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DECISÃO DA PREFEITURA

Idab desqualificado
para participar de
licitações em Juazeiro

DIVULGAÇÃO

Gestor do Hospital e Maternidade São Lucas e da UPA do Limoeiro desde março de 2021, o Instituto Diva Alves
do Brasil (Idab) está impedido de participar de novas licitações na área da saúde em Juazeiro do Norte. A organização
social descumpriu seis itens do edital. Na Câmara, Capitão Vieira Neto voltou a cobrar as prestações de contas,
enquanto Janu classificou o Idab como uma organização criminosa. PÁGINA 4

ECONOMIA

Na Base
da Chinela
perpetua
forró pé
de serra
no Cariri
PÁGINA 13

ESPORTES

Juazeiro realiza
etapa regional
dos Jogos
Abertos do Ceará
PÁGINA 15

FOTO: BR.FREEPIK

DIVULGAÇÃO

Juazeiro lidera abertura
de empresas na RMC
PÁGINA 7
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Lula entrega decisão
nas mãos de Guimarães

N

uma reunião ocorrida nesta segunda (27) em São Paulo, entre a presidente nacional do PT, Gleise Hoffmann,
e o deputado federal José Guimarães, ficou acertado que o futuro da aliança PDT/FG com PT/Camilo/Guimarães depende exclusivamente da posição que o PT cearense resolver assumir nas eleições estaduais de
outubro. Quem abençoou entregar essa missão nas mãos de Guimarães foi o presidenciável Lula. Sugeriu que
ele escutasse o PT e, em especial, a Camilo Santana. E adotasse a solução que melhor avaliasse ser para o PT cearense.
Com o aval de Lula, Guimarães realiza neste sábado (02) o encontro estadual do PT em Fortaleza, quando o partido
definirá o seu posicionamento na corrida eleitoral ao Abolição. É certo que Guimarães, juntamente com Camilo e o PT,
manterão o veto à candidatura de Roberto Cláudio. Não há veto ao nome de Cid Gomes. Agora, se o PDT insistir com a
alternativa de Roberto Cláudio, o PT romperá. Essa definição não acontecerá esta semana. Somente lá no dia 04 ou 05
de julho, quando o PDT fará sua convenção no Ceará. Até lá, muitas brigas, discussões e indefinições.

Darlan garante que
Bilinha explicará contas

Troca de vereadores Mauro Filho continua
na Câmara do Crato se articulando no Cariri

O presidente da Câmara de Juazeiro do Norte, Darlan Lobo, após
o retorno do seu afastamento, tem recebido elogios de todas as vertentes políticas. Está mais fácil dialogar com ele, apesar de continuar com suas posições firmes. Darlan ficou mais maleável, depois de
ter ficado fora da cadeira de presidente por 180 dias. Depois de ter
denunciando possíveis desmandos na gestão do presidente interino Bilinha, Darlan não demonstra determinação em se apresentar
como implacável, diantes dos gastos excessivos promovidos por
Bilinhga. Por Dalan, a auditoria nas contas da Era Bilinha poderia
nem mais ocorrer. Só acontecerá porque o Tribunal de Contas do
Estado(TCE) do Ceará irá fazer um levantamento diante da necessidade de examinar os gastos realizados por Bilinha durante sua
interinidade. Esteve no cargo por decisão judicial. E esse período
precisa ser analisado . Bilinha até ameaçou o presidente Darlan:
se suas contas fossem abertas, ele tornaria públicas as contas dos
últimos dois presidentes (Darlan e Capitão Vieira). Darlan retrucou
afirmando não se intimidar com o comportamento de Bilinha.

A Câmara do Crato terá mudanças nos próximos dias. O vereador
Dárcio Luiz deve assumir uma
cadeira na Casa e não é no lugar
do colega Gabriel Figueiredo, a
quem processa por infidelidade
partidária. Dárcio deve assumir a
vaga de Nando Bezerra, condenado em ação criminal, em primeira
instância, sem recorrer da sentença. Transitado e julgado, o processo motiva a perda do mandato e a
Câmara já foi notificada. Entre os
vereadores, a dúvida é que rumo
Dárcio dará a seu mandato no
Legislativo cratense.

Camilo ou se rende a
RC ou terá dificuldades

DISSE ME
DISSE

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ciro implacável com
candidata de Camilo
Camilo Santana sofre nas mãos dos irmãos Ciro e Cid Gomes. Em
dois recentes eventos sociais – casamento do filho Pedro da governadora Izolda Cela e batizado da filha caçula do senador Cid Gomes, ambos
ocorridos em Sobral – ficou claro que a palavra final sobre a escolha do
candidato do PDT será de Ciro Gomes. Abordado sobre a sucessão estadual, num dessas festas, Cid foi categórico e mostrou bem seu estilo:
aqui não é local, nem hora para discutir esse assunto. E fechou a cara.
Camilo e Izolda Cela queriam conversar com Cid sobre o compromisso assumido por ele de apoiar à reeleição da governadora Izolda. Essa
candidatura está implodindo, pois Ciro tirou a coordenação da escolha
das mãos de Camilo e entregou ao deputado André Figueredo. Não satisfeito, fez chegar a Izolda que sua missão é ser governadora interina. E
ser candidata à prefeitura de Sobral em 2024. O nome do PDT é Roberto
Cláudio. Ciro decidiu. Cid não o contesta.

O deputado federal Mauro Filho, também pré-candidato ao Governo do Estado pelo PDT, esteve novamente
no fim de semana em Juazeiro do Norte. Se articulando
em duas frentes, Mauro reafirmou o apoio da ex-deputada Ana Paula Cruz e conquistou ainda a adesão
da ex-vereadora Rita Monteiro. Outro que entrou na
conversa com Mauro Filho foi o vereador Cicinho Cabeleireiro, que no entanto não bateu martelo, mas está bem
próximo. Todos os entendimentos são para fortalecimento do nome do parlamentar para concorrer ao Governo
do Ceará ou à reeleição de deputado federal. Se assumir
a candidatura a federal, Mauro Filho, tem confiança de
alargar sua influência por todo o Cariri. Prefeitos de
cidades como Altaneira e Farias Brito esperam o anúncio
do candidato do PDT que sairá da disputa interna e se
Mauro Filho não emplacar, não descartam uma aliança
eleitoral em suas cidades.

Ciro Gomes transmitiu um recado em tom de ameaça a Camilo
Santana. Avisou-o que se o PT romper a aliança com o PDT por vetar
à candidatura de Roberto Cláudio, sua eleição ao Senado ficará bem
comprometida. Ciro até lançou a chapa pura que o PDT aprovará na
convenção estadual de agosto: Cid Gomes para governador e Roberto
Cláudio para senador. Os FG já sabem que o candidato do PT, em
caso de rompimento, será o deputado estadual Elmano Freitas. Ciro
pensou em fechar um acordo para apoiar à reeleição do senador
Tasso Jereissati. Porém, Tasso está determinado a ser vice na chapa
da senadora Simone Tebet, MDB, à presidência da República. Sem a
opção de Tasso, Roberto Cláudio concorreria contra Camilo, e a aposta de Ciro é derrotá-lo. Camilo anda chateado com o comportamento
agressivo que Ciro tem tido em relação a ele. Avalia ter sido honesto
e, antes de se desincompatibilizar, ter discutido francamente sobre a
candidatura da governadora Izolda Cela. Não esperava ser traído.

O ex-prefeito do Crato, Zé Adega, apareceu ao lado do presidente regional do PL, prefeito do Eusébio, Acilon Gonçalves, e do ex-deputado federal
Raimundo Gomes de Matos.

Essa participação de Zé Adega no palanque de Bolsonaro desagradou. No dia seguinte, o deputado estadual Danniel Oliveira foi ao Crato e
se reuniu com Zé Adega e Pedro Alagoano. Cobrou fidelidade.

