FESTIVAL DE DENÚNCIAS

Justiça impede eleição
da nova Mesa Diretora
da Câmara de Juazeiro
Cercada de denúncias de manobras e falhas no trâmite, a antecipação da eleição para Mesa Diretora da Câmara
de Juazeiro foi suspensa por decisão judicial, que reconheceu que não houve envio do Projeto de Resolução ao relator
da Comissão para elaboração do parecer. A votação aconteceria nesta segunda-feira (09) e tinha a vereadora Yanny
Brena (PL) como única inscrita no processo eleitoral. PÁGINA 4
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Municípios
avançam em
políticas de
igualdade racial

ESPORTES
Cidades do Cariri
Oeste realizam
Pré-liga de vôlei
PÁGINA 15
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Jati, Porteiras e
Antonina zeram
mortes por
covid-19 em 2022
PÁGINA 7
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Donizete Arruda

Pesquisa retrata
disputa bem acirrada

A

primeira pesquisa oficial do Instituto Paraná, divulgada com exclusividade pelo portal CN7 e pela Plus FM, mostra uma sucessão
cearense muito embolada. No primeiro cenário, com a governadora Izolda Cela enfrentando Capitão Wagner, os números traduzem
o favoritismo de Wagner: 46,5% versus 25,4%. Contudo, esse índice de Izolda
surpreendeu a todos, principalmente os irmãos Ciro e Cid Gomes, que não
imaginavam que antes de maio terminar, Izolda já estivesse empatada tecnicamente com Roberto Cláudio. No embate direto com Roberto Claúdio, Wagner
obtém 43,8% contra 29,8%. Não há uma diferença expressiva que justifique os
FG a rifarem à reeleição da governadora Izolda Cela.

Izolda tenta se manter na
briga

Confusão na Câmara de
Juazeiro

O senador Cid Gomes transferiu seu escritório
político para a sala da presidência da Assembleia
Legislativa. A percepção é dos servidores, após
o constante vai e vem de políticos. As reuniões
com prefeitos e lideranças teriam o objetivo de
comprometer o presidente Evandro Leitão, com
o rumo eleitoral do PDT. Nos encontros, Cid
promete o céu, mas evita falar sobre eleições. O
papel de responder sobre quem será o nome do
PDT fica com Evandro, sem a presença de Cid.
Tem prefeito que sai sem entender nada, ao ver
Evandro dizer que não sabe quem é o favorito.
Hora com Cid, hora com o ex-governador Camilo
Santana em agendas externas.

Os movimentos políticos de Camilo e Cid tiveram
resposta da governadora Izolda Cela. Orientada pelo
prefeito de Sobral, Ivo Gomes, Izolda começou a receber os deputados estaduais, que foram incentivados
a trazer seus prefeitos para a conversa. Essa decisão,
é apenas um gesto de governo que quer ouvir as
demandas do interior do Ceará. Contudo, Izolda está
confiante que essas reuniões a fortaleçam politicamente. Os encontros começaram por Antônio Granja
e Guilherme Landim, que levaram seus prefeitos para
ouvir o compromisso de Izolda com seus municípios.
Outros deputados já estão agendados para esta semana, com seus respectivos prefeitos.

A suspensão das eleições da Mesa Diretora da
Câmara de Juazeiro do Norte tem provocado muitos
atritos entre os vereadores dos diversos grupos. As
eleições não têm uma data certa para acontecerem.
O envolvimento do Poder Judiciário gera incertezas
quanto à data que ocorrerá à sucessão no Legislativo.
Hoje, há três candidatos: o presidente da Câmara,
Bilinha, a vereadora Yanne Brena e o candidato do
prefeito Glêdson Bezerra, Fábio do Gás. Bilinha tem
compromisso de apoiar à candidatura de Yanne, e é
suspeito de ter criado esses imbróglios com supostas
fraudes em documentos da Câmara juazeirense.

Camilo não tem
adversário

DISSE ME
DISSE

Camilo Santana surfa na pesquisa do Instituto Paraná.
Nos dois cenários, ultrapassa os 66%. Um dos nomes que
melhor pontua, Marcelo Mendes, tem 3% e o outro é o ex-deputado Raimundo Matos, com 2,8%. Só há riscos à candidatura de Camilo, se a manobra de Ciro Gomes for levada
adiante. Ciro teria proposto ao PSDB nacional, que o partido abandone João Doria e indique Eduardo Leite como vice
em sua chapa. Como contrapartida, Tasso Jereissati poderia
disputar à reeleição com o apoio dos FG. Outra situação
que deixa Camilo desconfortável e tendo que se mobilizar,
é se o PDT lançar mesmo Roberto Cláudio, porque nesse
caso, o PT romperá para lançar um nome próprio.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Cid e Camilo disputam
Evandro Leitão

Camilo está arrependido de
ter saído
O movimento político de Ciro Gomes de detonar o PT
e impor à candidatura de Roberto Cláudio ao Governo do
Ceará deixou Camilo Santana muito desgostoso. E arrependido de ter deixado o Abolição. O motivo é simples:
antes de sua renúncia ao cargo, em 02 de abril, Camilo
se reuniu com Ciro e Cid Gomes. No encontro ficou tudo
acertado que a candidata do PDT seria a governadora
Izolda Cela. Agora, com Ciro atropelando o PT e de quebra
Camilo Santana, para impor o nome de Roberto Cláudio, o
cenário eleitoral na sucessão cearense é de muita indefinição. Mas, há uma convicção: nem o PT nem Camilo
recuarão para engolir a opção dos FG por Roberto Cláudio.

Depois de estourar a avaliação interna de que poderia disputar a reeleição à Assembleia, o deputado Nelinho Freitas resolveu voltar atrás.

Cobrado a estancar o crescimento, Zé Ailton entrou em cena e garante
que Fernando Santana, seu candidato, terá forte apoio da sua base na
Câmara de Vereadores.

Nelinho garantiu a esta coluna que para perder ou ganhar, vai ser
candidato a federal. Aposta que Eunício vai estourar de voto ou se tornar
ministro.

O ex-governador Camilo Santana postou nas redes sociais sua presença no lançamento da candidatura de Lula, ao lado do deputado José
Guimarães.

O avanço do vereador Lucas Brasil, pré-candidato a deputado estadual, na Câmara de Crato teve uma forte reação de aliados do prefeito Zé
Ailton.

Desculpe a ignorância, e aí, quando a Idab será expulsa da administração do Hospital São Lucas e da UPA Limoeiro?
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PALAVRA
DE FÉ
Pr. Gecer Góis

O PREÇO DA
SALVAÇÃO
Eis um assunto que rouba a paz das
pessoas: Qual o preço da salvação? O que
fazer para alcançar a salvação eterna? É
uma preocupação justa, visto que a bíblia
é enfática em afirmar que todos pecaram
e estão separados da glória de Deus, (Rm
3.23). Há, porem, um engano aqui, pois a
preocupação não deve ser com o que deve
pagar. Infelizmente, o que se observa nas
pessoas é a procura por pagar ou fazer algo
pela salvação.
Vejamos o que a bíblia tem a dizer. Atos
dos Apóstolos conta acerca de um certo
carcereiro que guardava em prisão Paulo e
outros presos. De repente, houve um forte
terremoto, os alicerces da prisão foram
sacudidos e todas as portas se abriram e as
correntes de todos os presos se soltaram.
Quando o carcereiro acordou, viu as portas
da prisão escancaradas. Imaginando que
os prisioneiros haviam escapado, puxou
a espada para se matar. Paulo, porém,
interferiu: “Não se mate! Estamos todos
aqui!”. O carcereiro se prostrou, tremendo de
medo, diante de Paulo e Silas, e perguntou:
“Senhores, que devo fazer para ser salvo?”.
A resposta dos homens de Deus foi: “Creia
no Senhor Jesus, e você e sua família serão
salvos”, (At 16.26-31).
É a resposta à questão do valor da
salvação. O preço está pago, Cristo pagou na
cruz. “Vocês são salvos pela graça, por meio
da fé. Isso não vem de vocês; é uma dádiva
de Deus”, (Ef 2.8).
Deus abençoe!
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Justiça impede eleição

