
QUEDA DE BRAÇO COM A CÂMARA

Juazeiro está 
fora do projeto 
de resíduos 
sólidos da 
Região do Cariri
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Festival 
Expocrato 
estima 
público 
de 160 mil 
pessoas

PÁGINA 15

ESPORTES
Barbalha 
retoma 
Corrida Santo 
Antônio

As tensões políticas entre Câmara e Prefeitura de Juazeiro trouxe-
ram prejuízos ao Município, que está fora do Projeto de Estruturação e 
Manejo de Resíduos Sólidos para a Região do Cariri. O comunicado foi 
feito ao Município pela Secretaria das Cidades do Ceará. PÁGINA 4
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Secretaria de Saúde 
leva vacinação 
contra influenza e 
sarampo às escolas
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O deputado federal José Guimarães endureceu o discurso contra a 
família Ferreira Gomes. Em reunião do PT, Guimarães comunicou 
que o partido não recua um milímetro do veto à candidatura de 
Roberto Cláudio. E insiste que ou o PDT lança a governadora Izol-

da Cela como candidata à reeleição, ou o Ceará assistirá a um rompimento da 
aliança entre PDT e os FG. Segundo Guimarães confessou a militância petista, 
“o Lula ligou (para ele) querendo saber como estão as coisas (articulações elei-
torais) em Goiás e aqui, no Ceará. Eu disse, presidente (Lula), eu falei hoje com 
o ex-governador Camilo Santana. Não tem outro (candidato ao Planalto) aqui 
no Ceará. Aqui é 80% do eleitoral do senhor. Aí Lula perguntou, como é que vai 
ficar o Governo do Estado aí?”

Guimarães avisa: 
Ou é Izolda ou rompe

Rebate       Donizete Arruda

O deputado federal José Guimarães não escondeu 
sua insatisfação com a pouca adesão popular para 
a Plenária do PT no Crato, pontapé para a abertura 
dos chamados Comitês Popular de Luta. Apesar de 
lideranças de municípios vizinhos como Missão 
Velha, Farias Brito e Salitre, os petistas de Juazeiro e 
Barbalha não compareceram. Guimarães não guardou 
segredo com aliados de que estava decepcionado com 
os dirigentes do partido no Crato, sob a coordenação 
do prefeito Zé Ailton Brasil. O evento realizado no 
sábado, teve pouco mais de 60 pessoas.

A governadora Izolda Cela mudou seu comporta-
mento político. Só  chegamos a metade de maio e a 
briga interna dentro do PDT, entre Izolda e Roberto 
Cláudio, cresceu numa intensidade que surpreendeu 
o senador Cid Gomes. Izolda usou suas redes sociais 
para dar um recado ao PDT e  respaldar a defesa de 
sua candidatura. A governadora escreveu: “A luta é 
boa! É por nosso Ceará! Juntos vamos superar cada 
desafio”. A governadora Izolda Cela quer ser candi-
data a um novo mandato, diferente do que achava os 
irmãos Ciro e Cid Gomes.

Exaltado, um dos cinco coordenadores 
nacionais da candidatura Lula Presidente, José 
Guimarães disse que falou a Lula: presidente, tá 
tudo se encaminhando. Nós, o PT,  temos plano 
A e plano B. Qual é o plano A? É manter a alian-
ça. E para manter a aliança tem que ser a Izolda 
a candidata a governadora do Ceará. Por que 
também se não for nós, o PT, podemos discutir 
outras alternativas aqui no Ceará. Nós temos for-
ça! Quem fez o governo que nós fizemos aqui no 
Ceará, não pode tá pedindo penico a ninguém.” 
O recado está dado. Guimarães e o PT querem 
apoiar Izolda Cela, ou romperão com os FG.

PT do Ceará não vai 
pedir penico

Izolda muda de atitude 
não há dúvida

Guimarães reclama 
do PT cratense

Com quatro vereadores afastados por corrupção e 
envolvimento com jogos de azar, a Câmara de Juazeiro 
assistiu a cassação do vereador Davi Araújo nesta se-
gunda (16). Quase 25% da Câmara de Juazeiro já foi tro-
cada. Quatro vereadores, incluindo o presidente Darlan 
Lobo, o vice Capitão Vieira, Beto Primo e Marcio Jóias, 
por supostos envolvimentos em crimes de corrupção. 
A possibilidade dos cinco retomarem seus mandatos se 
reduz a cada dia. Darlan, Capitão Vieira e Beto Primo 
podem retomar seus mandatos na próxima quarta (18), 
se não for decretado um novo afastamento de 180 dias.

O prefeito Zé Ailton Brasil amenizou nos recados 
aos petistas, em especial ao deputado José Guimarães e, 
por tabela, ao ex-governador Camilo Santana. Já sabia 
da insatisfação de Guimarães e contava com a presença 
de Camilo. Para Guimarães e Camilo, o recado foi mais 
direto: “É preciso cuidar desse projeto que tem feito a 
diferença. Não podemos ter recuo de maneira nenhuma. 
E essa responsabilidade cabe a você (Guimarães) e ao 
nosso futuro senador Camilo Santana”, disse Zé Ailton. 
O clima ficou tenso.

 Já são 05 vereadores 
cassados

Zé Ailton defende 
aliança com PDT
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Deputado Idilvan Alencar é o político mais poderoso do Governo Izol-
da Cela. Acaba de indicar nome para vigiar Quintino Vieira na SOP.

“Isso mesmo (governadora Izolda)! Bora pra luta! Não vamos abrir, não. 
Quem ganha é o Ceará e estamos com vc! E somos muitos! @timeizolda.

Também pudera. Idilvan foi para as redes sociais e atacou quem é 
contra à reeleição da governadora Izolda Cela. 

Após Camilo Santana chamá-la de “nossa governadora”, em resposta 
ao presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, Idilvan foi duro na resposta.

Prefeito Glêdson Bezerra descartou a candidatura de sua mãe, Elizabe-
th Oliveira para a Câmara Federal.

Desculpe a ignorância, por que o prefeito Glêdson Bezerra desistiu do 
sonho de eleger sua mãe, Elizabeth, deputada federal?

FOTO: FACEBOOK.COM/GUIMARAES
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O avanço da ciência permitiu à humanida-
de a criação de remédios e vacinas para 
manter inúmeras doenças sob controle. 
Exemplo disso é que, no Brasil, a varíola 

e a poliomielite foram erradicadas, graças às cam-
panhas de vacinação e apoio popular. Entretanto, 
devido à baixa procura pela vacinação, algumas 
doenças, anteriormente erradicadas, podem retor-
nar – a exemplo do sarampo, que inclusive já re-
gistrou casos no Cariri. Para mudar o cenário, pos-
tos de vacinação estão abertos e oferecem vacina 
contra sarampo, influenza e outras doenças. 
Se pudermos apontar culpados para a queda nos 
índices vacinais, serão a pandemia de covid-19 e o 

EDITORIAL

Opinião
Campanha contra o sarampo

negacionismo. Nos últimos anos, é crescente o núme-
ro de pessoas que duvidam da eficácia das vacinas, 
desmerecendo a ciência e os cientistas. Não fosse o 
trabalho incansável deles e dos profissionais da saú-
de, a situação estaria fora do controle, assim como o 
registro de mortes ocasionadas pelas enfermidades.
É importante destacar que somente em união alcan-
çaremos as metas estipuladas pelas campanhas. 
Pais, mães, avós, tios, responsáveis: levem as crian-
ças para vacinar. Procurem vocês, também, os postos 
para receber as doses oferecidas para sua faixa etá-
ria. Confiem na ciência e valorizem o Sistema Único 
de Saúde (SUS), pois, através dele, inúmeras vacinas 
são disponíveis gratuitamente. As vacinas salvam!

