardista na produção de energia, 
arque com a tarifa de energia mais cara 
do Brasil. GUILHERME LANDIM - DEPUTADO ESTADUAL 

“ “

Opinião

CARTA
A criação da lista vermelha, contendo 
animais com risco de extinção, é necessária 
para que se conheça mais sobre as espécies 
ameaçadas. Será um ótimo instrumento 
para criação de políticas voltadas ao meio 
ambiente, que garantirão mais proteção à 
fauna do Cariri e de todo estado cearense. 
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Fale conosco

Palavra de Fé
PR. JECER GOES

CHARGE

A DESIGUALDADE E A DESIGUALDADE E 
AS GRANDES FORTUNASAS GRANDES FORTUNAS

A corrupção não está somen-
te na política, como a maioria 
das pessoas imagina. Ela está 
em todos os setores. Nem mes-
mo o futebol está livre desse 
mal. O episódio que envolve o 
time do Crato, suspeito de ma-
nipular jogos no Campeonato 
Cearense, é um triste capítulo 
na história do Azulão da Prin-
cesa.

O Tribunal de Justiça Des-
portiva do Futebol do Cea-
rá (TJDF-CE) decidiu, nesta 
segunda-feira (25), e o Azulão 
da Princesa está excluído do 
Campeonato Cearense. Com a 
decisão, a homologação do cer-
tame estadual terá que aguar-
dar o julgamento dos processos 

641/2022 e 1534/2022.
Atualmente, o time do Crato 

disputa, pela primeira vez, uma 
competição de nível nacional: a 
Série D do Campeonato Brasi-
leiro. Até agora, já foram duas 
partidas disputadas: o caririen-
se perdeu uma fora de casa e 
empatou outra no domingo 
(24), em casa. Com o julgamen-
to, cujo resultado é desfavorável 
na esfera estadual, levantam-se 
os questionamentos se o time 
poderá ser penalizado também 
na Série D, que também tem o 
Icasa como representante da re-
gião do Cariri, e que acaba de 
receber a Arena Romeirão para 
sediar eventos esportivos e fo-
mentar a paixão pelo futebol.

No entanto, a decisão pela 
exclusão do Crato pode com-
prometer além do Cearense. A 
decisão pela exclusão atende 
a uma medida inominada mo-
vida pelo times do Icasa e Ma-
racanã. A medida pedia exclu-
são do Crato do Campeonato 
Estadual, graças a suspeita de 
manipulação de resultados. No 
julgamento, os votantes ficaram 
divididos, em três votos para 
cada opção, pela aplicação de 
W.O. nos jogos do time ou pela 
suspensão das quatro partidas 
com resultados comprovada-
mente manipulados. Com a 
decisão da pena mais branda, 
critério levantado pela defesa 
para o desempate dos votos, o 

TJDF-CE decidiu pela anulação 
dos quatro jogos.

Os times que participaram 
dos jogos aguardam, agora, o 
posicionamento da Federação 
Cearense de Futebol (FCF), que 
deve definir os rumos das par-
tidas anuladas. Se eles serão, 
ou não, refeitos, são detalhes 
dos próximos episódios. Agora, 
uma coisa é certa: infelizmen-
te, o histórico do time do Cra-
to está com uma mancha que 
borra a trajetória do Azulão da 
Princesa. E, para que o episódio 
seja apagado – ou ao menos su-
perado – vai ser preciso muita 
bola no pé e bom planejamen-
to. Sem trapaça, claro. Fica o 
aprendizado. 

O  VÍRUS  DA  CORRUPÇÃO

Érico Veras Marques
ECONOMISTA, PROFESSOR 
DO MESTRADO 
PROFISSIONAL EM 
ADMINISTRAÇÃO E 
CONTROLADORIA DA UFC

Com o julgamento, 
cujo resultado é 
desfavorável na 
esfera estadual, 
levantam-se os 

questionamentos 
se o time poderá 

ser penalizado 
também na Série 

D, que também 
tem o Icasa como 
representante da 

região do Cariri.

POR QUE HOMENS 
SERÃO CONDENADOS?

 No decorrer de toda a Escritura, encontramos a história de um pai em busca do 
filho rebelde que se ausentou do lar paternal. O amor divino pelos homens é demons-
trado em todas as páginas do livro sacro. Apesar das afrontas e transgressões contra 
o Criador, Deus como pai terno e amoroso busca trazer cada um deles de volta para 
casa. Como pai bondoso ele não quer a perdição dos homens, conforme: “Isso é bom 
e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a 
verdade” (1Timóteo 2.3,4); “Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua pro-
messa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não 
deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam” (2Pedro 3.9); 
“Vocês acham que eu gosto de ver os perversos morrerem?, diz o Senhor Soberano. 
Claro que não! Meu desejo é que eles se afastem de seus maus caminhos e vivam” 
(Ezequiel 18.23). Infelizmente, à medida que Deus busca alcançar os homens para 
trazê-los de volta, estes se afastam para mais distantes do Pai Celeste.

Assim, os que estão sem Deus, duras penalidades enfrentarão. Vejamos o porquê 
serão condenados:

Serão condenados porque esquecem e desprezam Deus. Priorizam tudo na vida, 
como família, lazer, profissão, saúde, vestes, dinheiro, bens, vícios e esquecem o mais 
importante. Tais coisas são essenciais, mas existe uma coisa ainda mais importante. 
Jesus ensinou: “Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas 
essas coisas lhes serão dadas” (Mateus 6.33). Jamais Deus deve ser deixado em se-
gundo plano. O escritor de Eclesiastes diz: Não se esqueça de seu Criador nos dias de 
sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis 
e cheguem os anos em que você dirá: “Não tenho mais prazer em viver” (Eclesiastes 
12.1). O ensino de Cristo é claro: “Quem me reconhecer em público aqui na terra, eu o 
reconhecerei diante de meu Pai no céu. Mas quem me negar aqui na terra, eu também 
o negarei diante de meu Pai no céu”, (Mateus 10.32,33).

 Serão condenados por não discernirem o real perigo em que vivem. As pessoas 
vivem a vida ignorando totalmente o real perigo em que estão. Milhares de pessoas 
planejam suas vidas como se fossem viver neste mundo para sempre. Milhares de 
pessoas deixam essa vida a cada dia. Elas se preparam para tudo, menos com a vida 
após a morte. Cada pessoa neste mundo precisa entender que está vivendo verda-
deiro perigo de vida. E que necessita se apegar com aquele que possui o poder sobre 
a vida e a morte, que é Jesus. Devemos possuir o discernimento para entender esse 
real perigo. Jesus, na cruz estava entre dois malfeitores. Enquanto que um deles sem 
nenhum discernimento zombava, o outro teve sim, discernimento para entender que 
diante de si estava a vida e a morte eterna. Buscou e confiou em Jesus e assim alcan-
çou sua salvação eterna.

Serão condenados por postergarem sua decisão por Cristo. O assunto salvação 
é altamente urgente, importante e inadiável. Não há assunto tão sério. Infelizmen-
te, pessoas estão adiando e até mesmo recusando tocar no assunto por temor, não 
sabendo que não existe como fugir e postergar é fatal. A bíblia menciona um certo 
governador chamado Félix, que juntamente com sua esposa chamada Drusila, se 
interessou por ouvir acerca do evangelho, e assim 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 domínio 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). Veja, o medo lhes fez postergarem 
a decisão por Cristo. Isso é muito perigoso, pois quem pode garantir outra oportuni-
dade? O tempo oportuno de salvação jamais deve ser adiado. O dia da salvação é o 
dia de hoje. Pois Deus diz: “No tempo certo, eu o ouvi; no dia da salvação, eu lhe dei 
socorro”. De fato, agora é o “tempo certo”. Hoje é o dia da salvação!” (2Coríntios 6.2). 
Lembrem-se do que foi dito: “Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o coração 
como eles fizeram na rebelião” (Hebreus 3.15). Não postergue sua decisão creia em 
Cristo hoje mesmo e seja salvo. “Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se 
recusar a crer será condenado”, (Marcos 16.16).

Deus abençoe!
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Uma verdadeira força 
tarefa se reuniu em 
audiência pública, 

nesta segunda-feira (25), na 
sede do Ministério Público 
do Estado (MPCE), para dis-
cutir a atuação do Instituto 
Diva Alves do Brasil (Idab) 
em Juazeiro do Norte. A 
Organização Social (OS) 
responsável pela gestão do 
Hospital e Maternidade São 
Lucas e Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) do Li-
moeiro é alvo de críticas e 
denúncias protocoladas pela 
Câmara.

Depois de explanação so-
bre as auditorias que o Idab 
tem sido submetido, os téc-
nicos da Secretaria de Saúde 
sugeriram o rompimento do 
contrato. O distrato seria am-
parado por Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), in-
termediado pelo Ministério 
Público do Estado, Ministé-
rio Público Federal (MPF) e 
Polícia Federal (PF), presen-
tes na reunião.

