
Juaforró promete 
aquecer a economia 
juazeirense
PÁGINA 8

Associação Dança 
Cariri inaugura 
Teatro Luciany Maria
PÁGINA 13

FOTO: ARQUIVO JC

O presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Darlan Lobo (MDB), vai pedir 
abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar empresas acusadas 
de beneficiá-lo em fraudes de licitações. Darlan retornou ao cargo há menos de um mês e 
pediu a suspensão do contrato das empresas em Juazeiro.PÁGINA 4

Incêndio na Câmara

Darlan Lobo pede 
CPI para investigar 
empresas suspeitas 
de beneficiá-lo
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Potencial de consumo em 2022 será de R$ 10 bilhões
PÁGINA 7

PÁGINA 15

ESPORTES 
Programa Viva 
o Parque chega 
ao interior
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Antes do então governador Camilo Santana se desincompatibilizar, em 
02 de abril, aconteceu uma reunião dele com os irmãos Ciro e Cid 
Gomes. No encontro, o trio fechou apoio à candidatura da governa-
dora Izolda Cela à reeleição. Cid até propôs que Camilo a anunciasse 

como candidata do PDT. A sugestão de Cid não foi aceita por Camilo, para dar 
um tempo para Izolda se fortalecer no cargo e ser candidata natural ao Abolição. 
Só que Ciro descumpriu esse acordo, e está impondo o nome de Roberto Cláudio 
como candidato do PDT. E aí surgiu um impasse que ameaça verdadeiramente a 
aliança PDT-PT rumo ao Abolição.

Ciro não aceita opção
de Camilo Santana

Rebate       Donizete Arruda

Há um risco real de haver um rompimento da 
aliança PDT-PT. Tanto Camilo Santana quanto o PT 
não aceitam candidatura de Roberto Cláudio, nome 
imposto por Ciro Gomes. Assim, se Roberto Cláudio 
for o candidato e vencer às eleições, o presidente da 
Assembleia não será o deputado Evandro Leitão. A 
posição de Evandro de lealdade a Camilo, retirando 
sua candidatura para apoiar à reeleição de Izolda 
Cela, desagradou aos irmãos Ciro e Cid Gomes. E os 
FG já decidiram: se continuarem no controle do Cea-
rá, quem presidirá o Legislativo a partir de 2023 será 
Guilherme Landim. Evandro só será reeleito se Izolda 
continuar no Abolição.

Na sexta, 03 de junho, Camilo ganhou uma 
festa de aniversário no restaurante Moleskine em 
Fortaleza. Lá compareceram à governadora Izolda 
Cela, 30 deputados estaduais, inclusive o presiden-
te Evandro Leitão, e o prefeito de Caucaia, Vitor 
Valim. A festa visou reafirmar o apoio da classe po-
lítica cearense à candidatura de Camilo ao Senado 
e a pressionar Cid Gomes a honrar o compromisso 
fechado por ele, para a união do PDT com o PT e 
que votem na candidatura de Izolda. Três ausên-
cias foram notadas: Ciro e Cid Gomes, e Roberto 
Cláudio. Camilo divulgou nas suas redes sociais 
quem o parabenizou. Nem Ciro nem Roberto Cláu-
dio mandaram mensagens de parabéns.

Após Ciro Gomes ter dado seguidas decla-
rações públicas de que o candidato é Roberto 
Claudio - a última foi no lançamento da Escola 
do Parlamento, na Câmara de Fortaleza, no últi-
mo dia 30 de maio - Camilo provocou um novo 
encontro dele com os irmãos Ciro e Cid Gomes. 
Camilo queria entender o que estava acontecen-
do. A conversa foi péssima. Cid apenas ficou 
ouvindo. Já Ciro foi agressivo com Camilo. Ame-
açou-o. Se insistir no apoio a Izolda, o PT pode 
romper e os FG terão outro candidato ao Senado. 
Nesse caso, Ciro e PDT apoiariam à reeleição de 
Tasso Jereissati.

Ciro quer ganhar 
no grito

Força de Camilo
é incontestável 

Guilherme Landim
 vira opção

Uma pesquisa encomendada pela direção regional 
do MDB-Ceará, a ser divulgada esta semana, defini-
rá o futuro do partido nas eleições deste ano. É o que 
revelou o ex-senador Eunício Oliveira, durante passa-
gem por Juazeiro, no sábado. Eunício apresentou seus 
pré-candidatos a deputado estadual e federal no Cariri. 
A pesquisa deve trazer, inclusive, o nome dele como 
opção de candidato ao Abolição . Claro, se vier bem 
colocado será uma surpresa. Hoje, Eunício trabalha para 
ser deputado federal. A pesquisa traz vários cenários, 
inclusive com a hipótese de um rompimento entre PT 
e o PDT. Eunício estabeleceu a data de 20 de julho para 
definir seu rumo político na corrida eleitoral do Ceará.

 Os diretórios do PT em Crato e Juazeiro preparam as 
bases para fazer o rompimento com o PDT no Ceará. Uma 
plenária está sendo articulada para ouvir os dirigentes do 
Cariri para unificar e fortalecer o discurso de rompimento 
da aliança com os Ferreira Gomes. Hoje, já estão fechados 
com a tese os diretórios de Crato, Juazeiro, Missão Velha e 
Jardim. A ideia é fechar apoio em toda a região para tirar 
uma carta conjunta com a posição do Cariri. O ex-prefeito 
de Juazeiro, Dr. Santana, e o vereador cratense, Pedro Lobo, 
têm se revezado na articulação do evento. Os dois preten-
dem sair do encontro com a aprovação da tese de rompi-
mento para pressionar a Executiva estadual.

MDB espera rompimento 
do PT-PDT

 PT do Cariri prepara 
o rompimento
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Deputado estadual Guilherme Landim mandou um recado à cúpula 
do partido: “Acho que tá na hora de definir (o candidato).”

 Quem está mais próximo do prefeito Glêdson Bezerra é o deputado 
estadual Fernando Santana. Quer ser seu estadual na disputa deste ano.

Guilherme teme, além do desgaste interno, prejuízos na disputa, pelo 
pouco tempo de pré-campanha e campanha que resta. 

Quem comemora mais um vereador de base na Câmara é o prefeito de 
Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra. Sai David Araújo e entra Padre Paulo.

 Fernando anunciou a liberação de R$ 20 milhões em reformas e 
novas obras para Juazeiro do Norte e está quase fechado com Glêdson.

Desculpe a ignorância, como irá terminar essa briga de Ciro contra 
Camilo Santana pela indicação do candidato do PDT ao Abolição?
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A economia crescente dos últimos anos, na 
Região Metropolitana do Cariri (RMC) foi 
freada repentinamente, devido à pandemia 
de covid-19. Paralisados na busca de conter 

o vírus, os setores econômicos sentiram o impacto. A 
crise generalizada atingiu o mundo – o Cariri, infe-
lizmente, não ficou de fora. Agora, dois anos desde o 
início de tudo, os municípios apresentam recupera-
ção. Somente para este ano, o estudo IPC Maps esti-
ma que o potencial de consumo dos nove municípios 
que compõem a RMC seja de quase R$ 10 bilhões.
O município de Juazeiro do Norte se mantém 
com o melhor resultado entre os caririenses: ocu-
pa a 3ª colocação no ranking do potencial de 

EDITORIAL

Opinião
O crescimento da economia

consumo; em 6º lugar está o Crato e em 24º Bar-
balha. Os três maiores municípios do Cariri, 
quando juntos a Caririaçu, Farias Brito, Jardim, 
Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, so-
maram PIB superior a R$ 9 bilhões no ano de 2019.
Os resultados são expressivos. O Cariri é uma das re-
giões com maior economia no Ceará. Não à toa, em-
presas de grande porte procuram a região para fincar 
raízes nos solos caririenses. É essencial que, diante 
de tanto potencial, o poder público ofereça condições 
para que seja possível a abertura de novas empresas 
e de oportunidades de trabalho. Tão essencial quanto 
isso, é importante que o crescimento seja acompa-
nhado, para que a região cresça com planejamento.

