Ano 30 - Nº 3056 - Região do Cariri - Ceará
De 24 a 30 de Maio de 2022

EDIÇÃO
DIGITAL

www.jornaldocariri.com.br
@jornaldocariri

HOUVE DESVIO?

Darlan Lobo
denuncia
sumiço de
R$ 1,2 mi das
contas da
Câmara
O presidente da Câmara de Juazeiro, Darlan Lobo
(PTB), denuncia que quando reassumiu o cargo, encontrou
apenas R$ 69 mil no caixa do Legislativo, já com antecipação de R$ 100 mil do duodécimo, sendo que havia deixado
R$ 1,2 milhão antes do afastamento por 180 dias. Por tanto,
um déficit de R$ 31 mil nos cofres da Casa. Denúncias de gastos excessivos e manobras judiciais para beneficiar o ex-presidente interino, Bilinha, marcaram o retorno de Darlan. PÁGINA 4

POLÍTICA

Secretário pede demissão
acusado de corrupção
PÁGINA 16

FOTO: DIVULGAÇÃO

MAIO AMARELO

Acidentes com motos
lideram índice de
traumas no HRC
PÁGINA 7
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Donizete Arruda
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Camilo incomodado
com postura de Ciro Gomes
olte no tempo. Era março de 2022. Faltava poucos dias para o então
governador Camilo Santana se desincompatibilizar. Antes de deixar
o Abolição, Camilo provocou uma reunião com os irmãos Ciro e Cid
Gomes. Perguntou se devia deixar cargo. E queria definir consensualmente o seu sucessor. Ele fora ungido como coordenador da escolha do
candidato da união PDT-PT. Sem divergências, o trio fechou apoio à reeleição
da governadora Izolda Cela. Agora, Ciro mudou de ideia e quer impor Roberto
Cláudio. Camilo se sente traído. Num novo encontro a sós, Camilo cobrou lealdade de Ciro. Cid disse que não sabia porque Ciro estava fazendo isso. Só que
não prometeu enquadrar Ciro. Camilo confessou que se houver insistência de
Ciro, a aliança PDT-PT será rompida.

Izolda Cela mira apoios
no Cariri

Sumiu milhões
na Câmara

Se Ciro veta à reeleição de Izolda. Lula, Camilo e o PT não aceitam Roberto Cláudio. Ao fazer
campanha ao lado de Camilo, em Acaraú, Cid
admitiu que com essa briga sua candidatura volta a ser cogitada como a opção que une a todos.
Só há um problema: Cid não quer ser governador. Hoje é um empresário de sucesso no ramo
do aluguel de galpões. Se retornar ao Abolição,
terá de abandonar sua vida empresarial. Uma
ideia que abomina. Daí, o desafio dos caciques
do PDT e PT na indicação de um candidato que
seja aceito por todos. O nome a ser escolhido
terá de ser do PDT e agradar a Ciro.

O veto dos irmãos Ciro e Cid Gomes a continuidade de Izolda Cela no Abolição desagradou
a maioria dos que compõem a base aliada dos
FG no Ceará. Até o prefeito de Juazeiro, Glêdson Bezerra, recepcionou Izolda no Município.
Desenrolada, conversou baixinho com Glêdson,
num papo amistoso. Diferente de Izolda, Roberto Cláudio só é visto em Juazeiro do Norte
com Arnon Bezerra. Essa articulação de Izolda
no Cariri envolve, ainda, os prefeitos do Crato e
Barbalha, ambos ligados ao deputado estadual
Fernando Santana, e defensores de carteirinha
da reeleição de Izolda.

Ao ser reempossado no cargo de presidente da Câmara de Juazeiro, Darlan Lobo definiu como primeira
medida administrativa fazer uma auditoria nas contas
do Poder Legislativo juazeirense. Com os dados da
investigação em mãos, se assustou e deve encaminhar
o resultado ao Ministério Público de Juazeiro. Havia
guardado nas contas bancárias a quantia de R$1,2 milhão, produto de economias nos gastos. Esse dinheiro
desapareceu. Outro detalhe: a cada mês, a gestão Darlan Lobo conseguia poupar R$ 150 mil. Com Bilinha,
essa poupança escafedeu-se. E há outras denúncias
apresentadas por Darlan, que comprometem a administração de Bilinha. É um escândalo.

Escândalo tem
tentáculos secretos

DISSE ME
DISSE

Ao expor essas irregularidades nas contas da Câmara de Juazeiro, o presidente Darlan Lobo mostra
que não está disposto a ser derrubado novamente do
cargo. E está pronto para provar a quem quiser saber os
esquemas montados na gestão Bilinha, com o intuito
de reelegê-lo presidente nas eleições que hoje estão
marcadas para agosto. Após essa auditoria chegar no
MP de Juazeiro, Bilinha terá de rezar para continuar vereador. E o pior: há indícios fortes que outros
parlamentares possam ter se aproveitado da farra com
dinheiro público no período de 180 dias que Bilinha
esteve sentado na cadeira de presidente.

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Consenso na busca
de candidato

Cai super secretário
de Juazeiro
O todo poderoso secretário de Finanças de Juazeiro do
Norte, Paulo André Lima, pediu demissão do cargo. Quem
o detonou: o vereador Pedro Januario (Janu), responsável
por mostrar toda corrupção que ameaça surgir na administração municipal. Fora da secretaria de Finanças, Paulo
André terá a chance de provar que não indicava seu escritório de advocacia a empresários interessados em resolver
pendências na pasta ocupada por ele. Terá de provar sua
inocência, pois esse escândalo irá gerar uma investigação
do MP. Fica o alerta para prefeito Glêdson Bezerra: quanto
mais demorar a trocar a organização social Idab, maiores
serão seus problemas.

Presidente da Assembleia, Evandro Leitão, vice Fernando Santana e
ex-prefeito Raimundo Macedo foram agraciados com título de cidadão de
Juazeiro do Norte. Evandro também recebeu título em Salitre.

Eunício Oliveira se reuniu com presidentes regionais do PT, PCdoB e
PV na sexta em Fortaleza.

PT reúne todos dirigentes do Cariri no próximo dia 28. Hora de fazer
consultas sobre rompimento do acordo com PDT.

No mesmo dia, esteve com governadora Izolda. Se Izolda for rifada pelos FG, Eunicio disse aos partidos de esquerda e a ela que aceita concorrer
ao Governo do Ceará.

Na ocasião, será discutida a viabilidade eleitoral do PT do Ceará, com
aval do Cariri, de lançar a candidatura do deputado José Guimarães ao
Abolição.