A

atual legislatura da Câmara Municipal
de Juazeiro do Norte parece não se cansar em atrair as atenções para si, ainda
que de forma negativa. Já com cinco
vereadores afastados por suspeita de envolvimento
em esquemas de corrupção, agora, a maior parte
dos parlamentares tentou antecipar a votação para
escolha da nova Mesa Diretora, depois da saída do
presidente Darlan Lobo e do vice, Capitão Vieira
Neto, em novembro do ano passado.
O pleito para escolher o novo presidente está envolto em denúncias. As mais recentes apontam para
falsificação de assinaturas de vereadores, de modo
a permitir trazer a eleição para esta segunda-feira quando ela deveria acontecer somente no próximo
semestre. Acionada por parlamentares insatisfeitos
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com a manobra, a Justiça suspendeu a antecipação
e ordenou que os parlamentares atuem conforme
à Lei, obedecendo - e não mudando - o regimento
interno do Legislativo juazeirense.
Agora, órgãos de controle, como o Ministério Público, poderiam ir mais a fundo e investigar: quais os
interesses por traz da antecipação? Quem está por
trás de tais manobras? Quem tenta emplacar o nome
da vereadora Yanny Brenna na função de presidente da Casa? As respostas para essas perguntas são
relevantes para se estabelecer a ordem no conturbado Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, envolvido
em escândalo atrás de escândalo, desde os primeiros
parlamentares afastados.
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Paulo Henrique Martins
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O capitalismo precisa da democracia? A resposta é incerta. Verdade que capitalismo e democracia
avançaram juntos em alguns momentos, nos últimos
dois séculos, mas não se inspiram em mesmos ideais.
O privado teme o ideal redistributivista do público.
Historicamente falando, o capitalismo lida com dificuldades com a participação social, pois isso implica
compartilhar decisões estratégicas com assalariados
e autônomos. O neoliberalismo é iliberal por romper
com esta premissa moral. Ele considera que a livre
acumulação do capital exige ruptura dos dispositivos
de proteção social mesmo que isto implique aumento
da violência sistêmica.

Nos séculos XIX e XX, as tensões entre capitalismo e
democracia foram administradas pelas heranças de um
comunitarismo modernizado. Os modelos de Estados do
bem-estar social na Europa foram exemplos de tentativas
bem-sucedidas de resolver os conflitos entre capital e trabalho pela intervenção estatal na organização de políticas
de inclusão social. Mas o humanismo liberal da sociedade industrial foi sabotado pela ganância especulativa,
rasgando o contrato social inspirado no ideal do trabalho comum. A ascensão do neoliberalismo na segunda
metade do século XX desfez esta política de conciliação.
Agora, a democracia liberal comunitária está à deriva,
assombrada pelos fantasmas do totalitarismo.
O neocapitalismo ocidental (financeiro, rentista, bélico e extrativista) transformou a democracia em conveniência mercantil de alto poder destrutivo. Nas sombras da
racionalidade ressentida retorna a arrogância neofacista
que prefere modelos autocráticos mesmo que corruptos.
A democracia de conveniência é um saída que esconde
a cupidez e a tolice histórica das elites locais associadas
do neoliberalismo. A democracia se torna instrumento
cego de barganha, capricho de uma minoria arrogante
fascinada com o mito adâmico. Mas o sonho de um programa liberal-comunitário voltado para conciliar riquezas
privadas e distribuição de ganhos sociais e públicos,
competitividade e cooperação, ainda continua sendo a
melhor fórmula de paz social e política.
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Política

>>JUAZEIRO
Decisão que suspendeu a eleição da Mesa
Diretora cita falhas no rito previsto no Regimento
Interno da Câmara.

Legislativo antecipou eleições da Mesa para o biênio 2023/2024

Liminar impede eleição
da nova Mesa Diretora
FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

U

ma série de
denúncias
de fraude
documental, manobra no
Regimento Interno e
articulação suspeita,
culminou com uma
decisão da Justiça
barrando a eleição
da Mesa Diretora da
Câmara de Juazeiro do
Norte, biênio 20232024. A decisão do
juiz da 2ª Vara Civil,
Francisco José Mazza,
no dia 06, atendeu ao
pedido de liminar do
vereador David Araújo
(PTB).
A decisão, que
suspendeu a eleição
marcada para esta
segunda-feira (09), cita
falhas no rito previsto
no Regimento Interno
da Casa, como o não
envio do projeto ao
relator da Comissão
para elaboração de
parecer. O juiz reconheceu, ainda, erro de
conduta por parte dos
vereadores Raimundo Júnior e Ivanildo
Rosendo, autores do
Projeto de Resolução
(nº 28/2021) que viabilizou a antecipação.
Os dois são, respectivamente, presidente e
secretário da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final.
Foram declarados
nulos os atos administrativos referentes ao
caso, após a aprovação
do Projeto de Resolução. O juiz determi-

Votação aconteceria nesta segunda-feira (09), mas foi suspensa

nou, ainda, multa de
R$ 50 mil por dia de
descumprimento, com
limite de R$ 150 mil.
A eleição está suspensa para deliberação
judicial e a medida
aciona o Ministério
Público para acompanhar e deliberar sobre
possíveis descumprimentos.
Com antecipação
prevista para agosto, a
eleição interna acabou
retornando à pauta,
após apresentação de
nova proposta apresentada pela vereadora Yanny Brena (PL),
no dia 30 de abril. A
emenda ao Regimento
Interno abriu caminho

Juiz Francisco
José Mazza
determinou multa
de R$ 50 mil por
dia, em caso de
descumprimento.

para mais uma antecipação, com a realização da eleição nessa
segunda-feira (09). A
proposta, aprovada
por 14 dos 21 vereadores, culminou com
a possibilidade de
retorno do presidente
afastado Darlan Lobo
(MDB), contrário a
antecipação.
Na sessão do dia 4,
vereadores opositores
à emenda reclamaram
do tempo estabelecido para inscrição de
chapas. Uma confusão
na divulgação da data
limite, que poderia ser
resolvida com a leitura da Ata da sessão
anterior, acabou não

ocorrendo por ausência do documento.
Depois da solicitação
do vereador Rafael
Cearense (Podemos),
percebeu-se que a Ata
não fora confeccionada. A ausência motivou bate-boca entre
vereadores e o assessor jurídico da Casa,
Erivaldo Oliveira, que
garante agir dentro
da legalidade. Houve
troca de ameaças de
registro de Boletim de
Ocorrência (B.O.) e
formulação de denúncia no Ministério
Público.
O vereador Pedro
Januário - Janu (Republicanos) - disse ter

flagrado uma servidora redigindo a Ata no
momento da discussão
no Plenário e prometeu enviar as imagens
ao Ministério Público
do Estado e ao Federal.
Para o vereador, o ato
comprova a tentativa
de direcionamento
da eleição. A chapa
liderada por Yanny
foi a única inscrita na
disputa.
O assessor Erivaldo
acusou os vereadores
Janu e David Araújo
de intimidação à servidora e disse que poderiam ser responsabilizados juridicamente.
Erivaldo anunciou
registro de B.O. em
nome da assessoria e
da servidora contra os
vereadores.
A crise no Poder Legislativo recebeu o reforço do vice-prefeito
de Juazeiro, Giovanni
Sampaio (PSD). Após
a decisão de mais uma
antecipação, Giovanni
usou as redes sociais
para denunciar o
processo e levantar
suspeitas sobre uma
possível negociação
não republicana. “Os
comentários que a
gente vê por aí, é que
rola propostas milionárias”, disse Giovanni, ressaltando não ter
provas das acusações.