Por decisão do presidente Acilon Gonçalves, Zé Adega será o coordenador
da campanha do presidente Bolsonaro no Cariri. Já Raimundo Matos terá
outra função.

Fernando Santana conseguiu a liberação de R$22 milhões junto ao
Governo Izolda para Juazeiro do Norte. Prefeito Gledson sorri.

Raimundo Matos aguarda uma definição nacional do PL. Tanto pode compor
a chapa com o Capitão Wagner, ou se esse acordo naufragar, concorre ao Abolição. Mas terá a missão: coordenar a campanha de Bolsonaro no Ceará.

Desculpe a ignorância, até quando a Idab continuará ofertando
um serviço de qualidade duvidosa à população de Juazeiro do Norte?
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PALAVRA
DE FÉ
Pr. Jecer Goes

TESTEMUNHO DO
QUE DEUS FAZ
(Daniel 6.23-27)
A vida de Daniel foi marcada pela
sua fidelidade incondicional a Deus.
Nas declarações acima, Dario, o rei, após
testemunhar o grande livramento de Daniel,
saindo ileso da cova dos leões. Reconheceu
que só podia ser ação divina e, extasiado,
ordenou que o tirassem da cova, pois viu
que não havia sequer um arranhão nele,
pois havia confiado em seu Deus. Em
seguida, declarou três coisas acerca de Deus:
Ele salva. Eis aqui a primeira declaração
do agir divino em favor de Daniel, de uma
situação inimaginável. Ele estava na cova
com leões. Como Deus o salvou, assim
mesmo pode igualmente salvar cada um
daqueles que nele confia.
Ele livra. O rei testemunhou algo
acontecer que nem mesmo sua autoridade
de governante podia fazer. Primeiro Deus
salvou Daniel e, agora, o põe em liberdade.
Muitas vezes, pessoas sentem aprisionadas
por algo e nada as pode livrar, quando nada
na vida pode promover liberdade, saiba que
Deus pode. A maior necessidade do homem
é a liberdade das algemas do pecado. Ele
enviou Jesus para salvar e pôr lhe em
liberdade.
E por fim, Ele opera sinais e maravilhas.
Como explicar os leões não devorarem
Daniel e acabar em instantes com os
que foram lançados em seguida? Não
há explicação lógica, isso são sinais e
maravilhas que Dario declarou. Ele só é o
Deus que salva, livra e faz maravilhas.
Deus abençoe!
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Opinião
EDITORIAL

Fim da linha para o Idab?

A

lvo de inúmeras denúncias de corrupção e desvio de dinheiro público,
o Instituto Diva Alves do Brasil (Idab)
deve ficar fora de licitações para a área
da saúde em Juazeiro do Norte. Enfim, parece que
as cobranças por parte da população e de vereadores foram atendidas. Uma comissão que avaliou
documentos em processos licitatórios desqualificou
a Organização Social por irregularidades em seis
itens do edital. Igualmente, outra organização deve
ficar de fora por descumprimento de um item.
Desse modo, Juazeiro do Norte dará um basta nos desmandos
do Idab na saúde pública. O fim do contrato entre o Município

e a Organização Social implica diretamente na vida dos juazeirenses que procuram atendimento no Hospital e Maternidade
São Lucas e a Unidade de Pronto Atendimento do Limoeiro.
Como dito por vereadores que apresentaram denúncias contra
a OS, a vida da população está nas mãos de um instituto que
carrega consigo o peso de tantas denúncias de irregularidades,
entre elas a emissão de notas fiscais frias, superfaturamento na
compra de medicamentos e pagamentos exorbitantes.
Com a desqualificação, espera-se que o Idab saia de Juazeiro e
passe longe de outras cidades caririenses. As prefeituras precisam estar atentas a quais empresas contratam para prestação
de serviços, especialmente quando envolvem áreas essenciais
como a saúde e educação.

J. Bosco

ARTIGO
Dimas de Castro e Silva Neto

All-in: a hora de
virar o jogo
Os assuntos baixos salários, altos impostos e má gestão
pública no Brasil são antigos, repetitivos e vulgares.
Passados 200 anos de independência de Portugal, nossa
realidade de desigualdade social e colonialismo pouco
mudou. Mas, por que depois de dois séculos continuamos um país semi-industrializado, mero exportador de
matérias-primas, e com um povo que continua tendo
de se submeter a uma condição análoga à escravidão de
outrora? Isso não vai mudar nunca?
Desde 2001, a exceção do ano de 2014, a balança
comercial registra sucessivos superávits. Em 2021,
batemos o recorde histórico, extrapolando os 61 bilhões
de dólares. Tanta riqueza não é capaz de se transformar
em melhoria da qualidade de vida para nossa população.
Em termos de comparação, o valor do salário-mínimo
no Brasil em 2022 é de 1.212 reais e nos EUA é de 1.256

dólares. Considerando o valor do dólar atual, por volta dos
R$ 5, podemos grosseiramente concluir que o trabalhador
brasileiro recebe 1/5 do valor que o americano. Se isso não
bastasse, o brasileiro recebe muito pouco pelos impostos
que paga. Estamos desamparados, sujeitos a um governante
despreparado e descontrolado. Somos hoje um país de 11
milhões de desempregados e 33 milhões de famintos.
Já vimos que a solução não virá através de salvadores
da pátria. Uma sucessão de gestões eficientes, guiadas por
planejamento de longo prazo, é necessária. Que se entenda
gestão eficiente como: altruísta, capacitada e democrática.
Missão impossível, os mais céticos diriam. Eu, ordinário observador da história recente do Brasil, vejo que há
alguma chance disso acontecer, desde que a roleta viciada
da política do toma lá-dá-cá não pare no “22”. Acredito que
o povo já sofreu demais sobre a égide de um governante
intolerante, insensível às necessidades dos desassistidos, e
comprovadamente incapaz de levar trabalho e comida para
a mesa dos brasileiros. Pelo menos nesta “rodada”, através
do voto, a esperança e a democracia podem derrotar a violência e o medo, se a maioria do povo brasileiro der “all-in”
no vermelho.
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>> DESQUALIFICAÇÃO
Após série de denúncias, Idab é impedida de
concorrer em novo processo licitatório

Organização Social é alvo de denúncias desde que assumiu gestão

Idab está desqualificada para
licitações e chamamentos públicos
FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

O

contrato
entre a
Prefeitura de
Juazeiro do Norte e o
Instituto Diva Alves
do Brasil (Idab) está
perto do fim e, ao que
tudo indica, não será
renovado. Na terça-feira (21), a Comissão
de Qualificação de
Organizações Sociais
(Coquali), criada pela
atual gestão em 2021,
desqualificou o Idab,
deixando-o de fora de
um novo processo de
licitação para atuação
na saúde municipal. A
organização social foi
contratada para gerir
o Hospital e Maternidade São Lucas e
a Unidade de Pronto
Atendimento (UPA) do
bairro Limoeiro. Desde
que assumiu a função,
em março de 2021, o
Idab tem sido alvo de
diversas críticas por
parte de usuários dos
dois equipamentos e
de denúncias na Câmara Municipal.
“Após análise dos
documentos entregues
pelo Instituto Diva Alves do Brasil – IDAB,
frente a todos os
requisitos editalícios,
a Coquali, através
de criteriosa análise,
emitiu decisão desfavorável à qualificação
até reavaliação dos
documentos eventualmente apresentados
para sanar o vício
apontado”, declara a
comissão em publica-

Instituto foi desqualificado para novo processo na Saúde

ção no Diário Oficial
do Município feita há
uma semana, porém
datada em 10 de junho. Ainda segundo a
comissão avaliadora,
a instituição descumpriu seis pontos
do edital a partir de
falhas na apresentação
de documentos solicitados.
Outra organização
social, o Instituto Nacional de Tecnologia e
Saúde (INTS) também
foi desclassificada por
motivo semelhante ao
Idab, com a diferença
de ter descumprido
apenas um item do
edital. Com a decisão,
as duas empresas

