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Davi Bandeira 
é destaque 
na músca 
autoral

Caririense 
gasta 34% do 
salário com 
gasolina

O ex-governador Camilo Santana (PT) fez um ajuste na escolha do candidato da aliança PT-PDT ao 
Governo do Estado. Mantém a preferência pela reeleição da governadora Izolda Cela (PDT), mas já não veta com 
a veemência de antes se a opção for Roberto Cláudio (PDT). Camilo coloca como prioridade a manutenção da 
aliança PT-PDT. PÁGINA 2

Sem veto a ninguém

Camilo articula para 
manter aliança PDT-PT 
independente do nome
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Times 
trocam de 
técnicos
PÁGINA 15

Crajubar registra aumento 
de casos da covid PÁGINA 7
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Camilo Santana ainda tem usado suas redes sociais para ressaltar as vantagens da 
candidatura da governadora Izolda Cela à reeleição. Mas, neste final de semana, Ca-
milo prestigiou o casamento de Pedro Cela, no sábado, em Sobral. No domingo, mar-
cou presença no batizado de Maria Carolina, a caçula de Cid Gomes e Maria Célia. 

Quem também estava no evento religioso na Capela São Francisco, na Serra da Meruoca, foi 
Izolda e seu principal adversário dentro do PDT, Roberto Cláudio. Houve conversas e a tempera-
tura do confronto interno dentro do PDT baixou. Não há, hoje, ambiente para que a aliança entre 
FG e PT seja rompida no Ceará, porque Ciro Gomes impôs - e provou que manda - a candidatura 
de Roberto Cláudio. Camilo mudou discurso. Recuou e tem dito que candidato do PDT deve ser 
escolhido pelos pedetistas. Ciro e Cid Gomes não recuam de Roberto Cláudio. E estão prontos 
para que haja um rompimento. Falta coragem ao PT.

Rompimento com FG 
tem ficado mais distante

Rebate       Donizete Arruda

Camilo Santana está silencioso sobre o que fará se o rolo 
compressor dos FG impuserem a candidatura de Roberto 
Cláudio ao Abolição. Já quem manda no PT do Ceará, deputa-
do José Guimarães, tem insistido e repetido que se o candidato 
for Roberto Cláudio, o PT rompe. Guimarães cobra respeito de 
Ciro Gomes com um aliado de 16 anos. Alega que a candi-
datura da governadora Izolda Cela é natural. Para que não 
pairem dúvidas quanto aos objetivos do PT cearense, Guima-
rães anuncia que o fim da aliança acontecerá e ele próprio será 
candidato ao Abolição. Quem também aceita ser candidato ao 
Governo, se tiver o apoio do PT e com Camilo candidato ao 
Senado em sua chapa, é o ex-presidente do Congresso Nacio-
nal, Eunício Oliveira. Para fortalecer a defesa das chances elei-
torais de um acordo PT-MDB, Eunício divulgou uma pesquisa 
revelando que o candidato de Lula a governador é o favorito 
em qualquer cenário. Assim, é grande a expectativa sobre a 
posição que o PT adotará, pois são mínimas as chances de um 
recuo de Ciro/ Cid Gomes em não lançar Roberto Cláudio.

A promessa de Ciro Gomes do PDT 
indicar o candidato ao Governo do Ceará 
até 15 de julho dificilmente será cumpri-
da. Esta semana, o presidente nacional 
do PDT, Carlos Lupi, estará cumprindo 
compromissos no Ceará. Sua missão é 
buscar a construção do consenso em 
torno de Roberto Cláudio, evitando 
defecções dentro do próprio partido 
e também na base aliada. O MDB, de 
Eunício Oliveira, não retira veto. O PP 
de Zezinho Albuquerque insiste em não 
apoiar essa candidatura. E no PT, depu-
tado José Guimarães cobra dos FG bom 
senso, e pede que o candidato seja Izolda 
Cela para manter a aliança que foi forma-
da em 2006. Sem Izolda, Guimarães não 
garante apoio ao PDT no Ceará.

A governadora Izolda Cela tem se esforçado para 
crescer nas pesquisas para poder usar esse fato - ser 
a melhor candidata entre os quatro nomes do PDT- 
como um fato de convencimento dos irmãos Ciro e 
Cid Gomes. Izolda tem mantido uma agenda car-
regada de compromissos e viagens por todo Ceará. 
Também tem recebido em seu gabinete, no Abolição, 
deputados estaduais e prefeitos. Já deve ter conversa-
do pessoalmente com perto de 80 prefeitos desde sua 
posse no cargo, no último dia 02 de abril. E essa rotina 
continuará. O recuo público de Ciro Gomes em carta 
publicada no jornal O Estado tem estimulado Izolda 
a prosseguir em sua luta para ser à candidata do PDT 
em outubro. Prefere crer que a escolha de Roberto 
Cláudio seja um boato como Ciro explicou. Nada está 
resolvido. Daí, a governadora Izolda se solidifica para 
a conversa final às vésperas da convenção do PDT no 
início de agosto.

Izolda não jogou 
ainda toalha 

Ciro fala que até 
julho resolve 

Dois pesos na decisão 
do PT

Quem sabe do seu favoritismo como candidato ao Senado, 
mas continua trabalhando intensamente é Camilo Santana. 
Uma boa notícia para ele é a decisão do atual senador Tasso 
Jereissati, de aceitar ser vice na chapa MDB-PSDB da senadora 
Simone Tebet. Tasso está na Europa participando do aniversá-
rio do empresário Abilio Diniz. Retorna esta semana, e ao lado 
de Simone Tebet terá o lançamento da chapa que quer ser a 3ª 
via na corrida presidencial. É notícia é alvissareira para Cami-
lo. Mesmo que o PDT e PT rompam, com Tasso fora da briga 
pelo Senado, fica mais fácil a vitória de Camilo. Porém, como 
não quer mostrar estar jogando de salto alto, Camilo tem vindo 
ao Cariri e promovido reuniões com prefeitos. Sua intenção é 
se encontrar, antes da convenção que homologará sua candida-
tura em agosto, com todos prefeitos do Cariri.

O deputado estadual Fernando Santana tem defendi-
do a manutenção da aliança entre o PT e PDT, a partir da 
reeleição da governadora Izolda Cela. Em entrevista a Plus 
FM Cariri, Fernando disse acreditar que Camilo, Cid e Ciro 
Gomes conseguirão acertar as arestas deixadas pela disputa 
interna no PDT, pacificando a relação com o seu partido, o 
PT. A posição tem sido passada às lideranças do Cariri fiéis 
a Camilo. Ainda sobre a disputa interna, Fernando enalteceu 
o fato do PDT ter tantos nomes qualificados para assumir o 
Governo do Estado e deu uma dica sobre seu futuro na As-
sembleia: “não entro em nenhuma disputa com o presidente 
Evandro Leitão”. Deixou claro a possibilidade de Evandro vir 
à reeleição como presidente da Casa. E com seu apoio.

