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GASTOS PÚBLICOS

Prefeituras
gastam R$ 5
milhões na
contratação
de shows

Levantamento feito
pelo Jornal do Cariri aponta
que 16 prefeituras gastaram quase R$ 5 milhões
na contratação de shows
artísticos. Os eventos são
feitos em meio a debates
sobre gastos públicos com
shows e diante da crise
financeira enfrentada pelo
país. Campos Sales e Lavras
da Mangabeira somam,
juntas, R$ 2,3 milhões em
despesas. PÁGINA 4
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PÁGINA 15

Duas crianças
foram dadas
à adoção
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PÁGINA 10

Juazeiro termina junho com
3.471 infecções por covid
PÁGINA 7
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Donizete Arruda

Camilo não engole
manobra de Ciro Gomes
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C

amilo Santana não esconde mais sua irritação com Ciro Gomes. Também tem reclamado da
ausência de Cid Gomes nos debates sobre a escolha do candidato do PDT. No sábado (02),
Camilo se reuniu com os quatro pré-candidatos do PDT na Residência Oficial. O encontro
foi tenso. E Camilo chegou a bater boca com Roberto Cláudio. A governadora Izolda Cela se
meteu e saiu em defesa de Camilo. Roberto Cláudio não recuou um milímetro em suas posições. Camilo se declarou enganado por Ciro, pois antes dele se desincompatibilizar, não foi colocada na mesa
da sucessão, a proposta da realização de uma pesquisa para definir o candidato. A pesquisa Quaest
foi feita e os resultados favorecem a candidatura de Roberto Cláudio. Camilo disse que essa forma de
impor o candidato é inaceitável. Roberto Cláudio rebateu Camilo, argumentando que é um critério que
merece ser respeitado: seu melhor desempenho diante da candidatura de Capitão Wagner, oposição.

Camilo vira Doutor
Honoris Causa da Urca

Oposição aos FG não
sabe se marchará unida

Indignada. Foi assim que ficou a governadora Izolda
Cela quando se reuniu com Ciro Gomes, ainda no dia 28 de
junho, e lá foi informada que o PDT realizaria uma pesquisa
do instituto Quaest para definir o candidato do partido ao
Abolição. Nesse mesmo dia, Izolda já disse a Ciro que rejeitava esse único critério. Mas não fez nenhum comentário
público sobre sua posição contrária. Firme, Izolda repetiu
sua repulsa ao modelo de pesquisa para escolher o candidato do PDT durante a reunião com Camilo, Roberto Cláudio,
Mauro Filho e Evandro Leitão, no sábado (02). Como não
houve consenso, e sim um aprofundamento do racha interno, a governadora Izolda Cela disse que ia procurar pessoalmente ao senador Cid Gomes, para ter um téte-a-téte e resolver essa confusão. Até agora, Cid se ausentou da decisão
sobre o nome do PDT, entregando essa tarefa a Ciro Gomes.
Ciro tirou Camilo da coordenação desse projeto e indicou o
presidente regional do partido, deputado André Figueiredo.
Está distante uma saída para acabar esse conflito.

Emocionado, o ex-governador Camilo Santana
recebeu o título de Doutor Honoris Causa da Universidade Regional do Cariri (Urca), na sexta-feira.
Camilo não quis falar sobre aliança e sucessão, pelo
menos abertamente. Mas, nos bastidores, Camilo
teve espaço para fazer a discussão política com
os prefeitos Glêdson Bezerra (Juazeiro), Zé Ailton
(Crato), Guilherme Saraiva (Barbalha), Libório Leite
(Assaré), Edmilson Leite (Caririaçu) e Aniziário Costa (Jardim). Fortaleceu sua candidatura ao Senado
e o nome de Izolda Cela à reeleição. O evento, que
atrasou cerca de duas horas, chegou a ser criticado
pela pouca presença de público. Na saída do evento,
Camilo observou ser a segunda vez que se decepciona com a articulação no Crato. Ele lembrou a
inauguração da estrada para o monumento de Nossa
Senhora de Fátima, com a presença da governadora
Izolda Cela, que não ocorreu do jeito que imaginava.

O presidente regional do PL, prefeito Acilon Gonçalves, explicou
que a posição a ser decidida pelo partido sobre a sucessão no
Ceará, depende diretamente da vontade do presidente Bolsonaro. O
presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, disse que “se
o Capitão Wagner declarar apoio à candidatura do presidente Bolsonaro, o PL fecha aliança com o União Brasil, e vota em Wagner”.
Agora, se esse acordo não vingar, o PL deverá ter candidato próprio
ao Abolição. Hoje, o nome escolhido é do ex-deputado federal Raimundo Gomes de Matos. Wagner e Acilon tem conversado quase
todos os dias sobre a união das siglas. O que impediu até agora o
anúncio do acordo é encontrar uma solução , pois Ciro e Cid Gomes
como também os quatro pré-candidatos do PDT veem repetindo,
sistematicamente, que Wagner é o candidato de Bolsonaro. Essa
ligação umbilical desfavorece à campanha de Wagner, diante do
favoritismo de Lula no Ceará. Entretanto, Wagner não descarta fechar com o PL e dividir seu palanque com o candidato ao Planalto,
do seu partido, Luciano Bivar e também com presidente Bolsonaro.
Essa questão deverá estar resolvida até o final de julho, quando
acontecem as convenções do PL e do União Brasil no Ceará.