Eu já disse que
essa Idab é
uma quadrilha
montada na
saúde de Juazeiro
do Norte.
PEDRO JANUÁRIO/
JANU
Vereador

estão impedidas de
participar de licitação
ou chamamento público direcionado à área
da saúde em Juazeiro
do Norte. O assunto
“Idab” novamente veio
à tona durante sessão
da Câmara Municipal
de Juazeiro do Norte
na semana passada.
Vice-presidente
da Câmara, Capitão
Vieira Neto (PTB) solicitou as prestações de
contas da organização
social referentes aos
exercícios financeiros
de janeiro a maio.
“Porque é uma caixa
preta aquela prestação
de contas do Idab.
Ninguém consegue ter

acesso.
Já buscamos de ‘n’
formas e não conseguimos e, talvez com
esse requerimento,
possamos ter acesso à
prestação de contas do
Idab, que é uma das
empresas mais denunciadas aqui”, comentou o parlamentar, que
também classificou os
atendimentos no hospital e na UPA como
de péssima qualidade.
Outro vereador que
tem denunciado a OS,
Pedro Januário (Janu,
do Republicanos),
classificou o Idab
como uma organização criminosa, na
sessão da quinta-fei-

ra (23). “Eu já disse
que essa Idab é uma
quadrilha montada na
saúde de Juazeiro do
Norte. Tem bandido
ali dentro e eu vou
provar. Estou terminando um trabalho e,
nas próximas sessões,
vou mostrar que o
Idab é uma quadrilha
organizada na cidade
de Juazeiro do Norte,
que veio só para levar
o dinheiro da saúde,
que era para gastar na
nossa cidade e eles estão levando para fora”,
garantiu Janu.
DENÚNCIAS E CPI.
O Idab é um dos alvos
preferidos de vereadores da oposição. Semana passada, o presidente Darlan Lobo
(PTB) chegou a sugerir
a abertura de uma Comissão Parlamentar de
Inquérito (CPI) para
investigar as licitações
realizadas no Município. Desde abril de
2021, a organização
tem sido acusada, na
Câmara de superfaturamento na compra
de medicamentos e
insumos hospitalares,
de fraudar notas fiscais, contratar serviços
superfaturados, pagar
salário de R$ 65 mil a
uma médica e R$ 9,6
mil a um motorista
de aplicativo, entre
outras queixas.

>>acesse
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Madson Vagner
Balde de água fria na
oposição de Assaré

Base do prefeito de Aurora
está esfacelada

O

prefeito de Aurora, Marcone Tavares, vive seu pior momento político desde que foi eleito.
Os desgastes internos estão motivando rompimentos na base e, pior, todos detonando o
gestor. O primeiro foi o vice-prefeito Antônio Landim, que não poupou críticas e chegou
a pedir desculpas a quem o viu com o prefeito durante a campanha. “Me sinto chateado
com isso, porque não sei me esconder e não sei mentir”, desabafou. Antônio Landim disse que o prefeito poderia enganar com horas de trator, na educação, na obra, mas pediu que não o fizesse na saúde. Na mesma semana, o efeito dominó atingiu a secretária de Desenvolvimento Social, Ana Lúcia,
que saiu atirando: “saio por não aceitar certos caprichos e pressões”. Ana se recusou a assinar uma
reforma de R$ 500 mil com suspeita de superfaturamento. Outro a deixar a gestão foi o assessor de
comunicação, Henrique Macedo, que se despediu se dizendo aliviado por não se desviar. O prefeito
Marcone se mantém em silêncio.

ENQUANTO ISSO

Prefeito de Abaiara muda
rumo e votará no PDT

Mais um cerco do MP
em Altaneira

O prefeito de Abaiara, Afonso Tavares, surpreendeu até apoiadores com
suas articulações eleitorais. Antes
fechado com a reeleição do deputado
federal José Guimarães e o estadual
Moises Braz, Afonso anunciou que votará em André Figueiredo para federal
e Guilherme Landim para estadual.
Imediatamente, a base de Guimarães
acusou o prefeito de traição. Só esqueceu que em 2018, Afonso estava
fechado com as candidaturas indicadas
por Eunício Oliveira, inclusive assinou
ficha de filiação ao MDB. Mas, acabou
ficando no PT e votando em Guimarães
e seu indicado para estadual.

A gestão Dariomar Rodrigues, em Altaneira, parece longe de uma paz política. Cercado
por crises políticas e investigações policiais,
Dariomar pode enfrentar mais uma ação do Ministério Público do Estado (MP). Desta vez, por
contratações temporárias. Uma orientação do
MP, do dia 20, pede a suspensão do processo
seletivo para contratações e estudo financeiro
para realização de concurso público. O edital,
que iniciou as inscrições em um feriado, 16 de
junho, e termina num domingo (19), é questionado sobre a necessidade das contratações,
inexistência de vagas e ausência de justificativa. Para o MP, a seleção não tem caráter
temporário. Dariomar e seis secretários têm 10
dias para responder.

Gráfica Ecoprint é contemplada
com prêmio do BNB
FOTO: FOTÓGRAFO FERNANDO

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

O Prêmio Banco do
Nordeste da Micro e
Pequena Empresa 2022
contemplou quatro empresas do Ceará, sendo
uma delas do Cariri: a
Ecoprint, de Juazeiro
do Norte, premiada na
categoria Serviço. O
prêmio reconhece empresas que apresentam
evolução nos negócios
e sucesso em quesitos
como geração de empre-

Direciono a
conquista a
Deus, parceiros,
colaboradores
e clientes
que sempre
acreditaram em
nosso trabalho.
GABRIEL COELHO
Empresário

Prefeito e vice de Assaré estão livres de mais uma
acusação de abuso de poder e compra de votos - praxe
em campanhas eleitorais para buscar o desgaste político. No caso de Assaré, o prefeito Libório Leite e a vice
Niza Costa já comemoraram sucessivas vitórias, desde
a primeira instância ao Ministério Público Eleitoral. A
decisão do Pleno do TRE, no dia 21 por 7 a 0, foi um
balde de água fria nas pretensões do ex-prefeito Evanderto Almeida, de disputar uma eleição suplementar.
Terá que esperar até 2024. A denúncia acusa o Governo
do Estado de favorecer Libório na entrega de poços profundos na zona rural do Município. O TRE seguiu as
outras decisões, que não viram consistência nas provas.

O prefeito de Aurora, Marcone Tavares, garantiu
a esta coluna que já exonerou os parentes dele, dos
vereadores e de secretários, seguindo a orientação do
Ministério Público do Estado.
Marcone chegou a questionar a orientação, por avaliar
como exagerada. Citou um dos cargos ocupado por um
concursado e com grau de parentesco muito distante. A
orientação foi de abril e cumprida na última semana.
No domingo, o deputado estadual Fernando Santana
esteve em Farias Brito para uma agenda com o ex-prefeito Vandevelder Freitas e os vereadores Deir, Chicão e
Edson. Confirmou seu nome no grupo de oposição.
Fernando disputa a maior votação no Município com
Agenor Neto, nome do ex-prefeito Zé Maria, e Davi de
Raimundão, candidato do prefeito Deda Pereira. Na verdade, a disputa é entre Deda, Vandevelder e Zé Maria.
gos, desenvolvimento
tecnológico, percentual
de crescimento e uso de
energia limpa.
Gabriel Coelho, diretor da Ecoprint, acredita que o significado
da premiação, além de
relevante conquista na
história da Ecoprint, que
comemora 14 anos de
existência, mostra que
uma empresa localizada
no Cariri cearense atraiu
a visibilidade para a
região, sendo indicada
como case de sucesso no
Estado. “É com gratidão
que direciono a honrosa
conquista a Deus, aos
parceiros, aos colaboradores e clientes que
sempre acreditaram em
nosso trabalho!”.