Camilo articula votação 
no Cariri

Fernando defende 
Izolda reeleita
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O casal Cid Gomes e Maria Célia batizaram a caçula Maria 
Carolina, no domingo (12), na Capela de São Francisco, na Serra da 
Meruoca.

Quem também compareceu foi Camilo Santana, pondo fim as 
especulações que há um climão entre ele e Cid Gomes.

Quem prestigiou o batizado da neta foi Leitão Moura, que concorre 
à Assembleia com apoio decisivo de Cid.

Na solenidade religiosa estiveram presentes a governadora Izolda 
Cela e seu principal adversário dentro do PDT, Roberto Cláudio.

O ex-governador Camilo Santana vai receber o Título de Cidadão 
Juazeirense e a medalha do Mérito Legislativo, nesta quarta-feira (15).

Desculpe a ignorância, Tasso Jereissati manterá candidatura a vice 
de Simone Tebet, se PDT romper com PT no Ceará?
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As festas juninas chegaram. E, após elas, 
virão as férias de julho e grande movi-
mentação turística. Nesse momento, é pre-
ciso ter cautela. A pandemia de covid-19 

não acabou e, nas últimas semanas, tem apresen-
tado aumento nos casos da doença. Somente nas 
cidades de Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, 
mais de 400 casos foram registrados apenas na pri-
meira semana de junho. Apesar do crescimento, 
o número de internações devido ao coronavírus é 
considerado baixo. A vacina é apontada como respon-
sável por evitar complicações decorrentes da covid. 
É notória a importância de mantermos os cuida-
dos para evitar a covid-19: uso de máscaras, álco-

EDITORIAL

Opinião
Vacinas contra a covid-19

ol em gel, cautela em ambientes com aglomeração 
etc. Prova disso é a recomendação, feita pela go-
vernadora Izolda Cela, referente ao uso de más-
caras em ambientes fechados. Os municípios, por 
sua vez, também estão atentos: reuniões são feitas 
regularmente para acompanhar e debater a situ-
ação da pandemia, principalmente às vésperas 
de grandes eventos como o Juaforró e a Expocrato.
Por quanto tempo mais viveremos desta forma? 
É uma pergunta ainda sem respostas. A certeza 
que temos é que, quanto mais pessoas se unirem a 
essa rede de cuidados, mais rápido e menos sofri-
do será o trajeto, que tem a ciência e a imunização 
impulsionando a vida. Vacinem-se! Protejam-se!

J. Bosco

A PALAVRA QUE GERA 
CRESCIMENTO 

Na sua primeira carta, Pedro trata da 
necessidade de um crescimento espiritual 
saudável e equilibrado. Ele mostra que para 
tal crescimento, algumas práticas precisam 
ser deixadas e outras buscadas. Ele diz:

 “Portanto, livrem-se de toda maldade, 
todo engano, toda hipocrisia, toda inveja e 
todo tipo de difamação. Como bebês recém-
nascidos, desejem intensamente o puro leite 
espiritual, para que, por meio dele, cresçam 
e experimentem plenamente a salvação” 
(1Pedro 2.1,2).

São atos que fazem parte da natureza 
humana, são pecados e vícios que promovem 
males indescritíveis e inimagináveis para 
si e para o próximo, além de afrontar a 
santidade do Criador. Pessoas há que são 
dominadas por tais práticas e se sentem bem 
em promover toda espécie de males, sem se 
importar com suas consequências.

A seguir, o apóstolo menciona o alimento 
que deve ser buscado e desejado. Assim 
como a criança chora querendo o leite 
da mãe, devemos querer ardentemente o 
genuíno leite espiritual. Para o cristão, o 
alimento imprescindível é a Palavra de Deus. 
Assim como a criança depende do leite para 
seu alimento e não larga o peito enquanto 
não se sente alimentado, o cristão sedento 
não deixa a Bíblia enquanto não se sente 
alimentado.

Busque, portanto, o alimento genuíno, 
que é a Palavra de Deus, cujo objetivo é o seu 
crescimento para a salvação.

Deus abençoe!

PALAVRA 
DE FÉ
Pr. Jecer Goes
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Fale conosco:

Viva a Bacia Cultural 
do Araripe!

A Secretaria da Cultura do Ceará vem trabalhan-
do na construção do dossier para a chancela Unesco 
da Chapada do Araripe como patrimônio cultural 
e natural da humanidade. O pleito é justo e será 
exitoso. Afinal, as políticas de desenvolvimento 
regional a partir da cultura e da criatividade vêm 
atravessando as pastas da cultura há décadas. Regis-
tro aqui a realização em 2005, no Crato, do Plano de 
Ação da Bacia Cultural do Araripe para o Desen-
volvimento Regional, liderada pela Secult-CE, em 
parceria com as secretarias de cultura de Pernambu-
co, Piauí e Paraíba, com os apoios do Ministério da 
Cultura (Gilberto Gil) e o Ministério da Integração 
Nacional (Ciro Gomes). 

Conosco também estavam o Sebrae, a Fecomér-

ARTIGO
Cláudia Leitão

cio, o Banco do Nordeste e a Urca. São palavras do 
ministro Gil na abertura do Plano: ‘A riqueza maior da 
implantação do “Programa Bacia Cultural do Araripe 
para o Desenvolvimento Regional” está na identifica-
ção e na interação dessas expressões, manifestações e 
linguagens propulsoras da cidadania que enraízam a 
alma nordestina. Pela Cultura, essas criações mos-
tram sua força de resistência e de inovação. Mostram 
que desenvolvimento não é feito só de cifras, mas de 
humanidade. A Bacia Cultural do Araripe funda- se 
sobre a concepção de território e da teia da vida que ali 
se manifesta. 

A bacia cultural traz, no mesmo fluxo, diversas 
nascentes, rios e correntes, únicos em sua diversidade. 
Dessa confluência, criam-se novos canais, novas vias e 
veias culturais. O mesmo rio que irriga o solo sertanejo 
irriga a imaginação do povo do sertão. Eis que a bacia 
hidrográfica torna-se ideia força para a bacia semân-
tica que o programa “Bacia cultural do Araripe para 
o desenvolvimento regional” pretende inaugurar. Há 
milhões de anos, na Chapada do Araripe, o mar virou 
sertão. Hoje, com a bacia cultural criada, o sertão de lá 
retoma a sua generosidade de mar. O sertão vai virar 
mar, um mar de imaginários, de atitudes e de cultura. 
Os fazeres e saberes locais terão, enfim, espaço para 
falar e representantes do poder público a ouvir’. Que a 
Unesco também nos ouça. Ganhará o planeta... 
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Internações em baixa 
garantem realização de festas

As gestões 
munici-
pais de 
Crato e 

Juazeiro do Norte 
confirmam a realiza-
ção do Juaforró e do 
Festival Expocrato. Os 
eventos acontecem 
nos meses de junho e 
julho, respectivamen-
te. O Secretário de 
Cultura de Juazeiro, 
Vandinho Pereira, 
disse que estão sendo 
realizadas capacita-
ções com barraquei-
ros e com o pessoal de 
apoio, sobre os cui-
dados de higiene e o 
uso de máscaras. Para 
a entrada no Parque 
Padre Cícero, local do 
evento, serão feitas 
barreiras itinerantes 
para cobrar apresen-
tação de comprovante 
de vacinação.