J. Bosco

É ESSE O PROTETOR 
QUE NECESSITAMOS

Muitas vezes, nos sentimos atribulados 
com inúmeros problemas. Afinal, a 
vida é cheia de altos e baixos. São fases 
que fazem parte do cotidiano de todos. 
Quantas vezes parece que estamos 
atravessando o vale da sombra da morte, 
como disse Davi, no Salmo 23. Outras 
vezes são tempestades, sofrimento, 
doenças, tristezas e desilusões que 
assolam o mais profundo da alma. É nesse 
instante que olhamos para os lados em 
busca de socorro e proteção e, a exemplo 
do salmista, clamamos: “De onde me virá 
socorro?”. A sensação, muitas vezes, é de 
desespero.

Onde buscar socorro? O salmista 
responde: “Meu socorro vem do Senhor, 
que fez os céus e a terra! Ele não deixará 
que você tropece; aquele que o protege 
não cochilará. Aquele que guarda Israel 
não cochila nem dorme. O Senhor é seu 
protetor! O Senhor está ao seu lado, como 
sombra que o abriga. O sol não lhe fará 
mal de dia, nem a lua, de noite. O Senhor 
o guarda de todo mal e protege sua vida. 
O Senhor o guarda em tudo que você faz, 
agora e para sempre”, (Sl 121).

É esse o amigo incomparável e protetor 
que todos necessitamos. Quando, pois, 
o vendaval chegar para agitar sua vida, 
faça como o salmista, confie e descanse 
no Senhor, pois somente ele possui todo 
poder para guardar e proteger de todos os 
males. Creia, pois, é esse o protetor que 
todos necessitamos em todo o tempo.

Deus abençoe!

PALAVRA 
DE FÉ
Pr. Gecer Góis
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Fale conosco:

Conta de energia 
mais cara. 
Escuridão à vista!

O ano de 2021 desafiou os empreendedores cearen-
ses não só a permanecerem no mercado, mas também 
crescerem em meio às incertezas que rondavam a 
economia nacional. O mercado cobrava: criatividade, 
adaptabilidade ao novo cenário que se apresentava e 
persistência. Nesse período os dados divulgados pelo 
Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará 
(IPECE/2021) apontavam um sólido crescimento nas 
atividades industriais, construção civil, comércio 
varejista e serviços, segmentos que elevariam ao final 
do ano o Produto Interno Bruto cearense ao índice de 
6,63%, superando o índice nacional. 

Nesta perspectiva, os empreendedores cearenses 

ARTIGO
Fabiana Arrais

mostraram que os desafios do mercado poderiam ser su-
perados, ao mesmo tempo em que deram ao Ceará o sta-
tus de protagonista da sua economia, e consequentemente 
mantiveram-se competitivos no mercado. É importante 
salientar que a competitividade nesses setores exige um 
alto desempenho, por isso as tomadas de decisões a curto 
prazo dependem da variação positiva do custo de um dos 
seus principais insumos: a energia elétrica. Consequen-
temente, o reajuste médio de 24,85% (o maior do Brasil) 
nas cobranças feitas pela Enel Ceará anula as perspectivas 
para o crescimento da economia. 

Esse aumento gera uma cadeia negativa de eventos 
que mina o consumidor e suas possibilidades financei-
ras de garantir o consumo de bens básicos para a sua 
sobrevivência, exigindo dessa categoria prioridades nas 
demandas. Em seguida impacta nas quantidades oferta-
das no mercado, além de ocasionar reajustes nos preços 
finais de bens e serviços prejudicando diretamente a 
competitividade nacional e internacional da estrutura 
produtiva cearense. 

Tenho refletido que é preciso urgentemente um plane-
jamento estrutural por meio de investimentos em pesqui-
sa em prol da diversidade de novas fontes de energia, bem 
como aprimorar as existentes. Inseridos numa economia 
global não podemos recorrer apenas aos profetas da chu-
va, ou esperar no dia 19 de março que caia um fio d’água 
no chão. Que fique o alerta: reflita com a luz apagada!
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Permanência de Juazeiro 
no Comares é ameaçada

O município 
de Juazeiro 
do Norte 
está fora 

do Projeto de Estru-
turação e Manejo de 
Resíduos Sólidos para 
Região do Cariri, arti-
culado pelo Governo 
do Estado do Ceará. O 
comunicado, feito no 
último dia 9 pela Se-
cretaria das Cidades, 
aponta inconsistências 
entre a lei aprovada 
pela Câmara e o que 
é definido pela Cons-
tituição Federal, no 
Marco Legal do Sane-
amento, aprovado em 
2020 pelo Congresso 
Nacional.

A decisão compro-
mete a participação de 
Juazeiro no Consórcio 
Municipal para Aterro 
de Resíduos Sólidos 
(Comares), podendo 
deixar o Município 
sem financiamento 
público para a imple-
mentação da Política 
Nacional de Resíduos 
Sólidos. Para se man-
ter na estruturação, 
seria necessário que o 
Legislativo municipal 
aprovasse as normas 
estabelecidas pelo 
Marco Legal.

A exclusão do Mu-
nicípio é resultado da 
tensão política entre 
Câmara e Prefeitura. 
A Lei, encaminhada 
ao Legislativo pelo 
Executivo, sofreu 
modificações e atrasos 
que acabaram inviabi-
lizando a participação. 
Entre as alterações 

está a gratuidade dos 
serviços, que acabou 
inviabilizando a par-
ticipação e aceitação 
da lei.

A expectativa é que 
a queda de braço seja 
intermediada pelo 
Ministério Público do 
Estado, que deve in-
gressar com ação pela 
manutenção do que 
está estabelecido pela 
legislação federal. Para 
o Município, entre as 
saídas para o proble-
ma, está o ingresso de 
uma ação de incons-
titucionalidade da lei 
municipal ou apre-
sentar uma política 
municipal com plano 
estruturado.

FOTO: GOVERNO DO CEARÁ

O superintendente 
da Autarquia de Meio 
Ambiente de Juazei-
ro do Norte (Ama-
ju), Eraldo Oliveira, 
observa que o Muni-
cípio permanece no 
Consórcio, ficando 
fora apenas da sua 
estruturação. Apesar 
de estar depositando 
sua participação no 
Comares, cerca de R$ 
17 mil, Juazeiro ficaria 
fora por não apontar 
uma fonte para cobrir 
os custos para a cria-
ção do aterro, desti-
nação final, coleta e 
operacionalização dos 
resíduos.

Todos os municí-
pios do Cariri, perten-

Política
Exclusão de Município é resultado da tensão política entre Câmara e Prefeitura

Projeto de Manejo de Resíduos Sólidos é 
articulado  pelo Governo do Estado

>>ESTRUTURAÇÃO

Municípios que pertencem ao consórcio aprovaram lei com previsão de custeio

centes ao Consórcio, 
aprovaram a lei com 
a previsão do custeio. 
Teoricamente, para 
se manter no pro-
grama, Juazeiro teria 
que lançar mão de 
recursos próprios, o 
que é descartado por 
Eraldo, pois, segundo 
ele, o Município não 
teria disponibilidade 
financeira.

Apesar da proble-
mática, Eraldo acredi-
ta na manutenção de 
Juazeiro no programa, 
mas garante que o 
Município tem bus-
cado possíveis par-
cerias privadas para 
estruturar sua própria 
política. Segundo Eral-

Superintendente 
da Amaju afirma 
que o Município 
tem buscado 
parcerias 
privadas para 
estruturar sua 
própria política 
de resíduos 
sólidos.