>>acesse
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Política

>> IMPOSTOS
Educação e Saúde serão áreas
prejudicadas com mudança no ICMS

Um dos projetos prevê anistia do IPTU para imóveis de até 120m² em Juazeiro
FOTO: ARQUIVO JC

Municípios do Cariri
serão prejudicados
por mudanças no ICMS

Iniciativa é proposta em meio à crise econômica vivida em todo o país

Projeto prevê anistia de IPTU
para casas de até 120m²
Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

O

s vereadores da base
do prefeito
Glêdson
Bezerra (Podemos), de
Juazeiro do Norte, propuseram projetos alternativos às sucessivas
denúncias feitas pela
oposição na Câmara
Municipal. Nas sessões
do dia 22 e 24, pelo
menos três projetos
ganharam repercussão
na Casa.
Das 20 iniciativas
aprovadas, merece
destaque a indicativa
do vereador Lucas do
Horto (MDB), que prevê a anistia do Imposto

Vereador
denunciou
favorecimento
em aluguel da
MM Locações.

Sobre a Propriedade
Predial e Territorial
Urbana (IPTU) para residências de até 120m²,
em 2020 e 2021. O
vereador Raimundo
Júnior (MDB) apontou projetos sobre o
estudo de inteligência
emocional e educação
financeira nas escolas
municipais. Já Padre
Paulo (PSD) debateu
sobre as pessoas que
vivem em situação de
rua.
As discussões não
impediram a oposição,
que manteve críticas
e denúncias contra a
gestão. Capitão Vieira
Neto (PTB) denunciou
favorecimento em aluguel da empresa MM
Locações, responsável

pela limpeza pública,
ao empresário Gilmar
Bender. Janú (Republicanos) reclamou
que seus requerimentos não estão sendo
respondidos.

>>acesse
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Municípios do Cariri
terão prejuízos caso o
Jair Bolsonaro sancione o
Projeto de Lei que limita
em 17% a alíquota do
ICMS para combustíveis.
Estados e municípios
alegam que educação e
saúde serão os setores
com as maiores perdas
de receita, já que parte
da arrecadação do ICMS
é destinada para estas
áreas. O prognóstico é de
que os estados percam
R$ 100 bilhões. Segundo
a secretária da Fazenda
do Ceará, a cratense Fernanda Pacobahyba, a estimativa é de que o Ceará
deixe de arrecadar R$ 4
bilhões com a alteração.
“É um projeto desastroso
para o Estado do Ceará”,
classifica.
Outra redução seria
dada no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação
(Fundeb), já que 20% do
ICMS são revertidos para
o fundo. “O Ceará, com
a arrecadação de ICMS,
alimenta o Fundeb, que
é rateado com os 184
municípios. Então, o
Município vai perder
porque vai ter menos
dinheiro no Fundeb. E a
necessidade aumentando, especialmente com

crianças menores, que
são atribuições dos
municípios, através
da educação básica e
fundamental”.

É um projeto
desastroso
para o Estado
do Ceará.
FERNANDA
PACOBAHYBA
Secretária da Fazenda
do Ceará

>>acesse
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Metropolitana

>> ECONOMIA
Juazeiro do Norte possui mais de
50% das indústrias do Sul do CE

Setor de serviços lidera abertura de novos negócios

RMC obteve 2.672
empresas abertas
de janeiro a maio
FOTO: ASCOM JUAZEIRO DO NORTE

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

A

Região
Metropolitana
do Cariri
(RMC), entre janeiro
e maio deste ano,
registrou a abertura
de 2.672 empresas.
Destas, 1.519 são do
setor de Serviços. O
município de Juazeiro do Norte lidera o
ranking, com 1.693
empresas abertas nos
cinco primeiros meses do ano. Os dados
são da Junta Comercial do Estado do Ceará (Jucec) e incluem
Empresas de Pequeno
Porte, Microempresas
e Normais.
Wilson Soares,
secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação no
Município, avalia os
dados como extremamente positivos. “Na
atualidade, Juazeiro
representa, sozinho,
mais de 50% de todo
o setor industrial situado no sul do Ceará
e concentra a maioria
dos serviços e comércio da região”, relata,
ao destacar setores de
Comércio Varejista,
Alimentação, entre
outros.
Em relação ao

Juazeiro não
está mais
na fase de
retomada da
economia:
estamos em
um cenário
de pleno
crescimento
WILSON SOARES
Secretário de
Desenvolvimento
Econômico

Município de Juazeiro do Norte lidera os ovos negócios

aumento no número
de empresas, Wilson
destaca a capacidade
de resiliência dos comércios e industrias.
“Nossas empresárias e
empresários possuem
uma incrível capacidade de inovação”,
enfatiza, ao citar que
os resultados mostram a adaptação dos
empresários às dificuldades da pande-

mia de covid-19.
Ele destaca, ainda, a localização de
Juazeiro, equidistante
das capitais do Nordeste; a expansão do
Aeroporto, e a implementação da Ferrovia
Transnordestina e do
Porto Seco no Cariri,
abarcando os modais
em um só território
e ampliando a vantagem logística. “Me
atrevo a dizer que,
hoje, Juazeiro do
Norte não está mais
na fase de retomada
da economia: estamos
em um cenário de
pleno crescimento”,
completa Wilson.

>>acesse
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Metropolitana
Cresce demanda alimentar em meio à crise econômica

Crise aumenta procura
por cozinhas comunitárias
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

L

evantamento divulgado
este mês revela que de
cada 10 famílias brasileiras, seis enfrentam dificuldades para
comer e 33,1 milhões

não têm a garantia de
que se alimentarão
todo dia. O cenário
é resultado de crises
como a pandemia
e a econômica. No
Cariri, há aumento da
demanda por restaurantes populares e
cozinhas comunitárias, com quase 200
mil refeições servidas

de janeiro a junho
somente no Crajubar.
“O momento da
economia está difícil
para todos. As pessoas que vivem em
situação de vulnerabilidade socioeconômica são as mais
afetadas e, com isso,
as que mais precisam
de assistência”, avalia

o secretário de Desenvolvimento Social de
Barbalha, Sandoval
Barreto. A secretária
de Desenvolvimento
Social de Crato, Ticiana França, reitera que
o restaurante popular é mantido com
recursos municipais
e que a procura “tem
aumentado devido

à crise financeira,
desemprego e o
alto custo de vida”.
Juazeiro do Norte
trabalha para reabrir
o restaurante, enquanto a população é
assistida pelo Centro
Pop e quatro cozinhas
comunitárias.

>>acesse

O país regrediu
para um
patamar
equivalente ao
da década de
1990.
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INQUÉRITO
NACIONAL SOBRE
INSEGURANÇA
ALIMENTAR

Leia
O Ministério Público do Ceará deu prazo
de um ano para que a
Prefeitura de Aurora e
a Companhia de Água
e Esgoto do Estado do
Ceará (Cagece) implantem um sistema
de esgotamento sanitário no Município.
O órgão quer evitar a
emissão de efluentes
sem tratamento no
Rio Salgado.

Vereadores de
oposição articulam
a abertura de uma
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI)
para investigar as
licitações realizadas
pela Prefeitura de
Juazeiro do Norte. O
alvo da vez é o contrato para a coleta
seletiva de lixo no
Município. Sete assinaturas são necessárias para a abertura.