>>acesse
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Madson Vagner
Mauriti na pauta de líderes
da Assembleia

Deputados do Cariri na linha
de frente contra Enel

O

s deputados caririenses, Fernando Santana (PT) e Guilherme Landim (PDT), estão na linha de frente na luta contra o abuso no aumento tarifário da Enel Ceará. No dia 3, ao lado
do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, os dois parlamentares comandaram a reunião do colégio de líderes e Mesa Diretora, para criação de Comissão Especial
que avaliará pontos do contrato de concessão da Enel no Ceará. Há um forte apelo popular para o
cancelamento da concessão da empresa no Estado. Fernando é vice-presidente da Casa e Guilherme
líder do PDT, maior bancada. Dias antes da reunião os dois já haviam protocolado pedido de explicação sobre o aumento de 24,85% e a realização de audiência pública para discutir o tema. Clamor
popular, o aumento da tarifa, autorizado pela agência reguladora do setor (Aneel), tem sido pauta em
câmaras e entre lideranças políticas do interior. Na luta contra o abuso, Fernando e Guilherme têm
sido as vozes ativas dessas lideranças. Independe do resultado, colhem os ganhos políticos em ano
de eleição. Estão em alta.

Alerta para oposição em
Nova Olinda

Domingos Neto responde
Eunício em Lavras

Nova Olinda terá um polo da UFCA. O
anúncio, feito no dia 07, teve muita repercussão. Vitória administrativa e dor de cabeça
política para o prefeito Ítalo Brito (PP). A
deputada estadual Fernanda Pessoa, pré-candidata federal com o apoio de Ítalo, não estava
na festa. Marcos Sobreira, candidato de Ítalo à
reeleição como estadual, estava presente. Estranho é que o prefeito recebeu um adversário, o
deputado federal Idilvan Alencar (PDT). Não é
novidade que Ítalo tenta fazer parte da base do
Governo, mas tem sido vetado por Idilvan. A
base oposicionista no Estado acendeu o alerta e
Ítalo terá muito a explicar para Roberto Pessoa
e Capitão Wagner.

Uma emenda do deputado federal Domingos Neto para Lavras da Mangabeira motivou
uma discussão. O ex-senador Eunício Oliveira
acusou o deputado de cancelar a emenda por
disputas políticas. Domingos Neto não deixou
por menos e, em entrevista a uma rádio local,
disse que a emenda não chegou por irresponsabilidade de Ildesser Oliveira, ex-prefeito e
sobrinho de Eunício, que não foi assinar o convênio em Brasília. PSD e MDB se enfrentaram
na eleição de 2020. Saíram derrotados Ildesser
e, por tabela, Eunício. Essa seria a verdadeira
causa da tensão, que deve continuar este ano.
Eunício Oliveira e Domingos Neto voltam a se
enfrentar nas próximas eleições.

Camilo retoma articulações
após deixar o Abolição
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

Camilo Santana
retomou a agenda
política um mês depois
de ter deixado o cargo
de governador, no dia 2
de abril. O retorno foi
marcado por encontros
com lideranças políticas e recebimento de
honrarias por prefeitos
e vereadores, como
títulos de cidadania em
Amontada, Itapipoca
e Trairi. Ele também

Não existe aliança
nem projeto de
um partido só”
Camilo Santana,
candidato ao
Senado.
CAMILO SANTANA
Ex-governador do Ceará

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Além das pautas em comum, os deputados Guilherme Landim e Fernando Santana disputam os votos
em bases caririenses. Ao lado da situação, Fernando
recebeu, no dia 5, o prefeito de Mauriti, João Paulo, e
o vereador Deusivam. Os dois atualizaram ações do
Governo, articuladas por Fernando para o Município. A
garantia é que vem notícia boa pela frente. No gabinete de Guilherme, os vereadores de oposição, Rogério
Caldeirão, Romário Alencar, Neco Maranhão, Saruê
Cardoso e Tonhão Martins, garantiram emenda de R$
250 mil para compra de aparelho de ultrassonografia.
De um lado, Fernando articula a situação e, de outro,
Guilherme garante a oposição. Não sobra nada.

ENQUANTO ISSO
Em Lavras da Mangabeira, o vereador Titil Lobo,
prometido de expulsão por Eunício Oliveira, disse que
o ex-senador está errado ao se opor ao prefeito Ronaldo da Madeireira.
Eunício garante que expulsará Titil do MDB, por ele
ter se aliado a Ronaldo. Magoado, o vereador respondeu com dureza: nenhum Oliveira jamais sentará na
cadeira de prefeito de Lavras.
Em Jati, a briga é pela educação. Pelo menos, é o
que entendem os pais dos alunos da escola Doralice,
no Sítio Carnaúba. Internautas perguntam onde está a
educação prometida.
Os alunos estão sem professores e não tiveram
nenhuma aula este ano. A Prefeitura convocou os
professores aprovados na seleção. A Justiça também
mandou convocar os afastados.
comentou a turbulência
entre lideranças de PT
e PDT, que pode minar
a aliança que lhe deu
sustentação política para
dois mandatos à frente
do Estado.
Lideranças do PT
defendem o nome de
Izolda Cela como candidata da base governista
nas eleições deste ano.
Enquanto isso, membros
do PDT tentam emplacar
o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio.
“Não existe aliança nem
projeto de um partido
só. Existe um projeto de
um conjunto de forças
políticas que hoje têm
contribuído para esse
avanço do Ceará”, defendeu Camilo.

>>acesse
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>> INFIDELIDADE
“Três vereadores de Crato e uma de
Juazeiro são acusados de irregularidades
durante a janela partidária

Parlamentares podem perder mandatos em Crato e Juazeiro
FOTO: DIVULGAÇÃO

Prefeitos firmam
acordo para
reduzir violência

Quatro vereadores são denunciados por infidelidade partidária

Vereadores enfrentam
ações contra mandatos
Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

P

elo menos
quatro vereadores de
Crato e Juazeiro do Norte enfrentam ações de perda de
mandato por infidelidade partidária. As
acusações apontam
irregularidades nas
desfiliações durante
a janela partidária.
As denúncias focam
no fato da janela ter
sido estadual, com
argumento de que os
mandatos pertencem
aos partidos. As ações
estão sob análise do
Tribunal Regional
Eleitoral (TRE).

