
A mártir Benigna Cardoso, de Santana do Cariri, será 
a primeira beata do Ceará. A cerimônia acontecerá em 24 de 
outubro deste ano. A data, anunciada pela Diocese de Crato 
nesta segunda-feira (02), faz menção ao dia em que Benig-
na, aos 13 anos, foi assassinada após resistir a abusos sexuais. 
PÁGINA 16

BEATA DO CARIRI

Vaticano 
autoriza         
beatificação 
de Benigna 
em 24 de 
outubro

ESPORTES
Copa 21 de 
Junho terá 
início em 
10 de maio
PÁGINA 15
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Prefeitura mantém Idab 
até dezembro e dá 
reajuste de R$320 mil  
PÁGINA 4

FOTO: DIOCESEDECRATO.ORG
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A Família Ferreira Gomes já escolheu o candidato do PDT ao Gover-
no do Ceará: é Roberto Cláudio. Em campanha, Roberto Cláudio 
colou sua imagem no Cariri ao ex-prefeito de Juazeiro do Norte, 
Arnon Bezerra, e ao deputado estadual Guilherme Landim. Essa 

dupla tem a missão de alavancar a candidatura no Crajubar e nos outros 31 
municípios. Bem diferente do desejo dos FG, Camilo Santana não esconde seu 
jogo político: está determinado a reeleger a governadora Izolda Cela. Mesmo 
fora do Abolição, continua viajando com Izolda. No domingo, 1º de maio, este-
ve em Tauá, na festa religiosa Jesus, Maria e José. Impulsiona o crescimento da 
governadora Izolda colando a imagem dela nele. Será difícil aos FG impedir 
Izolda de querer ficar mais quatro anos.

Izolda na busca por mais 
quatro anos

Rebate        Donizete Arruda

A mudança do deputado estadual Nelinho Freitas 
para o MDB de Eunício Oliveira detonou uma crise 
na família Cordeiro de Freitas. O ex-prefeito de 
Russas, Raimundinho Freitas, pai de Nelinho, avalia 
sair candidato a deputado federal no lugar do filho. 
Filiado ao PSDB de Tasso Jereissati, Raimundinho 
vê como baixa as chances de eleição de um segundo 
nome do MDB à Câmara Federal, além de Eunício 
Oliveira. O próprio Nelinho fez essa avaliação 
durante o almoço com a governadora Izolda Cela. 
Agora, a discussão é se Nelinho virá para reeleição 
a estadual. Essa decisão o colocaria em disputa dire-
ta com o seu principal aliado no Cariri, o deputado 
Davi de Raimundão.

Governadora Izolda Cela está em campanha e 
não esconde mais seu desejo de permanecer no 
Abolição até 2026. Ciente disso, Roberto Cláudio 
divulgou uma pesquisa mostrando que ultrapassou 
Capitão Wagner no duelo direto. Ao comentar essa 
pesquisa, o secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, 
disparou: — Sabe o que significa pesquisa eleitoral 
neste momento, faltando meses para eleição?Abso-
lutamente nada. Apenas alimenta egos e conversas 
de mesa de bar. Esse confronto entre governadora 
Izolda e Roberto Cláudio tira o sono do senador Cid 
Gomes, que percebe estar perdendo o controle da 
sucessão.

José Guimarães não parece mais com 
deputado José Guimarães. Endureceu o dis-
curso dele como dono do PT para a família 
FG. Avisou que não está se metendo dentro 
do PDT para impor candidato ao Abolição. 
Ao contrário, está apenas apresentando a 
posição do PT cearense, que veta a candida-
tura de Roberto Cláudio e apóia à reeleição 
da governadora Izolda Cela. Agora, se o 
PDT não ouvi-lo, tudo certo. O PT romperá 
a aliança que governa o Ceará há 16 anos. 
E prega aviso ameaçador: não faltará nomes 
para representar o PT numa corrida ao 
Abolição.

Guimarães engrossa 
cangote

Briga Roberto Cláudio e 
Izolda

Raimundinho em 
Brasília

FOTO: DIVULGAÇÃO

Preferida pela maioria esmagadora dos 
petistas e grande parte dos pedetistas, a gover-
nadora Izolda Cela parece adotar uma posição 
mais cautelosa com relação à luta interna 
no PDT. Durante o almoço que promoveu na 
residência oficial, Izolda pediu que petistas e 
pedetistas evitassem fazer fotos com os dedos 
indicativos voltados para ela. A estratégia é 
não aumentar a tensão com os irmãos Cid e 
Ciro Gomes, que sonham em viabilizar Rober-
to Cláudio. A grande maioria dos petistas não 
abrem mão do apoio à candidatura dela. 

O ex-prefeito do Crato, Ronaldo Mattos, está 
de volta ao cenário cratense. Filiado ao MDB, 
diretamente pelas mãos do presidente regional 
Eunício Oliveira, o ex-prefeito é disputado 
por lideranças. Ronaldo apareceu ao lado do 
pré-candidato a deputado estadual, vereador 
Lucas Brasil, e causou muita confusão. De ime-
diato, o ex-prefeito Zé Adega reagiu e foi tomar 
satisfação. Zé Adega é adversário da família 
Brasil. Outro que não gostou do encontro foi 
Eunício, que procurou saber sobre a manuten-
ção dos compromissos com Ronaldo. 

Izolda tenta conter 
petistas

Ronaldo Mattos está de 
volta
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A médica Mayra Pinheiro, ex-secretária de Gestão do Ministério da 
Saúde, reuniu lideranças em Juazeiro do Norte na sexta-feira (30).

O ex-candidato a prefeito Aloísio Brasil e seu grupo esperam a 
indicação do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, para substituir 
Argemiro.

Ao lado do pré-candidato ao Senado, José Bardawill, Mayra lançou 
sua pré-candidatura a deputada federal pelo PL.

O Ministério Público Eleitoral pediu a cassação do vereador cratense 
Gabriel Figueiredo e a inelegibilidade de Aloísio Brasil por oitos anos.

Gabriel e Aluísio são acusados de abuso de poder econômico ao 
usarem suas profissões para angariar votos na eleição de 2020.

Desculpe a ignorância, pegou fogo a briga dentro do PDT pela indi-
cação ao candidato ao Abolição?

Segundo Anvisa, jogadores não cumpriram quarentena obrigatória
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O Jornal do Cariri se aproxima dos 25 
anos de fundação, a serem comemo-
rados em 05 de setembro. Em meio 
aos desafios cotidianos que veículos 

de imprensa enfrentam, esta edição de 03 de 
maio marca o retorno da das impressões do JC, 
que pela primeira vez acontecerá aqui mesmo no 
Cariri, na Gráfica Ecoprint, em Juazeiro do Norte. 
Um marco na história desse veículo que destaca 
o que há de mais importante na região. 

