Aliança PT-PDT

Candidatura de Cid
ao Abolição é opção
contra rompimento

A candidatura de Cid Gomes ao Abolição é uma alternativa contra o rompimento da aliança entre o PT e o PDT. Os partidos vivem impasse para indicar o candidato governista. A crise se aprofundou depois que Ciro quebrou acordo feito com Camilo
e Cid Gomes. Caso haja rompimento, Fernando Santana é um dos nomes do PT a entrar na disputa pelo Abolição. PÁGINAS 2 E 4
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Donizete Arruda

Fernando Santana é opção
do PT, em caso de rompimento

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O impasse na aliança PDT-PT só cresce para a irritação do senador Cid Gomes, que acreditava
estar tudo acertado com a reeleição da governadora Izolda Cela. Ciro Gomes rompeu o acordo
que tinha firmado com Camilo e Cid como testemunha, e lançou a candidatura de Roberto Cláudio a governador. O presidente nacional do PDT, Carlos Lupi, veio a Fortaleza na quarta passada, 15, e acabou de incendiar a união entre PDT e PT, cantando uma música do ex-governador
Garotinho, do Rio de Janeiro, para defender Roberto Cláudio: “o melhor prefeito vai virar governador”. O
refrão irritou profundamente ao PT, a Camilo e ao presidente da Assembleia, Evandro Leitão. Houve até
bate-boca de Lupi com Evandro Leitão. Hoje, o rompimento do PT com PDT é admitido. Hipótese que era
descartada até Ciro atropelar Camilo. O PT tem quatro candidatos, caso os FG não recuem de Roberto
Cláudio: José Guimarães, José Airton, Elmano Freitas e Fernando Santana. A escolha do candidato do PT
ao Abolição, com a briga com os FG, será de Lula e Camilo, ouvindo Guimarães.

Cid Gomes se mantém
silencioso no confronto

Glêdson sem candidato
ao Abolição e Planalto

Mesmo indignado com traição de Ciro ao
acordo firmado com ele, sempre com o testemunho de Cid Gomes, Camilo Santana tem
moderado o discurso de racha. Tem manifestado
o apoio à aliança embutidas as suas entrevistas.
Mesmo estando chateado com a rasteira que
Ciro tentou dar nele, Camilo e na governadora
Izolda Cela. Nesta segunda, 29, em Tauá, onde
recebeu título de cidadão, Camilo ressaltou a
importância da aliança PDT-PT não ser rompida, para o Ceará continuar no rumo certo do
crescimento e qualificação de sua população.
Mas, na dúvida, Camilo levou em sua comitiva
a Tauá, o deputado Fernando Santana, que cresce como alternativa dentro do PT para disputar
o Abolição, se não houver recuo dos FG em impor à candidatura de Roberto Cláudio. Fernando
Santana seria candidato abençoado pelo Cariri e
com densidade eleitoral no Ceará todo, por ser o
candidato de Lula.

Camilo Santana conhece Cid Gomes. Os dois permanecem amigos e se respeitado muito. Diferente de
Ciro, que não trata bem Camilo. Esse comportamento
tem irritado Camilo, porém não reage publicamente mostrando sua insatisfação. Faz tudo isso para
preservar a amizade dele com Cid Gomes. Camilo
tem conversado com Lula sobre a sucessão cearense.
Quem também conversou com Lula no último final
de semana foi Eunicio Oliveira. Disse ao presidenciável petista aceitar ser candidato a governador. Agora,
falta Camilo e o PT decidirem o que vão fazer. Uma
possibilidade para acabar com todos os atritos é Cid
Gomes aceitar ser o candidato do PDT ao Governo
do Ceará. Aí, Camilo apoia e trabalha para elegê-lo.
Cid não gosta de sofrer pressão, mas recuperado da
covid, precisa iniciar esta semana o diálogo com os
partidos da base governista, sob pena de sua implosão. Hoje, o único nome que unifica é Cid Gomes,
pois Ciro veta reeleição da governadora Izolda e o PT
veta Roberto Cláudio.

O prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson
Bezerra, surpreendeu ao declarar que não
decidiu ainda quais serão seus candidatos ao
governo do Estado e à presidência da República. A afirmação, feita no dia 15, na entrega do
título de cidadão juazeirense ao ex-governador
e pré-candidato ao Senado, Camilo Santana, foi
um balde de água fria na oposição liderada por
Capitão Wagner. Glêdson criticou indiretamente
o presidente Bolsonaro e o PT de Lula, ao dizer
que não vê no futuro, melhores dias para o Brasil
com essas duas opções de voto para Planalto.
Para a oposição, a situação piora ao ver que Glêdson já declarou voto em Camilo para o Senado,
Fernando Santana para estadual e tem conversado com Eunício Oliveira, Carlos Macedo e Rafael
Branco para federal. Para amenizar o impacto da
declaração, Glêdson disse que toda sua atenção
está voltada à gestão de Juazeiro. Ficar no muro
só fragilizará a administração Glêdson.

Arnon deixou barraqueiros
com nome sujo

DISSE ME
DISSE

O ex-prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, terá
muito trabalho para explicar aos barraqueiros porque
seus nomes foram parar na dívida ativa do Município. Ao
procurarem a administração municipal, na atual gestão do
prefeito Glêdson Bezerra, para requerer a gratuidade no
Juaforró, os trabalhadores descobriram que estavam com o
nome sujo. Arnon declarou a gratuidade nos eventos municipais, mas nunca formalizou o não pagamento. Depois,
teve que incluir os débitos na dívida sob pena de tirar do
bolso ou responder por improbidade. A inadimplência
impedia a adesão à gratuidade no Juaforró e para resolver
o problema dos barraqueiros, Glêdson teve que fazer um
Refis com 90% de desconto. O problema para Arnon é que
o caso será denunciado ao Ministério Público.