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

do, essa estruturação 
está em estudo e será 
apresentada em breve. 
Ele chama atenção 
para o fato de Juazeiro 
produzir mais de 50% 
dos resíduos do Cariri, 
o que pode atrair mui-
tos investidores.

CÂMARA – Durante 
a sessão extraordinária 
do dia 12, o presidente 
da Câmara, Willian 
Bazílio (Bilinha/PMN), 
em resposta às recla-
mações dos gestores 
dos municípios vizi-
nhos e de Juazeiro do 
Norte, de que o Legis-
lativo é responsável 
direto pela dificuldade 
de o Município se 
manter no Consórcio, 
reafirmou que a Casa 
tem sido parceira da 
gestão. Bilinha citou a 
votação e aprovação, 
unânime, da solicita-
ção de suplementação 
ao orçamento munici-
pal. A proposta pedia 
a flexibilização de 5% 
e acabou sofrendo 
emenda liberando 
30% do orçamento. 
A aprovação flexibi-
liza cerca de R$ 300 
milhões do orçamen-
to municipal. Para 
Bilinha, a aprovação 
é uma demonstração 
de que a Câmara quer 
ajudar a Prefeitura, 
mas que vai se manter 
ao lado de projetos 
que favoreçam a po-
pulação.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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O empresário e pré-candidato a deputado federal Yury do Paredão, apesar de novato, tem 
demonstrado não estar para brincadeira. Depois de articular com lideranças da capital 
Fortaleza e do Crajubar, recentemente conversou com lideranças de Mauriti, Milagres e 
Abaiara. Tem investido pesado para fechar os acordos eleitorais e se tornar um candidato 

competitivo. De Abaiara, Yury conversa com o ex-candidato a prefeito, Pedro Marcos. Em Mauriti, 
Yury, que é do PL de Bolsonaro, está atraindo quatro dos cinco vereadores do PDT de Ciro: Sarue, 
Rogério do Caldeirão, Neco Maranhão e Romário Alencar, do PDT - além de Tonhão Martins, do 
Pros. Em Milagres, estão na mira lideranças ligadas ao ex-prefeito Hellosman, como o ex-candidato 
a prefeito, Abraão Sampaio, além do ex-vice-prefeito, Clistenes Filgueira, ligado ao deputado José 
Guimarães. Yuri sabe que o PL deve eleger cinco deputados federais. Três vagas estão decididas, e 
ele briga por uma das duas restantes com pesos pesados com deputado Dr. Jaziel, vereadora Priscila 
Costa, Mayra Pinheiro, Tadeu Oliveira, Gorete Pereira, Delegado Cavalcante e Coronel Aginaldo.

Pré-candidato mira no 
descontentamento

Experiente, o ex-senador Eunício Oliveira parece 
não se abalar com a perda de bases eleitorais. Depois 
de perder lideranças em Mauriti e Milagres, Eunício 
voltou a se articular. No dia 11, esteve em Milagres, 
com o vice-prefeito Anderson Eugênio (MDB). Não terá 
o voto do prefeito Cícero Figueiredo, mas garante o res-
peito. No mesmo dia, Eunício esteve em Mauriti, onde 
se reuniu com a vereadora Celminha (PT) e lideranças 
comunitárias. Foi parabenizado pela Lei Eunício Oli-
veira, que beneficiou agricultores do Brasil. Em Barro, 
Eunício colhe os frutos de ter ajudado na articulação 
para a eleição de George Feitosa. Os dois reafirmaram a 
parceria para este ano.

Se o prefeito de Altaneira, Dariomar Rodri-
gues, planejou usar emoção para convencer os 
vereadores a aprovar suas contas, deu certo. A 
votação na sessão do dia 11 saiu de seis a três, 
a favor do prefeito. E na defesa das suas contas 
de 2017, diga-se de passagem aprovada pelo 
Tribunal de Contas do Estado, Dariomar usou o 
tempo para lembrar, emocionado, sua trajetória 
política, segundo ele, recheada de perseguição 
até de familiares. É verdade que sua reeleição 
em 2020 foi no famoso “contra tudo e contra 
todos”, mas Dariomar não deu sopa para o azar 
e lotou a Câmara com aliados e subordinados. 
Todos os secretários estavam presentes, claro, 
fazendo pressão.

O senador Cid Gomes vai indicar o principal 
adversário do deputado estadual Danniel Oli-
veira (MDB), em Lavras da Mangabeira. Essa é 
a intenção do prefeito Ronaldo da Madeireira 
(PSD), que entregou para o cacique pedetista 
a indicação do seu candidato à Assembleia 
Legislativa. O nome não foi anunciado, mas 
Cid vai falar em breve. Ronaldo garante disputa 
voto a voto contra a dobradinha Danniel e 
Eunício. Ronaldo anunciou o nome de Domin-
gos Neto para federal. Para estadual, o prefeito 
estava fechado com o ex-prefeito de Várzea 
Alegre, Vanderlei Freire, que acabou desis-
tindo. Cid agradeceu a oferta e promete não 
decepcionar na escolha.

Cid indica adversário de 
Danniel em Lavras

Prefeito usa emoção para 
aprovar contas

Eunício aplica plano B para 
refazer apoios

Chapada         Madson Vagner

TRE reforma decisão e inocenta 
prefeito de Missão Velha

O Tribunal Regional 
Eleitoral do Ceará (TRE) 
reformou a decisão que 
declarava o prefeito de 
Missão Velha, Dr. Lorim 
(PDT), inelegível por 
oito anos, a contar de 
2020. A decisão, profe-
rida na semana passada, 
foi unânime. Em pri-
meira instância, o juízo 
de Missão Velha alegou 
abuso de poder político 
e econômico durante 

as eleições ordinárias, 
quando Lorim era vice-
-prefeito e candidato a 
prefeito.

Dr. Lorim é acusado 
de realizar “showmí-
cios” pela internet e per-
furar poços em troca de 
votos. Contudo, segundo 
o juiz Raimundo Deus-
deth Rodrigues Junior, 
relator do processo, “não 
restou demonstrado nos 
autos que as perfurações 
foram condicionadas à 
contraprestação de votos 
ou apoio político”. A 
decisão cabe recurso ao 
próprio TRE e ao Tribu-
nal Superior Eleitoral 
(TSE). Lorim tornou-
-se prefeito na eleição 
suplementar de agosto 
de 2021.

Não restou 
demonstrado 
nos autos que as 
perfurações foram 
condicionadas à 
contraprestação 
de votos

DEUSDETH RODRIGUES 
JUNIOR
Juiz do TRE-CE

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

ENQUANTO ISSO

O prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues, come-
mora, ainda, o arquivamento de uma denúncia contra 
sua gestão na aquisição de bens e serviços. O pedido 
foi feito pelo Ministério Público.

Dariomar respondia por irregularidades sobre a 
limpeza pública, locação de veículos, peças e serviços 
mecânicos, compra de pneus e contratação de serviços 
jurídicos. Nada comprovado.

Em Barro, o prefeito George Feitosa está prestes a 
alcançar maioria na Câmara. Divulgou uma aliança 
com o vereador Joanes de Paraibana (PDT). Agora, são 
cinco dos 11 vereadores na sua base.

O vereador Joanes também está fechado com as 
candidaturas defendidas por George. Deve votar em 
Eunício federal e Guilherme Landim estadual. O pre-
feito promete novos nomes para breve.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br
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Em Crato, 
uma plená-
ria marcou 
o início 

da pré-campanha ao 
Planalto do ex-presi-
dente Lula no Cariri. 
A partir do evento, 
outros diretórios mu-
nicipais anunciaram a 
abertura de “Comitês 
Populares de Luta”, 
são eles: Altaneira, 
Jardim, Farias Brito, 
Assaré, Missão Velha 
e Salitre. 