Entre as motivações apre-
sentadas, está a dificuldade 
do Idab em manter os ser-
viços diante das constantes 
glosas (retenções) de valores 
sofridas pelo instituto. De 
forma definitiva, a Secreta-
ria já reteve cerca de R$ 2,5 
milhões. Por sua vez, o Idab 
reclama da defasagem finan-
ceira do contrato e pede um 
reajuste de R$ 500 mil.

A Prefeitura já abriu pro-
cesso para qualificação de 
novas OS e espera o TAC 

para encaminhar a publi-
cação de edital para chama-
mento público. Para explicar 
a proposta, o prefeito Glêd-
son Bezerra (Podemos) disse 
não ter interesse em fazer di-
spensa de licitação, por isso, a 
gestão propôs uma transição 
que pode durar até dezembro 
deste ano.

A promotora Alessandra 
Magda questionou sobre 
uma proposta do Idab para o 
melhoramento dos serviços. 
O representante do instituto 
disse que tudo depende do 
ajuste financeiro no contrato. 
Alessandra ressaltou o histó-
rico desse tipo de distrato em 
Juazeiro, mas que os órgãos 
de fiscalização envolvidos 
precisam analisar todos os 
documentos do caso.

O representante do Idab, 

Marcelo Remor, disse não 
ter interesse no distrato, 
mas que iria encaminhar a 
proposta ao Conselho do In-
stituto. O prazo estabeleci-
do para a resposta foi de 15 
dias, a partir desta terça-feira 
(25), quando foi formalizada 
a proposta ao Idab.

Marcelo observou que o 
instituto teve dificuldades 
com a prestação de contas, 
por não ter sido apresentado 
previamente o modelo pre-
tendido pela Secretaria. Ele 
citou o TAC entre Idab, Pre-
feitura e MPF, em dezembro 
último, quando foi estabele-
cido o modelo vigente.

A delegada da Polícia Fe-
deral no Cariri, Josefa Lou-
renço, questionou o Idab 
sobre as publicações das 
prestações de contas e rela-

tórios de gestão no Portal da 
Transparência. Marcelo dis-
se que o instituto está com 
dificuldades no sistema de 
informática, mas que os do-
cumentos devem ser publica-
dos em breve.

Diante das possibilida-
des, o prefeito Glêdson pon-
derou sobre as consequên-
cias técnicas e políticas. Na 
técnica, disse ter certeza que 
os órgãos de fiscalização sa-
berão fazer a sua parte, mas 
destacou a possibilidade de 
desgaste político, caso haja 
realinhamentos de preços.

Sem citar nomes, o prefei-
to falou da motivação políti-
ca, principalmente daqueles 
que têm interesses contra-
riados. Segundo Glêdson, há 
muitos pedidos não republi-
canos envolvidos numa con-
tratação como esta, e pediu 
que a oposição seja justa e 
trabalhe sem ilações.

A reunião foi coordenada 
pelos promotores Alessan-
dra Magda e André Barroso. 
Além de representantes da 
Prefeitura, Câmara de Ver-
eadores, Ministério Público 
do Estado, Ministério Públi-
co Federal e Polícia Federal, 
estiveram presentes repre-
sentantes da OAB-Juazei-
ro, Polícia Civil e Conselho 
Municipal de Saúde. Após o 
prazo estabelecido de 15 dias, 
será marcada uma nova reu-
nião para definir os termos 
para o TAC. Desta vez, a con-
vocação será do próprio Mi-
nistério Público.  

Município propõe rompimento 
com Idab em audiência pública

JUAZEIRO DO NORTE

O IDAB terá um limite de 15 dias 
para aceitar ou não a proposta da 
Secretaria de Saúde, de aceitar o 
distrato com a prefeitura de Juazeiro

Rebate
DONIZETE ARRUDA

IDAB cercado por PF, MPE e MPF
A audiência pública ocorrida nesta segunda (25), com pauta única: IDAB, revelou que o futuro 
do instituto está traçado: ser afastado da gestão do Hospital São Lucas e da UPA do Limoeiro. 
As acusações contra a má aplicação dos recursos públicos assustaram os presentes: a Polícia 
Federal, o Ministério Público do Ceará e o Ministério Público Federal. O promotor Dr. André Barroso, 
leu todas as denúncias que pesam contra a administração do IDAB. Na questão da contratação 
de Uber, a secretaria de Saúde de Juazeiro do Norte, Francimones Albuquerque, declarou que o 
veículo a ser disponibilizado era um ambulância e não carros de aplicativos. Também entrou em 
discussão, a médica que dá 50 plantões de 12h por mês, ou trabalhando sem parar por 25 dias 
ininterruptos. A prefeitura de Juazeiro do Norte disse que havia provas que essa médica trabalhava 
em dois ou mais lugares, e por isso achou por bem glosar recursos para que o Município não 
tivesse prejuízos com as dúvidas sobre os 50 plantões/mês. O IDAB virou um escândalo. E com as 
investigações que serão realizadas, sua situação só se complica.

Glêdson não aguenta mais o IDAB
O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, deixou claro na reunião com órgãos de 
fiscalização e entidades representativas, que não aguenta mais o Idab à frente da saúde de 
Juazeiro. O instituto tem sido o principal foco das críticas à sua administração. Glêdson disse que 
não existe mais clima na cidade e na gestão para continuar com o contrato. Indiferente a opinião 
manifestada pelo prefeito Glêdson, o representante do IDAB, Dr. Maurício, ressaltou a vontade do 
instituto em permanecer em Juazeiro. Ninguém concordou. A posição do prefeito foi corroborada 
pelos vereadores, que chegaram a pedir a saída em, no máximo, 60 dias. É um dos poucos 
assuntos em que Prefeitura e a Câmara Municipal concordam. No encontro, ninguém entendeu a 
ausência do vereador Pedro Januário, o Janu. Autor da maioria das denúncias contra o instituto, 
o vereador foi lembrado por colegas, gestores e membros do Ministério Público. A avaliação foi 
que Janu perdeu a oportunidade de questionar o IDAB de frente ao Ministério Público, do Ceará e 
Federal, a Polícia Federal e a imprensa.

Prazo para IDAB pedir para sair
O IDAB terá um limite de 15 dias para aceitar ou não a proposta da Secretaria de Saúde, de aceitar o 
distrato com a prefeitura de Juazeiro do Norte. Sem se importar com as críticas a seu desempenho 
à frente dos equipamentos municipais, o IDAB insiste em continuar gerindo o Hospital São Lucas e 
a UPA Limoeiro. Na audiência, a direção do IDAB negou já ter recebido outra proposta de distrato 
da prefeitura de Juazeiro. Reage como se nada estivesse acontecendo com sua gestão e nem 
existisse tantos escândalos. É impressionante. Tanto que o encontro pode ser resumido por uma 
frase do prefeito Glêdson Bezerra: eu não aguento mais o IDAB.
 
Izolda faz almoço com deputados
A convite da governadora Izolda Cela, pelo menos 35 deputados estaduais e cinco federais, da 
base aliada, almoçaram na Residência Oficial, nesta segunda-feira. Apesar do convite ter sido 
para todos, o foco estava nos parlamentares aliados. A pedido do ex-governador Camilo Santana, 
o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, reafirmou no encontro seu apoio 
incondicional à reeleição da governadora Izolda. Apenas repetiu o que já tinha feito na sexta-feira 
(22), em Coreaú, durante a inauguração da escola profissionalizante Gerardo Cristino. E dias antes, 
na data de seu aniversário. No almoço, Evandro voltou a dizer que deseja mais quatro anos para 
Izolda. O clima harmônico durou até a saída de alguns deputados mais ligados a Cid. Izolda soma 
declarações de apoios. São cinco em uma semana. Além de Evandro Leitão e quase a totalidade 
dos deputados estaduais da base de apoio ao Governo na Assembleia, conquistou as adesões 
de Eunício Oliveira e o MDB, deputado José Guimarães e toda bancada federal e estadual do PT, 
prefeito de Caucaia, Vitor Valim e ex-governador Camilo Santana. A escolha do candidato do PDT 
afunilou. O PT quer resolver esse assunto também até junho. Uma ordem de Lula. Os FG querem 
adiar para agosto. E insistem na candidatura de Roberto Cláudio, nome preferido dos irmãos Cid 
e Ciro Gomes. Já o prefeito de Sobral, Ivo Gomes, prefere também Izolda. Há quem garanta ser 
questão de tempo que o pré-candidato Mauro Filho declare apoio a Roberto Cláudio, a pedido de 
Cid e Ciro Gomes, nos próximos dias. Essa possibilidade hoje é descartada por Mauro Filho.