Uma nova fase se inicia a partir de investi-
mentos do Don7 Media Group, que tem à frente o 
jornalista Donizete Arruda. Inspirado em periódi-
cos internacionais, o Jornal do Cariri muda o seu 
formato para o Germânico/ Berliner – adotado 
jornais da Europa, Ásia e América Latina. Um 

EDITORIAL

Opinião
A verdade sempre

Necessidades 
básicas

Chegamos ao final de um ano violento e 
dramático. Na busca pela palavra que melhor 
sintetiza o Brasil em 2021, encontrei o conceito 
de “desdemocracia”, discutido pelo historiador 
e cientista político norte-americano Charles 
Tilly, em sua obra “Democracia”. Para o pes-
quisador, a democracia deve ser pensada para 
além das eleições. Envolve a interação entre os 
cidadãos e o Estado, com amplo debate público, 
o respeito à pluralidade de ideias e interesses, 
a existência de uma justiça imparcial, a busca 
efetiva da redução das desigualdades sociais, 

ARTIGO
André Naves
Defensor Público Federal

o respeito às liberdades e uma rede de confiança 
que possa efetivar e avaliar as políticas públicas. 
Regredimos bastante. 

O panorama é melancólico. Eis uma síntese 
provisória. Movimentos pedem abertamente o 
retorno da ditadura e o fechamento das institui-
ções, em um quadro de crise política permanente 
e demonização das oposições. Queda nos investi-
mentos em educação básica e cultura. Mais de 620 
mil mortos, na maior tragédia sanitária do século, 
reforçada pelo negacionismo do governo Bolso-
naro. Recorde de desmatamento nos principais 
biomas nacionais, com desmonte das instituições 
de fiscalização. Aumento exponencial nos casos 
de violência urbana e policial, notadamente sobre 
mulheres, populações negras e periféricas. Exter-
mínio dos povos indígenas. Desrespeito aos pro-
fissionais da imprensa e aos grupos LGBTQIA+. 

Isolamento internacional e enfraquecimento da 
agenda anticorrupção. Precarização das rela-
ções trabalhistas. Corte em políticas de ciência, 
tecnologia e recursos hídricos. Crescimento do 
desemprego, da fome e das desigualdades sociais, 
simbolizados por diversas.

novo design, mais acessível e coeso, traz consi-
go mais fluidez à leitura, que permanece com 
a premissa de manter o Cariri e o Ceará bem 
informados.

Em tempos de rápida proliferação de fake 
news, mantemos o compromisso de levar a verda-
deira informação para toda região caririense. Daí 
a escolha do novo slogan do Jornal do Cariri ser 
“A Verdade Sempre”. Para isso, contamos com um 
time de jornalistas e colaboradores comprometi-
dos com a boa informação e a democracia.

Nesta fase, em que celebramos um novo mo-
mento em nossa história, agradecemos a você, lei-
tor, por ter nos acompanhado até aqui. E convida-
mos cada um para seguir em nosso caminho que, 
como esperamos, será longo e repleto de notícias.

J. Bosco

DEUS - NOSSO 
SOCORRO INFALÍVEL

Todos passamos dias difíceis e até 
inimagináveis no decorrer da vida. 
Nenhum ser humano deve ignorar as fases 
turbulentas e as experiências pelas quais 
atravessam, especialmente nos dias atuais. 
São momentos complicados, que roubam a 
paz, trazem aflição, angústia, insegurança 
em todos os sentidos. A guerra pela 
sobrevivência é uma realidade, grande é o 
clamor pela justiça, pela moralidade, pela 
segurança, pela honestidade, pela saúde, 
pela família, enfim.

Os últimos dois anos marcaram o 
mundo pela Covid, a qual tem assolado 
pessoas em todas as partes do mundo, 
promovendo tristeza, dor, sofrimento, 
luto em milhares de lares e noutros, 
cicatrizes inapagáveis. Todos necessitam 
urgentemente de alguém que lhes escute, 
lhes estenda a mão e lhes ajude a encontrar 
o caminho. 

Para todas as pessoas, em todo o mundo, 
há uma palavra viva, fiel e verdadeira 
que é proferida por alguém que conhece a 
dor de cada coração, esteja passando pela 
dificuldade que for, seu nome é Jesus, ele 
deseja consolar a todos os aflitos, ele diz: 
“Não se turbe o vosso coração; credes em 
Deus, crede também em mim”, (Jo 14.1). 
Esteja você envolvido na mais difícil 
provação, creia e confie que Deus pode 
lhe ajudar. Ele é nosso socorro infalível!  
“Deus é nosso refúgio e nossa força, sempre 
pronto a nos socorrer em tempos de 
aflição”, (Sl 46.1).

Deus abençoe!

PALAVRA 
DE FÉ
Pr. Gecer Góis
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Município envia ao 
Idab cronograma de 
trabalho até dezembro 

A Prefei-
tura de 
Juazeiro 
do Nor-

te pretende colocar 
um ponto final na 
relação contratual 
entre o Município e o 
Instituto Diva Alves 
do Brasil (Idab). A 
organização social 
é responsável pela 
administração do 
Hospital e Maternida-
de São Lucas e pela 
Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA) 
do bairro Limoeiro. 
Ao Jornal do Cariri, a 
secretária de Saúde, 
Francimones Rolim, 
afirmou ter enviado 
uma proposta com 
novo cronograma de 
trabalho até dezem-
bro. Depois disso, 
uma nova licitação 
seria realizada.

A proposta foi 
pactuada durante 
audiência pública 
realizada na semana 
passada, para discutir 
as séries de denún-
cias feitas por vere-
adores de oposição. 
Para a secretária de 
Saúde, a audiência é 
uma “oportunidade 
para apresentação 
de toda a prestação 
de contas, esclareci-
mentos, na presença 
de todos os órgãos de 
controle e apresenta-
ção de toda a docu-

mentação comproba-
tória”. Francimones 
disse que aguarda um 
retorno da direção do 
Idab sobre a proposta 
de cronograma. 

Com isso, haveria 
uma transição gra-
dual até o Município 
realizar uma nova 
licitação para contra-
tação de outra empre-
sa que gerenciaria os 
dois equipamentos. 
“Já protocolamos jun-
to ao Idab, aguardan-
do retorno. Após esse 
momento iremos ao 
MPE (Ministério Pú-
blico estadual) para 
encaminhamento de 
realização de TAC 
(Termo de Ajusta-
mento de Conduta)”, 
diz a secretária.

Jaqueline Freitas
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: DIVULGAÇÃO

A administração 
dos dois equipamen-
tos de saúde pelo 
Idab tem sido alvo de 
frequentes denúncias 
feitas por vereadores 
de oposição e acom-
panhadas por parla-
mentares da situação 
desde o ano passado. 
Após auditorias na 
prestação de contas 
feitas por técnicos da 
Prefeitura, os profis-
sionais sugeriram o 
distrato entre Muni-
cípio e a organização 
social. Também tem 
sido constatada a 
dificuldade de que 
os serviços sejam 
mantidos depois que 
a Prefeitura reteve 
quase R$ 2,5 milhões 
em pagamentos após 

Política
Contrato entre Município e Idab pode se manter até o final do ano

Idab é alvo de críticas  de vereadores e usuá-
rios de equipamentos  da saúde. OS gerencia 

Hospital São Lucas e a Upa  Limoeiro 

>>CONTRATO

Secretária de Saúde confirmou envio de cronograma ao Idab

irregularidades no 
uso de dinheiro pú-
blico pela empresa. 