Desculpe a ignorância, vereador Bilinha, é verdade que sumiu na sua
administração a quantia de R$ 1,2 milhão dos cofres públicos da Câmara
de Juazeiro?
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PALAVRA
DE FÉ
Pr. Gecer Góis

ESTEJAMOS
PREPARADOS
(Amós 4.12)
Na vida, as pessoas em tudo buscam se
preparar. Desde o nascimento, o crescimento,
a educação, a faculdade, a profissão e,
claro, o casamento. Enfim, tudo envolve
preparo. Há, porém, algo que, infelizmente,
é negligenciado – quando deveria ser
prioridade: o preparo para a eternidade.
Conta-se que um rei tinha na sua corte um
palhaço chamado de “bobo da corte”, homem
bem-humorado, que alegrava sua majestade
e os seus familiares. O rei, um dia, disse ao
bobo: “aqui está uma varinha; no dia que
encontrares um mais bobo que tu, entregalhe esta varinha”. Os tempos passaram e o
palhaço não esquecia as palavras do rei sobre
a varinha.
Certo dia, o rei adoeceu gravemente. Foi
permitido ao bobo visitar o rei. Ao lado do
leito, perguntou como sua majestade estava
passando. “Vou fazer uma grande viagem”
– respondeu o rei. O bobo perguntou-lhe
aonde e o rei respondeu: para eternidade. E
o bobo prosseguiu: e o senhor se preparou?
“Não”, respondeu o rei. O bobo, encarando-o
com tristeza, disse-lhe: “majestade, o senhor
me disse que no dia que eu encontrasse
alguém mais bobo do que eu, lhe desse esta
varinha. Eu, portanto, a devolvo, porque o
senhor, tendo de fazer uma viagem rumo à
eternidade, não se preparou adequadamente.
O senhor é mais tolo do que eu”.
E você, amigo leitor, já se preparou para
sua grande viagem? Ainda é tempo.
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Opinião
EDITORIAL

Cuidados no trânsito

O

s números assustam. Assim como
assusta a informação repassada pelo
ortopedista Frederico Machado, que
coordena o Serviço de Traumato-Ortopedia no HRC: a taxa de ocupação dos leitos é de 98%,
restando tempo apenas de limpeza e higienização
do leito para chegada de outro acidentado.
Por mais que o tema seja visto como batido,
nunca é demais falar sobre o assunto. Quantos
filhos ficaram órfãos após um acidente de trânsito?
Quantos pais perderam seus filhos? E é assim, com
a proposta de chamar a atenção da sociedade para

o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo
o mundo, que o movimento Maio Amarelo surgiu.
Os municípios caririenses também abraçaram a
campanha.
Assim como outros problemas, o trânsito é considerado problema de saúde pública. Afinal, impacta
toda sociedade. As leis devem ser rígidas e os órgãos
necessitam alcançar todos os territórios. Motoristas,
tenham consciência. Usem cinto de segurança e
cadeira infantil; evitem a combinação de bebidas
alcoólicas e direção; não dirijam com sono. Cuidem
de si. Cuidem do próximo.

J. Bosco

Deus abençoe!
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ARTIGO
Armando Lopes Rafael

A relevância da
beatificação de
Benigna Cardoso
O Vaticano confirmou para o próximo dia 24 de
outubro, a solenidade de beatificação da Serva de Deus
Benigna Cardoso da Silva, a Mártir da Castidade. Qual
a relevância dessa beatificação para o Ceará e, particularmente, para a Diocese de Crato? Sabe-se que a Igreja
Católica Apostólica Romana não cria o santo, apenas o
reconhece. Nunca é demais recordar a célebre frase de
São Josemaria Escrivá, o fundador do Opus Dei: “Verdadeiramente a crise do mundo é “crise de santos”. Ou
seja, todos os desacertos morais da humanidade – e os
sofrimentos daí advindos – decorrem, em grande parte,
do pouco número daqueles que hoje se sacrificam e oram
por si e pelos outros.
Através das beatificações e das canonizações, a Igreja

dá graças a Deus pelo dom dos seus filhos que corresponderam heroicamente à graça divina concedida por ocasião do
batismo. Ao honrar esses beatos e santos, a Igreja incentiva
seus filhos a invocá-los como nossos intercessores junto a
Deus. Interessante conhecer a história da menina Benigna.
Nascida na pequena cidade de Santana do Cariri, desde a
mais tenra infância, Benigna ficou órfã de pai e mãe. Foi
adotada por uma família da zona rural. Viveu apenas treze
anos, no segundo quartel do século XX. E viveu em meio aos
humildes trabalhos domésticos daqueles tempos difíceis.
Vivenciando uma fé comum, simples, sem êxtases ou
visões. Sem ocorrência de milagres ou fatos extraordinários.
Benigna não realizou prodígios. Atravessou o anonimato do
seu cotidiano, fiel a sua crença expressada num profundo,
exemplar e singelo amor a Deus e na caridade para com o
próximo. Rezando as orações diárias. Enfrentando a poeira
e o sol quente, no verão, e a lama na temporada de chuvas,
para ir à cidade, a fim de assistir às missas e comungar.
Em meio a isso, sofria um tenaz e penoso assédio sexual,
da parte de um rapaz que era seu colega de escola. Contudo
Benigna resistiu bravamente em defesa da sua virgindade e
pureza. Até que um dia, desesperado pelas recusas da menina, seu algoz a feriu mortalmente com uma arma cortante.
Ao resistir bravamente e heroicamente à investida do mal,
Benigna não apenas preservou sua virgindade. Foi além.
Consolidou eternamente sua amizade com Jesus. A futura
Beata Benigna Cardoso é hoje um exemplo de santidade
leiga, na qual realizou plenamente o Projeto do Deus Uno e
Trino para a humanidade...
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>>JUAZEIRO
Ex-presidente Bilinha vira alvo de denúncias de
vereadores que retornram aos cargos

Câmara gastou R$ 1,2 milhão deixado por Darlan antes

Darlan denuncia déficit de
R$ 31 mil na gestão de Bilinha
FOTO: REPRODUÇAO YOUTUBE

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

C

ercada por
discussões
acaloradas,
ameaças de
auditorias e denúncias
de manobras, a volta
dos vereadores Darlan
Lobo (MDB), presidente do Legislativo,
Capitão Vieira Neto
(PTB), vice-presidente,
e Beto Primo (PSDB)
abre uma crise na
Câmara de Juazeiro do
Norte. O retorno dos
vereadores afastados
causou confronto com
o ex-presidente interino Willian Bazílio
- Bilinha (PMN), com
repercussão no setor
jurídico da Casa.
Duas denúncias ganharam corpo contra o
ex-presidente Bilinha.
Darlan apontou um
déficit de quase R$
31 mil nos cofres da
Câmara. De acordo
com ele, antes de ser
afastado do cargo, em
novembro de 2021,
deixou R$ 1,2 milhão
na conta do Legislativo. Quando voltou à
presidência, diz que
encontrou apenas R$
69 mil, já referente à
antecipação do duodécimo (repasse mensal
da Prefeitura), no
valor de R$ 100 mil,
a pedido de Bilinha
para fechar as contas
da Casa.
Darlan ressaltou ter
entregue as finanças
com superávit e não
descarta uma auditoria com encaminhamento ao Ministério