Suplentes
acusam
irregularidades
nas desfiliações
de vereadores
durante
a janela
partidária

O processo mais
adiantado é do vereador cratense Marquim
do Povão. Depois de
deixar o MDB, ele ingressou com Ação de
Justificação de Desfiliação Partidária e teve
o pedido indeferido.
Agora, a decisão será
apreciada pelo plenário da Corte.
Lucas Brasil, também em Crato, trocou
o PSB pelo PCdoB, e
teve pedido protocolado pelo suplente Thiago Gomes. Mariângela
Bandeira deixou o
PMN pelo PDT. Os
dois são pré-candidatos a uma vaga na Assembleia Legislativa.
A vereadora juazeirense Jaqueline

Gouveia teve pedido
de perda de mandato protocolado pelo
seu ex-partido, o
Republicanos. Ela
ingressou no MDB
para concorrer a uma
vaga na Assembleia
Legislativa.

O Programa Integrado
de Prevenção e Redução
da Violência (PReVio)
está sendo implantado
nas cidades mais populosas do Ceará – entre
elas Crato e Juazeiro
do Norte. O propósito
do programa, que deve
impactar cerca de 100
mil pessoas, é ampliar as
ações do Pacto por um
Ceará Pacífico.
Prefeitos assinaram
termo de colaboração,
junto ao Governo do Estado, em prol da redução
da violência e implementação de políticas públicas junto ao PReVio.
De Juazeiro do Norte,
o assessor especial do
Gabinete, Yago Nunes,
que representou o prefeito Glêdson Bezerra,
destacou a importância
da iniciativa e lembrou
que os municípios
participantes, quando
somados, registram 51%
dos homicídios ocorridos
em todo o Ceará.
Zé Aílton Brasil,
prefeito de Crato, cita
que o PReVio perpassa
por várias ações, como
a melhoria da educação,
no combate à evasão
escolar e criação de
comitês municipais.
“Município e Estado
com o mesmo objetivo,

que é o enfrentamento à
violência”, enfatiza, ao
comentar que um Comitê
de Governança acompanhará as ações.

Município e
Estado com
o mesmo
objetivo,
que é o
enfrentamento
à violência.
ZÉ AILTON BRASIL
Prefeito de Crato

>>acesse
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Metropolitana

>> SAÚDE
Antonina do Norte, Jati e
Porteiras não registraram óbitos
por complicações da covid-19

Cariri soma 150 mortes por covid-19 em 2022

FOTO: GOVERNO DO CEARÁ

Três cidades
do Cariri não
registram
óbitos por
covid em 2022
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

M

esmo
em
declínio, a
covid-19 continua
fazendo vítimas
na região do Cariri. Das 29 cidades
caririenses, apenas
três não registraram
óbitos causados
pelas complicações
do coronavírus em
2022: Antonina do
Norte, Jati e Porteiras. De primeiro de
janeiro até o fechamento desta edição,
foram contabilizados
31.778 casos confirmados e 150 mortes
na região. Ao longo
de toda a pandemia,
197.254 pessoas
foram infectadas
e 3.484 morreram
em decorrência da
doença. O principal
perfil de vítimas no
período é de pessoas
acima de 80 anos.
Assim como ocorre desde o início da
pandemia, Juazeiro
do Norte, Crato e
Barbalha seguem
como as cidades com
maior número de
casos e óbitos, com

Devemos
seguir
incentivando
essa
imunização
para
conseguirmos
retornar à
normalidade”.
Marcos
Gadelha –
Secretário de
Saúde do Ceará
MARCOS GADELHA
Secretário de Saúde
do Ceará

>>acesse
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mais da metade dos
casos (56%). Juazeiro do Norte registra
50 óbitos desde o
primeiro dia do
ano, Crato soma 20,
enquanto 15 pessoas
perderam a vida em
Barbalha. A redução
de casos e mortes em
comparação com momentos mais críticos
da pandemia é atribuída às medidas de
prevenção e, sobretudo, à vacinação.
Na quinta-feira
(5), a Secretaria
de Saúde do Ceará
autorizou a imunização, com a quarta
dose, de idosos com
idade acima de 70
anos. Para o segundo
reforço é necessário
ter tomado a terceira
dose há pelo menos
quatro meses. “Devemos seguir incentivando a imunização
para conseguirmos
retornar à normalidade. Então, convocamos os cearenses a
tomarem suas doses
de reforço, assim
como aqueles que
ainda não iniciaram
o esquema vacinal”,
diz o secretário de
Saúde, Marcos Gadelha.
Crajubar continua concentrando maior índice da doença

Jornal do Cariri
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Metropolitana
Cariri deve implantar ações em prol da igualdade racial

Leia

FOTO: ASCOM SPS

A Câmara Municipal de Crato tem sido
cobrada a retomar as
sessões presenciais. Ela
é a única do Crajubar
cujos encontros dos
vereadores ainda são
realizados pela internet, de forma remota.
A participação de vereadores enquanto se
deslocam em veículos
também é alvo de críticas dos cratenses.

Selo Municipal Sem Racismo promove igualdade racial

Nove municípios buscam
certificação contra racismo
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

C

rato, Barbalha,
Juazeiro do
Norte, Altaneira, Assaré, Campos
Sales, Araripe, Potengi e Brejo Santo são
candidatos a receber
o Selo Município Sem
Racismo. Para receber a certificação,
devem comprovar a
existência ou criação
de órgão de desenvolvimento de políticas
de promoção da igualdade racial; implantar

Araripe fez ato
simbólico muito
interessante, que
foi o plantio do
baobá, árvore
de ascendência
africana.
MARTÍR SILVA
coordenadora de
políticas para promoção
da igualdade racial
do Ceará

o Conselho Municipal
específico e promover
capacitação continuada de gestores e técnicos sobre o tema.
De acordo com
Martír Silva, coordenadora de políticas
para promoção da
igualdade racial do
Ceará, Crato, Araripe e Brejo Santo já
criaram mecanismos
neste sentido. “Essas
cidades já têm pessoas designadas para
gerir essa política,
como coordenadores,
assessores. O Crato
está bem adiantado
na produção legislati-

>>acesse
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va, porque criou a lei
municipal. Inclusive,
está previsto a criação
imediata, nos próximos 90 dias, da modalidade de cotas para
os concursos públicos
do Município”.
A coordenadora
cita que, em Araripe,
foi realizado ato simbólico, com o plantio
do baobá, árvore de
ascendência africana.

Barbalha anunciou
a requalificação do
Parque Governador
Tasso Jereissati, com
previsão de entrega em 18 meses. O
equipamento receberá quadras poliesportivas, espaço
para shows e outros
eventos. A gestão
municipal estuda
ações para manter o
Parque em funcionamento durante todo
o ano.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Na próxima quinta-feira (12), o bispo do Crato, dom
Henrique Magnus,
e reverendíssimos
de outras oito dioceses cearenses vão
se reunir, em Roma,
com o papa Francisco. O encontro entre
bispos e o Papa é comumente realizado a
cada cinco anos, mas
será a primeira que
ocorrerá desde 2009.

Jornal do Cariri
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Grande Cariri
GiroK Ronuery Rodrigues
FOTO: REPRODUÇÃO PREFEITURA

Licitação Suspensa

A

Prefeitura de Potengi suspendeu a concorrência pública que previa a contratação dos serviços de coleta,
transporte e destinação final dos resíduos sólidos na
cidade. A suspensão foi publicada em um periódico
regional. No texto, a comissão de licitação diz que a suspensão se
dá em observância ao princípio do contraditório e da ampla defesa. Em abril, durante a abertura dos envelopes, os concorrentes
do processo denunciaram a Comissão de Licitação por suspeita de
favorecimento de uma empresa. O caso foi parar na polícia.