FOTO: REPRODUÇÃO YOUTUBE

Camilo modera
discurso de racha

Leitão questionado
sobre uso de Parque

O pré-candidato a deputado estadual Leitão Moura, sogro do
senador Cid Gomes, tem um problema pela frente. Ele deve ser
questionado pelo Ministério Público do Estado por uso indevido
do Parque de Exposição Pedro Felício Cavalcanti. Leitão realiza uma festa semanal, conhecida como Forró dos Velhos, nas
dependências do Parque, sem qualquer compensação ao Estado.
A liberação é dada pelo presidente da Associação dos Criadores
(Accoa), conhecido como Pedro, que gerencia o espaço e que foi
indicado por Leitão. Para piorar a situação, os promotores querem
saber porque é cobrado ingresso e há desconfiança de autopromoção eleitoral. Leitão tem mostrado tranquilidade sobre o assunto.
Diz que o projeto é social e o ingresso, simbólico, é apenas para
cobrir os custos. Esse atrito do MPCE com Leitao Moura está sendo visto por seu genro, Cid Gomes, como uma forma de atingi-lo.

E o pré-candidato Leitão Moura não sai de Fortaleza. São consecutivas reuniões com o senador Cid Gomes, seu genro e padrinho político.

No sábado, Mauro esteve com o ex-prefeito de Juazeiro, Manoel Salviano, que prometeu apoio e o levou a empresários do Cariri.

Cid tem colocado Leitão frente a frente com lideranças de todo o
Estado para fechar apoio. Cid está empenhado em eleger Leitão para a
Assembleia.

No Cariri, deputados ligados aos irmãos Cid e Ciro Gomes articulam
uma série de eventos com a presença de Roberto Cláudio, para o mês de
julho.

Quem esteve no Cariri no fim de semana foi o pré-candidato ao governo, Mauro Filho. Visitou empresários e lideranças políticas.

Desculpe a ignorância, senador Cid Gomes aceitará ser o tercius na
guerra interna do PDT?
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Pr. Jecer Goes

O tema é bastante ensinado nas Escrituras
e é vital para todas as pessoas, visto que todas
estão sob pecado e consequente condenação
eterna. Cristo veio proclamar as boas
novas que é a salvação a todos os homens
mediante o arrependimento de pecados.
“Ele dizia: — O tempo está cumprido e o
Reino de Deus está próximo; arrependamse e creiam no evangelho” (Mc 1.15). Todos
precisamos entender que, para a salvação,
se torna imprescindível o arrependimento.
Está escrito: “se não se arrependerem, todos
vocês também perecerão” (Lc 13.5). Assim,
entendemos que o arrependimento envolve
reconhecimento do pecado.
“Pois eu conheço as minhas transgressões e
o meu pecado está sempre diante de mim”
(Sl 51.3). Davi, cheio de culpa, declarou e
reconheceu seu estado espiritual. Da mesma
forma, cada pessoa deve reconhecer sua
vida de culpa e pecado diante de Deus. O
pecado o deixava profundamente triste, ele
declarava: “Enquanto calei os meus pecados,
envelheceram os meus ossos pelos meus
constantes gemidos todo o dia” (Sl 32.3).
E, por fim, ele tomou a decisão acertada.
Confessar e abandonar o pecado: “Confesseite o meu pecado e a minha iniquidade
não mais ocultei. Eu disse: “Confessarei
ao Senhor as minhas transgressões; e tu
perdoaste a iniquidade do meu pecado” (Sl
32.5). Arrependa-se hoje mesmo e volte-se
para Deus.
Deus abençoe!
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EDITORIAL

Juaforró volta ao calendário junino

J

uazeiro do Norte retomou o Juaforró, após
um hiato de mais de dez anos. Juntando organização, boa estrutura e entretenimento, o evento trouxe pertencimento,
entre os dias 15 e 19 de junho, ao valorizar as
tradições e artistas regionais, e reinserir o Município no calendário junino do Ceará.
A edição 2022 do Juaforró pode ser considerada um
sucesso. Mais de 100 mil pessoas passaram pelo
Parque de Eventos Padre Cícero durante os cinco
dias de festa. Tudo foi bem planejado, desde a disponibilização do espaço, capacitação dos vende-

dores para atendimento ao público em tempos de
covid-19 à caracterização junina, que arrancou elogios de cada visitante que foi ao Parque Padre Cícero.
Se voltarmos no tempo, lembraremos de algumas
polêmicas envoltas ao Juaforró. Em 2008, houve
condenação por fraude no processo licitatório para
realização do evento. Cinco anos depois, a festa foi
cancelada. Que essa mancha na história sirva de
ensinamento para que, de agora em diante, tudo
seja feito do modo correto. Do modo que o caririense
se orgulhe da festa que promove a cultura nordestina e incentiva manifestações artísticas regionais.

J. Bosco

ARTIGO
Sofia Lerche Vieira

Nada será
como antes
Em tempos de pós-pandemia, é visível o desejo
coletivo de virar a página. Há muito mais gente se
exercitando ao ar livre e nas academias. Restaurantes
voltam a estar repletos. Viagens retornam aos sonhos
de uns e à realidade de outros. Se do lado das camadas
mais abastadas da população, a poupança forçada resultante do período de reclusão levou a novos padrões
de consumo; na perspectiva do imenso contingente
dos que perderam suas fontes de renda, o mundo ficou
mais sombrio. Sem contar o luto da perda de milhares
de vidas.
A vida mudou. E, o alerta de Milton Nascimento em
“Nada será como antes” é mais que um verso na memória. Um dos elementos dos novos padrões de comportamento é a mudança de lugar e de uso das tecnologias
na sociedade e na economia. Uns, se tornaram mais
conectados e a comunicação online foi naturalizada

em seu cotidiano. Outros, foram silenciados pela exclusão
digital. Para estes, é complexa a sobrevivência nesses tempos em que a cultura impressa vai sendo vertiginosamente
engolida pelo imperativo da cultura digital.
Para grande número de pessoas, a vida em rede é fonte
de dificuldade e sofrimento, seja pela própria falta de acesso ou pela exigência de lidar com tecnologias sobre as quais
não têm domínio. O não saber invisibiliza as pessoas. Nesse
contexto, o capital vai encontrando novos nichos e formas
de expressão. A substituição da mão de obra humana pelas
máquinas é uma dessas manifestações. Outra, está na
economia de recursos quando os próprios usuários passam
a realizar serviços que antes não eram seus.
Nesse contexto de mudanças, a experiência da fruição
de determinadas coisas, parece ir aos poucos se esvaindo.
Veja-se, por exemplo, a ausência de cardápios impressos
em restaurantes. O QR Code em placas sobre as mesas
parece guardar um sentido oculto de exclusão do acesso
dos que não dominam os códigos digitais. Com razão,
dizem os mais velhos: “só de pensar que, em lugar do
velho e bom cardápio de papel, tenho que acessar esse tal
de QR Code, perco até a graça de ir a um restaurante!”. É
verdade. Nada será como antes. Nem hoje, nem amanhã.
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>>ALIANÇA PT-PDT
Camilo defende manutenção de aliança
em meio a disputas internas