Reuniões semanais 
entre as secretarias de 
Cultura e Saúde, com 
a presença do prefeito 
Glêdson Bezerra (Po-
demos), estão acon-
tecendo para avaliar 
a segurança sanitária 
do evento. O baixo 
índice de internação 
por complicações 
da covid, registrado 
nos dois municípios, 
é importante para a 
confirmação das fes-
tas. Vandinho reitera, 
ainda, a importância 
das pessoas levarem 
seu passaporte vaci-
nal para o Juaforró.

Além de reuniões 
com setores da saúde, 
Vandinho disse estar 

mantendo contato 
com o Ministério 
Público do Estado, em 
Juazeiro, para tratar 
do assunto e atualizar 
todas informações 
sobre os cuidados a 
serem tomados diante 
do avanço da doença. 
Vandinho disse que 
somente um decreto 
estadual pode can-
celar o evento, que 
inicia neste dia 15, 
quarta-feira.

No Crato, o prefeito 
Zé Ailton Brasil (PT) 
reafirmou a posi-
ção de realização da 
Expocrato, avaliando 
que as internações 
quase inexistem no 
Município e que, ape-

FOTO: FESTIVAL EXPOCRATO-DIVULGAÇÃO

sar do aumento nos 
casos, a doença está 
controlada pelo avan-
ço da vacinação. Zé 
Ailton observa que o 
cancelamento só pode 
ocorrer por decisão do 
Governo do Estado.

O prefeito cratense 
afirma que a equipe 
da Secretaria de Saú-
de tem feito conta-
tos constantes com 
a Saúde do Estado 
para avaliar a situa-
ção e os riscos para a 
realização do evento. 
Garante, também, que 
todas as medidas de 
segurança estão sendo 
tomadas para que a 
festa ocorra e acredita 
na redução dos casos 

Política
Vacinação diminuiu o número de internações nos municípios

Comprovantes de vacinação serão 
exigidos no Juaforró e na Expocrato

>>COVID-19

Junho e julho marcam o retorno de grandes festas no Cariri

em breve. O Municí-
pio deve intensificar 
a vacinação e fará co-
brança do passaporte 
vacinal.

Entre os dias 30 de 
maio e 12 de junho, 
os casos de covid em 
Crato saltaram de 21 
para 130. No mesmo 
período, Juazeiro 
saltou de 24 para 417. 
Apesar do aumento, 
até o fechamento des-
ta edição, não havia 
hospitalização por 
causa da doença em 
Crato e Juazeiro tem 
apenas seis pacientes 
internados. A secre-
tária de Saúde de 
Juazeiro, Francimones 
Rolim, credita a baixa 

Municípios 
intensificam 
campanha de 
vacinação antes 
das festas de 
junho e julho.

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

nas hospitalizações ao 
avanço da vacinação.

Francimones anun-
ciou a ampliação dos 
locais de vacinação, 
incluindo postos do 
PSF. A secretária foi 
às redes sociais e 
imprensa para fazer 
um apelo para que a 
população que não 
completou o esquema 
vacinal procure os lo-
cais de aplicação. Se-
gundo Francimones, 
somente em Juazeiro, 
há cerca de 70 mil 
pessoas que iniciam a 
vacinação e que não 
concluíram o esque-
ma com as doses de 
reforço.

Até o sábado, o Mu-
nicípio tinha atingido 
92% de pessoas com 
a primeira dose, 90% 
com segunda, mas so-
mente 60% com a ter-
ceira. No mesmo dia, 
a Secretaria de Saúde 
realizou mutirão com 
meta de vacinar cinco 
mil pessoas. Foram 
realizadas cerca de 3 
mil imunizações, mas 
a secretária garante 
que a campanha vai 
continuar.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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Os deputados federais votados no Cariri, que deixaram a desejar no ranking 
dos parlamentares de Brasília, têm muito a explicar. Nas redes sociais e si-
tes da região, os deputados estão sendo duramente expostos. Em Milagres, 
sites relacionam os nomes de Moses Rodrigues e José Guimarães, bem vo-

tados no Município e que estão mal colocados no ranking, como indicadores das duas 
forças políticas de Milagres: o prefeito Cícero Figueiredo e o ex-prefeito Hellosman 
Sampaio. Hellosman tenta resolver o problema trocando de candidato. Deixou Moses 
por Domingos Neto, também mal colocado no ranking. E pior, nem seu fiel escudeiro, 
Abraão Sampaio, sinalizou apoio ao seu candidato. Já a base de Figueiredo aparenta 
divisão entre José Guimarães, André Figueiredo e Eunício Oliveira. O detalhe é que os 
resultados deste ano devem refletir na eleição de 2024. O desafio será provar que os 
deputados fizeram um bom trabalho, mesmo sem comprovação. Simples assim!

Deputados mal no ranking 
são escrachados em Milagres

O CampFest em Campos Sales, festa de emancipação 
marcada para o fim de julho, já está na mira do Minis-
tério Público do Estado. A investigação atinge a bola 
da vez no desvio de recursos públicos, a contratação 
de atrações artísticas sem licitação. A denúncia é igual 
a tantas outras: superfaturamento. São mais de R$ 2 
milhões em atrações. Os promotores querem explica-
ção. Somente para a cantora Márcia Felipe, o cachê 
foi quase o dobro do praticado em outras cidades. Ela 
cantou em Piancó (PB) por R$ 110 mil, mas em Campos 
Sales receberá R$ 200 mil. O prefeito João Luiz (PDT) 
terá que explicar, sob pena de responder por desvio de 
recurso. O desgaste é grande.

Depois da repercussão negativa com relação 
a “Operação Sallus”, o prefeito de Altaneira, 
Dariomar Rodrigues (PT), teve uma chance de 
explicar sua posição na Câmara Municipal. 
Isso na teoria. Na prática, Dariomar esqueceu 
as explicações e promoveu um festival de 
ataques e recados aos adversários políticos. 
“Quem me desafiar daqui pra frente vai receber 
o troco na medida do necessário”, disse suge-
rindo que a investigação pode ter conotação 
política e completou: “Daqui pra frente, cada 
um de vocês façam uma reflexão, principal-
mente vocês que são corruptos e defendem a 
corrupção”. A oposição lamentou a oportuni-
dade perdida pelo prefeito para se defender. 
Que crise!

Prefeito por oito anos em Penaforte, Luís Ce-
lestina foi às redes sociais comemorar a apro-
vação da última prestação de contas do seu 
governo, de 2016. No dia 9, a Câmara seguiu 
o parecer do Tribunal de Contas do Estado. 
Celestina agradeceu aos vereadores favorá-
veis e disparou contra os adversários: “todos 
sabemos se tratar meramente de politicagem”. 
Celestina ressaltou ser o único prefeito reeleito 
no Município e relacionou conquistas dos seus 
governos, como construções de creches, escola, 
ginásio e, ao final, deixou o recado: “com isso, 
reafirmamos aqui nosso compromisso em con-
tinuar na luta pelo povo e por nossa querida 
Penaforte”. Ou seja, que venha 2024!