POLO UFCA
Assaré sediará um polo de
Educação à Distância (EAD) da
Universidade Federal do Cariri.
O Município está articulando a
chegada do equipamento. Serão
ofertadas 40 vagas anuais para
dois cursos. O ingresso na graduação será através do Sistema de
Seleção Unificada (SISU).

Licitação do lixo é suspensa em Potengi

Sem fogos

Pegou mal

Barro

Foi sancionado, no município de Mauriti, o
Projeto de Lei que proíbe a soltura de fogos barulhentos em eventos realizados pela administração
pública. O Objetivo da Lei é proteger animais e as
pessoas que sofrem problemas de saúde causados
pelo estrondo dos artefatos.

A população de Abaiara está questionando o
secretário de obras, José Alan, sobre luminárias
instaladas dentro de sua propriedade, na Vila São
José, em detrimento de algumas ruas que estão às
escuras. A Coluna tentou contato com o secretário, mas não obteve retorno.

Pelo menos oito ruas do município de Barro estão recebendo pavimentação asfáltica. A obra é fruto da parceria
entre Prefeitura e Governo do Estado, que também realizará a sinalização nos locais. Os bairros que receberam o
benefício são o Centro e o Trajano Nogueira.

Duas sessões eleitorais
canceladas em Salitre
A Corregedoria
Eleitoral do Tribunal
Regional Eleitoral e a
38º zona, cancelaram
duas seções eleitorais na
Serra dos Nogueiras e
na Serra dos Filisminos,
em Salitre. A decisão é
fundamentada na análise da reorganização do
território estadual, que
reflete na circunscrição
das zonas eleitorais do

Ceará. O argumento
usado para retirada
das seções é que elas
pertencem, no georreferenciamento, ao estado do Pernambuco.
A Câmara Municipal
luta junto à presidência da Assembleia Legislativa para reverter
à situação.

Flagrante deixa população
de Tarrafas insatisfeita
Os moradores de
Tarrafas ficaram indignados quando um carro que presta serviço à
Prefeitura foi flagrado
no Parque de Vaquejada de Iguatu. A população denuncia o uso
indevido do veículo
para fins particulares
e cobra explicações
da Prefeitura sobre o
caso. Os moradores

alertam que faltam
veículos para o transporte de pacientes
no sistema de saúde
municipal. A Prefeitura informou que
não compactua com
o ocorrido e afirmou
que um procedimento administrativo foi aberto para
verificar a conduta
do servidor.

www.jornaldocariri.com.br
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Veículo do Município flagrado em vaquejada
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Saiba como empoderar uma mulher
Às vezes, tem gente que pensa que
é preciso muita coisa para começar
a empoderar uma mulher. Claro
que é, mas os primeiros passos
para que isso aconteça podem ser

dados por qualquer pessoa. Você já
empoderou alguma mulher hoje?
Reconheceu os feitos da sua chefe, amiga, mãe e outras mulheres?
Esse é um dever diário.

Confira cinco dicas de como você pode
começar a empoderar uma mulher:

1

2

A rivalidade feminina atualmente é
promovida na sociedade. Esqueça a
competição e passe a se unir. Isso pode
ser feito ao não diminuir a imagem
de outras mulheres, não agredir a sua
igual e principalmente não criticar
características físicas. Com isso, parase de reproduzir comportamentos em
grande parte misóginos.

Não importa qual seja, não deixe passar
nenhum tipo de assédio ou machismo,
seja ele mascarado ou não. Projeta
mulheres nas ruas, nas festas e no
transporte público. O assédio vem em
várias formas e ter alguém com quem
contar pode ser de grande valia.

. Não veja uma mulher como rival

. Denuncie qualquer tipo de assédio

3

. Não deixe que o potencial de
alguma mulher seja desacreditado
As mulheres precisam se dedicar
muito mais para provar que são
capazes ou que tem conhecimento
suficiente. Promova o trabalho de outras
mulheres, exalte todas as profissões
e confie no potencial de outra mulher,
assim promove-se a independência
e as mulheres ocupam espaços hoje
predominantemente masculinos.

4

5

Cada pessoa tem personalidades e
gostos próprios. A realidade vivida,
o histórico familiar e as experiências
de vida transformam completamente
a forma com que cada pessoa vê o
mundo. Por isso, respeite todos os
espectros possíveis de mulheres. O
mundo é plural e é importante que
continue assim.

Essa é uma frase clichê, mas a opinião
alheia pode ser muito importante
para algumas pessoas. Então, que tal
transmitir a positividade? Ressalte as
qualidades de suas amigas, mostre
como ela é linda por dentro e por fora,
não esqueça de elogiar algo que você
gostou.

. Respeite as individualidades

O que é empoderamento
feminino?

. Promova o amor próprio

Atenção, mulheres
O caminho da autoestima é um caminho

O empoderamento feminino é o ato de to-

de construções positivas e longevas. Invis-

mar poder sobre si, trabalhando confiança

ta nele, questione-se, mude ou acrescente

e tendo ambição para seguir os sonhos. E a

novos olhares ao Empoderamento Femini-

partir do momento que a mulher se sente

no. Invista-se de poder a fim de promover

empoderada, ela pode encorajar amigas,

ações que possam provocar mudanças be-

parceiras e familiares, conscientizando ain-

néficas para si mesma e para o seu redor.

da mais mulheres promovendo a equidade
de gênero em todas as atividades.

APOIO:

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

REALIZAÇÃO:
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Coluna do Ben
Benones Lessa

Boa fase

O vencedor do BBB22 parece não
seguir os passos de sua antecessora.
Longe de recordes nas redes sociais,
com um engajamento menor que o de
outros participantes da mesma edição e
sem emplacar nenhum hit como cantor,
Arthur Aguiar surpreendeu a todos com
um pós-reality morno. Sem contrato
com grandes marcas, o ator se rendeu
aos sorteios no Instagram, normalmente
realizados por influenciadores menores.

Fim da espera
Tá chegando ao fim nossa ansiedade para saber tudo o que vai rolar no
Festival ExpoCrato 2022! O lançamento
do evento acontece nesta quarta-feira
(11), com a divulgação das novidades
desta edição, programação completa
e detalhes sobre a venda de ingressos.
Dica de amigo: já faz teu cadastro no site
Bilheteria Virtual. A partir das 00h da
quinta (12), já será possível garantir os
ingressos por lá!

Um caminho
estelar

Dona de uma voz que marcou toda
uma geração de forrozeiros, Solange
Almeida está cumprindo uma intensa
agenda de shows. Depois de apresentações na Europa, entre o fim de abril e o
início de maio, a cantora tem shows em
10 cidades neste mês e, em junho, mais
de 30 apresentações marcadas. Desde janeiro, a carreira de Sol é gerenciada pela
D&E Music. A parceria, ao que parece,
tem alcançado bons resultados.

U

m ano depois de descobrir que, no palco montado pelo público, ela nunca saiu do primeiro
lugar, Juliette segue brilhando. A paraibana foi
confirmada no São João de Caruaru 2022. A
edição deste ano, a primeira desde o início da pandemia,
promete ser histórica. E a pupila de Anitta conquistou um
lugar de destaque na programação! Ela será responsável por
encerrar as apresentações do palco principal, dia 2 de julho.
Atualmente, Juliette está realizando shows da turnê “Caminho”, além de continuar em evidência como embaixadora
de grandes marcas. Na última sexta (6), ela lançou o single
“Cansar de Dançar”. Já deu play?