J. Bosco

ENCONTRO                   
TRANSFORMADOR

(Lc 7.36-50)
No encontro que teve com Cristo, a 

pecadora foi amplamente beneficiada, pois 
teve sua vida transformada pelas palavras 
recebidas do Salvador:

“Perdoados são os teus pecados”. A 
mulher sofrida, esmagada, atribulada pelo 
peso de seus pecados, ao saber da presença 
do Salvador naquela casa, largou seus 
afazeres e correu em busca do socorro do 
Mestre. O texto diz que ela, ajoelhou-se 
aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas 
caíram sobre os pés dele, e ela os secou 
com seu cabelo. Certamente havia muitos 
críticos, mas Jesus, não a discriminou 
nem a condenou, mas a tratou com amor. 
Sua mensagem para ela foi a que milhões 
gostariam de receber, Jesus disse à mulher: 
“Seus pecados estão perdoados”. Ali mesmo 
todo seu passado foi apagado, todo o peso foi 
tirado.

“A tua fé te salvou”. A segunda mensagem 
foi salvação. O verbo no passado: “salvou” 
indica um ato ocorrido. Ela foi salva porque 
estava perdida. Assim como milhões de 
pessoas perdidas e necessitadas de salvação.

“Vai-te em paz”. A mulher vivia 
atormentada pelas tempestades sombrias, 
bravias e agitadas, que causavam tormento, 
tristeza, aflição, intranquilidade, naquele 
instante, ao receber a palavra do Salvador: 
“Vai-te em paz” teve seu coração inundado 
pelo amor e a paz inundou e transformou 
seu coração. O encontro com Cristo trouxe 
perdão, salvação e paz.

Deus abençoe!

PALAVRA 
DE FÉ
Pr. Gecer Góis
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Fale conosco:

O SUS que nem 
todos conhecem

O Sistema Único de Saúde é uma grande 
conquista da população brasileira e precisa ser en-
xergado como modelo de sistema de saúde pública, 
em todos os seus ângulos. No entanto, ao fazer 
breve pesquisa com amigos e familiares, foi percep-
tível que há um olhar incompleto, em que o SUS se 
resume em postos de saúde, UPAs e hospitais, com 
bom atendimento na opinião de alguns e com des-
caso e desrespeito, segundo outros. Essas conclu-
sões chegam a partir de experiências próprias, mas, 
também, como reconhecem os entrevistados, pela 
possível influência de notícias negativas veiculadas 
pela imprensa.

Aqui deixo uma crítica. É claro que os colegas 
jornalistas estão fazendo sua parte, levando infor-
mações, denúncias e esclarecimentos, ao mesmo 

ARTIGO
Adriana Rodrigues da Cunha

tempo que dão voz à sociedade. Contudo, a imprensa 
tem importante papel na formação de opinião e peca 
quando se limita a mostrar apenas um dos ângulos do 
SUS. Por exemplo, você sabia que o SUS é referência 
mundial? Que é o mais abrangente e inclusivo sistema 
de saúde pública gratuito do planeta, inclusive se com-
parado a sistemas de países de primeiro mundo, como 
Canadá e Inglaterra? Que ele oferece gratuitamente 
serviços que esses países não oferecem? Odontológicos 
e oftalmológicos são alguns dos que não são oferecidos 
pelo sistema de saúde do Canadá. Sabia que o SUS tem 
atuação ampla?

Cito exemplos - o SUS possui rede (RAPS), centros 
(CAPS) e unidades (UA) que cuidam da saúde de pes-
soas com sofrimento ou transtorno mental resultantes 
do uso de álcool ou de outras drogas; oferece práticas 
integrativas e complementares (acupuntura, meditação, 
musicoterapia, reiki, yoga e outros); fiscaliza alimentos 
por meio da Vigilância Sanitária; e é envolvido nas re-
gras de venda de medicamentos genéricos. É óbvio que 
o SUS enfrenta sérios desafios e que o Brasil conta com 
fatores complexos que são menores ou até inexistentes 
em outros países. Claro que devem ser considerados 
números como o de população e do PIB. Porém, acima 
de tudo isso, o SUS precisa ser compreendido e defen-
dido por todos os brasileiros, mas, para isso, precisa-
mos antes conhecê-lo.
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Darlan Lobo pede suspensão 
de empresas em Juazeiro

O presidente 
da Câmara 
de Juazeiro 
do Norte, 

Darlan Lobo (MDB), 
quebrou o silêncio 
sobre a investigação 
que o manteve afasta-
do por 180 dias, por 
fraudes em licitação 
entre os anos de 2018 
e 2019. Darlan reassu-
miu o comando do Po-
der Legislativo a me-
nos de um mês, mas 
somente na sessão de 
quinta-feira (02) falou 
sobre o afastamento.

O presidente apre-
sentou requerimento 
pedindo a suspensão 
imediata dos contratos 
das empresas Cosam-
pa e Construtora Co-
ral, responsáveis pela 
iluminação pública e 
por obras no Municí-
pio, respectivamente. 
O documento foi 
direcionado ao pre-
feito Glêdson Bezerra 
(Podemos), ao contro-
lador Fernando Torres, 
e os secretários de 
Educação, Pergentina 
Jardim; Meio Ambien-
te, Diogo Machado; 
e Infraestrutura, José 
Maria Pontes. 

Além disso, Darlan 
pedirá a abertura de 
uma Comissão Parla-
mentar de Inquérito 
(CPI) para que ele 
mesmo seja investiga-
do pela Câmara. “Se 
ficar comprovado meu 
envolvimento com 
essas empresas e com 
fraudes em licitações, 
minha pena pode vir 

dobrada”, desafia.
Darlan argumen-

ta que, no inquérito 
policial pelo qual foi 
afastado, as empresas 
aparecem agindo em 
conluio para fraudar 
licitações, mas tiveram 
mantidos os contratos 
em Juazeiro do Norte, 
foco da investigação. 
O presidente questio-
na porque só ele foi 
punido, entre mais de 
200 investigados. “A 
peia é pra mim, e o 
dinheiro público é pra 
eles”, desabafou.

Em entrevista, Dar-
lan deixa a entender 
que as empresas estão 
sob proteção judicial. 
“Suspeitaram que eu 

FOTO: REPRODUÇÃO/ INSTAGRAM

tinha envolvimento e 
eu fui suspenso das 
minhas funções. Não 
tenho nenhuma revol-
ta, vou tentar superar. 
Agora, eu quero ver os 
outros que fraudaram 
na verdade [...] Desco-
briram fraude nesses 
esquemas que eu ve-
nho denunciando há 
mais de 15 anos nesta 
Casa, e ninguém nun-
ca me ouviu”, disse.

Darlan apontar ou-
tras denúncias contra 
a Coral, em obras na 
gestão do ex-prefeito 
Arnon Bezerra. “A 
Coral, já denunciei lá 
atrás. Pedi duas toma-
das de contas para ela 
e nunca veio nada. De-

Política
Presidente ficou afastado por 180 dias, por suspeita de fraudes em licitação

De volta à presidência da Câmara, 
Darlan pede investigação

>>CORRUPÇÃO

Empresas responsáveis pela iluminação pública e obras devem ser investigadas em CPI

nunciei o superfatura-
mento da Praça Padre 
Cícero e nunca veio 
nada”, disse e comple-
tou: “e se comprove 
que eu fui o chefe, as 
empresas têm que ser 
punidas. Ninguém faz 
nada só e eu não vejo 
punição, por quê?” 

CPI – O presiden-
te Darlan Lobo quer 
provar que não existe 
relação entre ele e as 
empresas apontadas 
nas investigações 
policiais. Darlan foi 
afastado em 18 de no-
vembro de 2021, junto 
com os vereadores 
Capitão Vieira Neto 
(PTB) e Beto Primo 
(PSDB), suspeitos 

Suspeitaram 
que eu tinha 
envolvimento e 
fui suspenso das 
minhas funções. 
Não tenho revolta, 
vou tentar superar

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

de envolvimento em 
exploração de jogo do 
bicho. Os três retorna-
ram à Casa no dia 17 
de maio. Segundo a 
Polícia Civil, a Opera-
ção Públio Vatínio está 
em fase final.

CRISE – Darlan 
reassumiu o Poder 
Legislativo em meio 
uma crise. Somente 
nos primeiros 18 me-
ses dessa legislatura 
(2021-2024), foram 
quatro afastamentos 
e uma cassação de 
mandato. O vereador 
David Araújo (PTB) 
teve o mando cassado 
pelo pleno do Tribu-
nal Regional Eleitoral 
e o vereador Marcio 
Joia (PTB) também foi 
afastado por 180 dias.