Continua o impasse entre PT e PDT pela indicação ao Governo

Candidatura de Cid é alternativa
para manter aliança
FOTO: REPRODUÇAO FACEBOOK

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

consenso
para a
definição
do nome
da base governista na
disputa pelo Abolição,
nas eleições deste ano,
cedeu espaço para
disputas internas e declarações que podem
resultar no rompimento da aliança entre PT
e PDT. Membros do
PT já se manifestaram
favoráveis a uma candidatura própria, caso
o PDT mantenha a
preferência pelo nome
do ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio. José Guimarães,
José Airton, Elmano
Freitas e Fernando
Santana são quatro alternativas do PT para
entrar na disputa pelo
Abolição.
Por outro lado, o
nome do senador Cid
Gomes é a alternativa para que não haja
rompimento entre
os dois partidos da
base governista. A
crise entre as siglas se
acentua, já que a preferência de lideranças
do PDT por Roberto
Cláudio, em detrimento de Izolda Cela,
incomoda o PT, pois
havia um acordo entre
Ciro, Camilo e o senador Cid Gomes para a
indicação consensual
da governadora. O
acordo, no entanto, foi
desfeito por Ciro, com
a chancela do presidente Carlos Lupi, que
esteve em Fortaleza

Fernando Santana é uma das alternativas do PT para o Abolição, em caso de rompimento

na semana passada
e lançou mais ‘lenha
na fogueira’, ao manifestar apoio a Roberto
Cláudio.
Em caso de rompimento, Fernando
Santana cresce como
opção do PT rumo ao
Governo do Estado.
Seria uma candidatura
fortalecida no Cariri,
com peso eleitoral em
todo o Estado. Desvencilhando-se das
disputas internas e
públicas entre os dois
partidos, Camilo Santana voltou a defender
o diálogo e a manutenção da aliança. “O
projeto que está em
curso no Ceará está

O projeto que
está em curso no
Ceará está acima
de qualquer
projeto pessoal,
individual, de
qualquer um.
CAMILO SANTANA
Pré-candidato ao Senado

acima de qualquer
projeto pessoal, individual, de qualquer
um. O projeto precisa
corrigir alguns pontos,
melhorar onde precisa
ser melhorado, mas
nunca andar para trás.
Continuo defendendo
a importância de que
precisamos ter muita responsabilidade,
muita serenidade para
que possamos manter
esse arco de aliança
pelo bem do Ceará e
da população cearense”, concluiu Camilo.
Em visita a Tauá,
para receber título de
cidadão, o ex-governador foi questionado se
havia mais ‘incendiá-

rios ou bombeiros’ na
crise entre PT e PDT.
“Meu estilo sempre foi
de diálogo. De construção. Acho que isso
é importante e não
tenho dúvida de que a
serenidade e a responsabilidade vão manter
essa aliança unida
pelo bem do Ceará”,
respondeu.
INCÔMODO. O
apoio público de Ciro
e Carlos Lupi a Roberto Cláudio incomodou
o presidente da Assembleia legislativa do
Ceará, Evandro Leitão.
“Não entrarei nesse
jogo de desagregação
que querem plantar no
PDT do Ceará. Nos-

so projeto aqui não
permite isso”, disse
Evandro sobre a fala
de Lupi, que rebateu:
“Independente de ser
o presidente nacional
do PDT, vivemos em
uma democracia e
tenho direito de manifestar minha opinião”.
Na quinta-feira (16),
o PDT organizou um
evento para demonstrar a união entre a
cúpula da sigla. O
encontro, no entanto, mostrou sinais de
divergências entre as
lideranças.
Enquanto a aliança
é feita de impasses e
disputas, se afunila
o prazo para que os
partidos políticos
indiquem seus candidatos à disputa pelo
Governo do Ceará. No
dia 20 de julho, terá
início o período para a
realização de convenções partidárias, com
duração de 16 dias.
A data final para os
registros de candidaturas se encerra em 15
de agosto e a campanha já pode começar
no dia seguinte. Até
lá, portanto, PT e PDT
precisam resolver as
pendências, de modo
a definir se continuam marchando juntos
ou se a aliança será
rompida.

>>acesse
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Madson Vagner
Nepotismo em Aurora
desafia Ministério Público

Governadora assiste a cobranças
e críticas em Barro

O prefeito de Aurora, Marcone Tavares, mandou
recado ao Ministério Público do Estado: não aceitará
orientações dos promotores. A desobediência se estende desde o dia 27 de abril, quando o promotor Geraldo
Nunes determinou um prazo de 48 horas para a exoneração de seis servidores comissionados, com parentesco
com o prefeito, secretários e vereadores. Receberam a
orientação o prefeito Marcone, as secretarias de Desenvolvimento Social, Educação e Agricultura,além da Câmara de Vereadores. O promotor identificou o chamado
nepotismo cruzado. Mesmo havendo notificação ao juiz
da Comarca local, Marcone não se intimidou e manteve
os cargos. Preferiu a briga na Justiça.