Segundo a secre-
tária municipal de 
Saúde, o contrato fi-
nanceiro para gestão 
da UPA do Limoeiro 
“atende a necessi-
dade para gerenciar 
o serviço com tran-
quilidade”. Contudo, 
ela acrescenta que, 
no que se refere ao 
Hospital e Materni-
dade São Lucas, a 
equipe identificou 
um déficit de R$ 378 
mil reais para atender 
a demanda do servi-
ço. Francimones, no 
entanto, não comen-
tou se o Município 
pretende repassar o 
valor para o Idab.

Em entrevista vei-
culada nos perfis que 
mantém em redes 
sociais, realizada 
semana passada, o 
prefeito de Juazeiro 
do Norte, Glêdson 
Bezerra (Podemos) 
reiterou não ter 
motivos “para passar 
a mão em cabeça de 
empresa”. Por outro 
lado, não descartou 
a possibilidade de 
reajustar o valor con-
tratual de empresas 
que venceram licita-
ções. As declarações 
de Glêdson foram 
dadas dias após a 
audiência pública, 
realizada com repre-
sentantes da Polícia 
Federal, Ministério 
Público Estadual e 
Federal, Município, 
para debater denún-
cias contra o Idab. 
“Não passo a mão na 
cabeça de empresa. 
Não faz parte do meu 
dicionário”, disse 
o prefeito ao tratar 
sobre a relação entre 
o Município e corpo-
rações que vencem 
licitações em Juazeiro 
do Norte. 

A Prefeitura tem 
sido pressionada a 
aumentar os valores 
contratuais para a 
operação dos servi-
ços. Glêdson sinali-
zou que o Município 
pode reajustar os 
valores estabelecidos 
contratualmente. 
“Conosco, não é que 
não realinhe, mas 
tem que ter critérios 
muito seguros para 
realinhar. E isso é um 
parto. Aos poucos, 
a empresa vai tendo 
que entender. É como 
a empresa do lixo: 
‘não ganhou? Não co-
locou um preço bem 
baixinho? Problema 
teu. Ou você vai 
limpar direitinho, ou 
vamos lhe notificar, 
você vai ser penali-
zada’”, argumentou o 
prefeito.

Já 
protocolamos 
junto ao Idab 
e aguardamos 
retorno.

FRANCIMONES 
ROLIM
Secretária Municipal
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Visivelmente sem equilíbrio emocional, o prefeito de Salitre, Dodó de Neoclides, extra-
polou o limite de estresse no 1º de maio, Dia do Trabalhador. Em uma comemoração 
promovida por sua gestão, o prefeito ficou incomodado com a presença de um popu-
lar e acabou desferindo um coice para afastá-lo. Dodó esperava para conceder entre-

vista. O vídeo viralizou nas redes sociais, colocando seu comportamento em xeque. Faltou respei-
to. Mas, o comportamento reprovável do prefeito Dodó encontra motivação na pressão popular 
que vem sofrendo. Apesar de não confirmado pelos presentes, o homem agredido estaria entre os 
críticos da gestão, que tem sido bombardeada com denúncias. A última dessas denúncias atinge 
a saúde e teve repercussão na imprensa regional. A denúncia aponta descaso no tratamento mé-
dico de um idoso de 77 anos, internado no hospital municipal e que deve perder as duas pernas 
por falta de higiene em ferimentos. A família do idoso não descarta recorrer à Justiça para respon-
sabilizar a gestão. Diante da dor de cabeça que se avizinha, é bom o prefeito manter o equilíbrio.

Prefeito dá coice no Dia do 
Trabalhador

Na base do “guerra é guerra” o ex-senador Eunício 
Oliveira anunciou o apoio do ex-prefeito de Assaré, 
Evanderto Almeida, à sua pré-candidatura de depu-
tado federal. Filiado ao PSD, Evanderto era esperado 
na base de apoio da reeleição de Domingos Neto. Nos 
bastidores, Domingos Filho, o pai, promete o troco. 
A avaliação é de traição. Na base de Evanderto, a 
mudança é o troco pelas eleições de 2020, quando 
Evanderto teria sido abandonado por Domingos 
Filho. Certo mesmo é que Evanderto deve trabalhar 
muito este ano para se projetar em 2024. Aliados 
garantem que ele não engoliu a derrota de 2020 para 
o PDT de Libório Leite.

Errou quem achava que o inferno astral do 
ex-prefeito de Barro, Marquinélio Tavares, 
tinha passado. Além de cassado e derrotado 
nas eleições suplementares, Marquinélio foi 
condenado à prisão pelo Tribunal de Justiça 
do Ceará, a pedido do Ministério Público do 
Estado. Marquinélio foi condenado a 13 anos 
e seis meses, por desvio de recursos públicos 
entre os anos de 2008 e 2010, seu primeiro 
mandato, quando também foi afastado. Con-
tratou um laboratório de Mauriti, pertencen-
te a um irmão, o que motivou denúncia de 
favorecimento e desvio. Mesmo sob inves-
tigação, Marquinélio disputou e venceu as 
eleições de 2020 e tudo se repetiu. 

Apesar do pensamento positivo no julga-
mento do Tribunal Regional Eleitoral, aliados 
do prefeito de Baixio, Zé Humberto, já 
sabiam: seria muito difícil escapar. A decisão 
unânime da Corte foi confirmada no dia 29. 
Zé Humberto e o vice Donizete Cavalcante 
foram cassados por abuso de autoridade, 
sob denúncia de publicidade institucional 
irregular. É o chamado princípio da impesso-
alidade, corriqueiramente desrespeitada com 
o uso das redes oficiais da Prefeitura. Resul-
tado: Zé Humberto foi reeleito, mas acabou 
cassado e inelegível por oito anos. Pode até 
recorrer ao Tribunal Superior Eleitoral, mas 
os aliados já jogaram a toalha: dificilmente 
terá sucesso.

Deu o esperado, 
prefeito e vice cassados

Além de cassado e 
derrotado, pode ser preso

Sem culpa, ex-prefeito 
muda de lado

Chapada     Madson Wagner

Deputados do Cariri 
endurecem ações contra a Enel

Deputados estadu-
ais se posicionaram 
contra o reajuste de 
quase 25% na conta de 
energia e endureceram 
discursos contra a Enel, 
concessionária dos 
serviços de energia no 
Ceará, após uma reu-
nião promovida pela 
Comissão de Defesa 
do Consumidor, da 
Assembleia Legislativa 
do Ceará (AL/CE).