Na primeira sessão 
que reassumiu o Po-
der, Darlan denunciou 
o sumiço de R$ 1,2 
milhão dos cofres da 
Câmara, responsabili-
zando o presidente in-
terino Willian Bazílio-
-Bilinha (PMN). Além 
de assumir com um 
déficit de R$ 32 mil, 
Darlan teve que pedir 
antecipação de receita 
ao prefeito Glêdson 
Bezerra. O déficit da 
Casa chega a R$ 400 
mil em maio. Segundo 
o próprio Darlan não 
está descartada uma 
auditoria nas contas.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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O que era impensado há pouco tempo em Nova Olinda, pode se concretizar 
nos próximos dias. O prefeito Ítalo Brito (PP) deve se alinhar ao deputado 
federal Idilvan Alencar (PDT). O distanciamento pode acabar, caso Ítalo 
confirme apoio à reeleição de Idilvan. A articulação está bem adiantada e 

Ítalo pode abandonar a oposição no Estado. Essa mudança de lado foi boicotada pelo 
próprio Idilvan, quando impediu a entrada de Ítalo no PDT. Para o ingresso na base, 
Ítalo terá que romper compromisso para federal com Fernanda Pessoa (UB), filha de 
Roberto Pessoa (PSDB), um dos líderes da oposição estadual. A união terá reflexos na 
disputa municipal. O PT poderá ficar isolado.

Ítalo e Idilvan juntos em 
Nova Olinda

A disputa eleitoral em Assaré é estadual, mas parece 
disputa municipal. Um processo eleitoral contra o 
prefeito Libório Leite (PDT), a ser julgado pela Justiça 
Eleitoral, tem movimentado as bases de oposição liga-
das ao ex-prefeito Evanderto Almeida (MDB). Há quem 
garanta que o ex-prefeito já se prepara para uma dis-
puta suplementar. Mas, enquanto a oposição quer um 
“tira-teima”, o prefeito Libório se diz mais preocupado 
com outras pautas e cita o resultado do Previne Brasil, 
que avalia números da saúde divulgados recentemente. 
Assaré pulou de 119º lugar no Ceará para o 9º lugar no 
Estado e o 79º em nível federal. Já Evanderto precisa 
convencer sua base que não traiu Domingos Filho. Ele 
alega que foi o traído.

Vereadores e população denunciam que 
apenas uma ambulância está disponível para 
atender os moradores de Tarrafas, cidade com 
8.500 habitantes. Segundo vereadores, há duas 
semanas, apenas um veículo está em funcio-
namento, e ainda necessita de revisão. A outra 
ambulância, segundo denúncia, estaria parada 
para conserto em oficina no Crato. Populares 
de áreas rurais se dizem mais prejudicados, 
por causa da distância. A secretaria municipal 
de Saúde, por sua vez, negou a denúncia e 
confirma que o Município possui dois veícu-
los simples para atendimentos de urgências e 
emergências, inclusive realiza triagem para que 
os carros sejam usados da forma adequada.

O prefeito de Barro, George Feitosa (MDB), 
vive seu primeiro teste político eleitoral, depois 
da vitória na eleição suplementar. Na disputa 
estadual, o prefeito tem compromisso com a re-
eleição do deputado estadual Danniel Oliveira 
(MDB), mas acabou sendo muito prestigiado 
por outro emedebista, o deputado Audic Mota, 
nos últimos meses. Em maio, Audic chegou a 
enviar cerca de R$ 1 milhão em emendas para 
o Município e estreitou relação com George. 
Entre os aliados de Danniel, o sinal de alerta 
foi ligado. Mas, na base de George, a garantia 
é que o nome é Danniel. Já com o vice-prefei-
to Albano Severo, tudo tranquilo. Ele vota na 
reeleição de Guilherme Landim.

Prefeito de Barro na 
dúvida sobre estadual

População de Tarrafas 
pede ambulância

Diferença de posição da 
disputa em Assaré

Chapada         Madson Vagner

Vereadora denuncia intolerância 
religiosa em cemitério 

A vereadora Mari-
ângela Bandeira (PDT) 
denunciou intolerância 
religiosa, por parte da 
administração do Ce-
mitério Nossa Senhora 
da Piedade, em Crato. 
A vereadora pediu 
providências da Secre-
taria de Meio Ambien-
te, responsável pelo 
equipamento, contra 
a atitude que impediu 
a manifestação de um 

grupo de Umbanda.
O administrador, 

que não teve o nome 
citado, teria ofendido 
os integrantes do gru-
po. Apesar do cons-
trangimento, o grupo 
decidiu não formalizar 
a denúncia, por receber 
da Secretaria promessa 
de providências. Foi 
apresentada documen-
tação autorizando a 
manifestação.

Na mesma sessão, 
houve tensão entre os 
vereadores Fernando 
Brasil (PP), Lurdes de 
Carlin (PT) e Marquim 
do Povão (PSD). Lurdes 
(PT) e Marquim do 
Povão (PSD) solici-
taram melhorias nas 

O administrador 
teria ofendido os 
integrantes do 
grupo e a religião 
de matriz africana

FOTO:  REPRODUÇÃO  INSTAGRAM

ENQUANTO ISSO

O deputado Rafael Branco mantém sua fama de 
bom articulador. No dia 1º, anunciou R$ 150 mil para 
aquisição de aparelho de Raio-X destinado ao Hospital 
de Barro. Tudo articulado junto ao Estado.

Rafael é suplente no exercício do cargo e articula 
recursos, vale salientar, sem vínculos políticos em 
troca. No Barro, Rafael viu a necessidade do equipa-
mento para a saúde pública.

Tranquilos estão o presidente da Câmara de Cari-
riaçu, Tiago de Rossini, e o vereador Marcos Araújo. 
Foram absolvidos pelo TRE, em Ação de Investigação 
Judicial Eleitoral, na sexta (3).

Marcos tinha sido absolvido em primeira instância. 
Já Tiago, o TRE teve que reformar a decisão pela cassa-
ção, em primeira instância. Os magistrados apontaram 
inexistência de provas robustas.

jornaldocariri.
com.br
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Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

estradas da zona rural 
e foram repreendidos 
por Fernando Brasil. 
O presidente Florisval 
Coriolano (PRTB) teve 
que intervir.
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Menos da 
metade 
(33%) 
do 

esgotamento sanitário 
de Crato é coletado, e 
apenas 3% são trata-
dos. Para reverter este 
cenário, o Município 
assinou contrato para 
35 anos de concessão 
destes e de outros 
serviços no municí-
pio, a serem operados 
pela Aegea, empresa 
de saneamento com 
atuação em todo Bra-
sil. A concessionária 
deverá investir R$ 250 
milhões para que pelo 
menos 90% da popu-

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

Concessionária investirá R$ 250 milhões em saneamento

Política >> SANEAMENTO
Contrato prevê investimentos

no município de Crato

Saneamento deve chegar a 
50% das casas em dois anos

lação cratense seja 
atendida com coleta e 
tratamento de esgoto 
até 2033. 

Contratualmente, 
a empresa tem seis 
meses para iniciar as 
operações. As obras, 
no entanto, devem 
ser antecipadas para 
julho. A concessioná-
ria promete implan-
tar 252 km de redes 
coletoras, substituir 
36 km da rede atual e 
construir 22 estações 
elevatórias e outras 
seis para tratamento 
de esgoto. “Em menos 
de dois anos, a meta 
é elevar metade da 
população do Crato, 
já com sistema de tra-
tamento e esgotamen-
to”, garante o diretor 

executivo Renee 
Chaveiro. 

O prefeito de Cra-
to, Zé Aílton Brasil 
(PT), esclarece que 
a Saaec não deixará 
de existir, e garantiu 
a manutenção de 
tarifas sociais.A Saaec continua 

sendo um 
patrimônio 
de todos os 
cratenses.