Darlan Lobo voltou à presidência da Câmara no último dia 17

Público e Tribunal de
Contas do Estado. “Recebi [a gestão], agora,
com R$ 31 mil negativos. Estão lá as contas
para pagar e não tem
dinheiro. A gente vai
ter que pagar o que
der”, diz Darlan.
Entre as ações polêmicas de Bilinha, que
oneraram o Legislativo, está a criação
de 93 cargos de livre
nomeação ao custo de
R$ 1,8 milhão por ano.
O Ministério Púbico
pediu explicações
sobre as contratações, mas ainda não
divulgou o resultado.
Bilinha disse estar
tranquilo e que nada

Recebi [a gestão],
agora, com R$
31 mil negativos.
Estão lá as contas
para pagar e não
tem dinheiro
DARLAN LOBO
Presidente da Câmara

tem a temer sobre as
contas da Câmara.
Ele propôs, ainda, um
levantamento geral
nas contas dos três
últimos presidentes,
que foram ele, Capitão
Vieira e Darlan Lobo.
MANOBRA A crise no Legislativo
juazeirense se intensificou com a assinatura do advogado Erivaldo Oliveira, como
assessor jurídico da
Câmara, em petição
encaminhada à Vara
de Delitos de Organizações Criminosas da
Comarca de Fortaleza,
sobre a volta dos parlamentares afastados.
Capitão Vieira aponta

tentativa de beneficiar
Bilinha.
Vieira lembrou falas
dos vereadores Fábio
do Gás (Rede), Rafael
Cearense (Podemos) e
Janu (Republicanos),
acusando o advogado
de parcialidade na defesa da gestão Bilinha,
durante os 180 dias do
afastamento. “Não sei
qual eram os agrados
que o vereador Bilinha
tinha com o advogado
Dr. Erivaldo”, disse.
Erivaldo disse não
ter a intenção, nem
mesmo de forma
indireta, de pretender
prorrogação de afastamento dos vereadores. Ele afirmou que

já procurou a OAB e
também o Ministério
Público, alegando
estar sofrendo perseguição e ameaças.
Sem citar nomes,
Vieira disse, ainda,
que existem outros
vereadores interessados em um novo
afastamento. “Eu sinto
uma manobra, uma
manobra para tirar o
vereador Darlan, para
tirar o vereador Capitão, para que o Bilinha
volte a ser o presidente”, disse.
Durante a sessão,
Darlan ressaltou que
quem responde pela
Casa é o presidente e a
procuradora, a advogada Maria Eliza. “Ele
(Erivaldo) está passando dos limites”.
Darlan, Capitão
Vieira e Beto Primo
ficaram afastados das
funções legislativas
por 180 dias. Eles
são investigados por
envolvimentos com
jogos de azar e fraudes em licitações. O
inquérito comandado
pela Polícia Civil,
na Operação Públio
Vatínio, ainda não foi
concluído, portanto, não há denúncia
formal à Justiça ou ao
Ministério Público.

>>acesse
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Madson Vagner
Em Assaré, prefeito acusa
vereadora de crime

O preço da fidelidade de
Aniziário em Jardim

O embate entre a oposição de Assaré e o prefeito Libório Leite parece longe do fim. A presença do prefeito
na sessão da Câmara, no dia 19, teve mais um capítulo
desse embate. A vereadora Maria É, líder da oposição,
questionava a remuneração de servidores, abaixo de
um salário, quando foi interrompida por Libório. Ele
apontou crimes contra o funcionalismo. Ao assumir
a Prefeitura por três meses, quando era vice-prefeita,
Maria É não teria feito o repasse do INSS dos servidores. Libório pediu que ela se explicasse “porque tinha
feito eles de besta” e a qualificou de prefeita laranja. Na
mesma sessão, Maria É votou contra reajuste de 12,13%
para os servidores.

I

negável a fidelidade do prefeito de Jardim, Aniziário Costa, ao ex-governador Camilo Santana.
Além de trocar o PCdoB de Inácio Arruda pelo PT de Camilo, Aniziário entregou nas mãos do
ex-governador a indicação de seus candidatos. Vai votar em Fernando Santana para estadual
e José Guimarães federal. Mas, como toda fidelidade tem um preço, Aniziário terá que equacionar uma possível tensão com a família Roriz, que indicou o vice Antônio Neto. Os Roriz estão
fechados com Fernando Santana para estadual e esperam a unidade, também, para o federal. O grupo
está fechado com Fernanda Pessoa e não sabe do acordo de Aniziário para votar em Guimarães. Há
quem avalie que a saída é abrir espaços para os dois federais. Resta saber se PT e Roberto Pessoa aceitarão a proposta. Isso sem contar com a concorrência que deve vir do ex-prefeito Fernando Luz, que
ainda não anunciou suas candidaturas. Se a base de Aniziário sair dividida, pode abrir espaços para
o crescimento de Fernando em 2024.

ENQUANTO ISSO

Cariri no centro das
articulações políticas

Em Altaneira, vereador
Ariovaldo desafia base

No fim de semana, deputado estadual Audic
Mota (MDB) esteve com dois prefeitos de municípios caririenses. Na sexta-feira (20), posou
ao lado do prefeito de Barro, George Feitosa
(MDB), quando anunciou R$ 1,6 milhão em
investimentos, e no sábado (21) foi a Mauriti,
do prefeito licenciado Isaac Júnior (PT). Em
Barro, a articulação é para aproximação, mas
em Mauriti já foi anunciado apoio político.
Surpreende Isaac Júnior votando fora do seu
partido, o PT. De quebra, Júnior trouxe a vereadora Virginia Reis, também do PT. Terá uma insatisfação motivando a decisão? Sem ter nada a
ver com isso, Audic avança e pode surpreender
com a votação no Cariri.

O líder da oposição de Altaneira, vereador
Ariovaldo Soares (PDT), já disse que não quer
reviver o passado, porque, segundo ele, não
engrandece a discussão e nem o Legislativo.
A fala foi de alerta ao vereador Júnior do Povo
(PT), que fez denúncias contra o grupo de oposição, ainda da legislatura anterior. Ariovaldo
foi direto: aqui, deste lado, os vereadores não
receberam proposta nenhum de propina, nem
para cassar nem para absolver o prefeito. E foi
mais longe, ao dizer que tem conhecimento
de voto negociado de vereadores a R$ 2,5 mil.
Deixou o recado de que é melhor deixar as
coisas como estão. Resta saber se o vereador
Júnior do Povo vai pagar para ver. Há quem
garanta que Ariovaldo tem gravações.