O deputado federal 
José Guimarães, vice-
-presidente nacional 
do PT, e o deputado 
estadual Fernando 

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

Zé Ailton Brasil, prefeito de Crato, defende aliança PT-PDT

Política >> INFIDELIDADE
Vereadores enfrentam ações de

perda de mandato

Em pré-campanha, PT 
lança comitê em Crato

Santana, vice-presi-
dente da Assembleia 
Legislativa, destaca-
ram a importância 
da união do partido 
no atual momento 
da política brasileira. 
Guimarães é o prin-
cipal articulador dos 
comitês no Ceará.

O prefeito do Crato, 
Zé Ailton Brasil (PT), 
conclamou que o 
momento é para virar 
o jogo. O petista fez, 
ainda, uma defesa 
da aliança PT-PDT, 
responsabilizando 
Guimarães e o ex-
-governador Camilo 
Santana pela continu-
ação. “Não podemos 
ter recuo de maneira 
nenhuma. E essa 
responsabilidade cabe 

a você (Guimarães) e 
ao nosso futuro sena-
dor Camilo Santana”, 
disse. A plenária teve 
a participação de di-
rigentes partidários, 
articuladores sociais 
e militantes.

Não podemos ter 
recuo de maneira 
nenhuma. E essa 
responsabilidade 
cabe a você 
(Guimarães) e 
ao nosso futuro 
senador.

ZÉ AILTON BRASIL 
 Prefeito de Crato

jornaldocariri.
com.br
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Advogada vai à 
Câmara após 
acusação de vereador

Uma situação inusi-
tada marcou a sessão da 
Câmara de Juazeiro do 
Norte na última quin-
ta-feira (12). Procura-
dora-geral adjunta do 
Município, a advogada 
Marcela Leopoldina Que-
sado Gurgel e Silva foi 
até a sede do Legislativo, 
depois de ter sido de-
nunciada como servidora 
fantasma. A magistrada 
não pôde participar, por 
não ter sido previamente 
inscrita, mas pretende 
comparecer à sessão 
desta terça (17), e estuda 
entrar com ação contra o 
vereador Pedro Januário 
(Janu/Republicanos), que 
a denunciou. 

“Certamente não sou 
uma servidora fantasma. 
Em meia hora, eu con-
segui chegar à Câmara. 
Ele disse que eu não piso 
em Juazeiro do Norte, 
que ninguém aqui me 
conhece. Acho que isso 
só demonstra o amado-
rismo e irresponsabi-
lidade do vereador. Se 
ele tivesse o cuidado de 
analisar as demandas do 
Município, ele veria que 
o meu nome aparece em 
muitas delas”, argumen-
tou, citando uma série 
de medidas judiciais em 
que atuou. Não tenho 
nada a esconder, não sou 
uma servidora fantas-
ma”, concluiu.

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Plenária aconteceu no sábado (14), na quadra de um colégio particular

Se ele tivesse 
o cuidado de 
analisar as 
demandas do 
Município, 
veria que o 
meu nome 
aparece em 
muitas delas”

MARCELA 
QUESADO
 Procuradora adjunta
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Crianças estão entre os grupos prioritários

Campanha 
contra gripe e 
sarampo tem 
boa adesão no 
Crajubar

Vacinação prioriza crianças de 6 meses a 5 anos

No Cra-
jubar, 
a cam-
panha 

contra sarampo e in-
fluenza (gripe) segue 
dentro do esperado. 
Os dados mostram 
que o município de 
Barbalha é o que 
mais tem avança-
do na imunização 
infantil nos três 
maiores municípios 
caririenses. 

De acordo com a 
Secretaria de Saú-
de do Município, 
atualmente,  exis-
tem 4.814 crianças 
aptas para receber a 
vacinação contra as 
duas doenças. Até o 
momento, 40,6% do 
público-alvo já foram 
vacinados contra a 
influenza e 35,8% 
contra o sarampo.   

De acordo com Iara 
Sales, coordenado-
ra da Vigilância em 
Saúde de Barbalha, 
“a  cobertura está 
dentro do esperado, 
pois a imunização 
das crianças come-
çou no último dia 20 
de abril e ainda está 
em curso”, afirmou.

Em Juazeiro do 
Norte, existem 
18.807 crianças 
aptas a receberem as 
doses. Segundo da-
dos da secretaria de 
Saúde,  5.451 meni-
nos e meninas foram 
vacinados contra 
sarampo e 6.024 con-
tra influenza. O total  
é  29% desse público 
vacinado contra sa-
rampo e 32% contra 
o vírus da gripe. 

Segundo a secretá-
ria de Saúde, Franci-

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

A partir dessa 
semana, a 
vacinação 
ocorrerá nas 
escolas. Será a 
estratégia para 
vacinar mais 
rapidamente.

FRANCIMONES 
ALBUQUERQUE
Secretária de Saúde

jornaldocariri.
com.br
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Postos de vacinação
oferecem imunizantes

>> SAÚDE

mones Albuquerque, 
a partir dessa semana, 
a imunização ocorre-
rá nas escolas. “Essa 
será a estratégia para 
vacinar mais rapida-
mente”. Já o municí-
pio de Crato possui a 
meta de vacinar 8.917 
crianças e, até agora, 
aplicou 2.464 doses, 
totalizando a imuni-
zação de 27,6% do 
público alvo. 

Além das crianças, 
idosos, gestantes, pro-
fessores, puérperas, 
indígenas, caminho-
neiros e trabalhadores 
da saúde também es-
tão inclusos na cam-
panha de vacinação.
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Projeto de revitalização do 
Canal terá três fases

Em estudo 
desde 2018, 
o projeto de 
revitaliza-

ção do Canal do Rio 
Granjeiro, em Crato, 
intitulado Gerencia-
mento Ambiental e 
Manejo das Águas 
Superficiais, prevê 
a ampliação da ca-
pacidade de vazão 
de 60m³ para 140m³ 
por segundo. A obra 
é orçada em cerca de 
R$ 125 milhões. 

Segundo o prefei-

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

to Zé Ailton Brasil, 
a primeira etapa da 
obra é a reconstrução 
do canal. “Ele é em 
forma de V  e passará 
a ser de forma verti-
cal, reta, aumentando 
a capacidade de água 
em torno 50%. Terá 
duas galerias de 5m 
de largura e 2m  de 
profundidade”. A li-
citação para essa fase 
ocorrerá nos próxi-
mos 30 dias. 

A segunda etapa 
prevê a extensão do 
canal, tendo a am-
pliação até a altura 
da ponte de Bia, no 
Pimenta. Essa eta-

Metropolitana
A primeira etapa entrará em fase de licitação nos próximos 30 dias

Leia
Dez deputados 

federais do Ceará 
receberam R$ 150 

milhões do orçamen-
to secreto, conforme 

solicitação do STF. 
Entre os parlamenta-
res do Cariri, Idilvan 

Alencar informou 
não ter indicado 

recursos, enquanto 
Pedro Bezerra não 

confirmou nem ne-
gou. Três deputados 

do PL manejaram R$ 
56,9 milhões.

Nove municípios 
se reuniram para dis-

cutir a implantação 
de um equipamento 

regional para manejo 
de resíduos sólidos: 

Abaiara, Aurora, Bar-
ro, Brejo Santo, Jati, 

Mauriti, Milagres, 
Penaforte e Porteiras. 
A iniciativa será feita 

de maneira consor-
ciada com apoio do 

Estado. 