Zezinho quer ser vice-governador
O deputado e secretário das Cidades, Zezinho Albuquerque, tem se articulado em busca de se 
credenciar para ser candidato a vice-governador na chapa indicada pelo PDT. O credenciamento 
tem passado pelo fortalecimento do PP no Estado. Alega ser fiel, há muito tempo, à orientação 
da família Ferreira Gomes. O PDT , leia-se senador Cid Gomes, pretende dar uma rasteira no PT do 
deputado José Guimarães. E o PSD de Domingos Filho deve estar atento às suas pretensões de 
indicar a vaga de vice- governador. Zezinho argumenta que indicá-lo facilita ao PDT fechar uma 
aliança com o PP , que tem tempo de televisão e uma bancada de cinco deputados estaduais. 
No Cariri, o responsável pela organização do PP é o suplente de deputado Rafael Branco, que já 
trabalha na abertura de novos diretórios, tendo como prioridade o Crajubar. Só que esse acordo 
do PP com o PDT esbarra na aliança nacional, onde o presidente Bolsonaro não quer fortalecer os 
partidos ditos de esquerda. Daí, o PP cearense encontrará dificuldades para se aliar a uma chapa 
composta pelos partidos PDT e PT.
 
MDB espera por Izolda até 15 de junho
O presidente regional do MDB, ex-senador Eunício Oliveira, admite que poderá fazer parte da 
base aliada do Governo da família FG nas eleições deste ano, com duas imposições: a indicada 
do PDT seja a governadora Izolda Cela, candidata à reeleição, e a vaga de vice-governador seja 
dada ao partido. Sem o cumprimento dessas duas exigências, Eunicio afirma que o MDB seguirá 
seu rumo. Outro fator imposto por Eunício: o partido só espera por uma definição até 15 de junho. 
Numa reunião com a bancada estadual do partido, Eunício e os deputados estaduais emedebistas 
selaram esse prazo para uma solução. Em reunião com os deputados Danniel Oliveira, Nelinho 
Freitas, Davi de Raimundão, Leonardo Araújo e Audic Mota, Eunício disse que o partido não 
esperará mais além de 15 de junho para definir sua posição diante da base aliada. Eunício quer 
construir os caminhos para garantir a eleição de uma bancada estadual e federal fortes. Segundo 
Eunício, se o candidato do PDT, for Roberto Cláudio, o MDB vai para a oposição em apoio à 
candidatura do deputado Capitão Wagner.

O prestígio dos FG anda balançando. O Tribunal de Justiça manteve, nesta segunda 
(25), o afastamento do prefeito de Catarina, Tiago Paes de Andrade do cargo.

Afastado por corrupção, a volta ao cargo de prefeito de Catarina era uma promessa 
de Cid Gomes, para Tiago e seu irmão Jefferson Paes de Andrade votarem no seu sogro, 
Leitão Moura.

Cid Gomes perdeu no TJCE. E feio. Leitão Moura agora está ameaçado de perder o apoio 
dos irmãos Tiago e Jefferson Paes de Andrade.
 
A visita de Roberto Cláudio ao Cariri foi vigiada por Cid Gomes. Valdir e Alexandre, 
assessores do senador, acompanharam toda a agenda de perto.
 
Os assessores relataram diretamente a Cid a conduta e a atenção dos prefeitos aliados. 
A agenda incluiu entrevistas, palestras e visitas à lideranças políticas.
 
O ex-secretário de Esportes de Juazeiro, Luciano Bazílio, depois de perder a indicação 
para a direção da Arena Romeirão, revelou sua revolta.
 
Bazílio diz que não vota em Camilo, nem aliados. Bazílio está brigado, também, com o 
ex-prefeito Arnon Bezerra. Ou seja, se isolou de vez.
 
Mas, o novo administrador da Arena Romeirão, Zacarias Silva, deve enfrentar 
problemas com os antigos permissionários dos bares.
 
A pedido do secretário de Esportes, Rogério Pinheiro, Zacarias terá que entregar os 
bares a um novo permissionário, que paga e tem direito de alugar os bares.

Humilhado em suas pretensões de comandar a Arena Romeirão, Luciano Basílio, terá 
outra derrota para ficar irado.

O motivo: a administração do irmão Bilinha, na presidência da Câmara de Juazeiro, 
está promovendo um festival de suspeitas de irregularidades. O MP de Juazeiro está se 
inteirando sobre todas essas supostas fraudes.

E a lista de vereadores afastados tende a crescer. Já saíram quatro: presidente Darlan 
Lobo, vice-presidente Capitão Vieira, Beto Primo e Márcio Jóias. Dúvida é saber quem 
serão os próximos a terem mesmo destino.

Márcio Joias sofreu outro baque em seu sonho de ser candidato a deputado estadual. O 
pleno do TRE do Ceará o condenou e o tornou inelegível por oito anos.

Sua situação é dificílima: reverter essa condenação no TSE, a tempo de ser candidato 
à Assembleia.

Desculpe a ignorância, até quando o IDAB vai querer cuidar mal da saúde de Juazeiro 
do Norte?

ARGEMIRO QUASE FORA DA DISPUTA
 A base de oposição de Barbalha lamenta a virtual saída do ex-prefeito Argemiro 

Sampaio da disputa eleitoral deste ano. Pré-candidato a deputado estadual, 
Argemiro teve os direitos políticos cassados pelo TRE, num julgamento que 

iniciou no dia 18 e foi concluído nesta segunda, com 7 a 0, contra o ex-prefeito. 
A esperança do ex-prefeito é que o TSE reverta a decisão. Com a inelegibilidade 

de Argemiro e Rommel Feijó, o vereador Rildo Teles aparece como a principal 
liderança da oposição barbalhenses. A avaliação é que chegou a hora do 

vereador assumir o protagonismo disputando, inclusive, a vaga para Assembleia 
em nome do grupo. A dúvida é se Argemiro e Rommel confiarão em Rildo para a 
tarefa. A verdade é que Rildo sempre foi muito fiel aos dois. E virar a mesa para 

salvar Argemiro no TSE é uma missão hoje, quase impossível.

DISSE ME DISSE

Política

Leia rápido

Agência Miséria

IDAB gerencia UPA do Limoeiro e o Hospital São Lucas

Justiça afasta Márcio Joias do 
cargo de vereador por 180 dias

OPERAÇÃO AURANTIUM

Alvo de uma investigação 
da Polícia Civil sobre lava-
gem de dinheiro e fraude 
em licitação, Márcio Joias 
(União Brasil) é o quarto 
vereador afastado do cargo 
na Câmara de Juazeiro do 
Norte. No último dia 20, por 
meio da operação Auran-
tium, policiais cumpriram 
mandados de busca e apreen-
são na residência e escritório 
do vereador, que foi afastado 
de suas funções públicas por 
180 dias. Em novembro do 
ano passado, os vereadores 
Beto Primo, Capitão Vieira e 
Darlan Lobo também foram 
afastados do cargo durante a 
operação Públio Vatínio.

A ação policial da última 
semana é resultado de uma 
investigação que teve início 
em fevereiro de 2021, para 
apurar uma empresa envol-
vida em lavagem de dinheiro 
e transações atípicas no país, 
mas, posteriormente, che-
gou-se à informação de que 
essa empresa estaria envol-
vida em fraudes de licitação 
em Juazeiro do Norte, entre 
os anos de 2019 e 2022.

A operação Aurantium 
também determinou o blo-
queio dos bens de Márcio 
Joias. Segundo Giuliano 
Sena, titular da Delegacia 
de Combate à Corrupção do 
Cariri, o nome do vereador 
foi envolvido a partir de um 
depoimento, onde a teste-
munha procurou a polícia 
por vontade própria. Na ope-

ração, foram cumpridos 19 
mandados judiciais, sendo 
oito de busca e apreensão, 
nove de sequestro criminal 
de bens, um afastamento de 
funções públicas e suspensão 
financeira da empresa nos 
contratos de Juazeiro. Os 
mandados foram emitidos 
no dia 18, pela Vara de De-
litos de Organizações Crimi-
nosas de Fortaleza. 

No período investigado 
pela operação, a empresa de 
fachada teria recebido cerca 
de R$ 4 milhões em Juazei-
ro. “Existem dois contratos 
vigentes com o município 
de Juazeiro, que um é em 
2019, referente a uma con-
corrência pública, mas que 
nós ainda não temos a pro-
va que houve essa fraude no 
procedimento licitatório ou 
na execução”, disse Giuliano.