ZÉ AÍLTON BRASIL 
Prefeito de Crato

jornaldocariri.
com.br
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Polícia apura desvio 
de dinheiro público 
em Altaneira

Uma operação contra 
desvio de dinheiro 
público na Prefeitura 
de Altaneira foi defla-
grada pela Polícia Civil 
na última quinta-feira 
(2). A “Operação Salus” 
identificou uma estrutu-
ra para apropriação de 
rendas e bens públicos, 
ordenação de despesas 
em desacordo com as 
normas financeiras, frau-
de à licitação, corrupção 
ativa e passiva e lava-
gem de dinheiro. Foram 
cumpridos 30 mandados 
de busca e apreensão e 
outros 47 de sequestro 
judicial de bens em Al-
taneira, Assaré, Araripe, 
Barbalha, Crato, Juazeiro 
do Norte e Caucaia.

São investigadas 14 
empresas de setores 
variados. A Justiça orde-
nou o bloqueio de R$ 7,1 
milhões em contas. Um 
dos mandados foi cum-
prido na casa do prefeito 
Dariomar Rodrigues 
(PT), que negou haver 
corrupção na gestão 
dele. “Em municípios 
pequenos como Altanei-
ra, que recebem poucos 
recursos, totalmente 
equilibrados do jeito do 
nosso, não existe corrup-
ção e desvio de dinhei-
ro”. Segundo a Polícia 
Civil, as ilegalidades 

FOTO:  DIVULGAÇÃO PCCE

FOTO:DIVULGAÇÃO

Assinatura do contrato prevê 35 anos de concessão de serviços no Município

Em municípios 
pequenos, como 
Altaneira, não 
existe corrupção

DARIOMAR 
RODRIGUES
Prefeito

eram “estruturalmente 
ordenadas para dar apa-
rência de legitimidade às 
licitações e contratações 
diretas, beneficiando 
determinadas empresas”.
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Metropolitana

Potencial de consumo 
na RMC será de quase 
R$ 10 bilhões

RMC teve PIB superior a R$ 9 bi em 2019

O potencial 
de con-
sumo das 
famílias 

dos municípios da 
Região Metropolita-
na do Cariri (RMC), 
no ano de 2022, 
deverá ser de R$ 9,9 
bilhões, ocupando o 
2º lugar no ranking 
estadual e 56º no 
nacional. A RMC 
inclui Barbalha, 
Crato, Caririaçu, 
Farias Brito, Jardim, 
Juazeiro do Norte, 

Missão Velha, Nova 
Olinda e Santana do 
Cariri. Os dados são 
do estudo IPC Maps 
2022, que calcula ín-
dices de potencial de 
consumo nacional, 
com base em dados 
oficiais.

De acordo com a 
pesquisa, Juazeiro 
do Norte ocupa o 3º 
lugar estadual no 
ranking do potencial 
de consumo; Crato é 
o 6º lugar; e Barba-
lha o 24º. Na RMC, 
entre os maiores 
gastos, estão aqueles 
com habitação, com 
valores superiores a 

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

Esse indicador 
aponta a 
dinâmica 
importante da 
economia de 
nossa região, 
essa pujança dos 
últimos 20 anos.

ÁYDANO RIBEIRO
Professor de Economia

jornaldocariri.
com.br
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Setores da economia retomam
crescimento no Cariri

>> ECONOMIA

R$ 2 bilhões, e ali-
mentação no domi-
cílio, que supera R$ 
1,1 bi.  Nos noves 
municípios, conforme 
apontado pelo IPC 
Maps, há 149.524 
domicílios urbanos, 
42.844 domicílios 
rurais e um total de 
36.246 empresas. Em 
2019, eles somaram 
PIB superior a R$ 9 
bilhões.

 “Esse indicador de 
capacidade de consu-
mo aponta a dinâmica 
importante da econo-
mia de nossa região, 
essa pujança dos 
últimos 20 anos como 

região promissora, 
também, como atra-
ção de investimento e 
uma das mais dinâ-
micas do Nordeste”, 
afirma o professor de 
Economia, Áydano 
Ribeiro. “O que se 
percebe, agora, é que 
o mercado de trabalho 
está se recuperando”, 
pontua, ao citar que 
o PIB cresceu 1%– o 
que pode aumentar o 
consumo no segundo 
semestre. “Nós esta-
mos com tendência 
de recuperação da 
economia, do mer-
cado de trabalho”, 
afirma.

FOTO: ARQUIVO JC
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Metropolitana

Juaforró abre portas para a 
economia e cultura local

O Juaforró vol-
ta a movimentar o 
período junino em 
Juazeiro do Norte, 
após nove anos sem 
acontecer. O evento 
traz grandes expec-
tativas em torno da 
economia local, além 
de proporcionar visi-
bilidade aos artistas 
locais. 

“A retomada do 
Juaforró, de funda-
mental importância 

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

para a nossa cultura, 
traz também um oti-
mismo muito grande. 
São cinco dias de 
festa, onde as pes-
soas querem vestir 
a roupa, um sapato 
novo, uma bijuteria 
e perfume. Direta-
mente o comércio 
será beneficiado pelo 
festejo e também in-
diretamente, porque 
a partir do momento 
que os ambulantes 
vendem, eles tam-
bém consomem no 
comércio”, pontuou 
Zenilda de Sena, 

Evento não acontecia de forma tradicional desde 2013

Leia
O padre Paulo 

Cesar Andrelino (PSD) 
vai assumir vaga na 

Câmara de Juazei-
ro do Norte, após a 

perda de mandato do 
vereador Davi Araújo 
(PTB). O parlamentar 

foi condenado por 
compra de votos na 

eleição de 2020. Paulo 
Cesar ocupa o cargo de 
secretário de Turismo e 

Romarias.

A Universidade Fe-
deral do Cariri (UFCA) 

convocou imprensa 
e comunidade acadê-
mica para projetar R$ 
4,1 milhões em novos 

cortes de repasses 
anunciados na semana 
passada pelo Governo 

Federal. O IFCE, que 
tem campus em Crato 

e Juazeiro do Norte, 
estima R$ 16 milhões 

em cortes.

A vereadora craten-
se Mariângela Bandeira 

foi denunciada por 
infidelidade partidá-
ria, depois de trocar 

o PMN pelo PDT. 
Ela teria apresentado 

documento falso para 
validar a mudança. 
O vereador Gabriel 
Figueiredo também 

tinha sido denunciado 
após trocar o Pros pelo 

União Brasil.

FO
TO
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FOTO: DIVULGAÇÃO

População vive expectativa para os cinco dias de festa

São cinco dias 
de festa, onde as 
pessoas querem 
vestir a roupa, 
um sapato novo, 
uma bijuteria. 

ZENILDA DE SENA
presidente da CDL

presidente da CDL 
de Juazeiro.

O Juaforró foi ide-
alizado pelo cantor e 
compositor Alcymar 
Monteiro, no ano 
2000, então secre-
tário de Cultura do 
Município. O objeti-
vo era centralizar os 
festejos juninos em 
um único local, para 
promover um evento 
de destaque regional, 
a exemplo dos que 
ocorrem nas cidades 
de Campina Grande 
e Caruaru.

jornaldocariri.
com.br
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EDITAL