O

momento festivo em Barro, no dia 14, com a presença da governadora Izolda Cela (PDT)
e do deputado estadual Aldic Mota (MDB), acabou marcado por cobranças e críticas.
Mesmo recebendo obras de urbanização e uma Areninha, o prefeito George Feitosa focou seu discurso no pedido de ajuda para as áreas da saúde, educação e segurança. No
evento, a governadora assinou ordem de serviço para a construção de uma delegacia. A avaliação é
que o assunto poderia ter sido tratado fora do palanque. George não parou. Lembrou o “acidente”
que destruiu ônibus escolares e os muitos problemas enfrentados por sua gestão. “Se estivéssemos
construindo uma cidade do zero, seria mais fácil”. Sem opção, Izolda e Aldic prometeram atenção às
demandas. Quanto aos ataques, a oposição promete revidar no tempo certo. Estão esperando vencer
o período de um ano de gestão para ver os resultados. A tensão política no Município deve aumentar.

ENQUANTO ISSO

Salitre desafia MP e
anuncia festa gigante

Coligação tem multa
reduzida pelo TRE

As constantes investigações do Ministério
Público, sobre festas milionárias nos municípios, parece longe de intimidar os gestores
públicos. O prefeito de Salitre, Dodó de Neoclides, desafiou a Justiça e confirmou a festa
de 34 anos de emancipação do Município com
atrações nacionais. Salitre está entre os mais
pobres do Ceará e sob decreto de calamidade.
Mesmo assim, anunciou seis dias de festa,
entre 25 e 30 de junho, com as bandas Magníficos, Mastruz com Leite e Forró Real, além da
dupla César Menotti e Fabiano. Até agora, não
foram divulgados os valores das atrações, nem
a origem dos recursos. A oposição promete
pedir intervenção do MP.

Em Milagres, ainda repercute uma denúncia
de aglomeração durante a pandemia, na campanha 2020, julgada procedente em primeira
instância e com multa de R$ 120 mil, e que
foi reduzida pelo Tribunal Regional Eleitoral
para R$ 60 mil. O resultado, que cabe recurso,
foi comemorado pela dupla Cícero Figueiredo
(prefeito) e Derson (vice), eleita na coligação
Avança Milagres, foco da denúncia. E a comemoração aumentou com a avaliação do relator,
juiz Raimundo Deusdeth, que disse sobre as
provas: “não foram capazes de comprovar a
efetiva participação deles (Figueiredo e Derson) no evento”. Restou a oposição, autora da
denúncia, lamentar a decisão.

Camilo recebe título de
cidadania em Juazeiro
Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: REPRODUÇÃO

Em meio às tensões
entre PT e PDT sobre a
escolha do nome que representará a base aliada
na disputa ao Abolição,
o ex-governador Camilo
Santana (PT) disse que o
indicado será aquele que
conseguir unir a base.
Lembrou, inclusive, que
a escolha do seu nome
em 2014 foi por esse
critério.
Camilo esteve em

Uma pessoa
extraordinária, a
primeira mulher
governadora
deste Estado
[sobre Izolda
Cela].
CAMILO SANTANA
Pré-candidato ao Senado

O pré-candidato a estadual, Lucas Brasil, tem
aberto espaços importantes na política de Caririaçu.
Lucas e sua equipe articulam com vários suplentes de
vereador que tiveram votações expressivas.
Lucas tem investido na base do ex-prefeito João
Marcos, mas não entrou em Caririaçu a força. Tem o
aval do ex-prefeito, que vota na reeleição do deputado
estadual Fernando Santana.
No mesmo ritmo de articulação política, Fernando
Santana aproveitou o feriado do dia 16 para visitar
aliados em Abaiara. O deputado conversou com populares, acompanhado do ex-prefeito Chico Sampaio.
A visita foi acompanhada também pelo vice-prefeito
Ângelo, secretários e o presidente municipal do PT, Raul.
Fernando reafirmou compromissos e recebeu garantia de
apoio na eleição deste ano. Consolidou posição.
Juazeiro, no dia 15,
para receber Título de
Cidadão e Medalha do
Mérito Legislativo, concedidos pela Câmara. O
ex-governador defendeu
a aliança PDT-PT. “Eu
defendo a importância
de que o projeto no
Ceará precisa ser preservado, independente
de vaidades ou projetos
pessoais”, disse.
O petista voltou a
destacar a atuação da
governadora Izolda Cela.
“Uma pessoa extraordinária, a primeira mulher
governadora deste Estado. Uma professora que
foi a responsável por
liderar esse processo do
avanço da educação no
Estado”.

>>acesse
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>> CENSO
IBGE encontra dificuldade em
firmar parcerias com gestores

Para realização do Censo, IBGE apela por parcerias com prefeitos

IBGE cita dificuldade de parcerias
com prefeitos do Cariri
FOTO: - TÂNIA RÊGO AGÊNCIA BRASIL

Alguns prefeitos alegam que o IBGE possui recursos para realização do Censo

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

Instituto
Brasileiro
de Geografia e
Estatística (IBGE) encontra dificuldades em
estabelecer parcerias
com prefeituras para
a realização do Censo.
O levantamento será
feito em agosto, depois
de ser adiado por dois
anos, em função da
pandemia e sob alegação de falta de recursos
por parte do Governo
Federal. A parceria
com as prefeituras
consiste na cessão de
equipamentos e instalações do Município,

Os gestores
precisam nos
ajudar para
fazermos uma
cobertura total
do município.
JOANA BALBINO
IBGE Juazeiro do Norte

tais como escolas,
quadras esportivas e
suporte.
Segundo Joana
Balbino, coordenadora no Cariri, alguns
prefeitos alegam que
o IBGE tem recursos
suficientes. “Não temos
condições de montar
cada posto”, rebate. Ela
apresenta uma série de
benefícios do recenseamento, a exemplo de
recursos que dependem do quantitativo
populacional, como
o Fundo de Participação dos Municípios
(FPM), cujo repasse
mensal pode ser maior
ou menor de acordo
com a população. “Os
gestores precisam nos
ajudar para fazermos

uma cobertura total.
Quando chegar a
reformulação do FPM,
que eles forem fazer
novas contas, vai ter
município que vai
perder”, explica.