Ex-prefeito de Penaforte 
de volta ao cenário

Prefeito manda recado 
a adversários

Campos Sales na mira 
do Ministério Público

Chapada         Madson Vagner

Prefeitos viajam em busca de 
recursos para municípios

Os prefeitos de 
Juazeiro do Norte e 
Crato viajaram em 
busca de recursos. 
Em Brasília, Glêdson 
Bezerra tentou impe-
dir a devolução de R$ 
910 mil cobrados pelo 
Tribunal de Contas da 
União e se reuniu com 
o ministro da Saúde, 
Marcelo Queiroga. O 
valor foi enviado em 
2012 para a constru-

ção de uma Unidade 
de Pronto Atendimen-
to (UPA), cuja obra 
segue inacabada.

No encontro, Glêd-
son citou a carên-
cia financeira para 
finalizar outras obras, 
como o Hospital Maria 
Amélia, o Centro de 
Reabilitação, a Oficina 
Ortopédica e o Serviço 
de Assistência Médica 
Especializada. 

O prefeito de Crato, 
Zé Aílton Brasil, es-
teve em Minas Gerais 
para tentar recursos 
para a concessão dos 
serviços de ilumina-
ção pública. O gestor 
se reuniu com repre-
sentantes da Caixa 

Relatamos a 
necessidade de 
apoio por parte do 
Governo Federal 

Glêdson Bezerra
Prefeito de Juazeiro do 
Norte

FOTO:  DIVULGAÇÃO

ENQUANTO ISSO

Ainda em Altaneira, o ex-prefeito Delvamberto 
Soares rebateu o prefeito Dariomar nas redes sociais. 
Ele aponta que a investigação é policial - não política - 
e que envolve familiares de Dariomar.

Delvamberto disse: “Seria mais digno usar os es-
paços públicos para pedir desculpas”. E subiu o tom: 
“não tenho medo das ameaças do prefeito e nem tão 
pouco dos seus apadrinhados”. 

Num clima bem mais amistoso, o deputado estadu-
al Guilherme Landim se prepara para receber o título 
de cidadão de Abaiara. Ele agradeceu ao vereador 
Ricardo pelo projeto aprovado na Câmara.

Não à toa, Abaiara será beneficiada pelo programa 
Ceará de Ponta a Ponta. Na Câmara, a avaliação foi 
que as articulações de Guilherme têm beneficiado o 
Município. Boa política!

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

Econômica Federal e 
de uma empresa espe-
cializada em projetos 
de parceria público-
-privada.
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A Prefeitura de 
Jati e o Sindicato dos 
Servidores Públicos 
Municipais travam 
uma batalha judi-
cial depois que 119 
servidores foram 
exonerados. Segundo 
a presidente do Sind-
seja, Nesci Vidal, “a 
gestora aproveitou a 
mudança do regime 
previdenciário para 
exonerar todos os 
servidores aposenta-
dos”. Ela ainda des-
taca que a medida foi 
tomada sem comu-
nicação ao sindicato 
ou aos prejudicados. 
“Foram 119 servi-

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

Decisão judicial exige recolocação de servidores em Jati  

Política >> CONCESSÃO
Audiência pública discutiu sobre 

saneamento básico em Juazeiro 

Prefeitura de Jati e Sindicato 
travam disputa judicial 

dores exonerados, a 
maioria com em-
préstimos, tendo sua 
renda bruscamente 
abalada”, acrescenta.

Ao Jornal do Cariri 
(JC), o Ministério 
Público do Ceará de-
talhou que a reinte-
gração dos servidores 
foi determinada por 
uma liminar. “Além 
de não fazer a recon-
vocação, a Prefeitura 
publicou dois editais 
para seleção pública”, 
enfatiza. Acionada 
judicialmente, a pre-
feita Monica Mariano 
(PSD), que corre o ris-
co de ser acusada de 
improbidade adminis-
trativa, reconvocou 48 
servidores. Segundo 
o MP, ela alegou ter 

identificado apenas 
esta quantidade de 
profissionais. O JC 
tentou contato com 
a gestão municipal, 
mas não obteve res-
posta.

Foram 119 
servidores 
exonerados, a 
maioria com 
empréstimos, 
tendo sua renda 
bruscamente 
abalada

NESCI VIDAL
Sindicalista

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

jornaldocariri.
com.br
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Glêdson cobra cro- 
nograma da Cagece 
para saneamento

O prefeito de Juazei-
ro do Norte, Glêdson 
Bezerra (Podemos), 
deu um ultimato à 
Companhia de Águas 
e Esgotos do Ceará 
(Cagece) para resolver a 
questão do saneamento 
básico no Município. 
A pressão tem base no 
contrato de concessão, 
renovado em 2019, e 
que prevê um inves-
timento superior a R$ 
500 milhões. Em 2021, 
a Cagece investiu cerca 
de R$ 800 mil no setor.

O prefeito cobrou 
um cronograma de 
execução dos trabalhos. 
Segundo dados da Ca-
gece, Juazeiro tem 35% 
de cobertura e o Marco 
Legal do Saneamento 
prevê que até 2033 seja 
100%. “O que farão de 
saneamento agora em 
2022? E o que está pre-
visto para 2023 e 24? 
Precisamos de respos-
tas”, indagou.

Nesta sexta-feira (10), 
foi realizada audiência 
pública para discutir o 
tema. Ronaldo Feitosa, 
Gerente de Regulação 
da Cagece, garantiu que 
a empresa trabalha para 
a universalização do es-
gotamento sanitário até 
2033. Zé Maria Pontes, 
secretário de Infraes-

FOTO:  REPRODUÇÃO/GOOGLEMAPS

FOTO: TONI SOUSA

Batalha judicial teve início após 119 servidores serem exonerados

O que farão de 
saneamento 
agora em 2022? 
E o que está 
previsto para 
2023 e 24?

GLÊDSON BEZERRA
Prefeito de Juazeiro 
do Norte

trutura, destacou que 
a “expectativa é que se 
consiga tirar do papel 
os pontos prioritários 
que foram tratados 
como acordo prévio”.
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Metropolitana Municípios voltam a registrar 
aumento  dos casos de covid-19

>> SAÚDE

Deixei o carro 
em casa e voltei 
a andar de 
ônibus.

Everaldo Soares
Funcionário público

Encher o tanque de ga-
solina no Cariri compro-
mete pelo menos 34% do 
salário mínimo. Segundo 
a Agência Nacional do 
Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP), 
o preço médio do litro 
de gasolina comum é de 
R$ 7,45 em Juazeiro e R$ 
7,63 em Crato. Os valores 
podem chegar a R$ 7,69. 
A capacidade média 
de um tanque é de 55 
litros, logo o custo para 
abastecer um carro é de 
R$ 419,65 em Crato e R$ 
409,75 em Juazeiro.