José Wesbsther Vieira Paiva, Escrevente substituto do Registro de Imóveis 
deste Município de Potengi, Estado do Ceará, na forma da lei, etc.
Faz público, para ciência de terceiros eventualmente interessados, em 
cumprimento ao Art. 216-A da Lei 6.015 e do provimento 03/2016 de 01//08/2016 
da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Ceará, que o Sr. JOSÉ WILLAME 
GRANJEIRO NUNES, brasileiro, nascido aos 15/02/1980, filho de Antônio 
Alves Granjeiro e Maria Neusa Nunes Granjeiro, empresário, portador da CI/
RG n.º 96029274936-SSP-CE, inscrito no CPF/MF sob o n.º 851.904.543-04, 
convivente em união estável com CIMARA DE ALENCAR SILVA, brasileira, 
nascida aos 28/07/1984, filha de Francisco Ferreira da Silva e Francisca Neuma de 
Alencar da Silva, microempresária, portador(a) da CI/RG n.º 2001032015991-SSP-
CE, inscrito(a) no CPF sob o n.º 011.025.583-62, residentes e domiciliados na 
Rua Francisco Rodrigues da Fonseca, N.º 37 – Bairro Centro, Potengi-CE, CEP: 
63160-000, por seu representante legal, o Dr. GILBERTO CIRILO DE SOUSA, 
brasileiro, advogado, inscrito na OAB/CE n.º 8.959-B, com escritório profissional 
na Rua Júlio Norões N.º 258 – Sala 04 – Centro, Campos Sales-CE, telefones: (88) 
99959-4385 e (88) 3533-11993, depositou neste Cartório, requerimento com pedido 
de abertura de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL relativo ao seguinte imóvel: 
Um imóvel rural localizado no SÍTIO LOBO - Zona Rural deste município 
de Potengi-CE, consistente de uma área de terra medindo 144,22ha (cento e 
quarenta e quatro hectares e vinte e dois ares), limitando-se: ao Norte, com 
propriedade de Herlâ Fernandes Brilhante (CPF N.º 075.389.913-28); ao Sul, 
com propriedade de Herlâ Fernandes Brilhante - (CPF N.º 075.389.913-28) 
e Antônio Diogo Fernandes Brilhante – (CPF N.º 020.289.812-10); ao Leste, 
com propriedade de Herlâ Fernandes Brilhante (CPF N.º 075.389.913-28); 
e ao Oeste, com estrada vicinal do Sítio Cruzeiro. Conforme planta atualizada 
do imóvel, memorial descritivo e termo de responsabilidade técnica – ART N.º 
CE20220940837, elaborados pelo tecnólogo em construção civil, estradas e 
topografias, o Sr. Francisco Vagner Medeiros Teles – CPF/MF 642.265.903-25, 
RNP: 0607138033, datados em 22/02/2022.

Da aquisição, do Registro e do Cadastro Imobiliário. 
Conforme descrito em Escritura Pública de Cessão Onerosa de Meação, lavrada 
nas Notas do Cartório do 2.º Ofício – Registro de Imóveis, Comarca de Potengi, 
Estado do Ceará, em data de 29/04/2022, às fls. 115/117V, do Livro n.º 02 de 
Cessão e Transferência.
Da origem, continuidade, natureza e tempo e posse. 
Havido de Cessão Onerosa de Meação do Sr. José Brilhante de Sousa, sendo que 
o Sr. José Brilhante de Sousa, adquiriu de meação, ou seja, quando do falecimento 
da Sra. Maria Auzenir Rodrigues de Sousa, falecida aos 31/01/1992, conforme 
Certidão de Óbito sob o n.º 842, às fls. 16, livro C-2, expedida pelo Cartório do 
Registro Civil, Comarca de Potengi/CE, em 18/03/1993, visto que, ambos foram 
casados sob o regime de Comunhão de Bens, conforme Certidão de Casamento 
sob o n.º 807, às fls. 144, do livro B-15 de registros de casamentos, expedida pelo 
Cartório do 1.º Ofício, Comarca de Araripe/CE, em 02/10/2009.
Havendo impugnações, estas deverão ser apresentadas dentro do prazo de 15 
dias a contar da publicação deste Edital, conforme item 4º, IV, Art. 216-A da Lei 
6.015/1973. 
Dado e passado nesta cidade de Potengi, Comarca Vinculada de Araripe, ambas do 
Estado do Ceará, aos 01 de junho de 2022.      
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GiroK    Ronuery Rodrigues

Acesso comprometido Após lutas Fiscalização
Os Agentes Comunitários de Saúde e os Agentes 

de Combate às Endemias de Mauriti conseguiram a 
atualização salarial. A cidade é a primeira da região 
a regulamentar o piso. As categorias receberão mais 
de R$ 2 mil para uma jornada de trabalho de 40 
horas semanais.

Moradores utilizam as redes sociais para mostrar 
a falta de infraestrutura no bairro Alto da Cruz, em 
Aurora. Sem pavimentação, o tráfego de veículos e 
de pedestres está comprometido em algumas ruas 
da localidade. Moradores cobram a resolução do 
problema há semanas.

O Ministério Público do Ceará recomenda que órgãos 
competentes de Brejo Santo fiscalizem os locais que pro-
movem shows e eventos. O MP pede que a Prefeitura ob-
serve o tipo de atividade e horário de funcionamento. Em 
caso de descumprimento, a licença poderá ser cassada.

As obras do sistema de esgo-
tamento sanitário de Milagres, 
que acontecem desde 2020, serão 
retomadas após a desapropriação 
do terreno onde será construída a 
Estação de Tratamento de Esgoto. 
Os recursos foram viabilizados 
junto à Funasa e a Cagece tocará o 
trabalho.

SaneamentoSem curvas FOTO: KAUÊ ROLIM.

Autoridades cobram revitalização da CE-388

Grande Cariri

A revitalização da CE-388, principal ligação entre Alta-
neira e Nova Olinda, tem motivado cobranças junto 
aos órgãos competentes. Autoridades municipais esti-
veram na Superintendência de Obras Públicas (SOP), 

em Fortaleza, para pedir intervenções na via. Entre as solicitações, 
estão a retirada de curvas e nova pavimentação na via de 13 quilô-
metros, permitindo melhor trafegabilidade para os habitantes que 
utilizam a via diariamente. Apresentado o pedido, o Governo do 
Estado fará estudo para viabilização da obra.

Produção agrícola Infestação de Muriçocas

Entidades ligadas à 
agricultura avaliam os 
impactos da estiagem 
e chuvas na produ-
ção agrícola em Vár-
zea Alegre. Segundo 
levantamento feito pelo 
Sindicato dos Trabalha-
dores Rurais, Ematerce 
e Secretaria de Agri-
cultura, a produção foi 
comprometida em cerca 
de 60%. No distrito de 

A população de 
Santana do Cariri 
convive há meses 
com a infestação de 
culex, nome cientí-
fico das muriçocas. 
Os moradores da Rua 
São Pedro são os mais 
afetados. Isso porque, 
por trás das residên-
cias existe um canal 
por onde passam 
esgotos. A popula-

Canidezinho, loca-
lidade com maior 
potencial agrícola, os 
produtores familiares 
registraram perda de 
80% das culturas do 
milho e feijão, ocasio-
nada pela estiagem no 
mês de fevereiro e as 
chuvas que banharam 
o município de março 
a abril.

ção teme o aumento 
dos casos de zika e 
chikungunya, e cobra 
medidas como a 
desobstrução das va-
las, córregos e o uso 
de inseticidas para 
eliminar os focos. 
Durante as sessões da 
Câmara, o assunto é 
alvo de reclamações 
e reivindicações por 
parte dos vereadores.

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:10771077107120 CPF:057027793,Contrato:10771077107132 CPF:053877923,Contrato:10771077107258 CPF:785314623,Contrato:107710778102434 CPF:045589133,Contrato:1077107792010195 CPF:061009834,Contrato:1077107792016569 
CPF:023189093,Contrato:1077107792017404 CPF:058106353,Contrato:1077107792019153 CPF:970657493,Contrato:1077107792020474 CPF:069117573,Contrato:1077107792020791 CPF:019618503,Contrato:1077107792021228 CPF:605507663,Con-
trato:107710779211108 CPF:034833813,Contrato:107710779211256 CPF:346758333,Contrato:1077107793077 CPF:785190043,Contrato:10771077930849 CPF:057976463,Contrato:10771077930977 CPF:001900613,Contrato:1073236027 CPF:798665143,-
Contrato:107710779209675 CPF:058561573,Contrato:10771077811974 CPF:039680173,Contrato:107710779209173 CPF:937369163,Contrato:1077107792010190 CPF:046940983,Contrato:1077107792019576 CPF:067287133,Contrato:107710778102359 
CPF:068620113,Contrato:107710779205670 CPF:047783983,Contrato:107710779302270 CPF:560023273,Contrato:107710779209639 CPF:820475963,Contrato:107710779302759 CPF:038496974,Contrato:10771077107268 CPF:021393953,Contra-
to:1077107792016417 CPF:018696153,Contrato:1077107780513798 CPF:175101983, Contrato:107710779212350 CPF:001695465,Contrato:10771077812574 CPF:033948304,Contrato:1077107792020164 CPF:571527726,Contrato:1077107792012325 
CPF:403760978,Contrato:107710779301283 CPF:032537773,Contrato:107710778111073 CPF:408921498,Contrato:107710779204581 CPF:598472474,Contrato:107710779301902 CPF:924672293,Contrato:1077107792021004 CPF:625867463,Con-
trato:1077107792015510 CPF:359448701,Contrato:1077107792017172 CPF:072532073,Contrato:10771077543190 CPF:631917683,Contrato:107710779211324 CPF:066464793,Contrato:107710779302384 CPF:020022043,Contrato:10771077905384 
CPF:026968113,Contrato:10770000467100 CPF:916106803,Contrato:1077107792013560 CPF:045203283,Contrato:10771077930744 CPF:312200453,Contrato:10771077542637 CPF:326205943,Contrato:10771077543234 CPF:461356183,Contra-
to:107710775421022 CPF:110291533,Contrato:10771077542282 CPF:003220103,Contrato:10771077543262 CPF:403387623,Contrato:107710778059904 CPF:442983313,Contrato:1077107780513421 CPF:458914193,Contrato:107710778102874 CP-
F:630579133,Contrato:10771077905295 CPF:485736553,Contrato:107710779206239 CPF:947588833,Contrato:107710779209755 CPF:039707423,Contrato:1077107792010524 CPF:812452203,Contrato:1077107792014110 CPF:019256184,Contra-
to:1077107792015473 CPF:864491173,Contrato:1077107792015892 CPF:307309018,Contrato:1077107792019801 CPF:071072783,Contrato:1077107792020516 CPF:004086673,Contrato:107710779221005 CPF:025475254,Contrato:10771077931255 
CPF:559985853,Contrato:1077107792018831 CPF:049119953,Contrato:1077107792014325 CPF:056983853,Contrato:1077107792010965 CPF:029759133,Contrato:107710779221610 CPF:758817723,Contrato:107710778031178 CPF:019998693,Contra-
to:107710779204353 CPF:018195223,Contrato:107710779121301 CPF:055235033,Contrato:1077107792018913 CPF:039504613,Contrato:107710779302454 CPF:801778243,Contrato:107710778103003 CPF:031786312.