>>acesse

Darlan volta a
questionar gestão
de Bilinha
Desde que reassumiu
a presidência da Câmara
de Juazeiro do Norte,
Darlan Lobo (PTB) tem
criticado a gestão de
William Bazílio (Bilinha-PMN), que esteve
à frente do Legislativo
entre novembro e maio,
interinamente, enquanto
Darlan e o vice-presidente, Capitão Vieira Neto
(PTB), estavam afastados
por decisão judicial. Na
semana passada, Vieira
Neto se disse desconfortável em votar um
projeto, por não ter tido
acesso ao conteúdo antecipadamente. “O projeto
foi lido e eu não sei nem
qual é o artigo. É para a
gente acompanhar, para
que possamos nos inteirar”, explicou.
Logo após, Darlan
contestou a condução de
outras matérias enquanto
esteve ausente. “Foram
tramitados diversos
projetos nessa Casa,
todos irregulares. Há
vários projetos sem estar
no email dos vereadores,
descumprindo uma resolução”. Autor de uma
das propostas da semana
passada, Adauto Araújo
(PTB) rebateu Darlan:
“Se o senhor puxar,
em vários anos, vai ter
um monte de projetos
que não foram para os
e-mails [dos vereadores]”, pontuou.

O projeto foi
lido e eu não
sei nem qual
é o artigo. É
para a gente
acompanhar,
para que
possamos nos
inteirar.
CAPITÃO VIEIRA
NETO
Vice-presidente

>>acesse
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Metropolitana

>> QUARTA ONDA
Barbalha
e Penaforte entre as cidades com
maior incidência de casos

Momento pede cautela, mas o índice de internações não é considerado alto

FOTO: TATIANA FORTES

Barbalha registrou crescimento de 300% na incidência de casos de covid entre 15 de maio a 15 de junho

Incidência de covid cresce mais
de 300% em duas cidades
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

B

arbalha e
Penaforte
integram
lista de 10
municípios com as
maiores incidências
de casos de covid-19
entre 1º e 15 de junho
de 2022. O cálculo
considera a quantidade proporcional de
casos para cada 100
mil habitantes. Barbalha ocupa a quarta
colocação, com um
aumento de 387%, ao
saltar de uma taxa de

A pandemia não
acabou. Ainda é
uma realidade.
Precisamos
sempre ter
prudência.
IZOLDA CELA
Governadora do Ceará

26 para 130 casos por
100 mil habitantes e
ao serem comparados
os períodos entre os
últimos 15 dias de
maio e a primeira
quinzena de junho.
Nas três primeiras
posições estão Guaramiranga, Quixeré e
Santa Quitéria.
De acordo com a
secretária de Saúde
de Barbalha, Sheila
Martins, o momento
pede cautela, mas
não há pacientes em
estado grave no Município. “Nós estamos
numa situação de aumento de casos, mas

sem uma gravidade
que precise de internamento ou de UTI”,
e reforça as medidas
de proteção: “o mais
importante, agora, é a
proteção, com o uso
da máscara, lavagem
e limpeza das mãos.
Isso são medidas eficazes”, explica.
O crescimento percentual da incidência em Penaforte foi
ainda maior: 601%,
passando a incidência
de 11 para 77 casos
durante as quatro
semanas analisadas.
Consultados na sexta-feira (17), os dados

estão disponíveis na
plataforma IntegraSUS. O aumento na
contaminação por
covid levou o Governo do Estado do
Ceará a recomendar
o uso de máscaras
em locais fechados, como escolas e
universidades, e em
espaços com aglomeração. “A pandemia
não acabou. Ainda
é uma realidade.
Precisamos sempre
ter prudência”, ponderou a governadora
Izolda Cela.

>>acesse
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Grande Cariri
GiroK Ronuery Rodrigues
Fórum discute gestão dos
resíduos sólidos em Salitre

FOTO: VISTA AÉREA DE SALITRE/REPRODUÇÃO

A Secretaria de Cultura de Altaneira vai abrir inscrições para a
escolinha da Banda Cabaçal Mestre
João Zuba. Podem se inscrever
crianças e adolescentes interessados em aprender a arte da banda
cabaçal. A iniciativa tem o objetivo de resgatar a cultura local.

S

alitre promoveu um fórum com o objetivo de cobrar
celeridade na gestão dos resíduos sólidos. Entre as cobranças estão a construção de uma central de compostagem e a realização de ações educativas acerca da coleta
seletiva. Participaram da atividade a superintende do Consórcio
Público de Manejo de Resíduos Sólidos da Região do Cariri Oeste, Regiane Oliveira, vereadores e entidades da sociedade civil.
A iniciativa foi da Câmara Municipal, através de solicitação do
vereador Silvio Pinto (PT).

Banda Cabaçal

Fórum cobra ações educativas sobre coleta seletiva

Campos Sales

CE recuperada

Manifestação

Depois do Ministério Público abrir investigação sobre a contratações de artistas
para participarem do Campfest (festa do
município de Campos Sales), a Prefeitura
afirma que está elaborando os esclarecimentos necessários para enviar o MPCE.

As obras de revitalização da CE-152, que liga a
sede de Mauriti ao distrito de Palestina do Cariri,
estão em andamento. A via também interliga o novo
trecho da CE-397, que diminui a distância entre o
distrito e Brejo Santo, favorecendo o tráfego e desenvolvimento da região.

A Cavalgada do Sítio São Jorge, em Milagres, já
se tornou tradicional. O evento reúne centenas de
cavalheiros e amazonas para relembrar a morte do
Vaqueiro José Renato da Silva, que morreu há 16 anos,
após cair em um buraco junto com seu cavalo, naquela
localidade.

Unidades
habitacionais
O Programa Casa
Verde Amarela deverá
chegar à Potengi, município com população
estimada em 11.165
habitantes. Recentemente, Prefeitura, gerência
da Caixa Econômica,
Gerência Executiva
de Habitação, Defesa
Civil e lideranças locais
discutiram o assunto.
O encontro debateu a

FOTO:EDUARDO MATOS

Agricultura familiar
em Aurora
viabilidade técnica
e financeira para a
cidade receber os
empreendimentos e,
assim, combater o déficit habitacional. Esta
é primeira vez que a
instituição financeira
prestou suporte ao
Município sobre o
programa.