Fachada
Em um trecho do relatório 

da Vara de Delitos e Organiza-
ções Criminosas, da Comarca 
de Fortaleza, a empresa ALFA 
Construções Comércio e Ser-
viço Eireli, que pertence João 
Luiz de Araújo Lacerda, é 
apontada por fazer constantes 
retiradas em espécie, alegando 
ser para o pagamento de for-
necedores, optando por não 
realizar o serviço de transfe-
rência bancária. 

No documento, João Luiz 
é citado como possível asses-
sor parlamentar de Márcio 
Joias, entre os meses de fe-

vereiro a novembro de 2019, 
e que não possui sequer um 
veículo em seu nome. João 
Luiz outorgou poderes a 
Maria Gabriela Lima Alves, 
servidora do Município que 
também é investigada na 
operação.

“investiga-se, ainda, se-
gundo autoridade policial, 
se a empresa ALFA Constru-
ções Comércio e Serviço Ei-
reli pertence, na verdade, ao 
vereador Marcio Joias, sen-
do o investigado João Luiz 
apenas um ‘laranja’, uma vez 
que a renda recebida como 
assessor parlamentar é in-
compatível com o porte da 
empresa de construções”, se-
gundo consta no documento 
da Vara de Delitos de Orga-
nizações Criminosas.

Ao Jornal do Cariri, Mar-
cio Joias questionou o blo-
queio de seus bens, segun-
do ele, todos declarados no 
Imposto de Renda. Márcio 
diz não ter qualquer parti-
cipação na empresa, que, de 
acordo com ele, pertence a 
um compadre. Segundo ele, 
a partir de alguns contratos, 
são alugados veículos e equi-
pamentos a essa empresa. 
Ressalta, ainda, que os valo-
res recebidos são referentes 
a um contrato reconhecido, 
e que jamais passaram por 
contas suas. Márcio Joias é 
pré-candidato a deputado 
estadual, negou as acusações 
e se disse surpreso com a 
operação. 

Deputados do Cariri reagiram ao 
aumento de quase 25% na conta 
de energia anunciado pela Enel 
no Ceará, que entrou em vigor na 
sexta-feira (22). Guilherme Landim 
(PDT) classificou o aumento como 
“descabido e abusivo”. Fernando 
Santana (PT) propôs discutir não 
somente o aumento, também 
taxado como abusivo, mas a 
qualidade dos serviços prestados 
pela concessionária no Ceará. Na 
Assembleia Legislativa do Estado, 
cresce a pressão para a abertura de 
uma CPI com esta finalidade.

A Diocese de Crato decidiu 
desobrigar o uso de máscaras 
dentro das igrejas católicas do 
Cariri. A decisão foi dada via 
redes sociais como uma de três 
medidas anunciadas pelo bispo 
Dom Henrique Magnus - as outras 
duas tratavam sobre mudanças 
na gestão da rádio Educadora do 
Cariri e a ida de um padre para a 
Espanha. O novo bispo afirma que a 
igreja local segue as orientações do 
Governo do Ceará.

O Açude do Junco, em Granjeiro, 
voltou a sangrar após quase 10 
anos. Segundo dados do Portal 
Hidrológico do Ceará, a última vez 
que o açude havia vertido água 
foi em junho de 2012. Há cerca de 
cinco anos, o reservatório alcançou 
a marca de apenas 5%, sendo 
considerado como volume morto. O 
cenário fez com que moradores de 
Granjeiro fossem atendidos com o 
abastecimento por meio de poços 
artesianos.

Apenas cinco municípios do Cariri 
serão beneficiados, inicialmente, 
pelo Médicos pelo Brasil, novo 
nome dado pelo Governo Federal 
ao programa Mais Médicos. Abaiara, 
Assaré, Farias Brito, Milagres e 
Tarrafas vão receber um profissional 
cada cidade. O número representa 
apenas 17% dos 29 municípios 
caririenses. Ao todo, 49 municípios 
do Ceará serão contemplados, 
alguns com dois médicos.
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Disputa definida
A disputa entre os grupos políticos de Aurora já está definida. Um en-
contro com o ex-senador Eunício Oliveira, no dia 23, em Fortaleza, se-
lou a chapa a ser defendida pelo ex-prefeito Adailton Macedo e o ex-
-vereador Chico Henrique, duas das principais lideranças da oposição 
local. Adailton se comprometeu em votar em Eunício para federal e teve 
a autorização para defender o nome de advogado Juarez Saraiva para 
estadual. Adailton e Chico Henrique representam a base da oposição e 
devem confrontar seus candidatos com os nomes defendidos pelo pre-
feito Marcone Tavares, que deve apoiar Fernando Santana para estadu-
al e Domingos Neto para federal. Parlamento definido, majoritária em 
dúvida. Enquanto Marcone está definido com o nome da base aliada 
para o Governo, Adailton espera pela definição do MDB, que pode apoiar 
Capitão Wagner e formar mais um confronto com reflexo em 2024.

Outras vias
A disputa entre o prefeito Marcone Tavares e ex-prefeito Adailton Mace-
do, em Aurora, pode ser surpreendida por outras duas lideranças locais. 
As outras duas vias representadas na disputa são o ex-prefeito de Juazei-
ro do Norte, Raimundo Macedo, que defenderá o filho Davi Macedo para 
estadual e Nelinho Freitas para federal. Parte da base de oposição, que 
estará com Raimundão, garante que ele pode surpreender os favoritos. 
Outro que aparece na disputa é o ex-prefeito Carlos Macedo, também 
forte liderança local e que colocou o nome como pré-candidato a depu-
tado federal. Carlos Macedo ainda não anunciou seu nome a deputado 
estadual, mas deve seguir indicação do prefeito de Juazeiro do Norte, 
Glêdson Bezerra, de quem foi chefe de gabinete até bem pouco tempo. 
Aqui, também, há dúvidas sobre os apoios ao governo do Estado.

Fechados com o erro
As contas do prefeito de Abaiara, Afonso Tavares, devem chegar à Câ-
mara de Vereadores para análise e votação nos próximos dias. Problema: 
chegarão desaprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), sob 
indicação de desobediência  à Lei de Responsabilidade Fiscal. A folha 
de pagamento estourou o limite de 54%. Na oposição, o debate é que 
Afonso faz política distribuindo cargos numa clara demonstração de uso 
da máquina. Claro, tudo é argumento da oposição que está fora da Casa 
Legislativa, porque na Câmara, a tendência é que os nove vereadores vo-
tem para derrubar o parecer do TCE. É bom deixar claro que na Câmara, 
o julgamento é político, o que não exime os vereadores de enfrentar uma 
crise moral. Mas, a explicação já está na ponta da língua: não houve des-
vio. Foi para beneficiar a população. Ou seja, todos têm a perder.

Agenda encerrada
Um dos pré-candidatos ao governo pelo PDT, Roberto Cláudio (RC), 
finalizou sua passagem pelo Cariri, na quarta-feira, 20, nos municípios 
de Santana do Cariri e Salitre. RC visitou o Museu de Paleontologia e o 
Pontal da Santa Cruz, em Santana, e ministrou palestra em Salitre. A 
visita a Santana aconteceu debaixo de muita tensão. A assessoria de RC 
se articulou com o ex-prefeito Zé Maia, mesmo o atual Samuel Werton 
sendo da base do Governo. O mal estar teria sido resolvido com uma 
conversa e um convite pessoal feito por RC. Já em Salitre, a situação foi 
bem diferente. Uma boa articulação trouxe o prefeito Dodo de Neoclides 
para a base de apoio. Dodo foi eleito pelo Pros de Capitão Wagner e aca-
bou mudado de lado. RC foi acompanhado, ainda, pelos prefeitos Ítalo 
Brito (Nova Olinda) e Antônio Filho (Antonina do Norte). Apesar da gafe 
e do mal estar, a avaliação geral é que a agenda foi positiva.

Mais uma tentativa
E a prefeita de Jati, Mônica Mariano, continua sua saga de desobediên-
cia à Justiça. Essa é a avaliação de sindicalistas e servidores do Municí-
pio. Em mais um capítulo dessa queda de braço, no dia 22, o Ministério 
Público do Estado encaminhou Parecer Judicial para a Comarca de 
Porteiras, apontando a desobediência à decisão proferida em agosto 
de 2021, que mandava reintegrar os servidores demitidos no início da 
gestão. No período, dois processos seletivos foram realizados, provan-
do haver a carência. Para promotores, professores e população, não há 
dúvidas de que as demissões foram por motivações políticas. O docu-
mento pede o pagamento imediato de multa, com bloqueio das contas 
pessoais, e afastamento do cargo em caso de novo descumprimento. 
Resta saber, quem vence essa batalha: a Justiça ou a prefeita Monica. 
A população assiste.

Enquanto isso...
... A verdade é que o prefeito de Altaneira não está só. Ainda no dia 20, 
o ex-senador Eunício Oliveira já se manifestava na mesma direção. “O 
cearense, já tão castigado por um período triste da nossa história, com 
pandemia, desemprego, fome, inflação nas alturas...”. E Eunício questio-
nou: “Será que vamos ter de voltar aos tempos da lamparina?”