O cratense gastará 
34% do salário mínimo 
de R$ 1.212 para en-
cher o tanque do carro, 
enquanto os juazeirenses 
comprometem 33% da 
renda mensal. “Teve um 
mês que gastei quase R$ 
800 só com combustí-
vel. No mês seguinte eu 
deixei o carro em casa e 
voltei a andar de ônibus”, 
conta o funcionário pú-

FOTO: MARCELO CAMARGO - AGÊNCIA BRASIL

Valor do litro de gasolina pode chegar a R$ 7,69

blico Everaldo Soares.
No caso de quem pos-

sui motos, o valor é me-
nor: pouco mais de 9% 
nos dois municípios, com 
um total de R$ 117,50 
em Crato e R$ 114,73 
em Juazeiro do Norte. Os 
valores para motos são 
semelhantes ao preço 
médio de R$ 114 cobra-
dos por um botijão de gás 
nas duas cidades.

No decor-
rer das 
últimas 
semanas, 

o Cariri acompanhou o 
aumento nos números 
da covid-19. Enquan-
to que, nos meses de 
abril e maio, os casos 
confirmados giravam 
entre um ou dois diá-
rios, os primeiros dias 
de junho registraram 
aumento considerável. 
Em Crato, Juazeiro do 
Norte e Barbalha, mais 
de 400 casos foram 
contabilizados somen-
te nos dez primeiros 
dias de junho.

Sheyla Martins, 
secretária de Saúde de 
Barbalha, relata que o 
aumento no número de 
contaminação no mu-
nicípio repete o cená-
rio nacional: “Isso nos 
deixa em alerta para 
recomendar às pessoas 
principalmente a ques-
tão do reforço vacinal, 
de completar o esque-
ma vacinal contra a 
covid”. Além disso, ela 
destaca a importância 
de evitar aglomerações 
e usar máscara, o que 
também ajuda a pre-
venir contra as síndro-
mes gripais.

Em Barbalha, a 
quarta dose contra 
covid-19, que se trata 
da segunda dose de 
reforço, está sendo 
disponibilizada para 
pessoas acima de 60 
anos. Em Juazeiro e 
em Crato, a 4ª dose é 
oferecida para pesso-
as acima de 50 anos. 
Profissionais de saúde 

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

Estamos numa 
situação de 
aumento de 
casos, mas 
sem gravidade 
que precise de 
internamento 
ou UTI.

Sheyla Martins
Secretária de Saúde 
de Barbalha

Uso de máscaras em locais fechados volta a ser orientado pelo Estado

FOTO: FREEPIK

Aumento de casos de 
covid acende alerta

Em dez dias, Crajubar registrou mais de 400 confirmações da doença

Encher o tanque 
consome 34% do 
salário mínimo 
no Cariri

também estão receben-
do a imunização.

De acordo com o 
portal IntegraSus, da 
Secretaria da Saúde do 
Ceará, há cerca de seis 
pessoas em unidade 
hospitalar aguardando 
transferência para en-
fermaria ou UTI. “Esta-
mos numa situação de 
aumento de casos, mas 
sem gravidade que pre-
cise de internamento 
ou UTI. E isso se deve 
graças às pessoas que 
estão vacinadas”, relata 
Sheyla, ao pedir que 
a população procure 
os serviços de saúde e 
tomem a imunização. 
Na última semana, a 

governadora Izolda 
Cela recomendou a 
volta do uso de más-
caras em ambientes 
fechados e em locais 
com aglomeração.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse
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APOIO:

REALIZAÇÃO:VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

Atualmente, as mulheres ocupam 
40% da força de trabalho global – e 
esse número só tende a crescer – 

especialmente quando o assunto são car-
gos de liderança, ainda ocupados, em sua 
maioria, por homens. Se pararmos para 
refl etir, se as mulheres mais jovens supe-
ram os homens em escolaridade – elas 
possuem mais títulos de bacharelado e 
mestrado –, então por que não assumem 
cargos de liderança no mesmo volume 
que os homens? Simples: ainda há muito 
machismo e preconceitos impregnados 
na sociedade, que precisam se acostu-
mar cada vez mais com a presença femi-
nina em grandes companhias e sua cons-
tante luta por direitos iguais no mercado 
de trabalho.

O desafi o não é fácil, mas o futuro pa-
rece promissor. Segundo uma pesquisa 
conduzida pela PwC – uma rede de fi r-
mas independentes e uma das maiores 
multinacionais de consultoria e audito-
ria do mundo--, as mulheres estão cada 
vez mais propensas a procurar emprega-

dores que lhes deem políticas de diver-
sidade e equidade de gêneros – ponto 
considerado como fundamental para 82% 
delas, que também desejam que seu tra-
balho tenha um propósito, que contribua 
com a sociedade em geral e que lhes faça 
sentir orgulho da empresa.

A mulher luta todos os dias para ser valo-
rizada como o homem e, ainda por cima, 
tem o desafi o de desenvolver um traba-
lho que a satisfaça como profi ssional. No 
futuro, as empresas que desejarem reter 
os talentos femininos precisarão se esfor-
çar para desenvolver ações estratégicas 
para comunicar seus pontos positivos e 
apresentar propostas atraentes para se-
gurá-las, já que, com a confi ança maior, 
elas estarão mais certas do que desejam 
para a sua carreira e buscarão a empresa 
e a oportunidade mais realizadora.

Diante do fato de que equilibrar a vida 
profi ssional com a pessoal é um desejo 
de grande parte dos profi ssionais – sejam 
eles mulheres ou homens – a questão sa-

larial já não aparece mais como algo pri-
mordial para permanecer ou deixar um 
trabalho. No mesmo estudo conduzido 
pela PwC, quase 20% das mulheres dis-
seram que desistiriam ou adiariam uma 
promoção em troca de horários mais fl e-
xíveis de trabalho. A mulher empoderada 
conhece suas capacidades, habilidades 
e tem ciência da necessidade de que ter 
uma vida equilibrada, com tempo para 
se dedicar a outras atividades que não o 
trabalho, como praticar um hobby, um 
esporte, viajar ou se dedicar à aquisição 
de novos conhecimentos, é muito impor-
tante.

Com o desafi o de ter uma aceitação mais 
ampla da sociedade como um todo no 
mercado de trabalho, mais consciência 
sobre seu valor e importância para as 
organizações e formação cada vez mais 
completa, a mulher do futuro tem tudo 
para alçar voos mais altos e ocupar mais 
cargos de liderança em grandes compa-
nhias.
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GiroK    Ronuery Rodrigues

Sem fogos Um mês Piso salarial
Em Porteiras, o vereador Tutulho (PT) está há um 

mês sem respostas sobre o transporte universitário 
oferecido pela Prefeitura. O parlamentar solicitou a 
relação dos usuários e a lista de espera dos estudan-
tes que não conseguiram vaga nos ônibus. 