Izolda destaca aliança entre PT
e PDT
FOTO: REPRODUÇÃO

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

Em visita ao Cariri, no último dia 18, a
governadora Izolda Cela
(PDT) comentou o atual
cenário político cearense, que coloca pedetistas
e petistas [mesma base
política] divididos entre
ela e o ex-prefeito de
Fortaleza, Roberto Cláudio. Os dois são os mais
cotados para disputar,
pelo PDT, o cargo mais
alto do Abolição nas

Devemos
resguardar para
o devido tempo
as decisões.
Antecipar isso,
dispersa energia e
atrapalha
IZOLDA CELA
Governadoras

O ex-prefeito de Caririaçu, João Marcos, já tem seu
candidato a estadual. João pedirá votos para a reeleição do deputado estadual Fernando Santana. É o seu
elo com o ex-governador Camilo.
A dúvida de João Marcos é quanto ao federal. Devedor de Domingos Filho, o ex-prefeito tem conversado com Eunício Oliveira. Perguntado sobre o nome a
federal, João desconversou: estou quase decidindo.
Na tentativa de permanecer vivo na disputa interna do PDT, que decidirá o candidato ao Abolição, o
presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão
desembarcou no Cariri no dia 20.
Evandro também passou por Campos Sales, onde
foi recebido por Rafael Branco e o prefeito João Luiz,
e por Salitre, recebido pelo vereador Silvio Pinto e o
ex-prefeito Rondilson.
eleições deste ano. “Devemos resguardar, para
o devido tempo, as questões e o afunilamento
das decisões. Antecipar
isso, dispersa energia e
atrapalha”, disse Izolda.
Ela também enfatizou
a parceria superior a
sete anos com Camilo
Santana (PT) e defendeu
aliança entre PT e PDT.
“O que defendemos é o
projeto, que acreditamos
que é vitorioso”.
Já o deputado estadual caririense Fernando
Santana (PT) defende
a candidatura à reeleição. “A Izolda tem o
direito de ser candidata
e ninguém pode tirar
esse direito dela. Se ela
vai querer ou não, pode

ser uma decisão dela.
Mas nós defendemos,
hoje, o direito de ela
ser pré-candidata e,
consequentemente, a
candidata no futuro”,
disse o parlamentar.

>>acesse
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>> INFRAESTRUTURA
Crato e Juazeiro do Norte
serão contemplados com obras

Investimentos foram articulados por Fernando Santana junto ao Estado

Municípios recebem
R$ 22,6 milhões em obras
FOTO: DIVULGAÇÃO

Ordens de serviço foram assinadas em Barbalha e Juazeiro

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

A

s cidades
de Barbalha e
Juazeiro do
Norte receberão um investimento total de R$
22,6 milhões em obras
públicas. O valor foi
anunciado na última
semana, pela governadora Izolda Cela. Em
Barbalha, foram assinadas ordens de serviço
para a requalificação
do Parque da Cidade,
construção da nova
Delegacia de Polícia Civil e pavimentação da
estrada que dá acesso à
comunidade Malhada.
Os investimentos serão

O prefeito
[Glêdson]
quer usar essa
pavimentação
onde as chuvas
danificaram
calçamentos
FERNANDO
SANTANA
Deputado Estadual

de R$ 2,3 milhões
na delegacia, R$ 13
milhões no Parque da
Cidade e R$ 2 milhões
na pavimentação da
estrada.
Em Juazeiro do
Norte, foi assinada a
ordem de serviço para
construção do Centro
Administrativo, localizado no mesmo prédio
onde funciona o Vapt
Vupt. O investimento
é de R$ 5,6 milhões do
Tesouro do Estado e R$
419 mil de contrapartida municipal.
Também serão investidos R$ 20 milhões em
pavimentação e reforma de prédios públicos. “O prefeito [Glêdson] quer usar essa
pavimentação onde as

chuvas danificaram
calçamentos”, explica
o deputado estadual
Fernando Santana
(PT), que articulou os
investimentos para
Juazeiro e Barbalha,
ainda no Governo
Camilo Santana.

>>acesse

jornaldocariri.
com.br

Cariri continua na
rota dos pré-candidatos do PDT ao Governo
Três dos quatro pré-candidatos do PDT ao
Governo do Estado estiveram no Cariri, entre os
dias 18 e 20. As agendas
dos pré-candidatos tiveram seu ponto alto na
quinta-feira (19), durante
reunião com a governadora Izolda Cela, no
Abolição. Mauro Filho,
Evandro Leitão e Izolda
estiveram no Cariri.
O presidente da
Assembleia Legislativa,
Evandro Leitão (PDT), recebeu Título de Cidadão
Juazeirense e Medalha
do Mérito Legislativo,
na sexta-feira (20). Sem
comentar a disputa interna, Evandro disse ter
a certeza de que o grupo
que governa o Ceará está
no caminho certo. “Vamos todos, juntos, seguir
nesta missão, fazendo a
Política com P maiúsculo”, disse.
Também na sexta-feira, o deputado federal
Mauro Filho ministrou
palestra no Centro de
Convenções do Cariri,
durante o “Ceará Gera
Negócios”. Em rádios
locais, Mauro Filho falou
sobre o cenário político
e econômico, além da
sua pré-candidatura ao
Governo do Estado. Disse
continuar no páreo. Ainda na quarta-feira (18), a
governadora Izolda Cela
esteve em Juazeiro do
Norte e Barbalha.

Vamos todos,
juntos, seguir
nesta missão,
fazendo a
Política com P
maiúsculo
EVANDRO LEITÃO
Presidente AL-CE

>>acesse
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Metropolitana

>> TRÂNSITO
Número de acidentes no
trânsito permanece em alta

HRC atendeu mais de 1500 pacientes em quatro meses

Cariri registra mais
de 1.500 acidentes
no trânsito em 2022
FOTO: ARQUIVO JC

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

N

os quatro
primeiros
meses
de 2022,
1.562 pacientes
vítimas de acidentes
de trânsito foram
atendidos no Hospital
Regional do Cariri
(HRC) – equipamento
referência para casos
de média e alta complexidade. Acidentes
em motocicletas estão
no topo do ranking:
641 registros, dos
quais 213 foram sem
capacete. Diante de
altos índices, neste
mês é comemorado
o Maio Amarelo, que
alerta para perigos e
cuidados no trânsito.
No ano de 2021, foram registrados 3.593
acidentes. Destes,
1.903 foram de moto
(797 sem capacete)
e 182 de carro. Os
números podem ser
ainda maiores, pois
há casos em que as
informações não são
repassadas devidamente aos órgãos
responsáveis.
O ortopedista
Frederico Machado
de Alencar, coordenador do Serviço de
Traumato-Ortopedia
no HRC, conta que a