Glêdson decidido por
Fernando e Giovanni

DISSE ME
DISSE

Depois de avaliar os três pré-candidatos a deputado federal de dentro de
casa, o prefeito de Juazeiro do Norte, Glêdson Bezerra, está decidido a votar
no seu vice, Giovanni Sampaio, para Câmara Federal. Estavam na lista outras
opções: o ex-chefe de Gabinete, Carlos Macedo, e o médico Daniel, filho de
Normando Sóracles. Ajudou na decisão a boa articulação de Giovanni na região,
onde ele já fechou apoios com pelo menos sete prefeitos. E Camilo Santana
assumiu compromisso de ajudá-lo na conquista de novos votos, embolando
a disputa por duas vagas no PSD, partido de Giovanni. Em ascensão com sua
pré-campanha, Giovanni tem mostrado viabilidade. Mesmo não havendo ainda
o anúncio do apoio do prefeito Glêdson, já circula até foto pelas redes sociais. A
outra definição de Glêdson é endossar à reeleição do deputado Fernando Santana, confirmada ao próprio Camilo Santana, que deram-se senador, durante a
entrega do Título de Doutor Honoris Causa, na Urca. A chapa de Glêdson é toda
governista. Resta uma dúvida: em quem Glêdson vai votar para governador.
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Izolda se irrita com
estratégia de pesquisa

Guilherme Saraiva quer
a paz no cenário estadual
O prefeito de Barbalha, Guilherme Saraiva, tem se revelado um importante pacificador na disputa estadual entre
PT e PDT. Filiado ao PDT e muito próximo ao ex-governador
Camilo Santana, o prefeito barbalhense tem conversado corriqueiramente sobre o assunto com Camilo, um dos protagonistas da discussão estadual. Em Barbalha, o clima pacífico
entre os partidos é fruto da sua discussão interna sempre a
favor da aliança. Guilherme tem defendido com entusiasmo
a continuidade do acordo PDT-PT e Camilo estaria ouvindo
sempre esses argumentos. No fim de semana, Camilo sentou
com Guilherme e os dois discutiram demoradamente sobre
o assunto. A ideia de Guilherme é arrefecer a tensão entre
PDT-PT e, para isso, tem acompanhado todas as agendas do
ex-governador no Cariri, atuando como um bombeiro.

O ex-prefeito de Fortaleza e um dos pré-candidatos ao Governo pelo PDT,
Roberto Cláudio, recebeu o Título de Cidadão Juazeirense, no último dia 30
de junho.

Fernando deixou claro que o nome preferido é o da governadora
Izolda Cela. Disse que a pesquisa retrata o momento e deu exemplo de
Camilo em 2014 que iniciou com 4% e venceu.

Prestigiado por prefeitos, deputados, vereadores e dezenas de lideranças
da região, Roberto Cláudio impressionou pela firmeza. Fez muitos amigos.

MDB, comandado por Eunicio Oliveira, realiza encontro estaduais
para discutir aliança com Capitão Wagner nos dias 13 e 14 de julho.

Acompanhando o ex-governador Camilo Santana pelo Cariri,
o deputado estadual Fernando Santana fez a discussão política.

Desculpe a ignorância, Camilo Santana aceitará calado a rasteira que
Ciro Gomes deu ao deixá-lo sair do Abolição e só então barrou à reeleição
da governadora Izolda Cela?
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PALAVRA
DE FÉ
Pr. Jecer Goes

Passos para
salvação
Os dias nebulosos em que vive a
humanidade sugerem a busca urgente por
segurança, especialmente com relação
à eternidade, visto que nada oferece
estabilidade, luz e segurança. Por mais que
corram em busca de solução, socorro, saúde e
felicidade, em parte alguma – ou em ninguém
– se pode encontrar. E isso só produz angústia,
ansiedade e doenças.
Enquanto a humanidade focar no que é
material, só caminhará para o abismo. Por isso
estamos indo de mal a pior. Então, que fazer?
A Bíblia aponta os passos para salvação:
1. Arrependimento. Todos estão em dívida
diante do Criador e necessitam, urgentemente,
ouvir sua voz, que diz: “Arrependam-se, pois o
reino dos céus está próximo” (Mt 3.2). Muitas
vezes, o Salvador Jesus anunciou: “a menos
que se arrependam, todos vocês também
morrerão” (Lc 13.3,5);
2. Crer no Evangelho. Foi a mensagem
clara de Jesus: “O reino de Deus está próximo!
Arrependam-se e creiam no Evangelho” (Mc
1.15);
3. Obedecer. Diante do tema, muitos
querem estabelecer seu próprio caminho
para galgar a salvação. Puro engano. O
homem necessita se submeter, conforme
Cristo ensinou: “Nem todos que me chamam:
‘Senhor! Senhor!’ entrarão no reino dos céus,
mas apenas aqueles que, de fato, fazem a
vontade de meu Pai, que está no céu” (Mt
7.21). E, por fim:
4. Perseverar. ”Mas quem se mantiver firme
até o fim será salvo”, (Mt 24.13).
Deus abençoe!
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Opinião
EDITORIAL