O Centro de Even-
tos do Cariri, em 

Crato, sedia a Feira 
Ceará Gera Negó-

cios até o próximo 
sábado (21). Aberta 

ao público, a feira 
reúne 80 estandes e 
14 segmentos visan-

do impulsionar a 
economia caririense 
pós-pandemia e terá 

programação com 
atrações artísticas, 
exposições, gastro-
nomia, palestras e 

cursos.
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Obra no canal é orçada em R$ 125 milhões

O canal, que hoje 
tem capacidade 
para 60m³, 
passará a ter 
cerca 140m³ por 
segundo com a 
reconstrução.

ZÉ AILTON BRASIL
prefeito de Crato

pa também prevê a 
construção de área de 
lazer e do vertedouro, 
com mini barragem 
acima da Igreja de 
Nossa Senhora de 
Fátima, para reduzir 
a força da água. A 
terceira etapa será 
na vazante, próximo 
ao mercado Walter 
Peixoto. Será feito 
o represamento de 
águas e a extensão do 
canal até a Avenida 
Thomaz Osterne.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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GiroK    Ronuery Rodrigues

Preparativos para o Festival Acesso Ruim Sem respostas
Após quase três anos sem realizar eventos juni-

nos, a cidade de Altaneira será palco de mais um 
grande festival regional. O evento deverá aconte-
cer nos dias 24, 25 e 26 de junho, e homenageará 
Elison Laurentino, um dos principais nomes do 
movimento junino local.

Os moradores do Distrito de Rosário, que fica a 
4km da sede de Milagres, estão reclamando das con-
dições da CE-293. A via, um dos principais acessos 
do Município, apresenta buracos e a vegetação está 
invadindo a pista. A situação tem causado transtor-
nos à população.

Em Porteiras, um vereador está cobrando infor-
mações sobre o transporte universitário fornecido 
pela Prefeitura. O edil quer a relação dos usuários e a 
lista de espera dos estudantes que não conseguiram 
vaga nos ônibus. Sem respostas, o vereador acionou a 
Promotoria.

Missão Velha aprovou um proje-
to que trata da Política Municipal 
de Meio Ambiente. Entre outras 
atribuições, o Município passará 
a emitir licenças ambientais, hoje 
emitida apenas pela Semace. A 
ação vai beneficiar agricultores 
familiares no acesso aos financia-
mentos.

Licenças AmbientaisJardim ganha equipamentos 
de segurança

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Patrulha Maria da Penha foi implantada em Jardim 

Grande Cariri

O município de Jardim, localizado na divisa com o Per-
nambuco, agora conta com a Patrulha Maria da Penha 
para atender mulheres vítimas de violência domésti-
ca. O Poder Judiciário cedeu um veículo para o pro-

jeto. Nos próximos dias, será inaugurada a base do Batalhão de 
Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) 
da Polícia Militar, para reforçar a segurança da população. Além 
disso, a cidade está com novo delegado e novo juiz de Direito, o 
que deve resolver as pendências judiciais com maior agilidade.

Nova fase,
novos desafios.

A VERDADE SEMPRE
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Mulheres empoderadas hoje, 
lutadoras sempre

APOIO:

REALIZAÇÃO:VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

Confira alguns marcos da história que contaram com a ação 
de mulheres cheias de atitude.

1. Lançamento da 
Declaração dos Direitos 
da Mulher e da Cidadã 
(1791)

3. Criação da pílula 
anticoncepcional (1961)

5. Criada a Lei Maria da 
Penha (2006)

2. Conquista do voto 
feminino no Brasil (1932) 4. Sancionada a Lei do 

Divórcio (1977)

Algumas coisas já são tão comuns no dia 

a dia que muitas pessoas não chegam a 

prestar atenção em determinados assun-

tos. Tomar pílula anticoncepcional, votar 

e se divorciar, por exemplo, são direitos fe-

Marie Gouze, conhecida por Olympe de 
Gouges, foi uma feminista pioneira que 
divulgava a sua opinião e luta através da 
escrita e de peças teatrais. Ela desejava que 
as mulheres tivessem os mesmos direitos e 
deveres que os homens. O panfleto Decla-
ração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, 
escrito em 1791, chamava as mulheres para 
agirem. No entanto, em 18973 Olympe foi 
guilhotinada por questionar os valores da 
época.

O panfleto escrito por Olympe de Gouges 
foi ousado e reacionário naquele perío-
do, uma vez que as mulheres não tinham 
nenhuma voz. Mesmo após mais de 200 
anos, essa coragem continua inspirando 
muitas mulheres pelo mundo.

Apenas em 1932 as mulheres ganharam o 
direito de votar. Isso não é tudo: na época, 
apenas mulheres autorizadas pelos mari-
dos, viúvas ou solteiras podiam ir às urnas. 
As mulheres conquistaram aos poucos a 
sua cidadania em espaços com predomi-
nância masculina. E ainda assim foi neces-
sário muito movimento para chegar a esse 
ponto.
A bióloga Bertha Lutz é um dos nomes 
entre as pioneiras do movimento feminista 
brasileiro. Tendo conhecido a luta feminina 
na Europa e nos Estados Unidos, ela foi 
responsável direta pelas mudanças de leis 

Margaret Sanger, enfermeira e sexóloga, 
é considerada a criadora do termo “con-
trole de natalidade”. Junto com o cientista 
Gregory Pincus, o ginecologista John Rock e 
a bióloga e feminista Katharine McCormick, 
ela foi responsável pela descoberta da pílu-
la anticoncepcional, que teve seus estudos 
iniciados em 1953 e foi comercializada a 
partir de 1957.

Margaret acreditava que as mulheres não 
teriam os mesmos direitos que os homens 
enquanto não fossem livres sexualmente. 
Ela queria que fosse possível uma mulher 
ter controle do seu corpo, decidindo se que-
ria ou não ter filhos.

Margaret Sanger, enfermeira e sexóloga, 
é considerada a criadora do termo “con-
trole de natalidade”. Junto com o cientista 
Gregory Pincus, o ginecologista John Rock e 
a bióloga e feminista Katharine McCormick, 
ela foi responsável pela descoberta da pílu-
la anticoncepcional, que teve seus estudos 
iniciados em 1953 e foi comercializada a 
partir de 1957.

Margaret acreditava que as mulheres não 
teriam os mesmos direitos que os homens 
enquanto não fossem livres sexualmente. 

De acordo com a ONU, a Lei Maria da Pe-
nha é a terceira melhor lei do mundo. Foi a 
partir da sua criação que a violência contra 
a mulher, seja doméstica ou intrafamiliar, 
passou a contar com penas mais rigorosas 
aos agressores.

A lei levou esse nome por causa de Maria 
da Penha Maia Fernandes, farmacêutica 
do Ceará que lutou por décadas para ver o 
seu agressor preso. O ex-marido a agrediu 
e tentou matá-la mais que uma vez, tor-
nando-a paraplégica. Ele cumpriu apenas 
um terço da pena e hoje está em liberdade. 
Maria da Penha tem três filhas e é funda-
dora de uma ONG que luta contra a violên-
cia doméstica.

que deram direitos básicos às mulheres. Ela 
criou a Federação Brasileira pelo Progresso 
Feminino (FBPF) e afirmava que votar não 
era um privilégio, e sim uma obrigação, e 
que não deveria haver distinção de gênero.

mininos atualmente – mas nem 

sempre foi assim. Foi necessário 

muita luta e a ação de mulheres 

incríveis para que alguma

mudança surgisse.