Presentão
FOTO: DIVULGAÇÃO

Enquanto isso

A dona Janete, lá de Fortaleza, ganhou um presentão de Dia das Mães.
É que a filha dela, Ingrid Bastos, foi a
ganhadora da promoção “Toda Mãe é
Legal Demais”, da Plus FM. Com mais
de 26 mil participações, o sorteio aconteceu na última sexta-feira (6), às 15h, e
foi transmitido, ao vivo, nas 11 emissoras da Rede Plus FM e no Instagram. No
mesmo dia, o prêmio entrou na conta da
mamãe da ganhadora.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Brilha, Silvero!

Coloca o capacete
Zé Felipe foi confirmado no Festival
ExpoCrato 2022 e eu só consigo pensar:
teremos uma participação especial da
Virgínia, gravidíssima, fazendo todas
aquelas dancinhas? Na época do evento,
a influenciadora deverá estar com seis
meses de gestação. O casal, que ganha
fácil o título de mais fofo da internet
brasileira, começou a namorar em julho
de 2020 e já tem uma filha: Maria Alice,
de 11 meses.

FOTO: JOÃO MIGUEL JUNIOR_GLOBO

Representando muito bem
o Ceará, Silvero Pereira tem se
destacado no remake de “Pantanal”. O ator, natural de Mombaça, interpreta Zaquieu na trama.
Essa é a segunda novela das
nove do artista. A primeira foi
“A Força do Querer”, de Glória
Perez. Na obra de 2017, ele deu
vida a Raimundo Nonato e Elis
Miranda.

Jornal do Cariri
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Cultura
FOTO: LUÍS SOUZA

POESIA,
POEMA
E PROSA:

Bruno Tavares

U
O: L
FOT

OU
ÍS S

ZA

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

O

ator e poeta Bruno
Tavares
leva poesia
ao mundo. Natural
de Jamacaru, distrito
de Missão Velha, ele
acaba de publicar o
livro “Retalhos Poéticos”, que reúne 60
textos entre poesia de
cordel, poema e prosa.
A escrita do autor, nas
palavras dele, é sobre
a poesia das coisas,
já que o “UniVerso” é
uma união de versos
e o permite escrever
desde a complexidade
de uma cuscuzeira
à generosidade que
uma rede de balanço
possui.
Os primeiros contatos de Bruno com a
poesia foram através
das canções de Luiz
Gonzaga. Na escola, a
conexão mais arrebatadora aconteceu através
da obra de Patativa do
Assaré. A inspiração
mais recente vem do
poeta Bráulio Bessa.
Em todo caminho, a
influência da cultura nordestina esteve
presente.
Licenciado em Teatro pela Universidade
Regional do Cariri
(Urca), ele repete, com
convicção, a famosa
frase: “Não escolhi ser
artista. Foi a arte que
me escolheu!”. O desejo de publicar um livro
nasceu quando começou a escrever poesia.
Das obras reunidas
na pasta de arquivos
“Poesias Livro”, nasceu a obra “Retalhos
Poéticos”. No perfil do
Instagram @soubrunotavares, ele recita além
dos limites físicos.
“Convido todo mundo do meu país Cariri
a conhecer o meu
trabalho e a minha poesia que, vez ou outra,
pode se confundir com
a sua história de vida”.
Os primeiros eventos
de lançamento do livro

foram em Jamacaru
e Crato. Os próximos
serão: dia 14, às 19h,
na Escola de Saberes,
em Barbalha; dia 20, às
18h, na sede da União
Popular Pela Vida, em
Missão Velha; e dia 27,
às 18h, no teatro do
Sesc Juazeiro. O livro
custa R$ 40.

Convido todo
mundo a
conhecer a
minha poesia
que, vez ou
outra, pode se
confundir com
a sua história de
vida.
BRUNO TAVARES
ator e poeta

U
FOTO: EDITORA VISE

Livro pode ser adquirido
no lançamento por R$ 40
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Waleska Marrocos

FOTO: DIVULGAÇÃO

Vixe!

Eita!

Comemoração em família

O

Lançamento

deputado estadual Guilherme Landim e a
esposa Sheslla Almeida comemoraram os
08 anos do filho Guilherme, ao lado das
princesas Lívia e Laura.

Feliz Vida!

Vânia Borges e Lúcia Mendonça lançaram a nova
coleção da marca Sagian. O evento intimista teve
palestra do professor Raniere Cândido.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Os parabéns são todos
para Adriano
Burica, que
comemorou
a chegada da
nova idade
com a família
e amigos.
Parabéns!

Para o Teleférico
do Horto, que
garante muitas
visitas à Juazeiro.
As cabines bem
equipadas oferecem conforto ao
longo do passeio.

O mesmo teleférico tem apenas três
lixeiras em todo
o percurso. Na
área da fila para
o acesso, o lixo
vai parar no chão
mesmo.

Com a governadora
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

pré-candidato
a deputado
federalRafael
RafaelBranco
BranOOpré-candidato
a deputado
estadual
co
esteve
em
reunião
com
a
governadora
Isolda
esteve em reunião com a governadora Isolda Cela. Na
Cela. aNa
pauta,
região do Cariri
pauta,
região
doaCariri.

Jornal do Cariri

www.jornaldocariri.com.br

15 - Região do Cariri - Ceará - De 10 a 16 de Maio de 2022

@jornaldocariri

Esporte

>>VÔLEI
Campeonato acontecerá em
cinco municípios caririeses

Aiuaba sediou a primeira etapa da Pré-liga

Cidades do Cariri Oeste realizam
Pré-liga de Voleibol
FOTO: DIVULGAÇÃO

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

A

tletas de
Araripe,
Campos
Sales,
Aiuaba, Potengi e
Santana do Cariri participarão da Pré-liga
Cariri Oeste de Vôlei.
O campeonato será
disputado na categoria
adulto (masculino e
feminino), com etapas realizadas a cada
mês, sendo a próxima
no dia 29 de maio,
em Araripe. A terceira fase acontecerá

em Campos Sales, a
quarta em Santana do
Cariri e a última em
Potengi. Estas, ainda
sem datas definidas. A
primeira fase aconteceu em Aiuaba.
A Pré-liga tem por
finalidade expandir o
vôlei amador, proporcionando oportunidades aos praticantes.
Até o momento, o
evento não possui
patrocínio, apenas a
ajuda das prefeituras
com o deslocamento.
Os jogos serão disputados de acordo com
as regras oficiais da
Federação Interna-

cional de Voleibol
(FIVB).

Ainda não
está prevista
premiação, pois
é um evento
teste.
Adrião Nuvens
Atleta do tiime
Campeonato será disputado na categoria Adulto - Masculino e Feminino