FOTO: ROBSON ROQUE - JORNAL DO CARIRI

FOTO: PREFEITURA DO CRATO

EDITAL DE CITAÇÃO (PRAZO DE 20 DIAS)

Crise econômica reflete em maior procura por restaurantes populares

Processo nº: 0046831-21.2018.8.06.0071
Apenso: Processos Apensos <<Informação indisponível >>
Classe: Procedimento Comum Cível
Assunto: Indenização por Dano Moral
Requerente: Francisca de Sousa Brasil Epp e outro
Requerido: Studio Fiscal - Revisão Tributária Ltda e outros
Valor da Causa: R$ 28.128,00
O(A) Dr(a). José Flávio Bezerra Morais, Juiz(a) de Direito 2ª
Vara Cível da Comarca de Crato da Comarca de Crato/CE,
por nomeação legal, FAZ SABER aos que o presente EDITAL DE
CITAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, que por parte
de Francisca de Sousa Brasil Epp e outro, foi proposta uma ação
de Procedimento Comum Cível, contra Studio Fiscal - Revisão
Tributária Ltda e outros, o qual se encontra em lugar incerto e
não sabido. Por isso foi expedido o presente EDITAL, através do
qual fica CITADO o Sr. STUDIO FISCAL - REVISÃO TRIBUTÁRIA
LTDA, CNPJ 08.865.854/0001-42, com endereço à Rua Mostardeiro, 974, Moinhos de Vento, CEP 90430-000, Porto Alegre
- RS, com a advertência de que, não havendo contestação, no
prazo de 15(quinze) dias, contados a partir da dilação do prazo deste Edital, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados
pela parte autora na petição inicial, assim como será nomeado
Curador Especial. CUMPRA-SE, na forma e sob as penas da lei.
Crato/CE, 14 de maio de 2022.
José Flávio Bezerra Morais

Juiz de Direito

Alguns postos de
gasolina no Cariri já
repassam aos consumidores o reajuste
no preço dos combustíveis. O novo
aumento, de 5,2% no
preço da gasolina e
de 14,2% no valor do
diesel, foi dado pela
Petrobras na última sexta-feira (17).
Assim, já é possível
encontrar valores
acima de R$ 8,50 na
região.
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Grande Cariri
GiroK Ronuery Rodrigues
Brejo Santo amplia frota
e anuncia investimentos

FOTO: MATEUS SILVA

O Maestro Alexandre Magno
(in-memória) foi homenageado no
3º Encontro de Bandas de Música
de Caririaçu. O evento foi realizado no palco da Praça Padre Augusto, durante a festa de São Pedro.
Este ano, quatro grupos de outros
municípios confirmaram presença.

B

rejo Santo ampliou a frota própria de veículos e anunciou investimentos para diversas áreas. O Município
recebeu uma ambulância e carros para diversas secretarias. Foram assinadas ordens de serviços para a pavimentação de ruas na sede e zona rural, rede de água e esgoto,
construção de duas creches, posto de saúde e a cobertura de nove
quadras poliesportivas. Com investimentos na ordem de mais de
R$12 milhões, a grande maioria das obras será realizada com recursos próprios, além de parcerias com deputados.

Caririaçu homenageia

Município anunciou investimentos em diversas áreas

Sete toneladas

Rebanho

Estrada pontal

Cerca de sete toneladas de alimentos foram
arrecadadas durante as festividades juninas em
Farias Brito. Os alimentos provenientes da troca de
ingressos para acesso às festas, durante três dias de
evento, serão convertidos em cestas básicas para as
famílias carentes.

Antonina do Norte saiu na frente com a vacinação contra a febre aftosa. A cidade é a primeira do
Cariri Oeste a imunizar cem por cento do rebanho
bovino. Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, cerca 3.779 doses foram aplicadas na primeira
etapa da campanha.

Foi aberta a licitação para contratação de empresa
que vai executar a pavimentação asfáltica da estrada
que liga Santana do Cariri ao geossítio Pontal de Santa
Cruz. O Governo do Estado vai destinar cerca R$ 7
milhões para a execução da obra. Quatro empresas
foram habilitadas.

Transporte escolar
em Araripe
O transporte escolar
de Araripe tem sido
pauta de debates na
Câmara Municipal. O
vereador João de Vilma
(PDT) pediu providências à Prefeitura, para
resolver a problemática
dos veículos que apresentam falhas mecânicas, causando dificuldades aos estudantes
que se deslocam até as

escolas. Em resposta,
a Prefeitura disse que
cobra dos proprietários a manutenção
dos veículos. Ainda
segundo a Prefeitura,
em julho, será realizada ação do controle
interno para orientar
a frota e realizar as
intervenções necessárias.

FOTO: IVAN SILVA

Interculturalidade
em Várzea Alegre
Várzea Alegre recebe estrangeiros para
intercâmbio através
da AFS Intercultural
Programs. A organização trabalha a
interculturalidade, a
cidadania global e o
voluntariado. A articulação do programa
é feita por Thiago
Oliveira e Mauricio
Santos, do comitê

Cariri. Em Várzea
Alegre, o projeto é
coordenado pelo professor Franzé Alencar. A cidade recebeu
uma tailandesa e vai
receber uma italiana.
Os intercambistas se
hospedam nas famílias voluntárias, estudam nas escolas da
cidade e conhecem
uma nova cultura.

www.jornaldocariri.com.br

Município recebeu uma tailandesa e receberá uma italiana
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Mercado de trabalho: avanços e
desafios para as mulheres

C

om o passar dos anos e uma série
de transformações na sociedade,
algumas prioridades se adaptaram
para as mulheres. Se antes, elas pensavam e/ou eram limitadas a apenas constituir uma família e serem mães, hoje firmar-se profissionalmente e conquistar a
independência financeira também estão
entre seus sonhos. Porém, assim como
em um passado não tão distante, as mulheres ainda precisam enfrentar batalhas,
como a tripla jornada (trabalhar, cuidar

da família e de si), lidar com os assédios,
a desigualdade de cargos e salários e a
garantia de seus direitos.

SAIBA MAIS

O IBGE observa que a ampliação de políticas sociais ao longo do tempo, incrementando as condições de vida da população
em geral, fomenta a melhora de alguns
indicadores sociais das mulheres, como
na área de saúde e educação. “No entanto, não é suficiente para colocá-las em situação de igualdade com os homens em
outras esferas, em especial no mercado
de trabalho e em espaços de tomada de
decisão”.

Segundo o estudo Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no
Brasil - 2ª edição, lançado em 2021, pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, em 2019, as mulheres, principalmente as pretas ou pardas,
dedicaram aos cuidados de pessoas ou
afazeres domésticos quase o dobro de
tempo que os homens (21,4 horas contra
11,0 horas).
A Taxa de Participação, que tem como objetivo medir a parcela da População em
Idade de Trabalhar (PIT) que está na força
de trabalho, ou seja, trabalhando ou procurando trabalho e disponível para trabalhar, é um dos indicadores que também
merecem destaque, pois aponta a maior
dificuldade de inserção das mulheres no
mercado de trabalho. Em 2019, a taxa de
participação das mulheres com 15 anos
ou mais de idade foi de 54,5%, enquanto entre os homens esta taxa chegou a
73,7%, uma diferença de 19,2 pontos percentuais, o que evidencia uma desigualdade expressiva entre gêneros.

Em pleno 2022, conseguir a inserção no
mercado de trabalho, consolidar-se e ter
perspectivas de crescimento profissional
ainda são obstáculos enfrentados pelas
mulheres, em níveis mais acentuados
que os homens, e que foram intensificados ao longo da pandemia de Covid-19.

Ainda de acordo com o IBGE, os dados do
informativo Desigualdades Sociais por
Cor ou Raça no Brasil, de 2019, revelam
que uma mulher negra recebe em média cerca de 44,4% da renda média dos
homens brancos, que estão no topo da
escala de remuneração no Brasil. Nesse
contexto, o Global Gender Gap Report
2020 (Relatório Global sobre a Lacuna de
Gênero), do Fórum Econômico Mundial,
divulgou que o Brasil figura a 130ª posição em relação à igualdade salarial entre
homens e mulheres que exercem funções semelhantes, em um ranking com
153 países.

APOIO:

VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NÃO.
EMPODERAMENTO SIM

REALIZAÇÃO:

Jornal do Cariri
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>> SAÚDE
Pacientes que necessitam do
canabidiol podem ter cultivo autorizado

Substância pode ser usada no tratamento clínico

FOTO: DIVULGAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

dicamento. “Com o uso do
óleo, minha vida realmente
mudou. Fui estudar e vi que
poderia mudar a realidade
das pessoas. O que me fez
defender essa pauta, foi eu
ter melhorado de cerca de
dezesseis anos de um quadro
depressivo”, concluiu.