 O vice-presidente da 
AL, Fernando Santana 
(PT), se disse insatisfei-

to com as explicações 
dadas por Gustavo Ri-
beiro, gerente de regu-
lação da Enel, e sugeriu 
um estudo que pode 
reverter à concessão 
dos serviços de energia 
elétrica, “tendo em 
vista que a população 
tem reclamado muito 
da baixa qualidade”. 
Para Guilherme Landim 
(PDT), é necessário “a 
produção rural acabou 
porque não consegue 
pagar energia”. 

A AL/CE entrará com 

uma ação civil públi-
ca, junto ao Decon, 
“para tentar reverter a 
decisão do aumento da 
tarifa, que atualmente é 
a maior do Brasil”.

A produção 
rural acabou 
porque não 
consegue 
pagar energia.

GUILHERME 
LANDIM
Deputado Estadual
(PDT)

jornaldocari-
ri.com.br

>>acesse

FOTO: DIVULGAÇÃO

ENQUANTO ISSO

O prefeito de Antonina, Antônio Filho, surpreen-
deu o ex-governador Camilo Santana ao convidá-lo 
para os festejos dos 64 anos do Município. O prefei-
to disse ser grato a Camilo.

O deputado Fernando Santana visitou o Cariri 
no fim de semana. Ao lado dos prefeitos Edson e 
Marcone, foi à feira de artesanato em Potengi e a 
festa do Trabalhador em Aurora.

O deputado Guilherme Landim tem intensifica-
do visitas as suas bases para ampliar contatos. Em 
Missão Velha, reforçou aliança com os ex-prefeitos 
Washington e Diego, no 1º de maio.

Em Jati, dia 30, Guilherme assinou ordem de ser-
viço para a construção do novo Hospital, articula-
ção junto ao Estado. A emoção foi a homenagem ao 
vice-prefeito Rogério Couto, falecido por covid.
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Sisemjun pede reajuste escalonado por categoria

Política >> SEM QUÓRUM
Segundo denúncia, comitiva de vereadores 

gastou mais de R$ 60 mil para ir à Marcha dos 
Legislativos Municipais. 

Comitiva deixa 
Câmara sem quórum

A ausência 
de sete 
vereado-
res, que 

viajaram em comis-
são liderada pelo 
presidente Willian 
Bazílio-Bilinha 
(PMN), para Marcha 
dos Legislativos Mu-
nicipais em Brasília, 
entre os dias 26 e 29 
de maio, trouxe pre-
juízos para a Câmara 
de Juazeiro. Foram 
duas sessões sem 
quorum e custos de 
cerca de R$ 60 mil 
aos cofres públicos.

Segundo informa-
ções, somente com 

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

diárias, a Câmara 
desembolsou R$ 42 
mil, além de gastos 
com passagens aéreas, 
que podem ter supera-
do mais de R$ 21 mil. 
Um vereador, que se 
recusou a compor a 
comitiva e que não quer 
se identificar, disse que 
geralmente as comitivas 
são compostas por três 
ou quatro colegas.

Para o vereador Rafa-
el Cearense (Podemos), 
o atraso na votação de 
projetos de interesse 
da coletividade causa 
prejuízo à população, 
como a ampliação das 
direções de escolas e 
contratação de novos 
pregoeiros de licita-
ções, que estão parados 
na Casa.

Foram a Brasília, 
Cicinho Cabeleireiro 
(PSD), Jesualdo Duarte 
(PSDB), Adauto Araújo 
(PTB), Raimundo 
Júnior (MDB), Romão 
França (PTB), Auricé-
lia Bezerra (MDB) e o 
presidente Bilinha.

Para Rafael 
Cearense, 
atrasos na 
votação por 
falta quórum 
causam 
prejuízo à 
população.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Servidores 
ameaçam greve 
em Juazeiro

Depois de uma roda-
da de negociações sem 
acordo, o Sindicato dos 
Servidores de Públicos 
Municipais de Juazeiro 
do Norte (Sisemjun) 
intensificou as manifes-
tações com ameaça de 
greve. Procuradoria e 
Secretaria de Finanças 
do Município descar-
taram o atendimento 
da reivindicação de 
reajuste escalonado por 
categoria, que chega 
a 60% para algumas 
categorias.

O prefeito Glêdson 
Bezerra (Podemos) 
concedeu reajustes de 
33,24%, dentro da po-
lítica do piso nacional 
da Educação Básica, e 
11,05% para as demais 
categorias. O presidente 
do Sisemjun, Marcelo 
Alves, aponta que cate-
gorias como auxiliar de 
serviços gerais terão au-
mento real de R$ 9,55.

No dia 27, centenas 
de manifestantes se 
concentraram na Praça 
Dirceu de Figueiredo, 
em frente à Prefeitura, 
e desceram em mani-
festação pela Rua São 
Pedro. O movimento 
pede, ainda, melhoria 
para adicional de insa-
lubridade. O Sisemjun 
convocou assembleia 

geral para esta quarta-
-feira (04), para decidir 
sobre a paralisação. 
Glêdson avalia o movi-
mento como justo, mas 
ressalta que os reajustes 
concedidos estão entre 
os maiores do Ceará. 

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Sete vereadores de Juazeiro foram para Marcha dos Legislativos Municipais

Segundo Anvisa, jogadores não cumpriram

Assembleia 
decidirá 
sobre greve 
de servidores  
na próxima 
quarta-feira, 
dia 04

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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Metropolitana
FOTO: ISTOCK

Juazeiro e Barbalha somam seis mortes por chikungunya

Cariri é o
epicentro da 
chikungunya 
com seis 
mortes 

Aumento de casos acende sinal vermelho na saúde

A região do 
Cariri se 
tornou 
o epi-

centro de casos de 
chikungunya no 
Ceará. Os seis óbitos 
registrados este ano 
no Estado ocorreram 
em duas cidades 
caririenses: quatro 
mortes em Barbalha 
e duas em Juazeiro 
do Norte. As noti-
ficações de casos 
chikungunya inves-
tigados no Cariri 
representaram 54% 
do total de suspeitas 
entre os 184 muni-
cípios cearenses, e 
as notificações de 
dengue são 42% do 
total estadual.

A secretária exe-
cutiva de Vigilância 
em Saúde no Ceará, 
Ricristhi Gonçalves, 
afirma que o cresci-
mento de casos no 
início do ano, so-
bretudo no período 
de chuvas, acende 
o alerta no Estado. 
“É um momento de 
redobrar ainda mais 
os cuidados, de se 
proteger, sempre 
que possível com 

uso de repelentes, 
mas, principalmente, 
verificar se na sua 
residência existe 
algum depósito que 
esteja destampado, 
porque ele pode virar 
um criadouro do 
mosquito”, orienta.