Ela queria que fosse possível uma mulher 
ter controle do seu corpo, decidindo se que-
ria ou não ter filhos.
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Políticas públicas em prol da saúde mental

Especialista teme retrocesso 
na Lei Antimanicomial 

Diante da 
Portaria 
596/2022, 
lançada 

pelo Ministério da 
Saúde, que retira 
recursos da Rede de 
Atenção Psicossocial 
(Raps), e do edital do 
Ministério da Cida-
dania que investe em 
hospitais psiquiátri-
cos, profissionais que 
atuam na Saúde Men-
tal criticam desestru-

turação das políticas 
públicas conquistadas 
ao longo dos últimos 
30 anos.

Gabriel Brito, ge-
rente de Saúde Mental 
em Crato, conta que, 
neste período, a saúde 
mental ganhou grande 
espaço de discussão, 
reflexão e investimen-
to. Contudo, desde o 
ano de 2017, o cenário 
tem sido de desmonte 
nas políticas públicas. 
“São 30 anos de luta 
antimanicomial, lutan-
do pela liberdade, para 
que esse usuário da 

Quando paro 
para avaliar o 
atual momento, 
a palavra que 
vem é ‘medo’.

Gabriel Brito
Gerente de Saúde 
Mental 

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: MARCELO CAMARGO/ AGÊNCIA BRASIL

Cortes ameaçam avanços da rede de atenção

saúde mental se torne 
protagonista da sua 
própria história”, relata. 
Entre as principais con-
quistas estão a abertura 
dos Centros de Atenção 
Psicossociais e conduzir 
as vivências do usuário, 
inserindo a família em 
todo processo. 

“Quando paro para 
avaliar o atual momen-
to, a palavra que vem é 
‘medo’: medo do retro-
cesso, da gente voltar a 
prender esses usuários, 
deles voltarem a ficar 
isolados, longe das fa-
mílias e da sociedade”, 
comenta Gabriel. Ainda 

em 2001, a Lei Antima-
nicomial buscou investir 
recursos, anteriormente 
destinados a manicô-
mios, na construção de 
uma rede de base comu-
nitária espalhada pelo 
país, presente também 
no Cariri. Mais informa-
ções no site do www.
jornaldocariri.com.br 

Dia a Dia

jornaldocariri.
com.br
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Avanços na Rede de Atenção               
Psicossocial aconteceram em 30 anos

>> SAÚDE
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Coluna     do Ben

Deselegante, desnecessária e machis-
ta. Essas são apenas algumas formas de 
categorizar a fala de Zé Neto, da dupla 
com Cristiano, sobre Anitta. Ao utilizar 
a tatuagem da poderosa em uma região 
íntima para descredibilizá-la, o sertanejo 
apenas ressaltou a grandeza da carioca. 
Afinal, Anitta é uma mulher cheia de 
versões — quem ouviu o álbum “Ver-
sions Of Me” sabe bem — e todas elas 
devem ser respeitadas. 

Mais de 10 anos após migrar do jor-
nalismo para o entretenimento, Fátima 
Bernardes enfrenta uma nova mudança. 
Agora, ela vai sair da programação diá-
ria para assumir um programa semanal 
e por temporada - o “The Voice Brasil”. 
A mudança, no entanto, tem sido mais 
desafiadora do que o esperado. Isso por-
que a desenvoltura de Fátima nos testes 
do reality não tem agradado muito. 
Tomara que ela pegue o ritmo!

Sem tempo para os haters, Anitta 
segue trilhando seu caminho e conquis-
tando espaços importantes nos Esta-
dos Unidos. No último domingo (15), 
por exemplo, ela brilhou no Billboard 
Music Awards. Em sua primeira vez na 
premiação norte-americana, a poderosa 
apresentou a categoria de “Melhor Duo/
Grupo Country” ao lado do canadense 
Michael Bublé. No palco, a carioca falou 
em português, espanhol e inglês. 

Ele vem aí! Natural de Fortaleza e 
conhecido nacionalmente pelo seu som, 
Matuê fará show em Juazeiro do Norte 
no próximo mês. Marcada para o dia 
19 de junho, a apresentação ainda não 
tem local definido. Quem quiser ouvir 
os inúmeros hits do rapper ao vivo, terá 
que desembolsar entre R$ 70 e R$ 200. 
O artista de 28 anos é, atualmente, um 
dos cearenses com mais ouvintes nas 
plataformas de streaming.

Ana Maria Braga passando o cafe-
zinho da tarde para todo o Brasil? É 
possível. Aliás, não se fala em outra 
coisa. Visando aumentar faturamento 
e audiência, a Globo tem estudado a 
possibilidade de transferir o “Mais Você” 
para a faixa vespertina. Acreditam que 
a audiência fiel da loira a acompanhará, 
assim como os patrocinadores. Com a 
mudança, Patrícia Poeta e o “Encontro” 
teriam mais espaço nas manhãs.

Nota 0 Desafio

Nota 10 Mais mudança

O85 - 088

Estava dando uma olhada 
na programação do Festival 
ExpoCrato 2022 e me bateu 
uma saudade enorme da Marília 
Mendonça. Ela, que participou 
das duas edições anteriores à 
pandemia, tem tudo a ver com o 
evento. Seria mais que merecida 
uma homenagem à Rainha da 
Sofrência neste ano, não acha?

Ela merece!

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

FO
TO

:  D
IV

UL
GA

ÇÃ
O

Será que Kamilla Fialho emplaca mais uma? Co-
nhecida por ter empresariado nomes como Anit-
ta, Valesca Popozuda e Naldo, a CEO da K2L tem 
uma nova aposta para o cenário funk/pop: Tília. 

A jovem de 19 anos, que é filha da empresária com Dennis 
DJ, lançou, na última terça-feira (10), seu primeiro álbum. 
Intitulado 2003, o trabalho conta com oito faixas e já acu-
mula mais de 1 milhão de streams no Spotify. Tília lançou 
suas primeiras músicas em 2020, mas só em março deste 
ano assinou com uma gravadora. Contratada da Som Livre e 
com os pais que tem, ela já iniciou a carreira alguns degraus 
acima. Que eles sejam bem aproveitados!

Uma nova poderosa?
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CulturaCultura

Após um hia-
to de duas 
edições, 
o Festival 

Expocrato está de volta. 
O line-up completo de 
2022 foi divulgado na 
última semana e inclui 
nomes como Wesley 
Safadão, Nando Reis, 
Luísa Sonza, Ludmilla, 
Xand Avião e Pedro 
Sampaio. O evento 
ocorrerá entre os dias 
10 e 17 de julho, no 

O que está 
bombando no 
Brasil vai estar 
na Expocrato 
2022.

Marcelo Rocha
Organização do Festival

Em julho seu lugar é aqui

Festival 
Expocrato

Zé Felipe é uma das 
atrações confirmadas

FOTO: ZEFELIPE.COM.BR

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

FOTO: KAIO CADS

Parque de Eventos Pe-
dro Felício Cavalcante, 
em Crato, com expecta-
tiva de mais de 160 mil 
pessoas.

As empresas Multi 
Entretenimento e Mega 
Som são as respon-
sáveis pelo Festival 
Expocrato desde o ano 
2018. Como recorda 
Marcelo Rocha, sócio 
diretor do evento, mui-
ta coisa aconteceu na 
música entre as edições 
de 2019 e 2022, como 
o surgimento de novos 
artistas. “O que está 
bombando no Brasil 

vai estar na Expocrato 
2022”, relata.