Canabidiol pode ajudar
em doenças neurológicas
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

O Superior Tribunal
de Justiça decidiu que
pacientes que necessitam
de canabidiol [substância
química extraída da maconha] para uso próprio,
sob prescrição médica,
não podem ser impedidos
do cultivo. Recentemente,
a Câmara Municipal de
Crato aprovou a criação
do Dia Municipal da
Conscientização do Uso
da Cannabis Medicinal.
Evidências científicas

mostram que a substância
pode ser usada no tratamento de diversas doenças neurológicas, como a
epilepsia, fibromialgia e
esclerose múltipla.
Apesar dessas comprovações, os pacientes que
necessitam da substância
encontram muitos entraves para o uso, pois cerca
de 30 ml do óleo fitoterápico pode custar até R$ 3
mil no Brasil. O médico
Raphael Xenofonte, que
é prescritor do Cannabis
medicinal na região, explica que ou o paciente vai à
farmácia, e infelizmente se

O paciente, ou
ele vai à farmácia
ou ele pode
adquirir através
de instituições
autorizadas para
o cultivo.
Raphael Xenofonte
Médico, prescritor do
Cannabis

>>acesse

Substância é extraída da maconha

depara com o preço elevado
do Cannabis, ou ele pode
adquirir através de instituições autorizadas para o
cultivo. Para isso, é neces-

sário a prescrição médica,
assim como qualquer outro
medicamento.
Segundo Raphael, ele
mesmo já fez uso do me-

jornaldocariri.
com.br

Jornal do Cariri

www.jornaldocariri.com.br

12 - Região do Cariri - Ceará - De 28 de Junho a 04 de Julho de 2022

@jornaldocariri

Coluna do Ben
Benones Lessa
Kiu

Dias difíceis
Não que tenham existido dias fáceis
para as mulheres, mas os últimos foram
ainda mais difíceis. Através das mais
diferentes telas, assistimos a uma sequência de acontecimentos degradantes
que tiveram denominador comum elas,
as mulheres. De influenciadora agredida
no Cariri a promotora espancada por
colega de trabalho, junho foi marcado
pela misoginia, que, como mostra Klara
Castanho, não poupa nem as famosas.

F

Lá vem ela!

Sob o comando da influenciadora
Thaynara OG, o já tradicional São João
da Thay será realizado, nesta terça-feira (28), em São Luís (MA). O evento
beneficente, que arrecada recursos para
o Unicef, contará com apresentações
musicais de artistas como Juliette, Zé
Felipe, Gloria Groove e Lucy Alves.
Entre os convidados estão os cearenses
Max Petterson, Yarley e Mila Costa.

alta menos de um mês para Ivete Sangalo estrear
seu programa nas tardes de domingo da TV Globo.
Inicialmente batizado de “Misto Quente”, o “Pipoca da Ivete” poderá ser conferido pelo público
a partir do dia 24 de julho, no horário do extinto “Zig Zag
Arena”, fracasso comandado por Fernanda Gentil. No dominical, a cantora vai suar a camisa. Além de apresentar, terá
que mostrar seu talento como atriz e repórter ao longo do
programa, que mescla brincadeiras, humor, música e muito
mais. A expectativa da emissora é grande, tanto em audiência quanto em faturamento. Será que Veveta emplaca mais
um sucesso na plim plim?

Bate boca

Após alguns dias no Cariri, o ex-BBB
Vyni partiu para Manaus, no Amazonas,
onde participou do Festival de Parintins.
O cratense foi acompanhar a festa a
convite da organização do evento. Também marcaram presença os ex-brothers
e sisters Rodrigo Mussi, Lucas Bissoli,
Natália Deodato e Thelma Assis (campeã do BBB 20). Nas redes sociais, Vyni
disse que era um sonho presenciar esse
tradicional espetáculo folclórico.

Provando que nem todo relacionamento termina bem, Erlan Bastos e o Grupo
Cidade de Comunicação trocaram farpas
na última semana. Após o apresentador
do “Balanço Geral CE” deixar a emissora
antes do previsto, alegando que a mesma
o impediu de se despedir do público,
houve muito disse me disse. E sobrou até
para o GCmais! Em indireta publicada
no Instagram, o apresentador ironizou a
baixa quantidade de acessos do portal de
notícias da empresa.

FOTO:REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Presença Vip

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Danada!
Nossa danada brilhou nos
Estados Unidos! Ludmilla representou o país no BET Awards
2022, que aconteceu no domingo (26), em Los Angeles. Ela
concorreu na categoria de “Melhor Artista Internacional”. O
prêmio, infelizmente, não veio.
Mas a participação já valeu!

Provando que há vida — e muita —
fora da Globo, Suzana Pires passará uma
temporada em Los Angeles, nos Estados
Unidos. A atriz, roteirista e escritora,
que deixou a emissora carioca pela dificuldade em emplacar novos projetos, vai
desenvolver os roteiros da série “Woman
Inc” em solo americano. A obra, criada
por ela e vendida para um estúdio internacional, retrata a vida de mulheres
empreendedoras.

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM
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Cultura
FOTOS: DIVULGAÇÃO

Olha o arrasta-pé:

Na Base da

Chinela
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

D

ifícil imaginar o
período junino
sem um bom forró
pé de serra fazendo o público dançar e reviver
a emoção e a nostalgia que o
gênero transmite. No Cariri,
o grupo Na Base da Chinela
leva aos terreiros e palcos da
região o gostinho do verdadeiro arrasta-pé. Flauberto Gomes, Ranier Oliveira, Tâmara
Lacerda e Vinícius Pinho são
os atuais integrantes da banda, que se inspira em nomes
como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Trio Nordestino e
Jackson do Pandeiro, apresentando releituras, com novos
arranjos e identidade própria,
de músicas do forró.
O pontapé inicial, como

É nesse sentido
que essa
pesquisa vai se
dando: do fruto
de uma paixão
que temos por
esse universo.
Vinícius Pinho
Músico

lembra Ranier, nasceu através
do contato com o acordeon,
que resultou em uma pesquisa sobre o forró. O momento
de estudo resultou na inserção no tema com mais afinco.
O retorno ao Cariri, após temporada no Rio de Janeiro, fez
nascer o grupo que viria a se
tornar o Na Base da Chinela.
Segundo Vinícius Pinho,
no processo de consolidação
do conceito do trabalho, o
grupo enxergou aspectos que
vinham de forma orgânica.
Além do debruçar-se sobre
o repertório, somaram-se
também preocupações, como
as referentes à identidade da
linguagem.
Assim, nasceu a proposta
de fazer o público imergir
no universo das festas mais
interioranas, com o forró de
raiz além da sanfona e do
forró – as cordas, a poesia, a

literatura das palavras e até
brincadeiras com as histórias
contadas também marcam
presença nas apresentações.
“É nesse sentido que essa
pesquisa vai se dando: do fruto de uma paixão que temos
por esse universo”, comenta
Vinícius, ao citar que o Na
Base da Chinela dá sequência
à missão de perpetuar o fazer
cultural. Para saber sobre
agenda e apresentações, acesse o perfil @nabasedachinela
no Instagram e no YouTube.

>>acesse

jornaldocariri.
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Waleska Marrocos
Empresários
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Sagian em Crato

A

coluna Êpa desta semana é especial sobre
a inauguração da loja Sagian em Crato, no
último dia 14 de junho. A empresária Jucieuda
Lira e seu esposo Miguel Pinheiro, agora,
conquistam os corações dos cratenses. Os cliques desta
semana são do fotógrafo Alexandre Cardoso. Na foto, o
casal e os filhos Enzo e Elizabeth.

Mais uma

Clique

Um brinde
FOTO: ALEXANDRE CARDOSO

FOTO: ALEXANDRE CARDOSO

O casal, que já está à frente da 76 Volts, do ramo
de energia solar em Juazeiro, brindando com Fátima
Rosendo e Alene Varela.