As mortes por 
chikungunya foram 
de quatro homens e 
duas mulheres, com 
idades entre 21 e 85 
anos. Diretor clínico 
da UPA do Limo-
eiro, em Juazeiro 
do Norte, Leonardo 
Ferreira reitera que 
o crescimento de 
casos é esperado 
para este início de 
ano, devido à com-
binação entre o calor 
e a quadra chuvosa 
nos primeiros meses. 
Ele lamenta a inexis-
tência de uma vacina 
contra dengue, zika 
e chikungunya, e 
também recomen-
da que a população 
adote medidas de 
prevenção. Oito 
cidades caririenses 
foram atendidas com 
a aplicação de inseti-
cidas (carro fumacê): 
Barbalha, Juazeiro do 
Norte, Brejo Santo, 
Mauriti, Penaforte, 
Jati, Missão Velha e 
Farias Brito.

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

É um momento 
de redobrar 
ainda mais os 
cuidados, de 
se proteger, 
sempre que 
possível 
com uso de 
repelentes.

RICRISTHI 
GONÇALVES
Secretária executiva 
de Vigilância em 
Saúde no Ceará

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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Jornal do Cariri tem novo 
formato e volta impressão

Prestes a 
completar 
25 anos de 
fundação, 

no dia 05 de setem-
bro deste ano, o 
Jornal do Cariri está 
de cara nova e volta a 
ser impresso. Depois 
de quase dois anos 
veiculando apenas a 
versão digital, se-
guindo os cuidados 
impostos pela pan-
demia de covid-19, o 
jornal genuinamente 
caririense passa a 

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

compor o formato 
Germânico/ Berliner, 
tornando-se mais 
moderno e dinâmico. 

Inspirado em re-
nomados periódicos 
europeus, o Jornal do 
Cariri utiliza como 
matriz a fonte Stag 
Bold e algumas tipo-
logias de sua família 
para compor o novo 
projeto, permitindo 
uma leitura mais 
fluida. À frente dos 
investimentos, está o 
Don7 Media Group, 
presidido pelo 
jornalista Donizete 
Arruda.

Na nova fase, 

o Jornal do Cariri 
inaugura o slogan A 
Verdade Sempre e 
novas colunas, como 
a Giro K, Apito e a 

Metropolitana
Prestes a completar 25 anos, Jornal do Cariri muda formato para Germânico 

Leia
O médico Fran-

cisco Antônio de 
Alcântara e Silva, 

de 72 anos, foi preso 
em Crato, com um 

arsenal, depois de ter 
ameaçado uma ser-

vidora da Prefeitura, 
durante negociações 
de dívidas de IPTU. 
Na casa dele, foram 
encontradas seis ar-
mas, um silenciador 

e 234 munições.

A Associação dos 
Prefeitos e Muni-

cípios do Ceará 
(Aprece) mobiliza os 

gestores caririenses 
contra o aumento 

na conta de energia 
no Estado. Enquan-
to isso, audiências 

públicas para discu-
tir o tema devem ser 
realizadas no Cariri 

pela Assembleia 
Legislativa do Ceará 
e Ministério Público 

estadual. 

Leonel Silva Pires 
Júnior foi condena-

do a sete anos de 
prisão, por ter ha-
ckeado o aparelho 

celular do ex-go-
vernador do Ceará, 
Camilo Santana, há 
oito meses, e tentar 

aplicar golpes em 
nome de Camilo. A 
condenação foi por 

tentativa de este-
lionato, lavagem de 
dinheiro e associa-

ção criminosa.
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Projeto gráfico é inspirado em importantes jornais da Europa

À frente
dos novos 
investimentos, 
o Don7  
Media Group, 
presidido 
pelo jornalista  
Donizete 
Arruda. 

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Coluna do Ben, além 
do retorno da Êpa, e 
editorias. Em junho, 
o Jornal do Cariri, 
entrará em nova fase, 
com edições digitais 
diárias, de segunda 
a sexta-feira. Nessa 
nova etapa, o Jornal 
lançará pacotes de 
assinatura e uma 
campanha de apoio 
à imprensa inde-
pendente, onde os 
leitores poderão 
contribuir com um 
valor para manter as 
atividades do jor-
nais e termos uma 
imprensa a favor da 
democracia.
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Desabafo em Santana 
do Cariri

Farias Brito quer 
estátua

Os moradores do Sí-
tio Mororó em Santana 
do Cariri usaram as re-
des sociais para denun-
ciar que estão sem água 
há pelo menos 30 dias. 
As reclamações são 
constantes e a popula-
ção cobra uma solução 
para essa demanda. 
Além disso, a popula-
ção cobra o funciona-
mento de um Posto de 

A próxima cidade 
que poderá ganhar 
um monumento em 
homenagem a sua 
padroeira é Farias 
Brito. A solicitação 
foi feita pelo deputa-
do estadual Davi de 
Raimundão (MDB), 
que enviou ofício à 
governadora Izolda 
Cela (PDT), solici-

Saúde e melhorias na 
infraestrutura do lo-
cal. Por causa das es-
tradas intransitáveis, 
os pais de alunos têm 
que se deslocar até a 
CE-292 para deixar 
seus filhos no trans-
porte escolar. Falta 
o transporte escolar 
também em outras 
localidades.

tando a construção 
do equipamento. O 
parlamentar reforça 
que esse é um 
desejo da comu-
nidade católica. O 
Cariri já conta com 
quatro monumentos 
religiosos

FOTO: LOMACOM LTDA

Vista da entrada de Farias Brito

                GiroK    Ronuery Rodrigues

Expobrejo 2022 Dia do Trabalhador Várzea Alegre em peso

Sem acontecer desde 2019, a Expobrejo 
voltará em 2022. Após a divulgação do calendá-
rio oficial, pela Secretaria de Desenvolvimento 
Agrário do Ceará, o evento, que acontece no mês 
de agosto, terá shows e a tradicional vaquejada. 
Tudo isso no Parque de Eventos Mário Leite.

Mesmo sem tradição de eventos relacionados 
ao Dia do Trabalhador, o município de Araripe 
realizou, no dia 30 de abril, evento em alusão 
a data. A programação contou com cavalgada, 
missa e shows com artistas locais.

A maioria dos vereadores da Câmara Municipal de 
Várzea Alegre participou da marcha dos legislativos 
2022. O encontro aconteceu entre os dias 26 e 29 de 
abril, em Brasília, e contou com mais de três mil parla-
mentares. Além de palestras e formações, teve vereador 
da “Terra dos Contrastes” homenageado no evento.

A humorista Luana do Crato 
fará show beneficente em sua 
terra natal, no próximo dia 7, a 
partir das 20 horas, no teatro de 
uma escola privada da cidade. 
As pessoas interessadas em 
assistir o espetáculo precisam 
entregar 1kg de alimento não 
perecível nos pontos de troca.