A comercialização
de produtos da agricultura familiar está
crescendo no Cariri. A
venda é feita por Associações de Moradores e estimulada por
sindicatos ligados aos
trabalhadores rurais,
ONG´s e prefeituras.
O município de Aurora pretende implantar
a Feira da Agricultura

Familiar, com o objetivo de impulsionar a
economia local e contribuir com a geração
de renda das famílias
envolvidas. Para isso,
a Secretaria Municipal de Agricultura
deverá dialogar com
os parceiros para
fomentar a atividade
econômica.

Associações estimulam agricultura familiar
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Dia a Dia

>> SAÚDE
Alterações na oferta de tratamento
de saúde comprometem tratamentos

Decisão sobre mudanças na cobertura dos planos de saúde recebe críticas
FOTO: AGÊNCIA BRASIL

de saúde, quando não tem
nenhuma prova que estes
estão em falência ou não
estão suportando a carga
de gastos”, afirma, ao
lembrar que “não só pessoas com autismo serão
prejudicadas, mas todas
aquelas que necessitarem
de atendimento que esteja
fora do rol taxativo”.

Mudanças em planos de
saúde são alvos de críticas
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

E

m recente
decisão do
Superior
Tribunal de
Justiça (STJ), foram
anunciadas mudanças
na obrigatoriedade na
oferta de tratamentos
pelos planos de saúde.
Apenas tratamentos
que estão na lista da
Agência Nacional de
Saúde Suplementar
(ANS) deverão ser
cobertos pelas operado-

ras. Entidades e órgãos
de todo o país afirmam
que a decisão é uma
ameaça à manutenção
de vários tratamentos.
Frank Lane, vice-presidente da Associação
dos Pais, Amigos e Profissionais dos Autistas
do Cariri (Ama Cariri),
avalia as mudanças, que
incluem também reajustes, como injustas, já
que não condizem com
o reajuste salarial. “Nós,
as famílias que fazem
parte da Ama Cariri,
recebemos essa notícia
com muita revolta”, afir-

A decisão do STJ
renega toda essa
luta e defende
o capitalismo, a
estabilidade dos
planos de saúde.
Frank Lane
Vice-presidente da Ama
Cariri

>>acesse

Pacientes temem prejuízos com decisão

ma. Ele explica que, com
a mudança do rol exemplificativo para o taxativo, os planos oferecem
somente aquilo, e nada
além do que não seja
judicialmente definido.
Como cita Frank, a

decisão vai na contramão da luta social e das
batalhas das famílias que
lutam pelo tratamento
adequado. “A decisão do
STJ renega toda essa luta
e defende o capitalismo,
a estabilidade dos planos

jornaldocariri.
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Coluna do Ben
Benones Lessa

Made in Brazil

No fim de semana, Acácia Vasques
usou o Instagram para denunciar ter
sido vítima de agressão física por parte
do seu companheiro. Em uma série de
stories, em que apareceu com o rosto
machucado, a influenciadora contou aos
seguidores detalhes da situação. Mas
não se limitou ao desabafo, também tomou as medidas legais contra o agressor.
As mulheres caririenses estão de olho no
caso e esperam que a justiça seja feita!

085 – 021
Carri Costa e Solange Teixeira aproveitaram o sábado em solo carioca para
prestigiar Gregório Duvivier. O casal
cearense pôde ser visto na plateia do
espetáculo “Sísifo”, que está em cartaz no Teatro João Caetano. O motivo
da temporada no Rio de Janeiro são as
gravações dos novos episódios da série
“Cine Holliúdy”. Na trama, prevista para
estrear em agosto na Globo, eles dão
vida a Lindoso e Belinha.

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

É preciso estar atento!

Os shows voltaram com tudo, mas não
é só por aqui que os artistas brasileiros
estão brilhando. Nesta semana, vários
deles estão na Europa com agenda bem
extensa. Exemplo disso é Marisa Monte,
que embarcou com 11 datas marcadas.
Anitta também está por lá e inicia, nesta
terça (21), uma série de shows no continente. Tem, ainda, Johnny Hooker. O
pernambucano está se apresentando em
vários países europeus.

S

e, por um momento, pensamos que estávamos livres da covid-19, o aumento dos casos nas últimas
semanas acendeu um alerta. Na televisão brasileira, há emissoras que entenderam o recado e outras
que estão deixando a desejar no quesito “cuidado com o próximo”. A TV Globo, por exemplo, voltou a aumentar as exigências relacionadas à prevenção contra a doença. Enquanto
isso, o SBT tem lutado pelo direito de ser imprudente. Recentemente, o canal de Silvio Santos interrompeu a testagem dos atores e demais profissionais da novela “Poliana
Moça”. A medida, como era de se esperar, gerou revolta nos
bastidores. Será que vale a pena essa economia?

Coleguinhas?
FOTO: DIVULGAÇÃO SBT

Disque 180

Como comentamos na semana passada, a relação das coleguinhas está
turbulenta. E se havia dúvidas disso,
Simaria tratou de deixar claro. Após a
cantora anunciar o afastamento dos palcos, surgiu outro elemento na história:
a batalha judicial que ela trava contra o
ex-marido. Esse fator, somado à intensa agenda de shows e ao trabalho de
gerenciamento da carreira, teria levado a
artista ao limite.

Pé na estrada!

Made in Cariri
Quem deu uma passadinha no São
João de Maracanaú, entre os dias 03 e
19 de junho, pôde sentir um pouco da
energia caririense. Realizado na Região
Metropolitana de Fortaleza, o evento
homenageou personalidades como
Espedito Seleiro, Padre Cícero e Menina
Benigna. Em 2022, a tradicional festa
junina completa 17 anos, sendo reconhecida como um dos maiores eventos
do gênero do país.