Frisamos a
importância
do uso de
capacetes aos
motociclistas,
cinto de
segurança e
cadeirinha de
criança
FREDERICO
MACHADO
DE ALENCAR
Médico ortopedista

Motocicletas lideram o ranking de acidentes

maioria dos acidentados apresenta lesões
de membros inferiores, traumas torácico
e craniano. “No setor
de Trauma-ortopedia
dispomos de 29 leitos
exclusivamente para
ortopedia, os quais
apresentam taxa de
ocupação de 98%, restando tempo apenas
de limpeza e higienização do leito para a

chegada de mais um
acidentado”, relata.
O médico cita que
outros setores do
hospital são afetados indiretamente,
com parte dos leitos
ocupada para cuidados de outras patologias. “Alertamos a
população quanto aos
cuidados no trânsito”,
enfatiza o ortopedista.
E complementa: “Frisamos a importância
do uso de capacetes
aos motociclistas, cinto de segurança para
todos os passageiros
(inclusive dos bancos
traseiros) e cadeirinha
de criança”.

>>acesse
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Metropolitana
Motoqueiros temem maior precarização da profissão

O Ministério
Público do Ceará terá
uma nova sede em
Barbalha. As obras
foram autorizadas
na sexta-feira (20),
pelo procurador-geral
de Justiça do Ceará,
Manuel Pinheiro, e
devem ser concluídas
em sete meses. O novo
prédio funcionará na
Rua 15 de Novembro,
no Centro.

A atitude de um
padre da Diocese de
Crato, de se negar a
abençoar um casal
de noivos, repercutiu nacionalmente.
César Retrão deixou
o casal desconcertado durante a cerimônia, ao reclamar de
dois cachorros aos
cuidados dos noivos
que entraram com as
alianças. A Diocese
analisa o caso.
FOTO: REPRODUÇÃO

Barbalha, Crato
e Lavras da Mangabeira são três das 19
cidades cearenses
selecionadas pelo
Ministério da Saúde
para a realização de
uma pesquisa sobre saúde bucal. A
primeira fase ocorrerá em junho com
aplicação de questionários, exames
e verificação sobre
tratamentos.

FOTO: ARQUIVO JC

Leia

Mototaxistas demonstram
preocupação com o Uber Moto
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

Sindicato
dos Mototaxistas de
Juazeiro
do Norte (Sindmoto)
demonstra preocupação com a chegada
do Uber Motos, nova
modalidade de transporte por aplicativos.

Nossa
preocupação é
a vida, porque
o nosso trânsito
está um caos
ALDENOR
NASCIMENTO
Sindimoto

Apenas 100 cidades
receberam o serviço no Brasil, sendo
Juazeiro uma das contempladas. O preço
é uma das principais
vantagens apontadas
pelo serviço que,
segundo a empresa, é
mais barato do que o
UberX, a tarifa mais
econômica das corridas de carros pela
plataforma - o que
pode levar à precari-

zação da atividade de
mototaxista.
Representante do
Sindimoto, Aldenor
Nascimento diz compreender que os serviços de transporte por
aplicativo já fazem
parte dos contextos
social e tecnológico,
mas ele ressalta preocupações quanto à segurança dos usuários.
Segundo ele, antes
de ser mototaxista,

o interessado deve
ser submetido a um
curso de capacitação
que. “Para trabalhar
de moto, acho que,
no mínimo, ele tem
que ter um curso de
conhecimento, para
que não vá colocar a
vida dele em risco,
nem a do passageiro.
Nossa preocupação
é a vida, porque o
nosso trânsito está
um caos”.
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Grande Cariri
GiroK Ronuery Rodrigues
Moradores reclamam
de lentidão em obra

FOTO: DIVULGAÇÃO

A

população do distrito Santa Vitória, em Aurora, reclama da demora na reforma de um prédio onde funcionarão salas de aula. Segundo a denúncia, há cerca de
dois meses as obras não avançam e entulhos permanecem nas ruas. Em resposta, a Secretaria Municipal de Educação
explicou que a obra faz parte do projeto de ampliação de salas de
aula das unidades de ensino do Município e que a obra não está
demorando. Segundo a gestora da Educação, a construtora que
ganhou a licitação está cumprindo os prazos legais da obra.

Entulhos permanecem nas ruas

Antonina em festa
Após comemorar os 64 anos
de emancipação. Antonina se
prepara para celebrar a festa de
Santo Antônio. A retirada do pau
da bandeira foi no dia 15 de maio e
o tradicional Pau da bandeira será
retomado no próximo dia 1º de
junho, depois de quase três anos
sem acontecer.

Crescimento

Campos Sales

Novo hospital

Brejo Santo é a quarta cidade do Ceará que mais
gerou empregos no primeiro trimestre de 2022,
com 535 empregos. Segundo o levantamento do
Cadastro Geral de Empregados e Desempregados
– Caged, o município de Barbalha lidera na região,
com 792 oportunidades geradas.

Campos Sales inicia os preparativos para a Semana do Município, que vai acontecer de 26 a 30 de
julho. A expectativa para divulgação da programação é grande. A organização garante que o evento vai
contemplar todos os públicos e será a maior festa da
história da cidade.

O município de Jati vai contar com um novo hospital. A construção da unidade hospitalar prevê investimentos na ordem de R$ 2 milhões e os trabalhos terão
início no fim de maio. A obra homenageia o vice-prefeito Rogério Couto, que faleceu em decorrência da
covid-19.

Mestre em preservação
O agricultor José
Raimundo de Matos,
conhecido como Zé
Artur, recebeu a Medalha Joaquim Feitosa,
em reconhecimento ao
trabalho de preservação
do meio ambiente em
Nova Olinda. Ele de-

senvolve um sistema
de produção agroflorestal que não agride
o meio ambiente, no
Sítio Lagoa dos Patos.
Zé Artur é o
primeiro agricultor
do Ceará a receber a
honraria.

FOTO: DIVULGAÇÃO

A comenda foi entregue pelo Secretário
do Meio Ambiente,
Arthur Bruno, durante a Conferência
Regional de Manejo
dos Resíduos Sólidos
do Cariri Oriental, em
Brejo Santo.