Luana do Crato
Caririaçu: vereador 
quer auditoria

FOTO: GOVERNO DO CEARÁ

Vereador pede prestação de contas referente à covid

Grande Cariri

O vereador de Caririaçu, Cícero de Beta do PSD, co-
brou da secretária municipal de Saúde, Maysa Kely, 
a prestação de contas das receitas e despesas rela-
cionadas à covid-19. Ele solicitou documentos que 

comprovem os gastos. O parlamentar que faz parte da bancada 
de oposição requereu durante sessão ordinária uma auditoria 
do Departamento Nacional de Auditoria do SUS no Município. 
A solicitação foi rejeitada pelos parlamentares situacionistas, 
mas o autor do requerimento afirma que o seu pedido vai che-
gar ao DENASUS.

www.jornaldocariri.com.br @jornaldocariri
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APOIO:

REALIZAÇÃO:VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

Político
Envolve a habilidade para observar a so-
ciedade ao redor e agir de forma a produzir 

mudanças;

Econômico
empreender ou trabalhar em empresas, 
buscando representatividade e renda, as-
segurando a independência financeira.

Elas são poderosas e empoderadas
Empoderamento nada mais é do que o processo pelo qual as mulheres tomam contro-
le de sua própria vida, tomando consciência de suas habilidades e competências para 
produzir, criar e gerir a sua vida.

Entenda
Com o aumento do empoderamento a mu-
lher consegue se impor nas diversas situa-
ções e encarar obstáculos como desafios 
a serem superados, tem atitude e equilibra 
os diversos aspectos da vida criando um 

círculo virtuoso de empoderamento.

Saiba mais
O círculo virtuoso do empoderamento é 
uma importante arma para combater o 
ciclo de agressão à mulher, acabando com 
ele. O empoderamento é essencial para 
que a mulher mude o modelo mental e en-
tenda que vem de dentro dela a “proteção” 
e a força para enfrentar não somente o 
agressor, mas todos os desafios do cotidia-
no.
O empoderamento eficaz é o empode-
ramento coletivo, quanto mais existirem 
mulheres empoderadas psicologicamente, 
politicamente e economicamente mais 
ocorrerá a equidade de gênero, com opor-
tunidades iguais, garantia de saúde, segu-
rança e liberdade em cenários de violência 
e pleno controle da vida.

Fique por dentro
A equidade de gênero é imprescindível 

Cognitivo
 
depende da conscientização da realidade, 
causas, consequências e escolhas. Ocorre 

a percepção do eu e do propósito;

Psicológico
desenvolvimento de autoconhecimento, 
autoestima e autoconfiança, conhecendo 
pontos fortes e pontos fracos. Garantindo 
condições necessárias para a motivação 
de desempenhar tarefas e capacitação;

Você sabe quais sãos os tipos de empoderamento? 
Conheça alguns:

nesse processo pois não é positiva apenas 
para empoderar as mulheres, é importan-
te ser fomentada dentro das empresas e 
toda a sociedade. Promover a equidade de 
gênero e empoderar as mulheres em diver-
sas atividades garante o fortalecimento da 
economia, impulsionamento dos negócios, 
a melhora na qualidade de vida de mulhe-
res, homens e crianças, assim permitindo o 
desenvolvimento sustentável.

Todo mundo
envolvido
Quanto mais mulheres ocuparem cargos 
de liderança, mais as empresas serão 
beneficiadas, pois a diversidade de gêne-
ro contempla o diálogo com os diversos 
públicos, trazendo novas perspectivas e 
aumentando a inovação, agregando valor 
ao produto e garantindo a sustentabilida-
de. E quanto mais mulheres estiverem em 
posições de destaque e liderança, mais 
influenciarão outras mulheres a se capaci-
tar e mirar para chegar até lá.
O processo de empoderamento eficiente 
não depende somente das mulheres, deve 
envolver homens, poder público e toda a 
sociedade. Não é somente individual, ne-
cessita ser coletivo para ser eficaz e obter 
reais transformações sociais
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Coluna do Ben

A primeira edição do Festival Ex-
poCrato desde o início da pandemia 
promete! E vai ter atração para todos os 
gostos. Aos poucos, os artistas confirma-
dos vão sendo divulgados nas redes so-
ciais do evento. Para a tristeza de alguns 
e a felicidade de quase todo mundo, vai 
ter de tudo: forró, sertanejo, pagode, axé, 
pop, piseiro e até rock. Nos vemos lá, de 
10 e 17 de julho? Sonzers, preparem as 
joelheiras!  

Também no segundo semestre estreia 
“O Cangaceiro do Futuro”. A série, no 
entanto, pertence à Netflix, que a dis-
tribuirá internacionalmente. No elenco 
da produção, está o caririense Max 
Petterson. Natural de Farias Brito, o ator 
ficou famoso ao falar de sua rotina em 
Paris, onde mora atualmente. Protagoni-
zada por Edmilson Filho e dirigida por 
Halder Gomes, a série foi gravada em 
São Paulo e Quixadá.

Não teve Baile da Vogue, mas teve 
muita folia! No fim de semana, Vyni, 
que ficou de fora da lista da tradicional 
festa de Carnaval, não parou em casa. 
Na sexta (29), dia do evento que reuniu 
vários ex-participantes do BBB22, o 
cratense curtiu o Camarote Brahma no 
Desfile das Campeãs, em São Paulo. Em 
seguida, embarcou para Fortaleza, onde 
participou, no sábado (30), do “Garota 
Vip”, de Wesley Safadão.

Com tanta gente da terrinha por lá, 
não ia ser nada incomum ouvir uma 
vaia cearense nos Estúdios Globo. Atual-
mente, estão sendo gravadas as segunda 
e terceira temporadas da série “Cine 
Holliúdy”, dirigida por Halder Gomes, 
e que tem no elenco Edmilson Filho 
(protagonista), Haroldo Guimarães, Carri 
Costa e Solange Teixeira. A segunda leva 
de episódios chega à TV em agosto, com 
expectativa de grande audiência.

A Plus FM caprichou na promoção de 
mães neste ano! A rede de rádios, com 
sede em Juazeiro do Norte e em outras 
10 cidades cearenses, premiará uma ma-
mãe do estado com R$ 7 mil. O sorteio 
acontece na sexta (6), às 15h, com trans-
missão ao vivo. Para participar, basta 
seguir a rádio no Instagram (@plusfmre-
de) e cumprir as regras da publicação 
oficial da promoção. Será que teremos 
uma ganhadora caririense?

VEM AÍ FALANDO NISSO

NÃO PARA SORTE

IEEEEEEEI

Após shows em Juazeiro (CE) 
e Curitiba (PR), Davi Bandeira 
se prepara para voltar aos pal-
cos. O cantor tem apresentação 
marcada para o dia 11 de maio, 
no Studio SP Augusta, em São 
Paulo. Para o público, ele prepa-
rou uma provinha do próximo 
álbum e cantará single inédito.

VOA, DAVI!