FOTO: FRANCISCO PRONER

Chico Buarque, do alto dos
seus 78 anos, completados no
último domingo (19), sairá em
turnê em breve. O veterano percorrerá o país com o show “Que
tal um samba?”. Os fãs caririenses que quiserem conferir terão
que enfrentar a estrada. As apresentações em Fortaleza e João
Pessoa podem ser uma opção.
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Cultura
Festival de Quadrilhas

MÚSICA E TRADIÇÃO:
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

U

m dos momentos mais
aguardados
das festas
juninas já dá o ar da graça:
os festivais de quadrilha.
Os eventos reúnem grupos de quadrilheiros em
apresentações regadas a
música, animação e muita
energia. Em Juazeiro do
Norte, para esta semana, a
programação inclui Festival no Ginásio Poliesportivo e mostras na Alameda,
próximo à Praça Padre
Cícero, e na zona rural do
Município.
“O Festival de Quadrilhas em Juazeiro do Norte
é um movimento que
ocorre há bastante tempo,
que não foi interrompido”,
comenta Vandinho Pereira,
secretário de Cultura do
Município. “As quadrilhas
FOTOS: RODRIGO ROCHA

A gente
acompanha
os ensaios,
os cortejos
e percebe
a alegria
estampada na
cara de cada
quadrilheiro.
VANDINHO PEREIRA
Secretário de Cultura
de Juazeiro do Norte

estão preparadas. A gente
acompanha os ensaios, os
cortejos e percebe a alegria
estampada na cara de cada
quadrilheiro”, pontua.
No Ginásio Poliesportivo,
18 quadrilhas competirão
entre os dias 23 e 26 de
junho. A premiação contemplará 1º, 2º e 3º lugar de
quadrilhas adultas e infantis. Além disso, os pontos
acumulados servirão para
as etapas dos festivais do
estado do Ceará, que serão
contabilizados através de
jurados federados. Além
disso, entre os dias 28 e 29
ocorrerá uma mostra, na
zona rural e, entre os dias
20, 21 e 22 haverá apresentações de quadrilhas na
Alameda.
“O Festival de Quadrilhas
será muito lindo. Muitas
cores, muitas coreografias.
Vale a pena participar!”,
afirma o secretário, ao
lembrar que o evento é

gratuito. Ele sugere que
as pessoas levem 1kg de
alimento para ser destinado
ao banco de alimentos, que
atende a mais 20 instituições e oferece 850 refeições
diárias para a comunidade
em vulnerabilidade social.
“Juazeiro do Norte, a partir
dessa retomada do Juaforró,
vai reassumir seu protagonismo nos festejos juninos
do Nordeste”, finaliza.

>>acesse
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Waleska Marrocos

FOTO:DIVULGAÇÃO

Eita!

Feirão de Viagens

O

Cariri sediou o 1º Mega Feirão de Viagens
da Associação Brasileira de Agências de
Viagens (ABAV-CE). Na foto, o presidente da
organização, Murilo Santa Cruz, com Márcia
Pinheiro, Wilson Soares, Verônica Patrício, Helena Oliveira,
Renilo Rayan e Renato Willians.

De repente 30

Em clima junino, Rayane Matias comemorou sua
nova idade ao lado do esposo Deoclécio Pereira e
dos filhos Alice e Rafael. E tome forró!

Com a alta de
covid e a chegada
das festas no Cariri, todo cuidado é
pouco para evitar
a doença. Vacina e
máscaras são itens
que salvam.

Natal

Flagra
FOTO: DIVULGAÇÃO

O JuáForró voltou
a ser realizado em
Juazeiro. Elogios
não faltaram para
o evento. Shows
e muita cultura
nordestina deram
o tom da festa!

Vixe!

FOTO: DIVULGAÇÃO

O empresário Ricardo Quental e a querida Meire
Quental foram flagrados em passeio pelo Cariri
Garden Shopping. Maravilhosos!

FOTO: DIVULGAÇÃO

A psicóloga Suely Ribeiro e corretor Giovanni Matos aproveitaram as belas praias de Natal (RN), ao lado
da filha Giovanna.
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Esporte

>>TORNEIO
Final acontece nesta terça-feira
no aniversário da cidade

Categoria master é a novidade da edição deste ano

Crato realiza grande final da Copa
21 de Junho
FOTO: MOISÉS SARAIVA

finalistas do feminino
são de Juazeiro: Juassal e Magnus decidirão a grande final. Na
competição masculina aberta [modalidade
onde não há limite
de idade], o Terrão
e Auto Escola Cariri
serão os finalistas.
Segundo o secretário de Esporte do
Município, Henrily
Renner, a expectativa
para o próximo ano
é ampliar as modalidades de esporte,
para vôlei, dominó e
futebol de campo.

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

C

rato realiza
a grande
final da
“Copa 21
de Junho” de Futsal,
na data em que a
cidade completa 258
anos de emancipação
política. O torneio
reuniu competidores
nas categorias feminina, masculina e
master, novidade da
edição deste ano.
Ao todo foram mais
de 100 jogos de maio
até agora. De acordo
com o árbitro Moisés
Saraiva, as equipes

Competição reuniu equipes masculinas e femininas

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:1077107792010870 CPF:785379753,
Contrato:1077107792018127 CPF:004160393,
Contrato:10771077912244 CPF:017873263,
Contrato:107710779212922 CPF:079512653,
Contrato:107710779301554 CPF:054406053,
Contrato:107710779101246 CPF:041857483,
Contrato:107710779302180 CPF:034436043,
Contrato:107710778056727 CPF:122901588,
Contrato:107710778051921 CPF:387901223,
Contrato:107710778056985 CPF:823019303,
Contrato:107710778102337 CPF:070025413,
Contrato:1077107792011059 CPF:059464273,
Contrato:1077107792018135 CPF:055636083,
Contrato:1077107792019372 CPF:013736813,
Contrato:1077107792020301 CPF:096986314,
Contrato:107710779211175 CPF:053962103,
Contrato:107710779211858 CPF:062159883,
Contrato:10771077922542 CPF:021040493,
Contrato:107710779222852 CPF:782874722,
Contrato:10771077930391 CPF:112621893,
Contrato:107710779301098 CPF:051633043,
Contrato:107710779301588 CPF:545999893,
Contrato:107710779301741 CPF:540578923,
Contrato:107710779302717 CPF:831664911,
Contrato:107710779222798 CPF:088893704,
Contrato:107710778102632 CPF:055275923,
Contrato:1077107792019538 CPF:068689983,
Contrato:107710778063347 CPF:015341913,
Contrato:1077107792012457, CPF:043676053,
Contrato:107710778056413 CPF:326248593,
Contrato:10771077905498 CPF:519699803,
Contrato:107710779121041 CPF:514278343.