A Câmara Municipal de Assaré aprovou o Projeto 
de Lei que proíbe a queima de fogos de estampidos 
e de artifícios. O projeto objetiva proteger pessoas 
e animais. A lei não proíbe a soltura de fogos com 
efeitos visuais. O PL segue para a sanção ou veto do 
prefeito.

Em Abaiara, deu entrada na Câmara o Projeto de Lei 
que atualiza o piso salarial dos Agentes Comunitários de 
Saúde e de Combate às Endemias. De acordo com a presi-
dência da Câmara, o PL está nas comissões e será votado 
em sessão extraordinária que ainda será agendada.

Nova Olinda registrou aumento 
nos postos de trabalho. Segundo 
dados do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados, foram 
gerados 114 novos empregos com 
carteira assinada. Os setores que 
geraram mais oportunidades são o 
ceramista e de extração de pedra 
de Santana.

Postos de trabalhosMoradores reclamam de 
água turva em Caririaçu

FOTO: DIVULGAÇÃO

Qualidade da água é motivo para reclamação

Grande Cariri

Moradores de pelo menos dois bairros de Caririaçu re-
clamam da qualidade da água que chega às torneiras 
das residências. A água vem do açude Manoel Bal-
bino e, conforme relatos de moradores dos bairros 

Abílio Unias e Recreio Paraíso, a água apresenta cor escura. O pro-
blema persiste há mais de uma semana. O representante do Serviço 
Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE), responsável pelo 
abastecimento da cidade, disse que o problema é na estação de trata-
mento de água e que será realizada higienização em todo o sistema.
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Coluna     do Ben

Tem gringo chegando para fazer 
show no Ceará! O trio Boyce Avenue 
se apresenta, nesta sexta-feira (17), em 
Fortaleza. Conhecida pelos covers de 
grandes sucessos, que a fizeram acumu-
lar mais de 5 bilhões de visualizações no 
YouTube, a banda estadunidense inicia 
por aqui sua turnê pelo Brasil. Daqui, 
partem para os palcos de Brasília, Ri-
beirão Preto, Vitória, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Porto Alegre e Curitiba.

Após uma pausa de mais de 10 anos, 
o JuáForró volta a animar Juazeiro do 
Norte. E o retorno acontece em grande 
estilo, com uma ampla programação que 
conta com shows, festival de quadrilhas, 
parque infantil e feira de artesanato. De 
quarta (15) a domingo (19), sobem ao 
palco do evento atrações como o cantor 
Waldonys e as bandas Noda de Caju, 
Forró Real, Forrozão Tropykália e Bonde 
do Brasil. 

No último sábado (11), Lina Pereira, 
também conhecida como Linn da Quebra-
da, anunciou que é a mais nova Consul-
tora de Diversidade e Inclusão da Ambev. 
A cantora, atriz e, mais recentemente, 
ex-BBB, chega para apoiar a companhia na 
ampliação de práticas de inclusão e visi-
bilidade de pessoas LGBTQIA+, especial-
mente da comunidade de pessoas trans e 
travestis. Não à toa, a novidade chega em 
junho, o Mês do Orgulho LGBTQIA+.

Uma semana após Luiz Esteves trocar a 
TV Verdes Mares pela TV Cidade, certezas 
e incertezas cercam as emissoras. No 
canal 8, uma coisa é certa: o Magão da 
Cidade assume o comando do Balanço 
Geral CE no dia 27 de junho. Já no canal 
da sereia, é certo que vai haver uma dança 
das cadeiras na apresentação dos telejor-
nais. Testes estão sendo feitos e estudos 
de mercado analisados, mas nada foi 
anunciado ainda.

A Netflix confirmou que, em breve, 
a segunda temporada de “Round 6” 
estará disponível na plataforma. Após o 
enorme sucesso da primeira temporada, 
a continuidade da produção sul-coreana 
era dada como certa. Atualmente, a série 
ocupa o 1º lugar no ranking de produções 
mais assistidas do serviço de streaming. 
Nas redes sociais, os fãs se dividiram: 
uma parte aprova a sequência, outra 
rechaça. De qual lado você está? 

Hello De volta

Business Parte II

Novidades

Max Petterson está comemo-
rando, neste mês, cinco anos 
como influenciador digital. 
Natural de Farias Brito, o ator 
ganhou visibilidade ao falar 
sobre o seu dia a dia em Paris, 
onde mora e estuda. Atualmen-
te, ele é acompanhado por mais 
de 900 mil pessoas apenas no 
Instagram.

Viva!
FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Parece que as coleguinhas estão fora de sintonia. 
Semanas após a discussão na gravação do Progra-
ma do Ratinho, as irmãs voltaram a se desenten-
der diante do público. Desta vez, no palco do São 

João de Caruaru, onde, na sexta-feira (10), Simaria chegou 
com mais de uma hora de atraso, devido a problemas de 
saúde, e insistiu em prolongar o show, mesmo com as tenta-
tivas de Simone de encerrar a apresentação. No dia seguinte, 
Simaria voltou a atrasar. A cantora subiu ao palco do São 
João de Itabaiana, 20 minutos depois da irmã, afirmando di-
ficuldade de chegar por causa do trânsito. Os fãs estão de 
olho — e os haters também!

Cadê a sintonia das 
coleguinhas?
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Benones Lessa
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Foi ainda 
criança que 
Davi Bandei-
ra, natural 

de Fortaleza, chegou 
ao Cariri. O tempo fez 
com que o menino 
que queria ser artista 

fincasse raízes e visse 
o sonho tornar-se rea-

lidade: atualmente, ele 
é considerado uma das 
promessas do pop nacio-
nal. Com o lançamento 

do clipe de “Eu vou chorar 
dançando”, superprodução 

com profissionais da região, 
Davi prepara “Intenso”, seu 
novo álbum, que será lançado 
ainda este ano.

Ao todo, as músicas de 
Davi Bandeira registraram 
mais de três milhões 
de streams somente 
no Spotify. Levando 
sua música além das 
divisas do Cariri, o 
artista já alcançou o 
primeiro lugar no 

iTunes; teve música 
na trilha do The 
Voice Kids; e foi 

artista revelação 
no Rio POPLi-

ne Festival, performando 
no Rio de Janeiro. No mês 
de abril, ele estreou um 
novo show em Juazeiro 
do Norte e já passou por 
Curitiba, onde se apre-
sentou ao lado de nomes 
como Gloria Groove e 
Karol Conká, no PopPride 
Festival;  e no lendário 
Studio SP, em São Paulo.

Davi sempre faz ques-
tão de deixar a marca do 
Cariri registrada nos pro-
jetos que realiza. Como 
conta, ele fica orgulhoso 
por ocupar novos espa-
ços e obter conquistas na 
cena autoral caririense. 
“O Cariri é meu lar. É 
onde cresci e comecei a 
sonhar, então sempre vou 
levar ele comigo. Estou 
orgulhoso de mostrar a 
arte caririense sob outra 
perspectiva, na música 
pop, e mostrar que o 
interior do Ceará também 
produz conteúdos que 
não deixam a desejar para 
o Brasil”, afirma Davi.