FOTO: REPRODUÇÃO_INSTAGRAM
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Thayse Teixeira realiza a segunda edição do Bazar 
da Dona, em Juazeiro do Norte, nos dias 06 e 07 
de maio. Com um investimento de quase R$ 50 
mil em infraestrutura, o evento contará com mais 

de 2.500 itens do acervo pessoal da influenciadora, além 
de marcas vendendo peças novas a preços promocionais. E 
não vai faltar trilha sonora para esse garimpo fashion! Estão 
programadas apresentações ao vivo e também de DJs. Para 
participar, as seguidoras terão que contribuir com 1kg de 
alimento, a ser entregue na entrada do Elitas Buffet. A arre-
cadação será destinada a famílias caririenses em situação de 
vulnerabilidade social. 

A DONA TÁ 
CHEGANDO
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Cultura
FOTO: FABIANO
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Em 2013, o 
cantor Flá-
vio Lean-
dro anun-

ciou que, no ano 
de 2020, encerraria 
suas apresentações. 
Desde então, todos 
se preparam para o 
momento. No último 
final de semana, a 
turnê de despedida 
passou pelo Cariri, 
com o show “Parte 
da Minha Vida”, 
exibido em Crato. 
O artista tem 25 
anos de caminhada 
e quatro milhões de 
quilômetros rodados. 
Agora, a pretensão é 
continuar compondo 
e realizando uma 
apresentação por 
ano.

Flávio Leandro 
atribui à família ma-
terna o veio artístico. 
Aos 13 anos, se des-
cobriu compondo. 
Mais adiante, teve 
músicas gravadas 
por outros artistas. 
“A família vibra, mas 
você precisa primei-
ro convencer a si 
mesmo que é capaz 
de seguir adiante em 
uma carreira artísti-
ca”, afirma. O pri-
meiro disco veio em 
1997.

“Eu considero mi-
nha carreira exitosa, 
porque, quando ini-
ciei, eu tracei metas 
para minha cami-
nhada: conquistar o 
mercado fonográfico 
do Nordeste. E creio 
que, hoje, ela extra-
polou um pouco essa 
fronteira. Me sinto 
em paz, pleno, reali-
zado”, contou Flávio, 
que aponta Luiz 
Gonzaga como guru 
na caminhada. Entre 
momentos importan-
tes da carreira, o ar-
tista cita a gravação 
dos DVD’s, entre eles 
o “Frutificando” e o 
“Estradar”; e momen-
tos tristes, como um 
acidente ocorrido em 

2014.
Na despedida, a 

gratidão aos fãs e 
amigos não foi esque-
cida. “Eu devo todo 
meu existir musical 
aos fãs que dispen-
sam um pouco do 
seu tempo e dedicam 
a essa causa chama-
da Flávio Leandro”, 
finaliza, ao deixar 
os agradecimentos e 
dizer que aguarda os 
seguidores nos shows 
anuais.

A família 
vibra, mas 
você precisa 
primeiro 
convencer a si 
mesmo que é 
capaz de seguir 
adiante

FLÁVIO LEANDRO
Cantor
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                                   Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

O cantor Flávio Leandro 
fará turnê de despedida
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                     Êpa!      VALESKA MARROCOS

A cirurgiã dentista Katia 
Turatto está realizando mais 
um grande projeto. Especialista 
em harmonização facial, ela vai 
inaugurar seu novo consultó-
rio no Pátio Cariri, garantindo 
conforto e qualidade para os 
pacientes. A clínica será voltada 
para o atendimento de homens e 
mulheres. Aguardem cobertura 
completa!

Quem curtiu as primeiras férias pós-pande-
mia foi o radialista Tarciano Clécio. Ao lado da 
esposa Rejane Oliveira e das filhas Ticiane e Tir-
za, o amigo aproveitou cada minuto de um ro-
teiro incrível, com tour por Buenos Aires, visita 
aos estádios do Boca e do River, à Casa Rosada 
e, claro, um show do legítimo tango argentino.

A pequena Maitê chegou ao mundo no dia 
24 de abril, para completar a felicidade do 
casal Andrezza Bantim e Kelsen Santos. Eles 
já são pais do Miguel e, agora, comemoram a 
chegada da linda princesa Maitê. Deus abençoe 
essa linda família! 

Quem está de idade nova é o querido Kalel 
José de Moura Vilar. Ele é filho do casal Paulo 
Jeovan Vilar e Zuilane Lima! Kalel comemorou 
a idade nova junto a familiares e amigos, em 
sua residência. São 13 anos de muitas alegrias 
nessa família querida! 

Férias Nascimento Aniversário

Harmonização
FOTO: DIVULGAÇÃO

André Costa foi empossado desembargador

Desembargador empossado

O Tribunal de Justiça do Ceará empossou, na última 
semana, dois novos desembargadores. Entre eles, 
André Luiz de Souza Costa, advogado há quase 27 
anos, com vasta atuação no Cariri. André foi Con-

selheiro Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A 
solenidade aconteceu na Escola Superior da Magistratura do 
Ceará (Esmec) e contou com a presença da governadora Isolda 
Cela e de lideranças políticas de todo Estado. Everardo Lucena 
Segundo, advogado especialista na área de regulação em saúde 
suplementar, também foi empossado na última quinta-feira.
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Abertura da 15ª edição da Copa 21 
de junho acontece em maio

A abertura 
oficial 
da Copa 
21 de 

Junho, realizada em 
Crato, está prevista 
para ocorrer no  dia 
10  de maio. Os jogos 
acontecerão na Qua-
dra Bicentenário, na 
Praça Alexandre Ar-
raes. O campeonato 
trará as modalidades 
masculina, feminina 
e master. 

Ao todo, serão 57 
equipes subdivididas 

em três categorias:  
37 na Adulto Mascu-
lino, 10 equipes na 
Adulto Feminino e 10 
na Master. O evento 
acontece durante a 
Semana do Muni-
cípio, tendo como 
destaque o dia 21 de 
junho, aniversário do 
Município de Crato.

De acordo com o 
secretário de Esporte 
local, Henrily Renner, 
“este ano, a Copa 21 
de Junho se apresen-
ta em novo formato, 
nomeamos de Taça 
Crato, que são vá-
rias modalidades do 
programa esportivo 

“Este ano, a 
Copa 21 de 
Junho se 
apresenta 
em novo 
formato”

HENRILY RENNER
Secretário Municipal Jogos acontecerão na Quadra Bicentenário

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: DIVULGAÇÃO

Esporte Copa 21 de Julho 
é parte do calendário oficial 

do município de Crato

FUTEBOL

Equipes serão divididas em três categorias

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

E R INDÚSTRIA E COMERCIO EIRELI – ME
CNPJ 21.253.681/0001-70

Torna público que Requereu à Autarquia de Meio Am-
biente de Juazeiro do Norte AMAJU a regularização 
de Licença de Operação para a atividade de confec-
ção de fardamento e confecção de peças intimas, lo-
calizada a Rua Sebastião Regis, Nº 1176, Bairro Ae-
roporto de Juazeiro do Norte, CEP: 63.020-840. Foi 
determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

JOELITON EVANGELISTA DA SILVA 
07814165318

CNPJ: 41.772.938/0001-07

Torna público que Requereu a Autarquia de Meio Am-
biente de Juazeiro do Norte - AMAJU a Regularização 
de Licença de Operação para atividade Outros alo-
jamentos não especificados anteriormente, na cidade 
de Juazeiro do Norte, na Rua Geralda Feitosa, nº 80, 
Bairro Triângulo. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções de Licen-
ciamento da AMAJU.