Veneza Agroindústria & Comercio de Laticínios LTDA
CNPJ: 04.972.390/0001-12

Licença Única – Veneza Agroindústria & Comercio de La-
ticínios LTDA – Torna público que recebeu da Superinten-
dência do Meio Ambiente de Tauá – SUPERMATA a Licença 
Única N°002/2022 com validade até 27 de maio de 2024 
para a atividade de Preparação, Beneficiamento e Indus-
trialização de Leite e Derivados – Laticínios localizado em 
Fazenda Rabeca BR 020 Km 82, no Município de Tauá – 
Ceará.

Veneza Agroindústria & Comercio de Laticínios LTDA
CNPJ: 04.972.390/0001-12

Licença Única –  Veneza Agroindústria & Comercio de La-
ticínios LTDA – Torna público que requereu da Superinten-
dência do Meio Ambiente de Tauá – SUPERMATA a Licença 
Única  para a atividade de Preparação, Beneficiamento e 
Industrialização de Leite e Derivados – Laticínios, localiza-
do em Fazenda Rabeca BR 020 Km 82, no Município de 
Tauá – Ceará. Foi determinado o cumprimento das exigên-
cias contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento 
Superintendência do Meio Ambiente de Tauá – SUPERMA-
TA, em Tauá, 17 de maio de 2022.
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Que tal entender o empoderamento 
feminino com 20 frases que você 
pode levar para a vida?

APOIO:

REALIZAÇÃO:VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

Entenda

Nada é mais forte do que uma 
mulher destruída que se reconstruiu 
(Hannah Gadsby).

Nós percebemos a importância da 
nossa voz quando somos silenciadas 
(Malala Yousafzai).

Que nada nos defina, que nada nos 
sujeite. Que a liberdade seja a nossa 
própria substância, já que viver é ser 
livre (Simone de Beauvoir).

Existem mulheres fortes e 
existem mulheres que ainda não 
descobriram sua força.

As pessoas condenam quem gosta 
de si mesmo. Mas pense: já que você 
vai ter que se aguentar até o fim dos 
dias, é melhor que esteja feliz com a 
sua companhia (Nanaths).

Por um mundo onde sejamos 
socialmente iguais, humanamente 
diferentes e totalmente livres
(Rosa Luxemburgo).

Liberdade é não ter medo
(Nina Simone).

Frases como essas podem despertar a vontade de empoderar outras mulheres e 
até mesmo de se empoderar. Elas podem ser o ponto de partida para a luta pela 
igualdade.

Mulheres fortes puxam as outras 
pra cima.

Na força da luta, revelo a mulher que 
sou.

É preciso ser mulher por muitos 
anos para desaprender as coisas 
pelas quais ensinaram você a se 
desculpar.

Dona de mim, se fiz é porque estava 
a fim.

Uma garota deve ser duas coisas: 
quem e o que ela quiser.

Não se nasce mulher, torna-se 
(Simone de Beauvoir).

Feminismo é sobre dar às mulheres 
poder de escolha. Não é uma vara 
com que se bate em outras mulheres 
(Emma Watson).

Numa sociedade que lucra com 
a nossa insegurança, gostar de si 
mesma é um ato de rebeldia.

Eu nunca me considerei feminista, 
mas não acredito que se possa ser 
mulher nesse mundo e não ser uma 
(Oprah Winfrey).

Precisamos encorajar mais mulheres 
a se atreverem a mudar o mundo 
(Chimamanda Ngozi Adichie).

Moça, esqueça a competição, não 
somos rivais, somos a revolução.

Não sou livre enquanto outra 
mulher for prisioneira, mesmo que 
as correntes dela sejam diferentes 
das minhas (Audre Lorde).

Dizem por aí que a gente ver para 
crer. Já que é assim, procure o 
espelho mais próximo e comece a 
acreditar em você mesma.
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Coluna     do Ben

A jornalista e produtora cultural Re-
nata Monte, que celebrou seus 29 anos 
na última quarta (1º), recebeu um vídeo 
especial do elenco de  “Pantanal”, direto 
do Mato Grosso do Sul. A surpresa foi 
orquestrada por Silvero Pereira, com 
quem Renata trabalha há anos. Jesuí-
ta Barbosa, Camila Morgado e Marcos 
Palmeira estão entre os que felicitaram 
a cearense. O vídeo está disponível no 
Instagram: @renatamontex.

Deborah Secco acaba de mergulhar 
ainda mais no ramo empresarial. A 
atriz, que já deu o primeiro passo nos 
negócios há alguns anos, se tornando 
sócia do Singu — um marketplace de 
beleza e bem-estar —, assina o contrato 
de sociedade da rede de tratamentos e 
transplantes capilares Mais Cabello. A 
empresa já conta com Malvino Salvador 
como sócio e, agora, traz Deborah como 
o rosto feminino da marca.

Na última semana, Rodrigo Santoro e 
Marcelo Adnet se encontraram, no Rio 
de Janeiro, para gravar as músicas em 
inglês do filme “Arca de Noé”. Dirigi-
da por Sérgio Machado, a animação é 
baseada na obra de Vinicius de Moraes. 
Na produção, o ator e o humorista darão 
vida aos ratinhos Vini e Tom, em home-
nagem aos compositores Vinicius e Tom 
Jobim. O filme terá versões originais em 
português e inglês.

Parece que os franceses estão bem 
envolvidos pela nossa Girl From Rio! No 
último sábado (04), “Envolver” subiu 16 
posições no Spotify França e alcançou a 
35ª colocação entre as músicas mais ouvi-
das do dia no país, com mais de 130 mil 
plays. Será que eles estão treinando “el 
paso de Anitta” para o show da poderosa 
no Lollapalooza Paris? A apresentação 
da carioca está marcada para o dia 16 de 
julho.

O trio que é sucesso nas paradas 
musicais, Nattanzinho, Felipe Amorim 
e Ávine Vinny, vai agitar o Sunset do 
Festival — esquenta oficial do Festival 
ExpoCrato 2022. Com ingressos custan-
do entre R$ 100 e R$ 400, o evento está 
marcado para o dia 16 de julho (sába-
do) e será realizado no Praia Park, em 
Juazeiro do Norte, cidade irmã do Crato. 
Os portões abrem a partir das 14h. Ficou 
tentado a participar?