n SEGURANÇA ELETRÔNICA
n PORTARIA

n ZELADORIA
n TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Travessa Sulino Duda, 59 - Bairro Santa Teresa - Juazeiro do Norte - CE

Peça já seu orçamento sem compromisso

ANA CAROLINA DERMATOLOGIA LTDA
CNPJ: 42.310.339/0001-34
Torna público que requereu à Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro
do Norte - AMAJU a Regularização de Licença de Instalação e Operação para Atividade médica ambulatorial restrita a consultas; Atividades
de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências; Atividades de atendimento em pronto-socorro e
unidades hospitalares para atendimento a urgências; Atividade médica
ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos;
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames
complementares; Atividades de atenção ambulatorial não especificadas
anteriormente na cidade de Juazeiro do Norte na Av. Padre Cicero 2019,
andar 01, Salesianos. Foi determinado o cumprimento das exigências
contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

CLINICA VETERINARIA HARMONYVET LTDA
CNPJ: 39.886.671/0001-37
Torna público que Requereu à Autarquia de
Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a
Regularização de LO para: Atividades veterinárias,
na Cidade de Juazeiro do Norte – CE na Rua Doutor
Mario Malzoni, Nº 919 Sala A, Lagoa Seca. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas
nas Normas e Instruções de Licenciamento da
AMAJU.

Para o próximo ano, já está no
projeto um grande campeonato
de vôlei, dominó e futebol de
campo.
Henrily Renner
Secretário de Esporte de Crato

Jornal do Cariri
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Victor Nogueira

A montanha russa
do Guaraju
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Não é só na aparência que o técnico
do Icasa, Leandro Campos, parece
com Luiz Felipe Scolari, técnico do
Athletico-PR. Na atual temporada, os
dois assumiram trabalhos em andamento e conseguiram uma rápida recuperação de seus clubes. No entanto,
o trabalho de Leandro Campos precisa
ser mais certeiro do que seu conterrâneo. Faltam quatro rodadas para
definir o rumo do time na Série D do
Brasileiro.

A

campanha do Guarani na Série B do Cearense é igual a uma montanha russa,
com altos e baixos. Iniciou a competição
acumulando maus resultados e deu a
entender que brigaria contra o rebaixamento. Porém,
se recuperou e chegou a liderar. Nas duas últimas
rodadas, sofreu duas derrotas e está de volta a briga
contra o rebaixamento. Agora, faltam duas rodadas
para sabermos se essa montanha russa vai terminar
no alto ou em baixo.

Duas derrotas foram suficientes para mudar a situação do Guarani no Cearense

Acréscimos do Cearense
Não tem mais tempo para erro. Faltam duas
rodadas para o Cariri tentar sair da zona do
rebaixamento da Série B do Campeonato Cearense. O time começou bem a competição,
mas caiu e, desde então, não conseguiu se
recuperar. Mas agora, precisa de uma rápida
recuperação para não voltar para a terceira
divisão.
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Ligação Juazeiro-Curitiba

Desce e sobe

Brinquedo sem emoção

O jogo virou. Bastaram duas vitórias
consecutivas para o Barbalha mudar
completamente o rumo na Série B do
Campeonato Cearense. De virtual rebaixado, a raposa agora pleiteia uma vaga
na próxima fase da competição. Porém,
faltando duas rodadas para o fim, só o
futuro irá dizer qual será o destino do
Barbalha no estadual.

Os clubes do Cariri têm vivido uma
montanha russa de emoções. Icasa e
Barbalha estavam mal e agora estão bem.
O Guarani estava bem e agora está mal.
Entre os principais clubes da região, só o
Crato não teve um bom momento. Último
colocado no estadual, também ocupa a
mesma posição no brasileiro. Um brinquedo sem emoção.

24h
População de Dom Quintino

FOTOS: EDNARDO ALVES TVM

das 18h da última
sexta-feira (17), um
caminhão desgovernado perdeu o
controle, atingindo
pessoas, veículos e
casas em Dom Quintino. Ao menos três
pessoas morreram
e outras 11 ficaram
feridas. De acordo
com testemunhas, o
caminhoneiro estava
em alta velocidade e
perdeu o controle ao
tentar frear o veículo, que apresentou
falhas.

cobra desvio de estrada
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

A

tragédia
ocorrida
na última
sexta-feira (17), no distrito de
Dom Quintino, em
Crato, já era anunciada. Desde 2015,
quando outro caminhão desceu sem
freios e tirou a vida
de duas pessoas, a
população cobra a
construção de um
desvio de estrada
como alternativa
ao tráfego nas ruas
centrais do distrito.
De acordo com moradores, o acidente de
sexta-feira é o quarto
com vitimas fatais
naquela localidade.

Vamos fazer
manifestações
até que algo
seja feito.
Não vamos
viver nessa
insegurança.
Moisés Saraiva
Morador de Dom
Quintino

Segundo o morador
Moisés Saraiva, a realidade pós-acidente é
assustadora, “muitos
moradores estão com
pânico de sentar na
calçada, não confiam”. De acordo com
ele, a cobrança da
população aumenta,
na medida em que os
acidentes se tornam
mais freqüentes. “Se
não houver providência logo, a gente vai
se reunir e vai fechar
a rua. Vamos fazer
manifestações até
que algo seja feito.
Não vamos viver
nessa insegurança”,
desabafa.
Autoridades e
políticos lamentaram
o ocorrido, a prefeitura de Crato chegou
a cancelar os festejos
em comemoração ao

>>acesse
Caminhão atropelou pessoas e atingou veículos

aniversário da cidade.
Em contato com a
Secretaria de Infraestrutura do Município,
fomos informados
que a obra do desvio
é de responsabilidade do Governo do

Estado. Tentamos
contato com a Superintendência de
Obras Públicas e, até
o fechamento desta
matéria, não houve
retorno.
Acidente. Por volta

jornaldocariri.
com.br