Servidores
Caririaçu
Os 54 servidores
públicos concursados
demitidos em março de
2017 pela prefeitura de
Caririaçu retomaram
seus postos de trabalhos, conforme determinação da Justiça.
Na época, os servidores foram exonerados
sob alegação de que não
havia vagas e irregularidades nas nomeações.
O sindicato dos servidores públicos ajuizou
ação de reintegração.
Alguns servidores entraram na Justiça por conta
própria.
Após cinco anos, a
Prefeitura acatou a determinação e está reintegrando os profissionais
em seus devidos locais.
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Exemplos não faltam de mulheres
empoderadas que inspiram outras
Com o empoderamento feminino, preten-

que a sociedade impõe sobre “ser mulher”.

de-se encorajar as mulheres a defenderem

O conceito define o poder de escolha para trabalhar

seus direitos, realizarem seus sonhos e

dentro ou fora de casa, no emprego que preferir; de

vontades e tomarem suas próprias decisões,

vestir o que te faz sentir mais confortável, de defen-

rompendo padrões impostos pela sociedade.

der suas ideias e inspirar outras mulheres.

Não existe um padrão para uma mulher em-

Vamos conhecer algumas mulheres brasileiras

poderada: empoderamento é simplesmente

empoderadas que servem de exemplo para muitas

ter o poder de escolha, se libertando daquilo

outras.

Maria da Penha

Chiquinha Gonzaga

A cearense, depois de escapar de duas tentativas de
assassinato por parte do marido e lutar durante 20
anos para ver o agressor e o Estado punidos, alertou
o governo para a urgência de uma legislação que
protegesse mulheres vítimas de violência doméstica.
Sua batalha não foi em vão e a lei que leva seu nome
vigora desde 2006. Hoje, ela coordena uma ONG que
auxilia vítimas e trabalha no combate ao problema.

Foi a primeira mulher a reger uma orquestra no Brasil
e também é autora da primeira marchinha de carnaval da história: “Ó Abre Alas”, composta em 1899.
Trocou o marido pela arte, criou dois filhos sozinha,
compôs mais de 2 mil músicas e ainda lutou contra a
monarquia e em favor da abolição da escravatura. O
Dia Nacional da Música Popular Brasileira é comemorado em 17 de outubro, data em que ela nasceu.

Elza Soares

Dandara

Por causa da infância pobre, Elza foi forçada a casar
aos 12 anos e já era mãe aos 13. Na mesma época,
surpreendeu todo mundo ao cantar num programa
de calouros, mas só conseguiu seguir carreira depois
de ficar viúva, aos 21 anos. Mesmo com a fama, sofreu
muito por ser acusada de acabar com o casamento
do jogador Garrincha e chegou receber ameaças de
morte na época. Deu a volta por cima e é uma lenda
viva da MPB. Ela morreu no começo deste ano, aos 91
anos.

Que Zumbi foi o líder do Quilombo dos Palmares todo
mundo sabe, mas quantas vezes você ouviu falar de
Dandara? Ela foi esposa de Zumbi e lutou ao lado
dele pela libertação dos negros no período colonial.
Sua história é rodeada de mistérios, mas sabe-se que
ela não fugia de uma briga, lutava capoeira, sabia
manejar armas e caçava muito bem. Suicidou-se em
1694, junto com vários outros quilombolas, durante a
tomada de Palmares.

Fernanda Montenegro
A maior dama do cinema nacional é até hoje a única
mulher brasileira a receber uma indicação ao Oscar
e a também a única (entre homens e mulheres) a ser
nomeada em uma categoria de atuação. Fernanda
foi indicada pelo longa “Central do Brasil”, em 1999,
que também concorreu a Melhor Filme Estrangeiro
naquele ano. Ela também recebeu o Emmy Internacional (caonsiderado o Oscar da televisão) como
melhor atriz estrangeira, por seu papel na série “Doce
de Mãe”. Neste ano, passou a ocupar a cadeira 17 da
Academia Brasileira de Letras, tornando-se imortal.

ERRAMOS
Na edição de 17 a 23 de maio do Jornal do Cariri, no projeto "Violência
contra a mulher não. Empoderamento sim", o item 4 trouxe o texto
repetido do item 3. Segue a correção.

4. Sancionada a Lei do Divórcio (1977)
Foi somente no final da década de 70 que a dissolução de casamento se tornou uma realidade. Tratava-se de uma reinvindicação do
movimento feminista e que gerou muita polêmica na época. Até
então, as pessoas casadas continuavam com um vínculo jurídico até
o fim de suas vidas. Era possível fazer o pedido de “desquite”, mas o
vínculo matrimonial permanecia. A Lei do Divórcio trouxe a possibilidade de que as pessoas pudessem se casar novamente mais uma
vez. E apenas a Constituição de 1988 trouxe que um indivíduo pode
se casar e divorciar quantas vezes quisesse. Afinal de contas, a busca
da felicidade fica a critério de cada um!

APOIO:

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

REALIZAÇÃO:
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Dia a Dia

>> INVESTIGAÇÕES
Órgãos de segurança buscam
por pessoas que sumiram

Juazeiro registra maior número de desaparecidos no Cariri

Crajubar registra
18 desaparecidos
em 2022
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

R

egistros
da Polícia
Civil do Ceará (PC-CE)
apontam que, nos
primeiros meses de
2022, 18 pessoas desapareceram em Crato
e Juazeiro do Norte.
Neste último município, há o registro de
11 casos, sendo oito
elucidados. Seis pessoas foram localizadas
com vida. Dois dizem
respeito aos assassinatos de motoristas de
aplicativo, no último
mês de março, e três
casos seguem sob
investigação.
Em Crato, dos sete
desaparecimentos

PC-CE orienta
que, em caso de
desaparecimento,
a população
registre um
Boletim de
Ocorrência
Ascom PC-CE

registrados, três foram
solucionados e as pessoas localizadas com
vida. Os outros seguem sob investigação
pela PC-CE. Também
integrante do triângulo
Crajubar, o município
de Barbalha não registrou caso de desapare-

FOTO: TÂNIA RÊGO/ AGÊNCIA BRASIL

cimento este ano.
A PC-CE orienta
que, em caso de desaparecimento de um
conhecido, a população deve registrar de
imediato um Boletim
de Ocorrência (B.O.),
sem a necessidade de
ter que aguardar 24
horas do sumiço.

>>acesse
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Barbalha não registrou casos de desaparecimento

Subnotificação de casos de abuso sexual
preocupa autoridades
Entre janeiro de 2021
e maio de 2022, o Centro
de Referência Especializado de Assistência Social
(Creas), em Juazeiro do
Norte, recebeu 106 denúncias de abuso sexual
infanto-juvenil. Destas, 77
foram cometidas contra
meninas e 29 contra
meninos. Em 2022, 18
casos foram registrados –
o que preocupa quanto à
subnotificação e acende
discussão sobre importância da denúncia, que
resguarda o sigilo.