... No mesmo dia, o vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumi-
dor da Assembleia Legislativa, deputado Guilherme Landim, protocolou 
junto ao Decon, Procon e Ministério Público, requerimentos exigindo a 
fundamentação para o aumento. Para Guilherme, o aumento é abusivo, 
descabido e desrespeita a população.

... A série de protestos estão sendo fortalecidas pelos encaminhamen-
tos. Além de explicações sobre a base para os aumentos, cobradas por 
Guilherme Landim, o vice-presidente as Assembleia, deputado Fernan-
do Santana enviou requerimento à Comissão de Defesa do Consumidor 
da Assembleia solicitando uma audiência pública para debater o tema.

... Além do “aumento abusivo”, Fernando quer discutir a qualidade 
dos serviços prestados pela Enel no Ceará. Ele cita que a empresa é 
alvo de muitas reclamações. “É um absurdo que o povo siga pagan-
do cada vez mais caro por um serviço de baixa qualidade!”. Claro, até 
agora, como sempre, a Enel não se manifestou. É esperar que o movi-
mento dê resultado.

DANDO O RECADO
O prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues, mandou um recado 

claro à classe política do Cariri, sobre ter atitude diante dos 
abusos cometidos pelo aumento da conta de energia elétrica, ele 

é contra. O recado foi extensivo e direto à Agencia Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel), reguladora, e a Enel, concessionária do 
setor no Ceará. Uma postagem nas redes sociais diz: “Altaneira 
é contra cobrança abusiva na conta de luz”. A postagem, feita 
no dia 22, confronta a autorização da Aneel para reajustes de 
24,85%. Dariomar aproveitou para convocar colegas prefeitos 

e políticos cearenses, dizendo que não se pode permitir que, 
“diante de um cenário pandêmico, a conta de luz de nossa gente 
fique acima do que podemos pagar”. A repercussão foi imediata 

junto à população. Agora é esperar se a Câmara e outros 
prefeitos da região se manifestarão.

Robson Roque

A Polícia Civil de Ju-
azeiro do Norte 
conseguiu identifi-

car o autor de ameaças de 
mortes contra o prefeito de 
Barbalha, Guilherme Sarai-
va (PDT), a esposa e a filha 
dele, de apenas nove me-
ses, feitas no último dia 26 
de março. A descoberta foi 
possível após investigação 
que resultou na identifica-
ção do celular de onde as 
mensagens SMS partiram e, 
posteriormente, na pessoa 
suspeita de praticar o cri-
me. Um mandado de busca 
e apreensão contra ele foi 
cumprido na manhã da últi-
ma quinta-feira (21).

Com o suspeito, que não 
teve o nome divulgado pela 
Polícia Civil, foram encon-
trados e apreendidos dois 
aparelhos celulares, um 
deles possivelmente usado 
para as ameaças, um note-
book e R$ 16 mil em cédulas. 
Durante as investigações, os 
policiais civis conseguiram 
identificar de qual celular 
partiu a mensagem enviada 
para o celular da primeira 
dama de Barbalha, Catiane 
Landim. “Você vai dar bai-
xa nas carteiras nossas, mas 
vamos comprar uma pistola 
e estourar sua cabeça, a do 
prefeito ou da sua menina. 
A vingança come fria. Vamos 
envenenar a água do Arajara 
e explodir a usina de oxigê-
nio do hospital. Se prepare!”, 
dizia uma das mensagens.

Ainda de acordo com a 
investigação conduzida pela 

Delegacia de Polícia Civil de 
Juazeiro do Norte, as amea-
ças de morte foram motiva-
das por ações da Prefeitura 
de Barbalha. Dentre elas, a 
desapropriação do prédio de 
uma escola. A Polícia Civil 
também informou que o caso 
continuará em investigação.

 “A pessoa ligou e ela 
[esposa] não atendeu e, 
quando retornou, a pessoa 
não respondeu mais, mas já 
mandou mensagem dizendo 
que ia comprar uma pistola 
para dar um tiro em mim, 
dar um tiro na minha espo-
sa e na minha filha de nove 
meses”, conta o prefeito 
Guilherme Saraiva. O ges-
tor acrescenta ter registrado 
um boletim de ocorrência 
até a descoberta da pessoa 
suspeita das ameaças.

“Não tenho acesso, ain-
da, aos autos do processo e 
estamos aguardando o in-
quérito policial para poder-
mos saber como foi a inves-

tigação e quem foi a pessoa 
que fez essa ameaça”, diz o 
prefeito, não podendo afir-
mar se o caso também tem 
motivação política. “Quem 
que seja [a pessoa] já lhe 
digo que isso não vai mudar 
a nossa postura e a nossa 
atitude em relação ao que 
a gente pretende pelo bem 
do Município, que é o que 
queremos. Isso não vai nos 
intimidar em nada para se-
guirmos trabalhando”, con-
clui Guilherme Saraiva.

Reflexo das chuvas
Em meio às investigações, 

Guilherme volta a atenção 
para os prejuízos estimados 
em R$ 10 milhões causa-
dos pelas chuvas do último 
dia 13 de abril. O canal que 
corta a cidade transbordou, 
alagando ruas e invadindo 
casas, pontos comerciais e 
prédios públicos. Entre as 
medidas já tomadas, o pre-
feito decidiu reverter os re-

cursos arrecadados pelo Mu-
nicípio para a Festa de Santo 
Antônio para as famílias que 
tiveram prejuízos, a exemplo 
daquelas cujas casas foram 
invadidas pelas águas. 

Conforme levantamento 
da Prefeitura barbalhense, 
quase 500 moradias foram 
atingidas pelas enchentes. 
Assim, serão necessários 
cerca de R$ 630 mil para 
a recuperação dos imóveis, 
R$ 35 mil para o caso de 
prédios públicos e quase R$ 
2 milhões para ações de in-
fraestrutura em ruas, sobre-
tudo no entorno do canal. 
Guilherme Saraiva também 
encaminhou projeto de lei 
para a Câmara Municipal 
criando um auxílio mobília 
para famílias que perderam 
bens considerados essen-
ciais como roupeiro, cama 
de casal e solteiro, cômoda, 
berço infantil, armário de 
cozinha, conjunto de mesa 
e fogão. 

Polícia identifica suspeito 
de ameaçar prefeito de morte

BARBALHA

PREFEITO usará recurso para ajudar 
famílias prejudicadas pelas chuvas

AMEAÇA foi feita após ações da Prefeitura para desapropriação de uma escola

ANDRÉ COSTA foi nomeado pelo então governador Camilo Santana

OAB-CE

Divulgação

Leia rápido

Advogado com atuação no Cariri é
 nomeado desembargador do TJCE 

JUDICIÁRIO

Joaquim Júnior

O advogado André Cos-
ta, que tem destacada atu-
ação profissional no Cariri 
desde a década de 90, foi re-
cém-nomeado desembarga-
dor no Tribunal de Justiça 
do Estado do Ceará (TJCE), 
órgão máximo do Poder Ju-
diciário Estadual. Ele foi o 
mais votado na primeira lis-
ta da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB-CE) e na 
primeira lista do TJCE, an-
tes de ser escolhido e nome-
ado pelo então Governador 
do Ceará, Camilo Santana.

Recentemente, André 
Costa encerrou o mandato 
de conselheiro federal da 
OAB, iniciado no ano de 
2019. Entre outras funções, 
a atuação profissional dele 
inclui as de assessor jurídico 
parlamentar na Assembleia 
Legislativa do Estado do Ce-
ará (2007-2014), membro 
da Frente Nacional Antirra-
cista – FNA (2021-atual) e 
membro do Instituto Brasi-
leiro de Direito de Família - 
IBDFAM (2009-atual). Foi 
autor da proposta aprovada 
pela OAB Nacional, em 14 
de dezembro de 2020, de 
ação afirmativa nos órgãos 
da OAB (Conselho Fede-
ral, Conselhos Seccionais, 
Subseções e Caixas de As-
sistência do Advogado) 
através da fixação de cotas 
de 30% para advogados(as) 
negros(as), pelo prazo de 30 

anos, a partir das eleições 
de 2021.

Como desembargador, 
a atuação de André Costa 
se dá “na 3ª Câmara de Di-
reito Privado do TJCE, cuja 
competência é processar e 
julgar as causas judiciais en-
volvendo as relações entre 
particulares e que não te-
nham nenhuma vinculação 
com direitos e deveres dos 
órgãos ou servidores públi-
cos: direito das famílias, de 
sucessões, das coisas, das 
obrigações e contratos, do 
consumidor, bancário, em-
presarial etc”.