Bastidores Bo$$

Gravando Esquenta

Hit

João Gomes, uma das princi-
pais atrações do Festival Expo-
Crato, fechou mais um evento 
na Região Sul do estado. Ele 
participará da ExpoBrejo 2022, 
que acontece no município de 
Brejo Santo entre os dias 20 e 28 
de agosto. Toca do Vale e Vitor 
Fernandes também farão essa 
dobradinha!

Replay!
FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Quando o assunto é “Pantanal”, a Globo só tem o 
que comemorar. O remake da clássica novela de 
Benedito Ruy Barbosa, exibida na Rede Manche-
te em 1990, tem alcançado um feito inédito para 

suas antecessoras recentes: conseguir boa audiência e ser 
aclamada pela crítica e pelo público. Para se ter uma ideia 
do poder de “Pantanal”, na última semana, a emissora dos 
Marinho revelou que ela é a trama mais vista por homens 
desde “Avenida Brasil”. A audiência masculina do remake 
cresceu 35% em relação à média histórica desse público no 
horário das nove. E tem mais: há dias em que a novela é 
mais vista por homens do que por mulheres. 

Sucesso absoluto
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Benones Lessa
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Nada substitui 
a presença 
do público, 
a energia da 
cena de modo 
presencial.

ALYSSON AMANCIO
Professor e coreógrafo

INAUGURAÇÃO 
OFICIAL 

Teatro 
Luciany Maria

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Cultura

WILLIAM CORTEZ DE ALENCAR 
CPF: 139.882.493-68

 
Torna público que Requereu a Autarquia Muni-
cipal de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte 
– AMAJU, a Regularização da Licença de Insta-
lação – para um Empreendimento Imobiliário 
– Desmembramento em Lotes, localizado no 
Bairro Frei Damião, município de Juazeiro do 
Norte-CE. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMAJU.

O mês de junho marca a inaugu-
ração oficial do Teatro Luciany 
Maria, com programação de 
temporada de espetáculos 

de dança. O equipamento nasce como 
a realização de um sonho: desde o iní-
cio das atividades da Associação Dança 
Cariri (ADC), em 2007, os irmãos Alysson 
Amâncio e Luciany Maria já sonhavam em 
criar um teatro que abrigasse trabalhos de 
artistas locais e de fora. O nome do Teatro 
homenageia Luciany, que faleceu no ano 
de 2019. Ela foi uma das fundadoras da 
ADC e atuou na produção da cena teatral 
local desde a década de 90.

De acordo com o professor e coreógrafo 
Alysson Amancio, durante a pandemia 
surgiu o indagamento de criar um teatro 
com as condições ideais, levando em con-
sideração os recursos disponíveis. Assim, o 
espaço da escola, que já recebeu inúmeras 
mostras e espetáculos, foi transformado 
também em um pequeno teatro italiano, 
com capacidade para até 50 pessoas. Dessa 
forma, para inaugurar o Teatro Luciany 
Maria, foi montada uma programação com 
cinco espetáculos no mês de junho (confira 
no site do JC pelo QR Code).

A princípio, a ideia é que o Teatro Lu-
ciany Maria seja um espaço para difusão 
de obras cênicas, dança, teatro, performan-
ce e circo. Futuramente, segundo Alysson, 
o sonho é agregar outras manifestações 
artísticas e ter galeria de artes visuais. 
Sobre o retorno às exibições presenciais, 
ele é enfático: nada substitui a presença 
do público, a energia da cena de modo 
presencial.

“Estamos muito felizes e emocionados, 
por fomentarmos mais um espaço cênico 
para o Cariri, uma casa para receber os 
artistas locais e trabalhos de outros terri-
tórios”, relata Alysson, ao deixar o convite 
para que a comunidade participe dos 
espetáculos, prestigiem o novo teatro e 
valorizem os artistas locais.

                                   Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

www.jornaldocariri.com.br
@jornaldocariri
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FOTO: LUIZ RENATO
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                   Êpa!        Waleska Marrocos
Reality 

Suyane Moreira estreará A Ponte - The 
Bridgestone Brasil, novo reality show da 
HBOMax que chegará às telinhas no próximo 
dia 09. Serão 12 participantes em busca 

do prêmio de meio milhão! A atriz e modelo também 
ministrará curso de modelo e manequim no Cariri Garden 
Shopping. Vale muito a pena conferir!

Alessandra Matos tietou o cantor e compositor 
Santana. Ela é, com certeza, a Carioca mais nordes-
tina de todas!

Tietando
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Equipe do engenheiro Ricardo Filho e de 
Mauro Clarck, que agora está em novo endereço, 
no Pátio Cariri, em Juazeiro do Norte.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Casa nova

Vixe!

Com 13 anos de experiência no mercado finan-
ceiro, Monalisa Castro inaugura sua corretora em 
Juazeiro. Sucesso!

FOTO:DIVULGAÇÃO

Inauguração

O Cariri foi ba-
nhado por chuvas 
que garantiram a 
matéria-prima das 
comidas típicas 
do São João! Vai 
ter canjica, milho 
e feijão verde!

Motivo de felici-
dade para agri-

cultores, a chuva 
escancara a falta 
de infraestrutura 
da nossa região. 
Os alagamentos 

estão por toda 
parte!

Eita!
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Crato é o primeiro do interior a 
receber o Projeto Viva o Parque

O Crato será 
o primeiro 
município 
do interior 

do Ceará a receber o 
Projeto Viva o Parque, 
que objetiva reapro-
ximar população e 
natureza, através de 
atividades esportivas 
e educação ambiental, 
realizadas em unida-
des de conservação 
estaduais. As ativi-
dades são gratuitas 
e acontecerão em 50 
domingos, de 8h às 
12h.

“Vemos grande po-
tencial no parque e no 
município do Crato 
para receber o proje-
to”, diz Dágila Ramo-
nita, gerente regional 
da Secretaria do Meio 
Ambiente do Ceará 
(Sema) e gestora da 
Unidade de Conserva-
ção Riacho da Ma-
tinha, localizada no 
Parque Pedro Felício 
Cavalcante. Yoga, 
zumba, dança de 
salão, Tai chi chuan, 
brincadeiras tradi-
cionais e atividades 
circenses estão entre 
as atividades ofereci-
das pelo projeto.

Dentro do Parque 
Pedro Felício 
Cavalcante há 
uma unidade 
de conservação, 
o Riacho da 
Matinha

Dágila Ramonita
Gerente regional da 
Secretaria do Meio 
Ambiente do estado do 
Ceará

Atividades esportivas são oferecidas no Viva o Parque

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: DIVULGAÇÃO SEMA

Esporte Ações do novo projeto aproxi-
mam população do esporte

>>NATUREZA

Iniciativa já acontece em Unidades de Conservação de Fortaleza

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 05/2022
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, 
e dele conhecimento tiverem, na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, 
que corre perante o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Assaré / CE, 
localizada à Rua Euclides Onofre, nº 126 – Centro, na cidade de Assaré/CE, 
CEP: 63.140-000, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob 
a modalidade EXTRAODIÁRIA, autuado sob o nº 05.2021.1, protocolado 
em 01 de outubro de 2021 por FRANCISCO DE MACEDO FERREIRA, 
brasileiro, agricultor, solteiro, portador do RG nº 2002029177963, inscrito 
no CPF nº 840.917.703-04, nascido aos 24/09/1980, filho de Antonio Vicente 
Ferreira e Francisca Rodrigues de Macedo Ferreira, residente e domiciliado 
em Euclides Onofre, nº 399, Centro, Assaré-CE, CEP 63.140-000, por 
intermédio de sua advogada JESSICA LEITE DE BRITO, brasileira, 
solteira, advogada, portadora da cédula de identidade nº 2000029251088-
SSP/CE, inscrita no CPF sob nº 043.124.483-96, inscrita na OAB/CE nº 
34194, com Escritório Profissional na Av. São Francisco, nº 90, Centro, 
na cidade de Assaré/CE, tendo por objeto o imóvel assim se descreve e 
caracteriza: Um imóvel localizado no Sítio Trapiá, na cidade de Assaré/CE, 
com área total de 493.087,00 m² (quatrocentos e noventa e três mil e oitenta 
e oito metros quadrados), 49,3087 ha (quarenta e nove virgula três mil e 
oitenta e seta hectares), perímetro 3.893,90 (três mil oitocentos e noventa 
e três metros e noventa centímetros), tendo como confinante MARIA 
ANTÔNIA DA CONCEIÇÃO PATOS, JOSÉ MATIAS DA COSTA, 
FRANCISCO DIAS DO CARMO, JOSÉ ERISMAR PINTO, JOSÉ 
IDELFONCIO DA CUNHA, ANTÔNIO MATIAS PINTO e ANTÔNIA 
VALDECIR MATIAS. O requerimento e a documentação completa que o 
acompanha permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo 
de 15 (quinze) dias para exame e impugnação, o que, não ocorrendo, 
será tomado como anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da 
usucapião, como previsto no art. 216-A, §6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para 
que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de 
grande circulação, para ciência de terceiros eventualmente interessados, 
que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. Dado e passado neste 
Município de Assaré, Estado do Ceará, pelo Cartório do 2º Ofício de 
Assaré, aos 30 de maio de 2022. Eu, Rosangelica Castelo Branco Campos 
Noronha, Tabeliã e Registradora, digitei e assino.