Mais de 50 atrações 
estão confirmadas no 
Festival Expocrato 
2022. Além dos nacio-
nais, artistas da região 
também estarão presen-
tes. Alencar e Banda, 
Chumbo Sim Senhor, 
Cícero Bodim, Wawa 
e Guto Sobreira, entre 
outros. “Todos no palco 
principal do evento”, 
relata Marcelo.

Os ingressos podem 
ser adquiridos no site 
da Bilheteria Virtual ou 
em pontos físicos: no 

Cariri Garden Sho-
pping, em Juazeiro do 
Norte; e no Mandacaru 
Center, em Crato. A 
venda dos ingressos 
leva em consideração 
diferentes setores: Are-
na, Área Vip, Camarote 
Corporativo, Camarote 
Premium e Camaro-
te do Rei. De acordo 
com a organização, 30 
mil ingressos foram 
vendidos somente nas 
primeiras 24 horas de 
abertura das vendas – o 
que inclui viradas de 
lotes em alguns dias do 
evento.

Paralelo ao Festival, 
também é realizada a 
Exposição Agropecuá-
ria do Crato. Esta será 
a 69ª edição da Feira, 
criada no ano de 1944 
e atualmente conside-
rada a maior do Norte/ 
Nordeste, atraindo 
criadores e empresas 
de todo o país.

FOTO: GUSTTAVOLIMA.COM.BR
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                   Êpa!        Waleska Marrocos

Música na veia

O musicista Rubens Darlan se encontrou com 
Bel Marques, que vinha de Souza (PB) e fez 
escala em Juazeiro do Norte. O encontro 
rendeu novos projetos. 

Presentes ao lançamento do Festival Expocrato 
2022, representantes da imprensa, autoridades e 
empresários locais. Julho já pode chegar!

Festival 2022
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Paris foi um dos lugares escolhidos pelo cantor 
Fábio Carneirinho, que está em turnê pela Euro-
pa, para levar sua esposa Alessandra Carneiro. 

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Europa

Vixe!

Quem está 
de idade nova 
é Carolina 
Alexandrino, 
que comemo-
rou ao lado 
de amigos, do 
esposo Her-
berth Albu-
querque e dos 
filhos Nicole 
e Felipe.

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS
Parabéns!

A espera acabou! 
A programação da 
Expocrato 2022 
foi lançada e as 
vendas iniciadas 
já batem todos os 
recordes! Serão 08 
dias de festa.

Mas como nem 
Deus agradou a 

todo mundo, tem 
gente sentindo 
falta de duplas 

sertanejas antes 
anunciadas, e de 

artistas do rock 
nacional.

Eita!
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Corrida Santo Antônio acontecerá 
no dia 12 de junho em Barbalha

A Corrida 
Santo 
Antônio, 
em Barba-

lha, está de volta ao 
formato presencial. A 
XIX  edição acontece 
no dia 12 de junho, 
véspera do feriado de 
Santo Antônio, com 
novo local de largada: 
a estátua do padroei-
ro do Município, no 
bairro Alto da Alegria.

Podem participar 
atletas a partir de 14 
anos, para os 5km; 
e de 18 anos para os 

10km. Haverá, ainda, 
3 km de caminhada 
recreativa. Medalhas 
serão entregues a to-
dos os participantes. 

Para os três primei-
ros colocados, nas 
categorias masculi-
na e feminina, terá 
prêmios em dinheiro, 
pago em pix, em até 
48 horas após a divul-
gação dos resultados. 
Primeiro lugar R$ 
300, segundo R$ 200 
e terceiro R$ 100. As 
inscrições  vão até 20 
de maio. O valor da 
inscrição varia entre 
R$ 40 e R$ 80. 

Esse ano, estamos 
com um trajeto 
novo. Isso pode 
ser um atrativo, 
passando nos 
principais pontos 
turísticos.

Sandro Rafael Decker
Organizador

Largada ocorrerá no bairro Alto da Alegria

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: JARDEL FOTOSHOW

Esporte Atletas a partir de 14 anos
podem participar

>>ATLETISMO

Três primeiros colocados receberão premiação em dinheiro 

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

FERQUIP – FERNANDES EQUIPAMENTOS E LOCAÇÕES
CNPJ/CPF  31.625.274/0001-08

Torna público que requereu à Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Territorial- SEMADT a Renovação daLicença de 
Operação - LO, para Realização de Manutenção de Equipamento 
próprio, com serviços de metalurgia e revestimento anticorrosivo 
diluído em thinner, localizada no município de Crato, na Rua Luís 
Pereira, Nº. 43, no bairro Pimenta, Crato, Ceará.

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Nor-
mas e Instruções de Licenciamento da SEMADT.

INSTITUTO LEÃO SAMPAIO DE ENSINO UNIVERSITÁRIO – 
LTDA CNPJ : 02.391.959/0003-92 

Torna público que recebeu da Autarquia de Meio Am-
biente de Juazeiro do Norte – AMAJU a Licença de Ope-
ração (LO) de nº 113/2022 para operação do Hospital 
Veterinário de Ensino com validade até 12/05/2022 na 
cidade de Juazeiro do Norte – CE na Av. Maria Leticia 
Leite Pereira S/N, Bairro: Lagoa Seca. 

Foi determinado o cumprimento das exigências contidas 
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

UNIMED CARIRI
A operadora de planos privados de assistência à saúde, UNIMED 
CARIRI, CNPJ (MF) 07.583.396/0001-96, e registrada na Agência 
Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob Nº 35.612-3, por seu 
representante legal, de acordo com o disposto no art. 13. Parágrafo 
Único, inciso II, da Lei nº9.656/98( Lei dos Planos de Saúde) e na 
Súmula Normativa nº28, expedida pela ANS em 30 de novembro 
de 2015, consideradas as tentativas frustradas de notificação pesso-
al dos seus beneficiários listados abaixo, vem, por meio do presente 
edital, NOTIFICÁ-LOS a fim de que compareçam à UNIMED CARIRI, 
localizada à Rua Santa Clara 78, Centro, em Juazeiro do Norte/CE, 
CEP 63010-065, NO PRAZO de 10 (DEZ) DIAS, contados a partir da 
publicação do presente edital, e regularizem a situação financeira 
de seu plano de saúde, tudo visando garantir a continuidade dos 
serviços prestados. Ressaltamos que o não comparecimento e a não 
regularização de sua situação financeira no local e no prazo aci-
ma referidos implicará na rescisão/cancelamento de seu plano de 
saúde. Caso já tenham sua situação regularizada junto a UNIMED 
CARIRI, por favor desconsiderar este aviso. Por fim renovamos a 
satisfação em tê-los como nossos beneficiários.

Contrato:107710779221035 CPF:460095583, contrato:10771077931175 
CPF:603927123, contrato:107710779301546 CPF:042612693, contra-
to:1077107792018585 CPF:747738362, contrato:1077107792018576 
CPF:076020603, contrato:107710778111099 CPF:120610873, con-
trato:1077107791230 CPF:970241473, contrato:107710779209589 
CPF:062853073, contrato:1077107792019072 CPF:015475133, 
contrato:107710779222967 CPF:012475843, contrato:107710779301900 
CPF:045027733, contrato:10771077812137 CPF:270561394.