Em artigo publicado no 
Jornal O Povo, André Costa 
falou sobre, depois de quase 
27 anos de exercício da pro-
fissão de advogado, passar 

a ser um juiz de segundo 
grau. “Exercerei um car-
go público vitalício, o qual, 
dentre outras finalidades, 
tem a responsabilidade de 
julgar os recursos em face 
de decisões proferidas pelos 
juízes das comarcas (espaço 
territorial em que o juiz de 
primeiro grau exerce sua ju-
risdição e pode abranger um 
ou mais municípios)”, afir-
mou, ao cita que “a atuação 
jurisdicional, monocrática 
ou colegiada, está vinculada 
à efetivação da Constituição 
Federal, dos direitos funda-
mentais, dos direitos huma-
nos e da dignidade da pes-
soa. Esse é o caminho para 
fazer acontecer o acesso à 
Justiça, objetivo central do 
Poder Judiciário”. 

O Ministério Público do Ceará 
entrou com uma ação judicial contra a 
Autoescola Rota, localizada em Crato. 
A ação foi movida pela 6ª Promotoria 
de Justiça cratense, em desfavor do 
estabelecimento e da dona, Valéria 
Barbosa de Oliveira. Segundo o órgão, 
a autoescola descumpriu questões 
contratuais que envolvem a prestação 
dos serviços. Na ação, o promotor 
Thiago Marques Vieira pede que a 
Justiça bloqueie contas bancárias, 
imóveis e outros bens e valores em 
nome da empresa e da proprietária.

A Polícia Civil de Juazeiro do Norte 
identificou o suspeito de ameaçar 
de morte o prefeito de Barbalha, 
Guilherme Saraiva (PDT), a esposa 
e a filha do gestor, de nove meses. 
Um mandado de busca e apreensão 
contra o suspeito foi realizado na 
manhã desta quinta-feira (21). As 
ameaças de morte contra o prefeito, 
a esposa e a filha foram motivadas 
por ações da Prefe itura de Barbalha. 
Dentre elas, a desapropriação do 
prédio de uma escola.

Os prejuízos causados pelas chuvas 
em Barbalha e Várzea Alegre seguem 
em avaliação pelas prefeituras dos 
dois municípios caririenses. No caso 
de Barbalha, os prejuízos atingem a 
economia devido à paralisação de 
setores produtivos após enchente 
registrada no dia 13 de abril. Famílias 
afetadas nas duas cidades foram 
atendidas, inclusive com aluguel 
social no caso de residências 
avariadas

Nesta segunda-feira (25), o ex-
prefeito de Barbalha, Argemiro 
Sampaio, foi condenado à 
inelegibilidade pelos próximos oito 
anos, em decisão unânime do Tribunal 
Regional Eleitoral do Ceará. O TRE 
ainda condenou o ex-prefeito ao 
pagamento de R$ 30 mil em multa, 
por abuso de poder político e uso 
indevido dos meios de comunicação 
da Prefeitura de Barbalha nas eleições 
de 2020. Com a decisão, Argemiro, 
recém filiado ao União Brasil e cotado 
como um possível vice do Capitão 
Wagner, tende a ficar fora das eleições 
deste ano.
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Reajuste frustra expectativa 
de redução na conta de energia

INSATISFAÇÃO

Diante da baixa procura 
pela vacinação, a Secretaria 
da Saúde do Ceará, junto 
aos municípios, antecipou 
a aplicação das vacinas con-
tra influenza e sarampo em 
crianças a partir de seis me-
ses e menores de cinco anos 
de idade. Agora, equipes de 
saúde de todo Cariri aguar-
dam a retomada no ritmo 
de vacinação, que apresen-
tou queda em todo cenário 
nacional. Como apresenta 
a Fundação Oswaldo Cruz 
(Fiocruz), o sarampo é uma 
doença infecciosa aguda, vi-

ral, transmissível, extrema-
mente contagiosa e muito 
comum na infância. Os sin-
tomas incluem desde febre e 
tosse a infecções e lesões que 
podem levar à morte.

A coordenadora de imu-
nização de Juazeiro do Nor-
te, Ana Luísa Leite, conta 
que a vacinação para o pú-
blico infantil foi antecipada 
devido aos altos números 
de internação de crianças e 
também devido aos números 
de síndromes respiratórias 
registrados. Até o momento, 
o Município não registrou 

nenhum caso de sarampo – 
assim como em Barbalha. 
Rachel Oliveira, integrante 
da coordenadoria de Imu-
nização, conta que, no ano 
passado, 74,4% das crianças 
foram vacinadas com a pri-
meira dose aos 12 meses de 
idade. Entre os fatores que 
podem estar contribuindo 
com a baixa adesão, ela cita 
a falta de comprometimen-
to de alguns pais e falha na 
busca ativa realizada pelas 
equipes. “A mudança desses 
fatores elevaria a cobertura 
vacinal. Já estamos traba-

lhando com isso”, comenta.
Danielle de Norões, ge-

rente da Vigilância Epide-
miológica e Imunização do 
Crato, explica que as ações 
de prevenção e combate ao 
sarampo são contínuas. No 
Município, ainda no ano 
passado, um caso de saram-
po foi registrado e levantou 
alerta entre autoridades de 
saúde. Após a confirmação, 
ela explica que foi realizada 
investigação epidemiológi-
ca no local do caso, onde se 
buscaram contatos diretos 
com o paciente nos últimos 

15 dias e realizaram proce-
dimentos como emissão de 
alerta para a Rede de Aten-
ção em Saúde do município; 
Monitoramento Rápido de 
Cobertura Vacinal no mu-
nicípio, resultando em 499 
atualizações da vacina Trí-
plice Vira.

A pandemia de covid-19 
é apontada como um dos 
motivos que contribuíram 
para o atual quadro de baixa 
adesão na vacinação, consi-
derado de extrema preocu-
pação. “Dispõe a população 
a um risco de desenvolver 

doenças já controladas, eli-
minadas e erradicadas, que 
são doenças graves, com alto 
poder de transmissão, que 
podem causar surtos, epide-
mias e até nova pandemia, 
se não conseguirmos man-
ter os níveis de vacinação 
homogêneos e com cobertu-
ras vacinais de 90% a 95%, 
conforme preconiza o Mi-
nistério da Saúde”, explica, 
ao solicitar à população que 
compareça e leve os filhos 
para atualizarem os cartões 
de vacinação nas Unidades 
Básicas de Saúde.

A Agência Nacional 
de Energia Elétrica 
(Aneel) aprovou, na 

última  semana, o reajuste 
tarifário da Enel Distri-
buição Ceará. O reajuste 
para consumidores de bai-
xa tensão, em sua maioria 
clientes residenciais, foi de 
24,26%. O maior de todo o 
país. O fim das bandeiras 
de escassez hídrica, anun-
ciado na semana passa-
da pelo Governo Federal, 
vai praticamente anular o 
efeito percebido pelo clien-
te residencial com esse re-
ajuste. A medida é motivo 
de insatisfação por parte 
dos consumidores, que ale-
gam um serviço ineficaz. 

Luiz Gazulha,  diretor de 
Regulação da Enel no Brasil, 
informou que nos últimos 
dois anos, diante da situação 
crítica da pandemia e dos 
impactos causados na vida 
das famílias, a companhia 
solicitou ao órgão regulador 

a inclusão de medidas para 
redução do percentual. Em 
2020, o reajuste foi adiado 

por três meses e foi criada 
também a “Conta Covid”, 
para diluir o reajuste nas ta-

rifas para o consumidor. Já 
em 2021, a Enel solicitou à 
Aneel (Agência Nacional de 
Energia Elétrica)  a inclusão 
de medidas que resultaram 
em uma redução de cerca de 
70% do que estava previsto.

 Em contrapartida, a Enel 
é alvo de inúmeras recla-
mações. A professora Ana 
Verônica Carvalho, que resi-
de em Jardim, conta que teve 
seu fornecimento cortado, 
embora as contas estivessem 
pagas. “Simplesmente chega-
ram com a ordem de corte. 
Eu mostrei as contas pagas, 
mas o rapaz disse que depois 
de emitida a ordem, tem que 
cortar de qualquer jeito”.  

 Já a fisioterapeuta Da-
miana Pereira explica que 
necessitou mudar de casa 
e solicitou uma religação e 
mudança do titular da con-
ta. Nos primeiros dois meses 
não chegou fatura, embora 
ela tivesse ligado solicitan-
do várias vezes. No terceiro 
mês, a cliente recebeu uma 

cobrança absurda. “O pri-
meiro mês era quase R$ 
300. Nosso consumo normal 
sempre dava em média R$ 
80, no máximo R$ 100”. 