______________________________________________
Rosangelica Castelo Branco Campos Noronha

Tabeliã e Registradora
2º Ofício Extrajudicial de Assaré/CE

CONVITE DE COMPARECIMENTO. A GEOTOP 
CARIRI IMÓVEIS LTDA Inscrita no CNPJ/MF sob o 
nº 04.271.764/0001-72, convida os seguintes clientes 
por não terem sido encontrados 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 improrrogável 
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 PARAISO II: MARCELINO FERREIRA 
DA SILVA, CPF/MF Nº ***.926.601-**. LOTEAMENTO 
JOSE GONDIM APOLINÁRIO: ITALO DOS SANTOS 
BARNABÊ, CPF/MF Nº ***.326.823-**.LOTEAMENTO 
ZÉ NERY ROCHA III:ILZA CORREIA SANTOS, CPF/
MF Nº ***.027.443-**.LOTEAMENTO PARQUE UNIÃO: 
CRISTOPHESON ALMEIDA DA SILVA, CPF/MF Nº 
***.960.953-**; JOSE ERNANE DOS SANTOS, CPF/
MF Nº ***.319.863-**;MARIA PORTELA DOS SANTOS, 
CPF/MF Nº ***.124.203-**;ANTONY CLINTON DOS 
SANTOS FERREIRA, CPF/MF Nº ***.778.973-**.
LOTEAMENTO VIRGINIA GONDIM: MARIA DE 
FATIMA RODRIGUES DE FIGUEIREDO, CPF/MF Nº 
***.492.013-**; FRANCISCA GIRLANE GUIMARAES 
DE CASTRO UCHOA, CPF/MF Nº ***.058.313-**; 
HUMBERTO TALISSON SOUZA SILVA, CPF/MF 
Nº ***.872.443-**; MARIA RIBEIRO DA SILVA, CPF/
MF Nº ***.142.553-**.LOTEAMENTO VENHA VER II: 
ELISIANA MARIA DE SOUSA FREITAS, CPF/MF Nº 
***.149.233-**; IRENILVA AMORIM BEM, CPF/MF Nº 
***.263.973-**.LOTEAMENTO TERRAS CARIRI: JOSE 
AUGUSTO DE SOUZA, CPF/MF Nº ***.765.008-**; 
JONAS FERREIRA GOMES, CPF/MF Nº ***.709.153-
**; MARIA DO SOCORRO LAURINDO DOS SANTOS, 
CPF/MF Nº ***.368.893-**;THIAGO LAERTE DA SILVA 
GOMES, CPF/MF Nº ***.529.911-**.
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Entre as 
pessoas 
nomeadas 
estão dirigentes 
partidários, 
ex-vereadores 
e candidatos 
à Câmara em 
2020

24h
MP pede nomes e salários do 
trem da alegria de Bilinha

O Ministério 
Público 
do Cea-
rá (MP) 

requereu a relação 
de nomes, salários e 
cargos das 78 pesso-
as apadrinhadas por 
vereadores na Câmara 
Municipal de Juazeiro 
do Norte. Os cargos 
foram criados no apa-
gar das luzes de 2021, 
na última semana le-
gislativa daquele ano. 
Em março, o MP já 
havia solicitado infor-
mações preliminares 
ao Poder Legislativo, 
após publicação de 
matéria pelo Jornal do 
Cariri. Entre as pes-
soas nomeadas estão 

dirigentes partidá-
rios, ex-vereadores e 
candidatos à Câmara 
que não se elegeram 
em 2020. O JC iden-
tificou, inclusive, 
uma pessoa privada 
de liberdade entre os 
nomeados.

Solicitação seme-
lhante já havia sido 
feita em maio, pelo 
vereador Capitão Viei-
ra Neto (PTB), ao reas-
sumir o mandato após 
ser afastado por 180 
dias. O parlamentar 
exigiu nomes, funções 
e valores recebidos 
pelos comissionados, 
assessores especiais 
e assessores parla-
mentares, “discrimi-
nando cada assessor 
para cada vereador”, 
entre novembro de 
2021 a maio de 2022. 
O pedido foi feito na 

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO:DIVULGAÇÃO

Bilinha disse que a gestão financeira da Câmara está dentro da conformidade

mesma sessão em que 
o presidente Darlan 
Lobo afirmou ter 
deixado R$ 1,2 milhão 
em caixa e encontra-
do apenas R$ 31 mil 
quando retornou.

Além da relação das 
pessoas apadrinha-
das com cargos, o MP 
requer justificativas 
para se ampliar o nú-
mero de servidores no 
Legislativo. As novas 
funções resultam des-

Apito!     Victor Nogueira

O Guarani de Juazeiro mudou o 
rumo na Série B do Campeonato Cea-
rense. Iniciou mal, sequer entrou em 
campo. Porém, quando entrou, emen-
dou uma sequência de vitórias e está 
na liderança da competição. O técnico 
Lamar Lima parece ter encontrado o 
encaixe do time. Agora, faltam quatro 
batalhas para garantir a classificação 
para a segunda fase. E a primeira de-
las será contra o Horizonte, no estádio 
Domingão.

Virada de chave

A vida do torcedor do Crato não está 
fácil. Em 2022, o Crato só obteve resulta-
dos negativos. No Cearense foi rebaixado. 
Com direito a um escândalo de manipu-
lação de resultados. Na Série D, conquis-
tou uma vitória e em momento algum 
se aproximou de uma classificação para 
a fase mata-mata. Agora, é só encerrar a 
competição.

Tá complicado 
Durou pouco. Após uma rodada, o 
Barbalha voltou para a zona de rebaixa-
mento da Série B do Cearense. Agora, 
torce contra o Cariri para não se com-
plicar e voltar para a terceira divisão do 
Estado. Faltando apenas quatro rodadas 
para o fim da competição, o time preci-
sa melhorar o desempenho e o aprovei-
tamento rapidamente. 

Zona da degola
Faltam detalhes
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A má fase do Icasa no Campeonato Brasi-
leiro Série D continua. Nos últimos cin-
co jogos, conquistou apenas uma vitória. 
Para piorar, demitiu o técnico Sidney 

Moraes no meio da semana. A sequência de resulta-
dos negativos tirou o Icasa da zona de classificação 
para a fase mata-mata. A chegada de um novo técni-
co não deve mudar o rumo do Icasa. Faltando menos 
de sete rodadas, o time precisa se reencontrar com as 
peças que tem.
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Sem treinador e sem 
vitória na Série D

A Seleção Brasileira segue a preparação 
para a Copa do Mundo. E, com a copa se 
aproximando, as dúvidas na cabeça de 
Tite só aumentam. São muitas opções e 
apenas 23 vagas. Poucos são os garantidos. 
Só os mais badalados. Neymar, Alisson, 
Marquinhos e cia. Aos poucos, a equipe 
do hexa vai ganhando forma.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

O Icasa perdeu por 3 a 0 para o América de Natal, na Arena das Dunas

pesas estimadas em 
R$ 1,8 milhão. Ao se 
defender, Bilinha, que 
se tornou presidente 
após os afastamen-
tos de Darlan Lobo e 
Vieira Neto, afirmou 
que os cargos não são 
só dele, mas de to-
dos os 21 vereadores. 
Ressaltou, ainda, que 
a gestão financeira da 
Câmara esteve dentro 
da conformidade. 