FOTO: GEORGE WILSON

Quanto mais
pessoas
souberem o que
fazer mediante
um abuso, mais
crianças sairão
do ambiente de
violência
Regina Elias Gomes
Coordenadora do Creas

Maioria dos abusadores conhece a família da vítima

Regina Elias Gomes,
coordenadora do Creas
em Juazeiro, conta que
o retorno das aulas após
período remoto marca o
aumento das notificações,
já que a escola é a principal porta de entrada para
denúncias. Como explica,
mediante uma denúncia
realizada, o Creas dá suporte à vítima e aos familiares, com atendimentos
assistencial, psicólogo e
jurídico. Caso seja necessário, encaminhamentos
são feitos para a rede.

>>acesse
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Coluna do Ben
Benones Lessa

As próximas semanas serão de muito
trabalho para Tom Cavalcante. O humorista começará a gravar, em São Paulo,
as 2ª e 3ª temporadas de “LOL: Se Rir,
Já Era”, reality da Amazon Prime Video
que apresenta ao lado de Clarice Falcão.
No programa, um grupo de comediantes
compete entre si para ver quem consegue ficar mais tempo sem rir. O vencedor leva R$ 350 mil para casa. Prêmio
generoso, né?!

Namoro ou amizade
Se já estavam dando como certo o
romance de Jesuíta e Alanis — Jove e
Juma no remake de “Pantanal”, depois
do vídeo do ator beijando a colega nos
bastidores, ficou difícil defender o
contrário. A química dos dois, em cena
e fora dela, é inegável. Se for namoro
mesmo, já tem gente torcendo para que
ele a traga para conhecer as belezas do
Ceará, como fez, inúmeras vezes, com o
ex, o fotógrafo Fábio Audi.

$olta o $om

Mas que presente,
hein?!

Quando o assunto é dinheiro, Wesley
Safadão não tem motivos para reclamar.
Com ingressos vendendo como água e
músicas que sempre aparecem entre as
mais ouvidas do país, o cearense fechou
um contrato publicitário que deve
colocar mais alguns milhões na conta
bancária. Durante os próximos 12 meses, o dono de hits como “Depende” será
o rosto da marca de áudio da Multilaser
em canais online e offline.

N

a última semana, Maísa dominou a internet por
dois motivos: seu aniversário de 20 anos e a informação de que apresentaria uma nova versão
do “Vídeo Show” em 2023. De acordo com o
Observatório da TV, a Globo constatou, através de pesquisas, que a jovem e ex-pupila de Silvio Santos é a pessoa ideal
para comandar a atração e alavancar a audiência das tardes.
Antes de sair do ar, em 2019, o programa passou por várias
reformulações e foi apresentado por diferentes pessoas. As
tentativas, no entanto, não surtiram efeito. Será que agora
vai, ou esse é um baita presente grego da plim plim para
Maísa? Só o tempo pode responder!

De olho no $$
FOTO:REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Luz, câmera, ação

Morando em São Paulo há alguns
meses, Mileide Mihaile planeja uma
festa junina em solo cearense. Batizado
de “Vila da Mila”, o evento acontece em
Fortaleza, no Dia de Santo Antônio (13
de junho). Chama atenção, no entanto, a
modesta programação e a tímida repercussão da festa. Sem grandes atrações
musicais, a influenciadora está sendo o
maior trunfo para a venda dos ingressos,
que custam entre R$ 100 e R$ 200.

FOTO: DIVULGAÇÃO TV GLOBO

Parabéns, Veveta!

Ieeei feat Kiu
Em junho, mais precisamente no
dia 28, o “ieeeei” de Max Petterson vai
encontrar com o “kiu” de Thaynara
OG. É que o cearense vai participar do
São João da Thay. O evento arrecada
recursos para o Unicef e sempre gera
muito burburinho nas redes sociais, por
ter entre os convidados vários influenciadores. Falando nisso, o Ceará também
estará representado pelo Yarley. Será
que ele vai levar a Rayssa?

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Na sexta-feira (27), Ivete
Sangalo completa meio século
de vida. E a comemoração será
grandiosa! A TV Globo preparou
um especial de três horas, com
apresentação de Marcos Mion e
imagens de um show realizado
pela cantora em Juazeiro (BA),
cidade em que nasceu. Será
exibido após “Pantanal”.
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Cultura
FOTO: DIVULGAÇÃO

INFLUENCER
ANTES DA
INTERNET:

Jonathann Kiss

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

C

onhecido
por sua
inserção na
alta sociedade caririense, sobretudo em Juazeiro do
Norte, o promotor de
eventos, radialista, decorador e editor de revistas, Jonathann Kiss,
foi brutalmente assassinado em 10 de setembro de 2000. Mais
de 20 anos depois,
a biografia dele será
escrita por meio de um
projeto de pesquisa da
Universidade Federal
do Cariri (UFCA). A
iniciativa é coordenada
pelo professor Thiago
Coutinho, que classifica Jonathann como
influenciador de uma
geração sem internet.
“Jonathann Kiss foi
um marco para todas
LGBTs do Cariri, tanto
para as que conviveram com ele, quanto para as que só o
conheciam pela fama.
O seu jeito peculiar
de se vestir, os seus
cabelos, a sua ousadia
marcou, sem dúvida,
o movimento LGBT”,
considera o professor
Thiago. O assassinato
repercutiu na imprensa nacional, com
destaque no extinto
Linha Direta, da Globo.
Um dos suspeitos do
crime foi entrevistado
em 2002, pela Bandeirantes. Mas a história
de Jonathann Kiss será
contada para além do
crime em si.
“Quando você
coloca Jonathann Kiss
no Google, só aparece,
praticamente, notícia
sobre o triste assassinato dele. Acho muito
injusto que uma personagem tão complexa e
fascinante seja lembrada por um crime de
homofobia”, argumenta o professor. Thiago
Coutinho destaca outros adjetivos da vida
do colunista social: era
um empresário muito

peculiar, comunicador,
organizava desfiles de
moda, treinava modelos. “Jonathann foi
um abridor de portas
para muitas modelos
e artistas”, finaliza o
professor. As pesquisas
para a biografia começaram em agosto de
2021, com perspectiva
de publicação em 2024.

Acho muito
injusto que uma
personagem
tão complexa e
fascinante seja
lembrada por
um crime de
homofobia
THIAGO COUTINHO
professor da UFCA
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Thiago Coutinho
coordena pesquisa
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Waleska Marrocos
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Eita!

Destaque no Cariri

D

ante Siebra está fazendo sucesso na
internet com seus vídeos. Tudo começou na
pandemia, durante o isolamento social, e
viralizou! Ele é advogado e também professor
universitário! Um homem com mil talentos.
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Raquel Almino, Cláudio Dias, Cristina Roberta e
Pedro Loula curtiram o show do cantor Humberto
Gessinger, em Juazeiro, no dia 21.