CONVITE DE COMPARECIMENTO. A GEOTOP CARIRI IMÓ-
VEIS LTDA inscrita no CNPJ/MF sob o nº 04.271.764/0001-
72, convida os seguintes clientes por não terem sido en-
contrados nos respectivos endereços, a comparecer ao 
escritório com sede em Juazeiro do Norte-CE, na Avenida 
Governador Plácido Aderaldo Castelo nº 250, Lagoa Seca, 
CEP 63040-540, telefone (88) 3587-1691, no prazo im-
prorrogável de 15 (quinze) dias, para tratar de assuntos 
de seu interesse relacionado ao Contrato de Promessa de 
Compra e Venda dos lotes aos quais são compradores: 
LOTEAMENTO ART RESIDENCE I:ANTONIO HENRIQUE 
GOMES LOPES, CPF/MF Nº ***.129.263-**; DAYANNI 
VITORIA GARCIA DE LIMA, CPF/MF Nº ***.879.388-
**; FRANCISCO JUCEUDO DA SILVA, CPF/MF Nº 
***.406.768-**. LOTEAMENTO ART RESIDENCE II:ALANA 
RIBEIRO FAUSTINO, CPF/MF Nº ***.585.793-**; ANTO-
NIO ALVES LEONARDO, CPF/MF Nº ***.909.358-**; DA-
NIELLY FERREIRA BARBOSA, CPF/MF Nº ***.374.063-**; 
JEFFERSON FERNANDES DE ARUAJO SAMPAIO, CPF/MF 
Nº ***.384.393-**. LOTEAMENTO CARIRI VILLE I:ANA 
PAULA DE SOUSA, CPF/MF Nº ***.435.524-**; JONIE-
RE DA SILVA ALVES FREITAS, CPF/MF Nº ***.015.353-**; 
LENILSON OLIVEIRA MOURA, CPF/MF Nº ***.530.954-
**; MARIA GILVANIA BEZERRA DOS SANTOS, CPF/MF Nº 
***.387.203-**; LOTEAMENTO CARIRI VILLE II: ADRIANA 
TORRES FERREIRA, CPF/MF Nº ***.790.403-**; SAMUEL 
BEZERRA FREIRE, CPF/MF Nº ***.311.153-**.  LOTEA-
MENTO PARQUE UNIÃO: DAMIÃO ASSIS DOS SANTOS, 
CPF/MF Nº ***.797.263-**; FIAMA DOS SANTOS FREI-
TAS, CPF/MF Nº ***.276.923-**; JOSE ERNANE DOS 
SANTOS, CPF/MF Nº ***.319.863-**; MARIA DE FATIMA 
GALDINO LEMOS, CPF/MF Nº ***.164.033-**. LOTEA-
MENTO TERRAS CARIRI: ADRIANO DA SILVA LIMA, CPF/
MF Nº ***.672.043-**; CICERO ALVES DE LIMA, CPF/MF 
Nº ***.101.443-**; CICERO ROBERTO DA SILVA SAN-
TOS, CPF/MF Nº ***.335.203-**; CICERO SAMUEL COR-
DEIRO DA SILVA, CPF/MF Nº ***.365.783-**; JOSE AU-
GUSTO DE SOUZA, CPF/MF Nº ***.765.008-**; MARIA 
EDJANE DA SILVA SANTOS, CPF/MF Nº ***.123.553-**; 
MILENE PEREIRA SILVA, CPF/MF Nº ***.337.693-**.
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Que eles 
voltam essa 
semana, isso 
é certo.

Erivaldo Oliveira
assessor jurídico 
da Câmara

24h
Vereadores afastados 
retornam à Câmara

A atual 
legisla-
tura na 
Câmara 

de Juazeiro do Norte 
tem sido caracteri-
zada por polêmicas 
e afastamento de 
cinco vereadores 
apenas nos últimos 
seis meses. Novos 
fatos devem intensi-
ficar o já conturbado 
contexto político do 
Legislativo: o retorno 
de três vereadores 
que estavam afasta-
dos por suspeitas de 
corrupção e a cassa-
ção do mandato do 
vereador Davi Araújo, 
por abuso de poder 
econômico e capta-

ção ilícita de votos. 
Darlan Lobo (PTB) e 
Capitão Vieira Neto 
(PTB) retomam os 
cargos e suas funções 
de presidente e vice, 
após 180 dias de 
afastamento. Beto Pri-
mo (PSDB) também 
volta.

Enquanto presi-
dente e vice estavam 
ausentes, inclusive 
impedidos judicial-
mente de ter acesso 
às dependências da 
Câmara, a maioria 
dos vereadores tentou 
antecipar a eleição da 
Mesa Diretora, o que 
não aconteceu por 
força de uma liminar. 
Os primeiros embates 
entre os dois grupos 
já foram travados 
nesta segunda-feira 
(16), quando Darlan 
quis antecipar o re-

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vereador Davi Araújo teve mandato cassado

torno para esta terça-
-feira (17), enquanto 
o entendimento da 
assessoria jurídica do 
Legislativo é de que 
a volta só deve acon-
tecer na quarta-feira 
(18). “Mas que eles 

voltam essa semana, 
isso é certo”, revelou 
o assessor jurídico da 
Casa, Erivaldo Oli-
veira.

Também nesta 
segunda-feira (16), 
o Tribunal Regio-

nal Eleitoral (TRE) 
decidiu, por unani-
midade, manter a 
cassação do vereador 
Davi Araújo (PTB), 
que teve o mandato 
cassado por abuso 
de poder econômico 
e captação ilícita de 
votos. Ele foi alvo de 
operação da Polícia 
Federal um dia antes 
das eleições de 2020. 
O parlamentar ainda 
pode recorrer junto 
ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE).

Apito!     Victor Nogueira

O Guarani de Juazeiro deve fazer 
sua estreia oficial nesta terça (17). E 
logo em um clássico regional, contra 
o Cariri. Ambas as equipes foram 
derrotadas na primeira rodada. Porém, 
de formas diferentes. O Cariri perdeu 
no campo para o Horizonte. O Guaraju 
sequer entrou nele. A decisão pode 
acarretar consequências negativas 
ao Guarani dentro e fora das quatro 
linhas. Dentro, no ritmo. Fora, na 
classificação. 

Vai estrear?

O sinal amarelo está ligado para Forta-
leza e Ceará. Os dois cearenses na Série 
A estão na zona de rebaixamento. Caso 
não queiram voltar para a segundona, pre-
cisam de uma recuperação rápida. Uma 
gordura para o segundo turno é essencial 
para a manutenção. Caso contrário, os 
times devem jogar com excelência para 
permanecer.

Sinal de alerta 
O Barbalha ainda não conseguiu vencer 
no Cearense. Em duas rodadas, empa-
tou uma e perdeu a outra. E agora vai 
enfrentar um duro adversário, favorito 
não só ao acesso, mas a vencer a com-
petição. O confronto poderá colocar 
o time em cenários completamente 
diferentes. Se vencer, ganha motivação. 
Se perder, vai namorar com a zona.

Precisa reagirAno difícil 
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O Icasa igualou, com o empate na última 
rodada, a campanha do Ferroviário na 
Série D de 2018, quando foi campeão. 
Porém, com uma vantagem para o Ver-

dão do Cariri: o fato foi conquistado com uma ro-
dada a menos que o Tubarão da Barra. No futebol, 
não há garantias que campanhas parecidas tenham 
o mesmo final. Porém, isso mostra que o Icasa está 
no rumo certo e que pode chegar ao principal obje-
tivo: o acesso à terceira divisão.

FOTO:AMORIM FOTÓGRAFO

Seguindo o caminho 
do sucesso

O torcedor do Crato não tem o que comemo-
rar. O time vive um momento difícil dentro e 
fora das quatro linhas. Sem vencer na Série 
D, o Azulão deve terminar a primeira fase 
na lanterna. Fora do campo, é investigado 
por manipulação de resultados. Em 2023, 
o clube deve ficar sem calendário e sem 
perspectiva.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Icasa empatou com o Sousa e chegou aos 10 pontos na Série D