 A Câmara de vereadores 
do Crato, por exemplo, apro-
vou, no dia 14 de fevereiro, 
um requerimento para for-
mação de uma Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) 
contra a Enel. A Comissão é 
composta pelos vereadores 
Dr. Dudé Morais, Mariân-
gela Bandeira e Lourdes de 
Carlim, e pelo presidente 
Florisval Coriolano. 

O autor do requerimento 
Luís Carlos (PDT) citou ca-
sos de comunidades da zona 
rural e urbana que ficaram 
sem energia por até 10 dias, 
sem qualquer explicação.  A 
aprovação do requerimento 
foi unânime. O objetivo é in-
vestigar abusos na cobrança 
das faturas mensais e falhas 
na distribuição da energia 
por parte da Enel, além de 
ouvir a empresa sobre as 

reclamações que se acumu-
lam. Usuários da Enel foram 
convidados a se fazerem pre-
sentes na sessão da comissão 
para fortalecer o processo.

O presidente da Câmara 
do Crato, Florisval Coriola-
no, explicou que a comissão 
formada por membros do 
Legislativo está realizando 
um levantamento e que já 
houve uma reunião entre 
representantes da Enel de 
Fortaleza e a comissão.

O deputado e ex-prefeito 
de Brejo Santo, Guilherme 
Landim (PDT), vice-presi-
dente da Comissão de Defesa 
do Consumidor da Assem-
bleia Legislativa, protocolou 
junto ao Decon, Procon e 
Ministério Público do Cea-
rá, requerimentos exigindo 
saber a fundamentação do 
aumento. “Não é justo que o 
Ceará, Estado vanguardista 
na produção de energia, ar-
que com a tarifa de energia 
mais cara do Brasil”, enfati-
zou o deputado. 

Robson Roque

O Estado e municípios 
do Ceará estabeleceram um 
pacto de cooperação para o 
desenvolvimento de ações 
com o objetivo de reduzir 
mortes por quatro fatores: 
mortalidade infantil, morta-
lidade por Acidente Vascular 
Cerebral (AVC), por Infarto 
Agudo do Miocárdio (IAM) 
e por acidentes de trânsito 
envolvendo Motocicletas. O 
pacto entre Estado e Municí-
pios se desenvolve por meio 
do programa Cuidar Melhor. 
“O Programa Cuidar Melhor 
incentiva o esforço desses 
municípios de entender a 
necessidade de a gente tra-
balhar a promoção e a pre-
venção na saúde”, ressalta o 
secretário estadual da Saúde, 
Marcos Gadelha.

O pacto propõe cinco de-
safios a serem colocados em 
prática pelas gestões muni-
cipais: ampliar a cobertura 
da Atenção Básica em Saúde, 
fortalecer aspectos relacio-
nados à estrutura e proces-

sos de trabalho na Atenção 
Primária em Saúde, garantia 
de recursos humanos para 
equipes de Atenção Bási-
ca, organização da carteira 
de serviços ofertados pelos 
municípios e, finalmente, a 
regulação do acesso de usu-
ários aos equipamentos de 
saúde.

Dentre as ações propostas 
para reduzir a mortalidade 
infantil, o primeiro passo é 
a garantia de acesso e quali-
dade nos serviços de saúde, 
priorizando ações para ges-
tantes e crianças. Para a di-
minuição dos óbitos por AVC 
e IAM, a Secretaria de Saúde 
do Ceará orienta a execução 
de ações na Atenção Primá-
ria em Saúde, a exemplo do 
rastreio e identificação de 
fatores de risco. Já para a 
mortalidade por acidentes de 
trânsito envolvendo motoci-
cletas, são sugeridas iniciati-
vas como a municipalização 
do trânsito.

A secretária de Saúde de 
Juazeiro do Norte, Franci-
mones Rolim, participou 

pessoalmente da celebração 
do pacto entre o Estado do 
Ceará e o Município juazei-

rense, no final de março. Ela 
destaca que uma das pri-
meiras ações já conduzidas 

pela gestão municipal foi a 
ampliação da cobertura da 
atenção primária em saúde. 
“Já estamos fazendo esse 
aumento. Hoje, temos to-
dos os PSFs com médicos e 
todos os profissionais, temos 
83 equipes completas. Esta-
mos fortalecendo os nossos 
equipamentos”, enfatiza. A 
informatização dos serviços 
e equipamentos é outra ação 
sugerida e já colocada em 
prática em Juazeiro. “Com-
pramos 420 computadores, 
temos internet em todos os 
PDFs, colocamos impresso-
ras, informatizamos todas 
as salas de vacinas e, agora, 
estamos informatizando to-
das as farmácias que fazem 
a dispensação de medica-
mentos da APS”, acrescenta 
a secretária.

Referência no tratamento 
de vítimas de AVC e traumas, 
como o acidente de moto, o 
Hospital Regional do Cariri, 
em Juazeiro do Norte, con-
seguiu reabilitar 71% dos 
pacientes nos últimos dois 
anos. A Secretaria de Saú-

de do Ceará (Sesau) elenca 
como fatores que contribu-
íram para este percentual o 
uso de medicamento para 
pacientes com AVC nas pri-
meiras quatro horas do início 
dos sintomas, além do acom-
panhamento após a alta para 
quem precisa de reabilitação.

Com relação aos traumas, 
a maior demanda decorre 
dos acidentes de trânsito. 
“Esses pacientes recebem 
atendimento em diversas 
áreas como Cirurgia Geral, 
Traumatologia, Neuroci-
rurgia, Cirurgia Vascular e 
Bucomaxilofacial”, detalha 
a Sesau. No último dia 8 de 
abril, o HRC completou 11 
anos. Nesse período, reali-
zou mais de 340 mil atendi-
mentos emergenciais, cerca 
de 43 mil internações, apro-
ximadamente três milhões 
de exames de imagem e mais 
de 50 mil cirurgias. Antes do 
HRC, a assistência a pacien-
tes em estado de saúde que 
inspirava maiores cuidados 
resultava na transferência 
para Fortaleza. 

Campanhas de vacinação registram baixa procura

Municípios do Cariri selam pacto para redução de mortes

SARAMPO E INFLUENZA

VIDA

Divulgação

CONTA de energia foi reajustada em quase 25%

CONSUMIDORES 
criticam aumento e 
prestação de serviçosMetropolitana

PACTO quer reduzir mortes de crianças, por AVC, infarto e no trânsito

JC
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APOIO:

REALIZAÇÃO:VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

Entenda o que é empoderamento 
feminino e como apoiá-lo
Que tal entender o que é o empodera-
mento feminino para saber qual é essa 
luta tão em voga nos últimos anos? Pri-
meiro, vamos entender o que é o empode-
ramento: “Ação de se tornar poderoso, de 
passar a possuir poder, autoridade, domí-
nio sobre; exemplo: processo de empode-
ramento das classes desfavorecidas”, é o 
que diz o verbete no dicionário Aurélio. E a 
explicação vai além: “Passar a ter domínio 
sobre a sua própria vida; ser capaz de to-
mar decisões sobre o que lhe diz respeito, 
exemplo: empoderamento das mulheres”.

Sabe quando uma mulher está apresen-
tando ideias à empresa e sem motivo 
aparente ela é interrompida por homens 
em uma conversa importante? Esse é um 
exemplo clássico de manterrupting. O pior 
é que no fi nal, difi cilmente escutam o que 
ela tinha para dizer. 

Sabendo disso, já dá para ter uma noção 
do que é o empoderamento feminino: é 

uma consciência coletiva por parte das 
mulheres, constituindo ações tomadas 
por mulheres que não se deixam ser infe-
riorizadas pelo seu gênero e tomam atitu-
des que vão contra o machismo.

A luta é contra a ideia de que as mulheres 
são sexo frágil. O empoderamento feminino 
contribui para que as mulheres tenham o 
direito de participar ativamente dos mais di-
versos tipos de debates, tomando decisões 
que infl uenciarão no futuro de sua região, 
país, ou sociedade como um todo.

A Entidade das Nações Unidas para a 
Igualdade de Gênero e Empoderamento 
das Mulheres desenvolveu 7 princípios 
do empoderamento feminino no âmbito 
social e profi ssional:

●  Estabelecer liderança corporativa sensível 
à igualdade de gênero, no mais alto nível.

● Tratar todas as mulheres e homens de 

forma justa no trabalho, respeitando e 
apoiando os direitos humanos e a não 
discriminação.

● Garantir a saúde, segurança e bem-estar 
de todas as mulheres e homens que tra-
balham na empresa.

● Promover educação, capacitação e de-
senvolvimento profi ssional para as mu-
lheres.

● Apoiar empreendedorismo de mulheres 
e promover políticas de empoderamento 
das mulheres através das cadeias de su-
primentos e marketing.