Para o cantor, a prin-
cipal forma de comu-
nicação que possui é 
a música.  “Obrigado, 
meu Cariri! Sempre levo 
vocês no meu coração”, 
finaliza.

O Cariri é meu 
lar. É onde 
cresci e comecei 
a sonhar, 
então sempre 
vou levar ele 
comigo.

DAVI BANDEIRA
cantor

                                   Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

jornaldocariri.
com.br
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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:10771077911442 CPF:023514683, Contrato:107710779202109 CPF:025443363, Contrato:107710779208912 CPF:844149873, Contrato:1077107792013113 CPF:025860663, 
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:107710779301648 CPF:030531403, Contrato:10771077911652 CPF:033685293, 
Contrato:107710779209411 CPF:632300973, Contrato:1077107792013103 CPF:040726203, Contrato:107710779221886 CPF:111471424, Contrato:107710779222802 CPF:010011283, Contrato:10771077931163 CPF:063560933, 
Contrato:1077107792012305 CPF:017192803, Contrato:107710778032343 CPF:839729863, Contrato:107710778057917 CPF:403475593, Contrato:10771077811171 CPF:784610573, Contrato:10771077905493 CPF:108515523, 
Contrato:107710779101911 CPF:963432573, Contrato:107710779204660 CPF:992831823, Contrato:107710779205657 CPF:016108703, Contrato:107710779205668 CPF:029470123, Contrato:107710779207635 CPF:956197803, 
Contrato:1077107792017417 CPF:392855963, Contrato:1077107792020458 CPF:032643623, Contrato:1077107792020467 CPF:048380963, Contrato:1077107792020599 CPF:892018093, Contrato:107710779212523 CPF:042236523, 
Contrato:10771077922576 CPF:885243373, Contrato:107710779301795 CPF:762383933, Contrato:107710779302075 CPF:313205033, Contrato:10771077107223 CPF:073244103, Contrato:107710779302353 CPF:015475193, 
Contrato:10771077930850 CPF:039975863, Contrato:107710779206371 CPF:055066643, Contrato:1077107780317 CPF:618766583, Contrato:1077107792011686 CPF:003101783, Contrato:1077107792016686 CPF:012141033, 
Contrato:107710779209953 CPF:033597883, Contrato:107710778053516 CPF:844196284, Contrato:107710778051101 CPF:022049863, Contrato:10771077811949 CPF:630613923, Contrato:1077107792019332 CPF:058682263, 
Contrato:107710779222029 CPF:017717033, Contrato:107710779211520 CPF:008689453, Contrato:10771077930193 CPF:153006514, Contrato:10771077546177 CPF:772689203, Contrato:1077107792015596 CPF:933332262, 
Contrato:1077107792013167 CPF:042850824, Contrato:1077107754851 CPF:034628723, Contrato:10771077546106 CPF:780079093, Contrato:1077107791027 CPF:023448753, Contrato:10771077546181 CPF:766280863, 
Contrato:107710779212094 CPF:023448753, Contrato:1077107792020657 CPF:033384203, Contrato:10771077541156 CPF:622758793, Contrato:10771077541551 CPF:995399183, Contrato:10771077541476 CPF:600091633, 
Contrato:10771077546170 CPF:828683793, Contrato:1077107010731 CPF:856486203, Contrato:10771077107334 CPF:044587163, Contrato:1077107780353 CPF:001521293, Contrato:107710778031384 CPF:842445933, 
Contrato:107710778031482 CPF:135281813, Contrato:10771077805473 CPF:325940973, Contrato:1077107780511716 CPF:714526053, Contrato:10771077806836 CPF:311508373, Contrato:107710778102753 CPF:344395268, 
Contrato:10771077911313 CPF:568223913, Contrato:10771077912668 CPF:014622884, Contrato:107710779203564 CPF:058581223, Contrato:107710779207202 CPF:024758903, Contrato:1077107792010562 CPF:042011343, 
Contrato:1077107792016433 CPF:819995423, Contrato:1077107792020517 CPF:022245833, Contrato:1077107792021057 CPF:015707503, Contrato:1077107792021078 CPF:056789663, Contrato:1077107793014 CPF:108702173, 
Contrato:107710779301525 CPF:026914353, Contrato:10771077931172 CPF:014621683, Contrato:107710779212897 CPF:047051373, Contrato:107710779222483 CPF:731988113, Contrato:1077107792014970 CPF:916057503, 
Contrato:10771077930121 CPF:129692998, Contrato:10771077931169 CPF:673220773, Contrato:107710779222884 CPF:600407523, Contrato:1077107792017849 CPF:039096573, Contrato:107710778051490 CPF:248785023, 
Contrato:107710779302782 CPF:044439733, Contrato:107710778057815 CPF:059400883, Contrato:107710778062657 CPF:033485633, Contrato:1077107710761 CPF:066331673, Contrato:1077107754125 CPF:545664793, 
Contrato:107710779212889 CPF:075258373, Contrato:1077107792019975 CPF:017227773, Contrato:107710778053305 CPF:014374743, Contrato:10771077930104 CPF:001667593, Contrato:107710779206015 CPF:071354923, 
Contrato:1077107792021050 CPF:020866133, Contrato:1077107754736 CPF:884665663, Contrato:1077107756319 CPF:712423093, Contrato:107710778102829 CPF:047645593, Contrato:107710778031529 CPF:033192123, 
Contrato:107710778102546 CPF:544190003, Contrato:107710778102827 CPF:829743653, Contrato:1077107792015897 CPF:072157433, Contrato:1077107792018502 CPF:658445483, Contrato:107710779211532 CPF:296321103, 
Contrato:107710779212438 CPF:172403793, Contrato:10771077930298 CPF:035623803, Contrato:107710779301511 CPF:082096799, Contrato:107710779301568 CPF:024276754, Contrato:107710779302149 CPF:064331194, 
Contrato:107710779302601 CPF:000822743, Contrato:10771077930768 CPF:055849153, Contrato:107710779212688 CPF:604099683, Contrato:107710778032400 CPF:015534913, Contrato:10771077930214 CPF:036903844, 
Contrato:107710779301298 CPF:169729453, Contrato:10771077107309 CPF:074495443, Contrato:1077107792017198 CPF:015341913, Contrato:10771077812137 CPF:270561394, Contrato:107710778121 CPF:619399783.
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                   Êpa!        Waleska Marrocos
Casal de sucesso

O amor está no ar. Os empresários Jucieuda 
Lira e Miguel Pinheiro, há 15 anos juntos, 
renovam seu amor e cumplicidade. Sempre 
com novos projetos, eles estão inaugurando 

uma loja de franquia no ramo de calçados em Crato. 
Desejamos sucesso ao casal!

Pamela Lowrany comemorou, com seu esposo 
Carlos Tavares, mais um ano de vida! São 37 anos 
de beleza e alegria! Parabéns!

Felicidade!
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

A sintonia de Ataina Ferreira e Leonio de 
Carvalho.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Pombinhos

Vixe!