UNIMED CARIRI

A operadora de planos privados de assistência à saúde, UNIMED CARIRI, CNPJ (MF) 07.583.396/0001-96, e registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar
- ANS sob Nº 35.612-3, por seu representante legal, de acordo com o disposto no art. 13. Parágrafo Único, inciso II, da Lei nº9.656/98( Lei dos Planos de Saúde) e na
Súmula Normativa nº28, expedida pela ANS em 30 de novembro de 2015, consideradas as tentativas frustradas de notificação pessoal dos seus beneficiários listados
abaixo, vem, por meio do presente edital, NOTIFICÁ-LOS a fim de que compareçam à UNIMED CARIRI, localizada à Rua Santa Clara 78, Centro, em Juazeiro do
Norte/CE, CEP 63010-065, NO PRAZO de 10 (DEZ) DIAS, contados a partir da publicação do presente edital, e regularizem a situação financeira de seu plano de
saúde, tudo visando garantir a continuidade dos serviços prestados. Ressaltamos que o não comparecimento e a não regularização de sua situação financeira no local
e no prazo acima referidos implicará na rescisão/cancelamento de seu plano de saúde. Caso já tenham sua situação regularizada junto a UNIMED CARIRI, por favor
desconsiderar este aviso. Por fim renovamos a satisfação em tê-los como nossos beneficiários.
Contrato:107710778102519 CPF:043790424,Contrato:10771077811171 CPF:784610573,Contrato:10771077911442 CPF:023514683,Contrato:107710779202109 CPF:025443363,Contrato:107710779208912 CPF:844149873,Contrato:1077107792013113 CPF:025860663,Contrato:1077107792014812 CPF:017511023,Contrato:1077107792016561 CPF:023426573,Contrato:1077107792017294 CPF:044864303,Contrato:1077107792018488 CPF:048646003,Contrato:1077107792018610 CPF:097250454,Contrato:1077107792018862
CPF:042355293,Contrato:1077107792019288 CPF:059538184,Contrato:1077107792020484 CPF:633102693,Contrato:107710779222273 CPF:063234013,Contrato:10771077930613
CPF:042393443,Contrato:107710779301648 CPF:030531403,Contrato:1077107710785 CPF:092405548,Contrato:107710778032343 CPF:839729863,Contrato:107710778102916
CPF:076386643,Contrato:107710779205668 CPF:029470123,Contrato:107710779208637 CPF:001540883,Contrato:107710779209411 CPF:632300973,Contrato:1077107792011686
CPF:003101783,Contrato:1077107792013696 CPF:629909853,Contrato:1077107792015952 CPF:044705793,Contrato:1077107792016881 CPF:037768543,Contrato:1077107792017417 CPF:392855963,Contrato:1077107792018483 CPF:136433203,Contrato:1077107792018849 CPF:062909823,Contrato:1077107792020467 CPF:048380963,Contrato:1077107792021142 CPF:043206683,Contrato:10771077930330 CPF:010111493,Contrato:10771077930706 CPF:078039533,Contrato:107710779301040
CPF:759850803,Contrato:107710779301940 CPF:058998393,Contrato:107710779302097 CPF:035968594,Contrato:107710779302264 CPF:630021083,Contrato:10771077931163
CPF:063560933,Contrato:1077107792018343 CPF:959453003,Contrato:107710779101516 CPF:276529983,Contrato:10771077811949 CPF:630613923,Contrato:107710778053516
CPF:844196284,Contrato:107710778057917 CPF:403475593,Contrato:1077107792020623 CPF:059400083,Contrato:107710779301051 CPF:058366903,Contrato:1077107792020813
CPF:017163673,Contrato:107710778063030 CPF:774396784,Contrato:107710778102129 CPF:109900393,Contrato:1077107781113 CPF:223029563,Contrato:10771077912514 CPF:666014793,Contrato:107710779208725 CPF:008023683,Contrato:1077107792019009 CPF:003263473,Contrato:1077107792019963 CPF:650100193,Contrato:1077107792019965
CPF:673410393,Contrato:107710779211124 CPF:042236513,Contrato:107710779221120 CPF:076173984,Contrato:10771077930123 CPF:129692998,Contrato:107710779301513
CPF:057325353,Contrato:10771077541553 CPF:893812463,Contrato:107710779302579 CPF:046342523,Contrato:10771077546183 CPF:057765813,Contrato:10771077541345
CPF:011780023,Contrato:107710778102821 CPF:047138393,Contrato:10771077107298 CPF:078437653,Contrato:10771077546170 CPF:828683793, Contrato:107710778052884
CPF:994227273,Contrato:107710778064492 CPF:119305003,Contrato:107710778102950 CPF:094702153,Contrato:107710779222000 CPF:018780404,Contrato:1077107792016312
CPF:014410073,Contrato:10771077905233 CPF:041179363,Contrato:1077107780513375 CPF:346551153,Contrato:107710779302627 CPF:612172853,Contrato:107710778061679
CPF:001642213,Contrato:1077107792013182 CPF:519562843,Contrato:1077107780512606 CPF:249048053,Contrato:10771077542395 CPF:430552573,Contrato:10771077920876
CPF:007109333,Contrato:10771077931162 CPF:017724183,Contrato:107710778033606 CPF:500232503,Contrato:10771077905432 CPF:604536093,Contrato:1077107792019063
CPF:025179083,Contrato:1077107792019061 CPF:025179083,Contrato:107710779121314 CPF:037268653,Contrato:1077107792020655 CPF:021138663,Contrato:107710779121364
CPF:140163623,Contrato:107710779204373 CPF:448180093,Contrato:1077107780514374 CPF:556295983,Contrato:10771077911826 CPF:892364673,Contrato:1077107754257
CPF:013571213,Contrato:107710775421208 CPF:012781253,Contrato:107710779301811 CPF:048380953,Contrato:107710778035255 CPF:294778403,Contrato:1077107792019168
CPF:029656853,Contrato:1077107792018368 CPF:048572603,Contrato:107710779101582 CPF:312990913,Contrato:107710778053931 CPF:066639453,Contrato:10771077805866
CPF:171903803,Contrato:107710779208599 CPF:057572013,Contrato:10771077906793 CPF:076496333,Contrato:1077107780510027 CPF:495238213,Contrato:107710778052433
CPF:130120814,Contrato:1077107792018831 CPF:049119953,Contrato:107710779121254 CPF:014574793,Contrato:10771077542835 CPF:986795973,Contrato:1077107754217
CPF:326734263,Contrato:10771077931158 CPF:028852294,Contrato:10771077931217 CPF:020371643,Contrato:107710779302559 CPF:112412593,Contrato:107710779212446
CPF:055212613,Contrato:107710779212943 CPF:010648654,Contrato:10771077910260 CPF:221189773,Contrato:10771077810120 CPF:889016453,Contrato:1077107792011816
CPF:059272163,Contrato:107710779211099 CPF:001268723,Contrato:1077107792019173 CPF:006700173,Contrato:107710779302433 CPF:878046973,Contrato:10771077107126
CPF:495233923,Contrato:10771077930709 CPF:004058153,Contrato:1077107792020654 CPF:068155913,Contrato:1077107792011137 CPF:051454553,Contrato:10771077543166
CPF:728586133,Contrato:10771077542721 CPF:438597803,Contrato:107710775421259 CPF:004671593,Contrato:10771077542282 CPF:003220103,Contrato:10771077542921
CPF:027893463,Contrato:107710779301579 CPF:047950394,Contrato:107710779102347 CPF:005924683,Contrato:107710779207132 CPF:308035353,Contrato:107710779302292
CPF:897538523,Contrato:107710778063559 CPF:905906273,Contrato:107710778102243 CPF:029470123,Contrato:107710779302673 CPF:063770593,Contrato:107710779302701
CPF:310979363,Contrato:1077107790514 CPF:704952543,Contrato:107710779301686 CPF:021963313,Contrato:107710775421155 CPF:809611693,Contrato:107710778061565
CPF:070888503,Contrato:107710778111102 CPF:018420603,Contrato:1077107792018716 CPF:415241013,Contrato:107710779302563 CPF:059680413,Contrato:10771077911844
CPF:802167063,Contrato:1077107792020421 CPF:600791413,Contrato:10771077920888 CPF:016780563,Contrato:107710778034877 CPF:326844103,Contrato:1077107792013659
CPF:043970843,Contrato:107710776506138 CPF:478127293,Contrato:107710775421129 CPF:010547903,Contrato:10771077542881 CPF:027057473,Contrato:10771077542468
CPF:022761573,Contrato:107710779121399 CPF:258143188,Contrato:107710779101707 CPF:032609713,Contrato:1077107792019801 CPF:071072783,Contrato:1077107792014734
CPF:048425323,Contrato:10771077905216 CPF:622879583,Contrato:107710779121305 CPF:020487803,Contrato:10771077930705 CPF:066326633,Contrato:107710778102183
CPF:057912723,Contrato:1077107792020107 CPF:008775954,Contrato:1077107792020378 CPF:033678123,Contrato:1077107792011423 CPF:737159213,Contrato:10771077107382
CPF:775826082,Contrato:107710779302649 CPF:642656923,Contrato:1077107792012573 CPF:279168168,Contrato:10771077542107 CPF:629765673,Contrato:1077107792020848
CPF:029971723,Contrato:107710779302061 CPF:068167663,Contrato:107710779121210 CPF:631582803,Contrato:107710778111028 CPF:055873773,Contrato:107710779203111
CPF:015363873,Contrato:107710779206218 CPF:936819253,Contrato:1077107780513003 CPF:878912393,Contrato:1077107792016581 CPF:022435893,Contrato:107710779212933
CPF:656801463,Contrato:10771077930884 CPF:010605853,Contrato:1077107792021038 CPF:064658453,Contrato:10771077906739 CPF:434043323,Contrato:1077107780516
CPF:013965303,Contrato:107710778064749 CPF:616430413,Contrato:1077107753991 CPF:359811483,Contrato:107710775421239 CPF:701143233.