● Promover a igualdade de gênero através 
de iniciativas voltadas à comunidade e ao 
ativismo social.

● Medir, documentar e publicar os pro-
gressos da empresa na promoção da 
igualdade de gênero.

Atenção
A prática do empoderamento feminino 
não deve ser apenas das mulheres, os 
homens também precisam se certifi car 
de que haja uma ampla igualdade entre o 
posicionamento e participação de ambos 
os gêneros na sociedade e suas demais 
camadas.

Entenda
Empoderamento feminino é diferente de 
feminismo. Feminismo é resumidamen-
te um movimento que prega a ideologia 
da equidade social, política e econômica 
entre os gêneros. Empoderamento femi-
nino é a consciência coletiva, expressada 
por ações para fortalecer as mulheres e 
desenvolver a equidade de gênero. É uma 
consequência do movimento feminista e, 
mesmo estando interligados, são coisas 
diferentes.

Se você for mulher, é possível aplicar o em-
poderamento na sua própria vida, traba-
lhando a sua confi ança, se fortalecendo e 
tendo ambição para seguir os seus sonhos. 
Assim que você se sentir uma mulher em-
poderada, você poderá encorajar amigas, 
parceiras e familiares a fazerem o mesmo.  
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Cultura DOCUMENTÁRIO conta história 
da fotógrafa e pintora do Crato

Filme sobre Telma Saraiva 
estreia em maio no Cariri
Joaquim Júnior

A história de Telma 
Saraiva, fotógrafa e 
pintora que foi pre-

cursora na arte da fotogra-
fia pintada à mão, iniciando 
atuação na década de 40, 
na cidade de Crato, poderá 
ser conferida com a estreia 
do longa-metragem “Todas 
as Vidas de Telma”. O filme, 
que é de gênero documen-
tário e conta com equipe de 
profissionais cearenses e com 
integrantes e moradores das 
cidades de Crato, Juazeiro do 
Norte e Barbalha, narra o en-
contro entre a vida e a obra 
da fotopintora. As primeiras 
exibições ocorrerão no Sesc 
Crato, com duas exibições 
nos dias 19 e 20 de maio, às 
19h. Já no Centro Cultural 
Banco do Nordeste (CCBNB) 
Cariri, em Juazeiro, a exibi-
ção está marcada para o dia 
26 de maio, às 17h30.

Adriana Botelho, respon-
sável pela direção e co-roteiro 
de “Todas as Vidas de Telma”, 
conta que o interesse por esta 
história surgiu quando viu al-
gumas fotopinturas de Telma 
Saraiva na exposição ‘Busca’, 

com curadoria de Franklin 
Lacerda, no CCBNB - Fort-
aleza, em 2009. “Depois, já 
morando no Cariri, pude vi-
sitá-la e vi os autorretratos, 
em personas como atrizes de 
cinema, expostos na sua casa. 
Daí surgiram muitas per-
guntas, que resultaram em 
pesquisa no doutorado e no 
filme”, relembra.

Depois dos encontros 
com Telma, no ano de 2010, 
Adriana elaborou um rot-
eiro para curta-metragem, 
que foi contemplado em edi-
tal da Secretaria da Cultura 
do Estado do Ceará (Secult) 
de 2014. O roteiro estava 
construído com a partici-
pação de Telma, que faleceu 
em junho de 2015. Com o re-
curso financeiro, em que foi 
possível registrar algumas 
imagens documentais, foi 
construído um arquivo com 
imagens de Padre Ágio, mú-
sico e educador; de Madre 
Feitosa, educadora e profes-
sora de Telma; e de Abdon 
Alves, um dos últimos foto-
pintores tradicionais resi-
dentes no Juazeiro do Norte. 
O projeto fílmico foi, então, 
retomado no ano de 2017, 

quando foi selecionado pelo 
Laboratório de Audiovisual 
do Porto Iracema das Artes 
para desenvolvimento do 
roteiro de longa-metragem. 
Após isso, o projeto ganhou 
o suporte de editais como 
o de Apoio ao Audiovisual 
Cearense, financiado pela 
Secult, por meio do Fundo 
Estadual da Cultura, e o Edi-
tal Mecenas de 2021.

“Daí foi elaborado o rot-
eiro de docuficção que gerou 
o documentário. O filme dá 

visibilidade ao relevante tra-
balho da fotógrafa Telma Sa-
raiva, pelo uso da técnica de 
fotopintura, que trouxe cores 
às fotografias monocromáti-
cas da época. Telma registrou 
em retratos, no Foto Saraiva, 
toda uma sociedade cearense 
de meados do século XX – 
políticos, religiosos, artistas, 
profissionais liberais, senho-
ras e seus filhos em festas e 
ritos sociais. Registros valio-
sos para a memória do país. 
Além de levantar questões 

sobre o feminino e os diálo-
gos intergeracionais”, men-
ciona a diretora.

Além de Adriana Botel-
ho na direção e co-roteiro, 
o filme conta com produção 
executiva de Glícia Gadelha; 
co-roteiro de Reneude An-
drade; direção de fotografia 
Ivo Lopes; edição de Frede-
rico Benevides; direção de 
arte Rodrigo Frota e pro-
dução de arte Nayana Mou-
ra; entre outros nomes que 
compõem o time respon-

sável por levar ao mundo a 
história de Telma Saraiva, 
também graças ao apoio de 
equipamentos e instituições 
que fomentam a Cultura.

“O filme nos proporcio-
na um sentimento de muita 
satisfação pelo percurso rea-
lizado e de fortalecimento 
cultural em tratar das histó-
rias do Cariri cearense. Uma 
compreensão muito con-
tundente, comprovada na 
realização do filme, de que 
narrar histórias sobre nós é 
uma ação de empoderamen-
to coletivo e cultural funda-
mental, eu diria mesmo de 
sobrevivência, enquanto ar-
tistas e como povo”, enfatiza 
Adriana Botelho, ao deixar 
o convite para que assistam 
ao filme “Todas as Vidas de 
Telma”. “O filme cumpre sua 
função primordial artística 
quando possibilita a troca 
da experiência fílmica com 
os espectadores, portanto 
aguardamos o público para 
as sessões de estreia. Tam-
bém estaremos, a partir de 
maio, nas mídias digitais, 
no site www.todasasvidas-
detelma.com e perfil no In-
stagram”, finaliza.  

TODAS AS VIDAS DE TELMA

PRIMEIRAS exibições ocorrerão no Sesc Crato e no CCBNB Cariri

Alex Hermes
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Crato está fora do Cearense 
por manipulação de jogos

O Crato Esporte Clu-
be está fora do 
Campeonato Cea-

rense 2022. A decisão foi 
tomada nesta segunda-feira 
(25), pelo Tribunal de Justi-
ça Desportiva do Futebol do 
Ceará TJDF-CE, num julga-
mento que durou cerca de 
seis horas. A determinação 
atende a ação movida pelos 
times do Icasa e Maracanã, 
que pediram a exclusão do 
Crato da competição esta-
dual, por suspeita de mani-
pulação de resultados. Com 
o resultado, a Federação Ce-
arense de Futebol terá que 
reorganizar a classificação, 
além de decidir se realizará 
novas partidas ou encerrará 
o campeonato.

Durante a sessão, houve 

um empate de 3x3 sobre as 
consequências da punição 
a ser adotada pelo Tribunal 
de Justiça Desportiva do Fu-
tebol do Ceará TJDF-CE. A 
decisão acabou beneficiando 
o Crato, pois o desempate foi 
feito levando em conside-
ração o critério da defesa, de 
que deve-se priorizar uma  
pena mais branda para o 
acusado. Assim, o TJDF op-
tou pela anulação de quatro 
jogos: Pacajus x Crato, Igua-
tu x Crato, Crato x Atlético-
CE e Ferroviário x Crato.

Caso seja mantido o 
campeonato, a decisão não 
altera o resultado da com-
petição estadual, já que o 
time foi derrotado nos con-
frontos anulados. Na sema-
na passada, o Tribunal de 
Justiça Desportiva do Ceará 

TJDF- CE havia marcado o 
julgamento final, mas a vo-
tação foi adiada.  Um dos 
advogados não estava pre-
sente, assim a sessão pode-
ria ter nulidade. 

Entenda o caso 
O Crato Esporte Clube 

é acusado de manipular re-
sultados de jogos durante a 
competição. Áudios vaza-
dos são usados como pro-
vas para embasar a decisão. 
Neles, um jogador detalha o 
esquema de manipulação. 
Já rebaixado por anteci-
pação, a equipe cratense 
disputou 13 partidas, ven-
cendo apenas uma e emp-
atando dois jogos. Ao todo, 
foram 36 gols sofridos e seis 
partidas da equipe estão sob 
investigação.  

DECISÃO JUDICIAL

 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.
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