LUIS BEZERRA DANTAS 
CNPJ: 15.281.328/0001-09

Torna público que Requereu a Autarquia de Meio Am-
biente de Juazeiro do Norte - AMAJU a Regularização 
de Licença de Operação para serviços de Hotelaria 
na cidade de Juazeiro do Norte na Rua Ladislau de 
Arruda Campos Nº 62, Cajuina São Geraldo. Foi de-
terminado o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

WR ENGENHARIA LTDA
CNPJ 11.710.431/0001-68

Torna público que Recebeu da Autarquia de Meio Ambien-
te de Juazeiro do Norte - AMAJU a Regularização de Licen-
ça de Instalação N° 106/2022 – AMAJU/DILAM, Através 
do processo N° 2203082-1 AMAJU/DILAM, Embasada no 
Parecer Técnico N° 105/2022 – AMAJU/DILAM, para Im-
plantação de Empreendimento Comercial, Localizado na 
Avenida Leão Sampaio, N° 3319, Bairro Lagoa Seca – Ju-
azeiro do Norte-CE. Com validade de 2 anos. Foi determi-
nado o cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da AMAJU

JOSUÉ SANTOS TEIXEIRA JÚNIOR
CNPJ: 15.578.989/0001-92

Torna público que requereu à Autarquia de Meio Am-
biente de Juazeiro do Norte- AMAJU a Regularização 
da Licença de Operação para atividade de Fabricação 
de esquadrias de metal, na Rua Augusto Dias De Oli-
veira, Nº 341 A, bairro Novo Juazeiro, em Juazeiro 
do Norte-CE, CEP: 63.031-760. Foi de terminado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAJU.

municipal, com a 
proposta de incluir 
de forma democráti-
ca ainda mais atle-
tas”. 
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Apito!     Victor Nogueira

Após a vitória por 1 a 0 no clássico 
contra o Crato, o Icasa vai em busca 
de emplacar uma sequência positiva 
na Série D do Campeonato Brasileiro, 
contra o São Paulo Crystal, da Paraí-
ba, que tem seis pontos conquistados. 
O duelo vai colocar frente a frente 
duas das melhores equipes, pelo 
menos até aqui, do grupo C da quarta 
divisão. A partida está marcada para 
este domingo (8), às 17h, na Arena 
Romeirão.  

Verdão do Cariri

O Fortaleza é o primeiro clube cea-
rense a disputar a Copa Libertado-
res da América. O Leão conquistou 
vitória na última rodada, ao vencer 
o Alianza Lima, do Peru, por 2 a 1. 
Nesta quinta-feira (5), o Fortaleza vai 
encarar o tradicional River Plate, da 
Argentina. Além de ser a última parti-
da dentro de casa na fase de grupos, 
o Tricolor do Pici poderá entrar de 
vez na briga por uma das vagas nas 
oitavas de final.

Libertadores

De escudo novo, o Leão do Mercado 
busca o tão sonhado acesso à pri-
meira divisão do futebol cearense, 
após três anos longe da elite.  Mesmo 
entrando na competição com elenco 
mais entrosado e com a conquista 
do título da Série C do Cearense de 
2021, a vida do Guarani não deverá 
ser fácil. O primeiro grande desafio é 
no domingo (8), logo na estreia, dian-
te do Guarany de Sobral, no estádio 
do Junco, em Sobral. 

Guaraju vive

24h

Boa fase
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Menina Benigna será 
primeira beata do Ceará

A Diocese 
de Crato 
anun-
ciou, 

nesta segunda-feira 
(2) o próximo dia 
24 de outubro como 
a data em que Be-
nigna Cardoso, de 
Santana do Cariri, 
será beatificada. A 
data faz menção a 24 
de outubro de 1941, 
quando Benigna, 

com apenas 13 anos, 
preferiu morrer a 
golpes de facão, do 
que ceder aos abusos 
sexuais de um colega 
de escola. O ato de 
coragem a tornou co-
nhecida como “Hero-
ína da Castidade”.

 Na data escolhida, 
o Vaticano enviará 
ao Cariri o Cardeal 
Marcello Semeraro, 
prefeito da Congre-
gação para as Causas 
dos Santos. Em 2013, 
a Igreja Católica a 
reconheceu Benigna 

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: DIOCESE DE CRATO

Beatificação ocorrerá em 24 de outubro

como Serva de Deus, 
o primeiro passo 
para que uma pessoa 
seja considerada san-
ta. A etapa seguinte 
consiste justamente 
na beatificação. 

O Bispo Dom Mag-
nus Henrique afir-
mou que é com sen-
timento de gratidão, 
alegria, júbilo e espe-
rança que agradece o 
trabalho incansável 
de tantos padres e 
leigos no processo 
para beatificação de 
Benigna. “A serva 

de Deus, Benigna 
Cardoso da Silva, 
será beatificada, em 
uma celebração no 
dia 24 de outubro, 
data comemorativa 
do martírio da serva 

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

A Procuradoria do Tribunal de Jus-
tiça Desportiva do Futebol (TJDF) 
denunciou atletas, ex-atletas, téc-
nico e até dirigentes do Crato por 

envolvimento em manipulação de resultados, 
em partidas do clube no Campeonato Cearense 
deste ano. As penas podem variar entre R$100 e 
R$100 mil, a suspensão de seis a doze partidas 
e outros desdobramentos. O Azulão da Princesa 
foi excluído da competição, após ação movida 
por Maracanã e Icasa.

FOTO: DIVULGAÇÃO

TJDF denuncia membros do Azulão da Princesa

Crato denunciado 
por manipulação 

de Deus”, informou, 
durante coletiva de 
imprensa realizada 
no município de 
Crato, na tarde desta 
segunda-feira. Ao 
anteceder o anúncio, 

O Icasa tem demonstrado força atuando 
em seus próprios domínios. Já o São 
Paulo Crystal vem de uma derrota para 
o Sousa, por 3 a 2. O Verdão do Cari-
ri venceu o Globo, do Rio Grande do 
Norte, na estreia, e o Crato na última 
rodada. Nas duas partidas, o placar fi-
nal terminou em 1 a 0. Se vencer, além 
de emendar uma sequência com dois 
resultados positivos, vai se distanciar 
das equipes que estão logo atrás.

a Diocese de Crato 
pediu que todas as 
igrejas tocassem os 
sinos, para celebrar o 
momento. 

Benigna será a 
quarta brasileira e a 
primeira do Ceará a 
ser beatificada pelo 
Vaticano. 