Jucieuda Lira com o delegado Marcos Antônio e
a esposa Erivane Alencar.

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

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:10771077912195 CPF:026092243, Contrato:107710778055773
CPF:839669513, Contrato:107710778058057 CPF:619850583,
Contrato:10771077906320 CPF:218270603, Contrato:107710779061017
CPF:063042173, Contrato:107710779101613 CPF:434770703,
Contrato:107710779101776 CPF:118381913, Contrato:107710779208556
CPF:799064604, Contrato:1077107792019866 CPF:066610863,
Contrato:1077107792020255 CPF:070171463,
Contrato:107710779302336 CPF:004043543, Contrato:107710779302337
CPF:037193583, Contrato:1077107793125 CPF:069638363,
Contrato:10771077920411 CPF:022362074, Contrato:1077107792020068
CPF:057976463, Contrato:1077107792013005 CPF:080929013,
Contrato:1077107755225 CPF:451201453.

Jucieuda com o prefeito José Airton Brasil, os
empresários e conselheiros da Fecomércio, José
Parente e José Ernesto Parente, e António Mendonça,
sócio-proprietário da franquia Sagian.

CONVITE DE COMPARECIMENTO. A GEOTOP CARIRI IMÓVEIS LTDA Inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.271.764/0001-72, convida os seguintes clientes por não
terem sido encontrados nos respectivos endereços, a comparecer ao escritório
com sede em Juazeiro do Norte-CE, na Avenida Governador Plácido Aderaldo Castelo nº 250, Lagoa Seca, CEP 63040-540, telefone (88) 3587-1691,
no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para tratar de assuntos de seu
interesse relacionado ao Contrato de Promessa de Compra e Venda dos lotes
aos quais são compradores: LOTEAMENTO ADÃO APOLINÁRIO: FRANCISCA
MARTA DE FRANÇA, CPF/MF Nº ***.795.463-**; LOTEAMENTO ART RESIDENCE I: ANDRE SANTOS SILVA, CPF/MF Nº ***.697.183-**; LOTEAMENTO ART
RESIDENCE II: CICERA LEITE DA SILVA, CPF/MF Nº ***.056.263-**; FABIO
BATISTA DE OLIVEIRA, CPF/MF Nº ***.255.903-**; JOAQUIM CARNEIRO DE
FREITAS, CPF/MF Nº ***.637.553-**; MARIA DE FATIMA SILVA DE ALMEIDA,
CPF/MF Nº ***.803.504-**; ROSIANE CHAGAS DOS SANTOS, CPF/MF Nº
***.891.013-**; LOTEAMENTO CARIRI VILLE I: ELIDIANE SOARES DA SILVA,
CPF/MF Nº ***.663.943-**; JONIRENE DA SILVA ALVES FREITAS, CPF/MF Nº
***.015.353-**; LENILSON OLIVEIRA MOURA, CPF/MF Nº ***.530.954-**; LILIAN PINHEIRO PIMENTEL, CPF/MF Nº 067.717.083-14; LUCAS GOMES DA
SILVA, CPF/MF Nº ***.863.703-**; MANOEL RODRIGUES LEONARDO, CPF/
MF Nº ***.999.837- **; MARCIO GOMES DA SILVA, CPF/MF Nº ***.276.193**; MARCOS MATHEUS BEZERRA DA SILVA, CPF/MF Nº ***.328.553-**; MARIA
CLAUDIA DA SILVA, CPF/MF Nº ***.452.013-**; MARIA VANESSA DA SILVA
CARVALHO, CPF/MF Nº ***.646.993-**; RICHARD JOSE ALENCAR SANTIAGO, CPF/MF Nº ***.997.184-**; LOTEAMENTO CARIRI VILLE II: MANOEL
ALVES DE SOUSA, CPF/MF Nº ***.090.033-**; MARIA NORMA ALCANTARA
GONÇALVES, CPF/MF Nº ***.295.703-**; ROMARIO DAVI DE ARAUJO SILVA,
CPF/MF Nº ***.916.523-**; LOTEAMENTO JOSÉ GONDIM APOLINÁRIO: MARIA EVELINE DO NASCIMENTO PEREIRA VIEIRA, CPF/MF Nº ***.185.113-**;
MARIA NILMA DE LIMA, CPF/MF Nº ***.150.373-**; LOTEAMENTO RECANTO
DA OLIVEIRAS: MARIA CRISTIANA DE LIMA, CPF/MF Nº ***.305.063-**; NOARA JEOVANA NUNES RAFAEL, CPF/MF Nº ***.074.643-**; LOTEAMENTO TERRAS CARIRI: CICERO AURILAN ARAUJO FERREIRA, CPF/MF Nº ***.409.723-**;
FRANCISCO EUDILANIO FORTUNATO PANTALEÃO, CPF/MF Nº ***.346.243**; FRANCISCO LEONE CHAVES DINIZ, CPF/MF Nº ***.720.823-**; IRIS CRISTINA LEAL, CPF/MF Nº ***.725.008-**; MARIA DO CARMO FRANCO FERNANDES, CPF/MF Nº ***.283.263-**; TIAGO DA SILVA BARBOSA, CPF/MF Nº
***.157.443-**; LOTEAMENTO VENHA VER I: ANDERSON ROBERTO FERREIRA,
CPF/MF Nº ***.409.163-**; VALDEY FRANKLEY CABRAL LOPES, CPF/MF Nº
***.419.288-**; LOTEAMENTO VIRGÍNIA GONDIM: EDICARLOS ALVES DA SILVA, CPF/MF Nº ***.438.083-**; LOTEAMENTO RESIDENCIAL ZÉ NERY ROCHA
I E III: ADENILCO FIRMO DE MELO, CPF/MF Nº ***.483.224-**; ANTONIA DA
SILVA VIEIRA, CPF/MF Nº ***.749.563-**; CICERO DO NASCIMENTO, CPF/MF
Nº ***.263.923-**; CICERO VALDEMIR DE LIMA, CPF/MF Nº ***.645.388-**;
DENIS VICTOR SILVA LIMA, CPF/MF Nº ***.692.141-**; EDILEUZA DE LIMA
SILVA, CPF/MF Nº 001.661.043-10; EMANOEL LEANDRO ALVES DE SOUZA,
CPF/MF Nº ***.955.023-**; GEORGEA TATIANA DA SILVA MATA, CPF/MF Nº
***.670.053-**; RAIMUNDO NONATO SECUNDO QUIRINO, CPF/MF Nº
***.107.193-**; ANA SASQUIA ABEL DOS SANTOS, CPF/MF Nº ***.534.773**; CICERO RUDSON LOBO BARBOSA, CPF/MF Nº ***.372.863-**; JOSE
BRUNO FERREIRA CAETANO, CPF/MF Nº ***.546.243-**; MARCOS ANTONIO
CASSUNDÉ DO NASCIMENTO, CPF/MF Nº ***.982.093-**; MARIA APARECIDA MARTINS BARROS SANTOS, CPF/MF Nº ***.288.993-**

FOTO: ALEXANDRE CARDOSO

A empresária com Vania Borges e Lúcia Mendonça.
A Sagian Crato está localizada na Rua Dr. João Pessoa,
nº 414, no Centro da cidade.