A pequena
modelo Marina
Almeida comemorou a chegada
dos seus oito
aninhos com a
família, os amigos
e muitas guloseimas.

Não teve atendimento aos fãs! O
cantor Humberto
Gessinger não
recebeu os fãs no
camarim, alegando cuidados
contra a covid-19.

Lindas e elegantes

Parabéns!

Música boa

Humberto Gessinger realizou, na
última sexta feira
(20), um show
com músicas que
marcaram época
e suas novas composições.

Vixe!
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A consultora de imagem e estilo, Renata Rolim,
com Isabel Torres e Dalma Régia, ao fim do seu curso,
na última sexta feira (20).
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Esporte

>>EXERCÍCIOS
Atividades físicas ensinam
educação à comunidade

Projeto desenvolve outras atividades lúdicas

Projeto Comunitário oferece
atividades gratuitas
FOTO: DIVULGAÇÃO

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

C

riado pelo
educador físico Vanderlan
Júlio, o projeto comunitário Procom
Saúde, Lazer e Educação foi criado em Crato,
em novembro de 2020.
O professor observou
que o isolamento social
estava provocando altos
índices de ansiedade,
depressão e obesidade.
O intuito era oferecer
uma atividade acessível
a todos da comunidade.
Atualmente, o projeto
funciona de segunda

Além do aspecto
de saúde e lazer,
tem o aspecto
educacional. O
projeto procura
educar a
comunidade
Vanderlan Júlio
Educador físico e
pedagogo
Ações são desenvolvidas em Crato

a sexta-feira, de 17h40
às 20h, e nos finais de
semana, de 13h às 17h.
As atividades ofertadas são: basquete, futebol, jogos de raciocínio
lógico e treinamento
funcional. Todas de
forma gratuita. Segundo
o professor, que tam-

bém é pedagogo, “além
do aspecto esportivo
de saúde e lazer, tem o
aspecto educacional. O
projeto procura educar
a comunidade, ensinar
a respeitar o patrimônio público e valorizar
os traços culturais do
bairro”, finalizou.

NACIONAL GAS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA

Torna público que recebeu da Superintendência Estadual do Meio Ambiente – SEMACE a L O Licença
de Operação Nº 129/2022 –DICOP- GECON PARA
BASE DE ARMAZENAMENTO, ENVAZAMENTO OU
DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE
PETRÓLEO - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO -GLP, localizada no município de Crato CE na AV. Presidente
CasteloBranco Nº 1800, Bairro Muriti. Foi determinado o cumprimento dasexigências contidas nas Normas
e Instruções de Licenciamento da SEMACE.
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Victor Nogueira

Demorou, mas
finalmente chegou!
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Não foi só o Guaraju que conquistou a primeira vitória. O Crato também somou os três primeiros pontos
nesse final de semana. Surpreendeu
e venceu o Globo, do Rio Grande
do Norte, por 2 a 1, no Campeonato
Brasileiro Série D. A vitória não vai representar uma briga por classificação.
Mas foi importante para dar um respiro ao torcedor do Azulão da Princesa,
que tem sofrido, e muito, nesse ano de
2023.

O

Guarani de Juazeiro venceu a primeira
no Campeonato Cearense. A vitória por
2 a 1 sobre o Maranguape, fora de casa,
deu um fôlego ao Leão do Mercado. Somados os três primeiros pontos, o time entrou na
briga por uma das cinco vagas para a segunda fase.
Mas é bom não esquecer que em uma competição de
tiro curto, qualquer vacilo pode pôr tudo a perder.
Então, regularidade é a palavra chave para alcançar
o sucesso.

O Guaraju conquistou os três primeiros pontos contra o Maranguape, fora de casa.

Batalha difícil
O Barbalha vive uma fase complicada. É o
penúltimo colocado na Série B do Cearense.
O time caminha a passos largos para a terceira divisão. Precisa vencer para não ficar
distante dos rivais. E é para já! O próximo
jogo, no entanto, é contra o Floresta, favorito
ao acesso.

FOTO: INSTAGRAM BARBALHA

Alívio para o torcedor

A conta chegou

Rival é rival

O Icasa viveu uma semana complicada
nesta semana. Em dificuldades financeiras, atletas não entraram em campo
para treinar na manhã da última quarta-feira e o time pode não mais atuar
no Romeirão devido aos altos custos da
praça esportiva. O resultado? Derrota
por 3 a 0 para o Retrô. E o sinal de alerta está ligado no Verdão.

O Cariri é, atualmente, o melhor entre
os caririenses que disputam a Série B do
Cearense. Disputou duas partidas e venceu uma - contra um rival da região - que
o colocou dentro da zona de classificação
para a segunda fase. Mas para continuar
sonhando, vai ter que vencer também os
rivais diretos. E pode começar hoje.

24h
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Janu denuncia corrupção
e secretário pede demissão
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

secretário
de Finanças de
Juazeiro
do Norte, Paulo André Pedroza de Lima,
colocou o cargo à disposição, após sofrer
novas denúncias. O
gestor tem sido alvo
de queixas na Câmara Municipal desde
o início de 2021,
quando o nome dele
apareceu em uma lista de beneficiários do
auxílio emergencial.
As acusações mais
recentes foram feitas
pelo vereador Pedro
Januário (Janu, do
Republicanos).
Segundo o parla-

Preciso tomar
conta de mim,
da minha
família, da
minha saúde
Paulo André
Secretário de Finanças

mentar, o secretário
usou o cargo em
benefício próprio,
a fim de adulterar
cadastros de terrenos
e, com isso, tentar
provar a posse dos
imóveis por meio de
usucapião. Além disso, Paulo André teria
usado a função para
garantir contratos
entre empresas que
prestaram serviços ao
Município e que passariam a ser clientes
de seu escritório de
advocacia.
“Ele está usando a
máquina, usando a
secretaria em benefício dele, porque ele
está usando a Secretaria de Finanças a
favor de seu escritório, e não para fazer o
trabalho que ela tem
que fazer, que é em

Juazeiro do Norte
para os primeiros lugares de um ranking
atribuído pelo Conselho Federal de Administração relacionado à governança.
“Realmente tiramos a
Secretaria do último
lugar para o terceiro
lugar. Mas eu preciso
tomar conta de mim,
da minha família, da
minha saúde, voltar
às minhas atividades”, comentou.

>>acesse
Denúncia foi realizada pelo parlamentar

favor do povo”, comentou Janu. Ainda
conforme o vereador,
funcionários do escritório de advocacia do
secretário possuíam
cargos na gestão municipal.

Ao Jornal do Cariri,
Paulo André destacou que quer voltar à
esfera privada, onde
sempre atuou, depois
desta experiência
de vida pública. Ele
enfatizou ter elevado

jornaldocariri.
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