PANIFICADORA E CONFEITARIA PIO X LTDA
CNPJ: 01.054.665/0001-40
Torna público que requereu à Autarquia de Meio
Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a Regularização de Licença de Operação, para serviços
de fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria na
cidade de Juazeiro do Norte na Rua Pio X, 52,
Salesianos, Cep: 63.050.020. Foi determinado o
cumprimento das exigências contidas nas Normas
e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA
CNPJ N° 03.720.882/0029-59
Torna público que Recebeu da Autarquia Municipal de
Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a Licença de Operação, N° 52/2022 - AMAJU/DILAM –
Embasada no Parecer Técnico N° 042/2022 - AMAJU/
DILAM para a Atividade de Comércio e Serviços (sob
código 09.04), localizada na Av. Governador Plácido
Aderaldo Castelo, S/N Bairro Planalto, Município de
Juazeiro do Norte CE. Com validade de 02 anos. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

n SEGURANÇA ELETRÔNICA n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS
n PORTARIA
Travessa Sulino Duda, 59 - Bairro Santa Teresa - Juazeiro do Norte - CE

Peça já seu orçamento sem compromisso

Jornal do Cariri

www.jornaldocariri.com.br
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Victor Nogueira

De “um a zero” em
“um a zero”

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O

Icasa vive ótima fase no Brasileirão. Com nove pontos conquistados,
o Verdão é o vice-líder do grupo 3.
No domingo (8), venceu o São Paulo
Crystal por 1 a 0, com gol do Leandro Cearense.
O fato é que todas as vitórias do Icasa no Brasileirão foram pelo mesmo placar: 1 a 0. Porém,
no futebol, o um a zero e o dez a zero valem os
mesmos três pontos. E, se seguir nesse ritmo de
vitórias, o Verdão vai, sim, retornar à Série C.

Atacante Leandro Cearense (ao centro) é o destaque do Icasa na Série D

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Crato em apuros
O Crato vive um ano para se esquecer.
Rebaixado no Cearense e investigado por
manipulação de resultados, o Azulão da
Princesa não vai bem na Série D do Brasileiro. Acumulou mais uma derrota. Dessa
vez, para o Sousa, por 2 a 0. O time amarga
a lanterna do grupo 3 e caminha para um
calendário vazio em 2023.

Reviravolta no Cearense
O Campeonato Cearense chegou
ao fim no campo, mas não na Justiça. O TJDF modificou o resultado da
audiência anterior e anulou todas as
partidas do Crato no certame. Desta
forma, a classificação da 1ª fase pode
ser alterada. O Icasa poderia ser beneficiado com mais 3 pontos, fazendo
com que não corra nenhum risco
de rebaixamento, mesmo que perca
4 pontos por escalação irregular do
jogador Leandro Mendes.

A hora da verdade

Sem estreia

O Icasa vem de duas vitórias seguidas na Série D e vai enfrentar o
Sousa, que também vive um bom
momento e que, assim como o
Verdão, conquistou dois resultados
positivos nas duas últimas rodadas.
Esse jogo tem tudo para ser interessante. Além disso, poderá mostrar os
times que, verdadeiramente, brigarão
pela próxima fase.

A estreia do Guaraju foi muito longe
do que o torcedor esperava. O Leão do
Mercado foi derrotado por W.O, após não
aparecer no estádio do Junco, em Sobral,
onde iria enfrentar o Guarany de Sobral.
A Série B Cearense é uma competição de
tiro curto e que não perdoa muitos tropeços. Dessa forma, o Guaraju vai precisar se
recuperar rapidamente dessa derrota, se
não quiser voltar para a terceira divisão.
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Camilo e Wagner lideram
primeira pesquisa eleitoral
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

ex-governador
Camilo
Santana
(PT) lidera com folga
a disputa pelo Senado, e Capitão Wagner (UB) aparece na
ponta da corrida pelo
Governo do Ceará.
Os números são de
levantamento encomendado ao Instituto
Paraná pelo Portal
CN7 e rede de rádios
Plus FM, grupo do
qual o Jornal do Cariri
também faz parte. O
estudo obteve destaque na imprensa
nacional. A Revista
Veja, por exemplo,
destacou a superioridade de Camilo no

Na disputa
pelo Abolição,
Capitão
Wagner vence
os principais
candidatos
da base
governista.

cenário atual.
Eleitores foram
ouvidos em 60 cidades cearenses, entre
os dias 1º e 6 de maio.
Em todos os cenários, Camilo Santana
vence os adversários
com mais de 66% das
intenções de voto. Já
na disputa pelo governo estadual, Capitão
Wagner vence os principais candidatos da
base governista. No
primeiro cenário, ele
obteve 46,5% dos votos, Izolda Cela 24,2%
e Adelina Monteiro
3,2%. No segundo,
o principal nome da
oposição tem 43,4%
e supera o ex-prefeito
de Fortaleza, Roberto
Cláudio (RC), que obteve 29,8% das intenções de voto. Nesse
contexto, Adelita
aparece com 2,9%.

FOTOS: DIVULGAÇÃO

avaliou a gestão de
Izolda Cela, que assumiu o cargo de governadora com a saída de
Camilo. A administração dela é aprovada
por mais de 52% dos
entrevistados e desaprovada por 23%.

>>acesse

Camilo Santana(PT) e Capitão Wagner (UB)

jornaldocariri.
com.br

O levantamento demonstra que Wagner
leva vantagem mesmo
diante da indefinição
de um nome no grupo
governista. Enquanto
isso, lideranças do PT
preferem Izolda Cela.
Já o PDT tenta emplacar RC. Na pesquisa
estimulada, 40,8%

dos eleitores disseram
que não “votariam de
jeito nenhum” em Roberto Cláudio e 34,9%
também não votariam
em Capitão Wagner.
Na sequência,
estão Izolda Cela,
com 28,7%, e Adelita
Monteiro, com 15,2%.
A pesquisa também