EDITAL DE INTIMAÇÃO Nº 03/2022

FAÇO SABER a todos que o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que
corre perante esta Serventia do 2º Ofício Extrajudicial de Assaré/CE procedimento
extrajudicial de retificação de registro envolvendo o imóvel matriculado sob nº 1.155,
nessa Serventia Extrajudicial
Extrajudicial,formulado pelo Sr. Francisco Bezerra de Araujo e
processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei de Registros Públicos (Lei 6.015/73),
sendo necessário a anuência expressa na planta e no memorial descritivo dos confinante
confinantes
do referido imóvel, desta forma, serve o presente para INTIMARo Sr.PLACIDO
PLACIDO DIAS
DE SÁ,, residente e domiciliado no Sítio São Domingos, s/n – Distrito Aratama,
Aratama na cidade
de Assaré / CE, CEP: 63.140
63.140-000, confinante do imóvell objeto de retificação, para que se
manifeste expressamente acerca do procedimento e à comparecer perante este Cartório do
2º Ofício Extrajudicial de Assaré/CE, situado na Rua Euclides Onofre
Onofre,, nº 126 – Centro,
Assaré/CE, CEP: 63.140-000,
000, no prazo legal de 15 (quinze) dias. Nos termos do § 4º do
Art. 213 da Lei nº 6.015/73, a falta de impugnação no prazo resulta na presunção legal de
anuência do confinante, na forma como vem representado, ao pe
pedido
dido de retificação de
registro. Dado
do e passado neste Município de Assaré, Estado do Ceará, pelo Cartório do 2º
Ofício de Assaré, aos 24 de junho de 2022. Eu, Pedro Henrique Maciel Freires,
Freires
Escrevente Autorizado,, digitei e assino.
________________________
______________________________________________
Pedro Henrique Maciel Freires
Escrevente Autorizado
Serventia Extrajudicial do 2o Ofício
Assaré/CE

Rua Euclides Onofre, nº 126 – Centro
Assaré/CE – CEP: 63.140-000
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Esporte

>>JOGOS ABERTOS
Diferentes modalidades são
disputadas durante as etapas

Os atletas classificados disputarão a fase estadual em julho

Cerca de 600 atletas participam
da fase regional dos JAC
Bendimar Júnior,
secretário de Esporte
e Juventude, explica
que é um fato inédiuazeiro do
to Juazeiro sediar os
Norte sediou
jogos abertos, sendo
a Regional
palco de disputas no
F Cariri dos
Cariri. As modalidades participantes
Jogos Abertos do
são futsal, vôlei,
Ceará. Quinze municípios e aproxima- handebol, tênis de
damente 600 atletas mesa (nas categorias
estiveram na cidade masculinas e femininas), além de baspara as disputas,
nos dias 25 e 26. Os quete (masculino) e
atletas classificados badminton. Os Jogos
Abertos do Ceará
disputarão a etapa
têm a finalidade de
estadual, entre os
promover ampla modias 08 e 31 de julho. Em todo o Ceará bilização nos municípios do Estado.
são 102 municípios
e 5.754 atletas participando.
Geneuza Muniz

FOTO: DIVULGAÇÃO REDES SOCIAIS

redacao@jornaldocariri.com.br

Juazeiro nunca sediou uma
etapa dos jogos abertos, e foi
palco dessas disputas aqui no
Cariri.

J

Bendimar Júnior
Secretário de Esporte e Juventude

JONAS BATISTA COELHO M.E. – P&B ALIMENTOS GOURMET
CNPJ 27.327.891/00041-41

Regional do Cariri ocorreu em 25 e 26 de junho

Torna público que requereu à Autarquiade Meio Ambiente de Juazeiro do Norte-AMAJU a Regularização
de L. O. para Beneficiamento de Carnes na cidade de
Juazeiro do Norte na Rua Maria Senhoria da Silva, 53
– Bairro Profa Maria Geli de Sá Barreto – Juazeiro do
Norte – CEP 63038-126. Foi determinado o cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

Jornal do Cariri

www.jornaldocariri.com.br

16 - Região do Cariri - Ceará - De 28 de Junho a 04 de Julho de 2022

Apito!

@jornaldocariri

Victor Nogueira

Entre a cruz e a
espada

FOTO: AMORIM FOTÓGRAFO

Uma montanha russa de emoções.
Assim podemos definir essa primeira fase da Série B do Campeonato
Cearense. Times que começaram mal,
subiram na classificação e depois
desceram. Outras equipes começaram
bem, desceram e subiram. Mas todas
continuam na briga por classificação e
também possuem chances de rebaixamento. Amanhã vamos saber os rumos
das equipes nessa competição maluca.
Preparem-se para as emoções!

C

lassificação ou rebaixamento, eis a questão. O Guarani de Juazeiro chega a última rodada da primeira fase da Série B do
Campeonato Cearense sem estar com o
futuro definido. O rubro-negro fez um campeonato
de altos e baixos e chega à última rodada vindo de
resultados negativos. Mas o Guaraju já provou que
pode se reinventar e uma eventual classificação para
próxima fase não seria surpreendente. O sonho continua vivo.

Guarani chega a última rodada da primeira fase da Série B

Só na boa
FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

O elenco do Icasa recebeu um descanso em
meio a maratona de jogos no Campeonato
Brasileiro Série D. E esse descanso veio em
bom momento. O Verdão vive uma ótima
fase na competição, vindo de duas vitórias
consecutivas. Faltando quatro rodadas para o
fim da primeira fase, o Icasa precisa manter
o ritmo para se classificar.

Adeus, Crato

Mata-mata

O Crato deu adeus as chances de classificação para a fase mata-mata da Série
D. Mas o fato é que o Azulão sequer
esteve perto de avançar. Sem conseguir
apresentar um bom futebol, o Crato
acumulou derrotas atrás de derrotas
não só no Brasileirão, mas durante todo
o ano de 2022. Agora, é reorganizar
visando um 2023 diferente.

Um time do Cariri deve dar adeus à
Série B do Cearense. Barbalha e Cariri se
enfrentam na última rodada e um dos dois
deverá ser rebaixado. Nesse momento,
o Cariri é quem está na zona de rebaixamento. Mas uma derrota do Barbalha
pode colocá-lo lá. Nessa disputa, quem
perde é o futebol da região do Cariri.

24h
Campanha vai implantar
DIU em 900 mulheres
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

N

os próximos
meses, o
município de Crato beneficiará 900 mulheres
com a inserção do
Dispositivo Intrauterino (DIU). Todo o
atendimento é agendado nas Unidades
Básicas de Saúde. A
mulher com idade
acima de 18 anos
deve agendar a triagem em seu bairro. O
serviço é uma parceria com o Centro de
Ensino e Pesquisa em
Emergências Médicas
(CEPEM).
A primeira beneficiada é Brena Bor-

Eu já tinha
todos os
documentos
em casa e deu
certo. Já tenho
dois filhos e por
enquanto não
quero mais.
Brena Borges
Primeira beneficiária

Emoção até o fim

ges de Lima, de 23
anos. Ela conta que
já havia procurado o
serviço de saúde para
a inserção do DIU.
“Eu encontrei com a
agente de saúde e ela
me informou desse
atendimento. A enfermeira me orientou,
eu já tinha todos os
documentos em casa
e deu certo. Já tenho
dois filhos e, por
enquanto, não quero
mais”, comentou. O
DIU é indicado para
mulheres que procuram uma solução
reversível e não se
adaptam ou possuem
contra indicações a
outros métodos contraceptivos.
O primeiro atendimento ocorreu no último dia 22 de junho,
no Centro de Espe-

FOTOS : RODRIGO NUNESDIVULGAÇÃO MINISTÉRIO DA SAÚDE

trata do planejamento
familiar define um
conjunto de ações de
regulação da fecundidade que garanta
direitos iguais. Para
diminuir o índice de
gestações não planejadas e reforçar as
ações de sexualidade
responsável e planejamento familiar por
parte dos brasileiros,
o Sistema Único de
Saúde disponibiliza
diversos tipos de métodos contraceptivos.

>>acesse
Mulheres acima de 18 anos são o público-alvo

cialidades Médicas [o
antigo posto da grota]. A campanha segue até o final do ano.
Outros pré-requisitos
são: apresentar exame
de prevenção, USG
transvaginal (ambos

de até no máximo
1 ano) e, no dia da
implantação, estar no
período menstrual ou
realizar o BETA HCG
no dia anterior.
No Brasil, a política pública que

jornaldocariri.
com.br