O empresário João Almeida e sua esposa Regilania 
Almeida estão juntos há mais de 32 anos! Amor e 
cumplicidade regem a vida do casal.

FOTO:DIVULGAÇÃO

Cumplicidade

O dia dos namora-
dos é uma das gran-
des datas do comér-
cio e serviços. Os 
restaurantes e hotéis 
da região estavam 
com programação 
especial pra atender 
os apaixonados.

O Cariri Garden 
Shopping teve seu 
perfil no Instagram 

hackeado. Os falsários 
ofereceram sorteio de 

um Hb20. Para isso, 
as pessoas tinham que 
colocar seus dados em 

um link! É fraude!

Eita!

Conheça
nossos planosTodo doador 

de sangue na 
verdade doa 
o coração.
Doar sangue é um ato de amor 
que salva vidas. Seja um doador.

14 de junho
Dia Mundial do Doador de Sangue
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Icasa e Barbalha trocam de técnicos 
e aumentam expectativas  

Icasa e Barbalha 
estão de técni-
cos novos para 
a sequência da 

Série D do Brasileiro 
e da Série B Cearense. 
Com passagem recen-
te pelo Crato, Márcio 
Allan vai comandar a 
Raposa na competição 
estadual. Já o gaúcho 
Leandro Campos, de 
58 anos, comentou 
sobre os desafios em 
treinar o Verdão do 
Cariri.

“A equipe começou 
muito bem, mas, infe-
lizmente, nos últimos 

quatro jogos, ganhou 
somente dois pontos 
[de doze disputados], 
e outras equipes 
cresceram, o que con-
dicionou a saída do 
Icasa  do G4”, avalia 
Leandro.

Campos tem passa-
gens por clubes como 
Ceará, América de 
Natal e ABC. Foi neste 
último que ele con-
quistou o Brasileirão 
da Série C, em 2010. 
Restam seis jogos 
para o término dessa 
fase da competição. 
Atualmente, a equipe 
está na 5ª posição do 
grupo A3, com 11 
pontos.

Estamos assumindo a equipe 
com uma expectativa muito 
grande, mas sabendo do grau 
de dificuldade.

Leandro Campos
Novo treinador do Icasa

Restam seis jogos para o término dessa fase

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO:  GUILHERME RAMOS

Esporte Troca de técnicos nos times 
cria expectativa pelas torcidas

>>FUTEBOL

Verdão está tentando o retorno ao G4

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS FARTURA SA
CNPJ: 03.720.882/0010-49

Torna público que recebeu da Secretaria 
de Urbanismo e Meio Ambiente – SEUMA, 
a Licença Simplificada – LS, Nº 006/2022 – 
COORD. AMB - para Supermercado, localizada 
na Avenida Padre Cicero, 1349 – São Miguel, 
município de Crato-CE, Cep.: 63.122-445. 
Com validade de 01 ano. Foi determinado 
o cumprimento das exigências contidas nas 
Normas e Instruções de Licenciamento da 
SEUMA.

SET ATIVIDADES ESPORTIVAS EIRELI
CNPJ: 30.549.473/0001-03

Torna público que Requereu a Autarquia de 
Meio Ambiente de Juazeiro do Norte - AMA-
JU a regularização de Licença de Instalação 
para atividade de Condicionamento Físico na 
cidade de Juazeiro do Norte na Rua Dr. Mau-
ro Sampaio, N° 940. Bairro Lagoa Seca. Foi 
determinado o cumprimento das exigências 
contidas nas Normas e instruções de Licencia-
mento da AMAJU.

CORTEZ E LANDIM ADMINISTRAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS 
IMOBILIARIOS SPE LTDA 

CNPJ: 36.173.461/0001-03 
Torna público que Recebeu da Autarquia Municipal 
de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU, a 
Regularização da Licença de Instalação 115/2022 
– AMAJU/DILAM, para um Empreendimento Imobi-
liário – Desmembramento em Lotes, localizado no 
Bairro Betolândia, município de Juazeiro do Norte-
-CE. Com Validade de 3 anos. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas e 
Instruções de Licenciamento da AMAJU.

CORREIA PEQUENO IMÓVEIS LTDA
CNPJ N° 22.169.812/0001-06

Torna público que Recebeu da Autarquia do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha – AMAS-
BAR, a Regularização de Licença Ambiental de 
Instalação Nº 0404-05/2022, para o Empreen-
dimento Imobiliário denominado Loteamento Art 
Residence III – situado na Localidade de Parque 
Bulandeira de Cima, S/N, município de Barbalha-
-Ce. Com validade de 05 anos. Foi determinado o 
cumprimento das exigências contidas nas Normas 
e Instruções de Licenciamento da AMASBAR.
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Apito!     Victor Nogueira

A sequência positiva do Guarani 
de Juazeiro na Série B do Campeo-
nato Cearense chegou ao fim, com a 
derrota para o Horizonte. Mas o Leão 
pode mostrar, neste domingo, diante 
do Itapipoca, que essa partida foi ape-
nas um tropeço. Faltando três roda-
das para o fim da primeira fase, uma 
vitória aproxima - e muito - o time 
da classificação para a segunda fase. 
E o sonho do acesso está vivo para o 
Guaraju.

Pedra no caminho

As chances de classificação para o Cra-
to na Série D são praticamente nulas. Com 
apenas uma vitória em nove partidas, só 
um milagre para fazer o Azulão ir ao ma-
ta-mata. Por outro lado, a situação faz com 
que o Crato tenha tempo para iniciar o 
planejamento para 2023. Enquanto isso, o 
Crato vai cumprindo tabela no Brasileirão.

Tempo de recomeçar 
A briga para se livrar do rebaixamento no 
Cearense segue pegando fogo. Dois times 
caririenses estão envolvidos nessa disputa: 
Barbalha e Cariri. O primeiro é o lanterna. 
O segundo é o primeiro fora da zona. Com 
o fim da primeira fase se aproximando, 
somar mais três pontos é imprescindível 
para que os dois não caiam juntos.

Pontos valiososAbre o olho, Leão! 
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O Icasa voltou a vencer no Campeonato 
Brasileiro da Série D. E essa vitória pode 
representar uma virada de chave para a 
equipe na competição. Sob novo coman-

do técnico, e com o espírito renovado, o Icasa está 
novamente na briga por uma das quatro vagas do 
mata-mata. Esse fôlego que o Icasa conquistou pode 
ser crucial para os planos do time na competição. 
Mas, para isso, a consistência nas próximas partidas 
será fundamental. 

FOTO: AMORIM FOTÓGRAFO

Virada de chave do 
Verdão?

O Fortaleza segue com dificuldades para 
deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro 
Série A. Com as rodadas acontecendo, a 
distância para os adversários vai avançando 
e, consequentemente, a situação vai ficando 
cada vez mais complicada. O Leão precisa 
voltar a rugir. Caso contrário, a Série B é 
logo ali.

Icasa voltou a vencer na Série D após 4 rodadas