Todos contra a quarta onda

A

quarta onda de covid-19 chegou. Em
meio ao crescimento de casos do coronavírus em todo o Ceará, a região do Cariri
também registra quantidade crescente
de pessoas infectadas. O salto observado nos municípios de Juazeiro do Norte e Barbalha impressiona:
em maio, ambos registraram 37 casos confirmados;
em junho, Juazeiro registrou 3.471 e Barbalha teve
1.209 casos. O crescimento é de 9.281% na primeira
cidade e 3.168% na segunda.
Outro fator preocupante foi o retorno no registro
de óbitos. Enquanto a última ocorrência de falecimento por coronavírus havia sido em fevereiro, no
mês de junho foram divulgadas quatro mortes no
Crajubar. Além de alguns municípios indicarem

retorno à obrigatoriedade do uso de máscaras em
locais fechados, eles ampliaram os pontos de testagem. Mutirões de vacinação também são realizados
para atrair o público, que deve completar o esquema
vacinal para garantir maior proteção.
É graças às vacinas, logicamente, que assistimos
à diferença entre o número de confirmados e de
óbitos. O imunizante é capaz de neutralizar o poder
do coronavírus e diminuir os impactos que, sem ele,
seriam percebidos. No Cariri, atualmente, a quarta
dose já é oferecida para pessoas com mais de 40
anos de idade. Fiquem atentos e acompanhem os
prazos para, logo que possível, tomar a segunda
dose de reforço. Afinal, nunca é demais lembrar: as
vacinas salvam!

J. Bosco

ARTIGO
Adriana Soares Alcântara

Gênero e capital
político no Ceará
A proximidade das eleições atiça o debate sobre
a sub-representação feminina na política, que não é
um fenômeno isolado no Ceará. A disputa para os
cargos proporcionais e majoritários é acirrada e excludente para o público feminino, haja vista que a
política parece não ser coisa de mulher, para muitas
pessoas. Este velho dilema entre espaços públicos
e privados e a naturalização de estereótipos exigem
a consciência do pertencimento; o ser política(o),
sair de casa, pensar e agir fora da alcova são ações
que requerem coragem e energia, apoio emocional,
suporte técnico e distribuição consciente e equilibrada de recursos financeiros. Some-se a isso a
participação ativa dos partidos políticos.
Em 2018 foram cinco candidaturas ao cargo
de vice-governadora, duas para senadora, 88 para

deputada federal e 184 para o cargo de deputada
estadual, totalizando 279 candidaturas femininas e
609 masculinas, no Ceará. Desprezando as suplências
para o senado que também foram maioria de homens,
as candidaturas femininas para os demais registros
restringem-se apenas aos 30% exigidos na norma. Não
há novidade, apenas o cumprimento da lei. E quantas
mulheres foram eleitas no Ceará? uma vice-governadora, uma deputada federal e seis deputadas estaduais.
Penso que o uso isolado de normas se demonstra
insuficiente para incrementar a participação da mulher na política. As teorias sobre a sub-representação
feminina na política são muitas e eu tenho a minha
hipótese: falta capital político, no melhor estilo
bourdieusiano. Falta às candidatas conhecer as regras
e saber jogar, se apropriar do campo político e não
se deixar usar pelo masculino interessado. O capital
político é feito de votos, estratégias, plataformas planejadas, governos passados, pertencimento a grupos
políticos e aceitação de instituições. A política precisa
ser vivida por mulheres que queiram participar, de
uma forma qualificada, de um processo eleitoral competitivo e inclusivo.
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Política

>>VERBA PÚBLICA
Campos Sales e Lavras da Mangabeira
lideram gastos com shows

Prefeituras gastam R$ 5 milhões com shows em três meses

Prefeituras do Cariri gastam
R$ 5 milhões em shows artísticos
FOTO: DIVULGAÇÃO

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

D

ezesseis
das 29
prefeituras
do Cariri investiram R$
4.931.140,00 (quatro
milhões, novecentos e trinta e um mil
e cento e quarenta
reais) com a realização de shows para
comemorações juninas, de emancipação
política e aniversário
da cidade. O montante inclui contratações
de atrações artísticas
como bandas e cantores, além de empresas
especializadas na
realização de eventos.
As despesas se concretizaram depois que
o Governo do Ceará
liberou a realização
de eventos sem limite
de público, após dois
anos de restrições impostas pela pandemia.
Os shows patrocinados pelas prefeituras
também atraem políticos em pré-campanha. Entre as cidades
que mais gastaram na
região estão despesas
de R$ 1,4 milhão, em
Campos Sales, e R$
910 mil, em Lavras da
Mangabeira.
No Cariri, 13 cidades não divulgaram
shows até o fechamento desta edição:
Abaiara, Altaneira,
Barro, Brejo Santo,
Granjeiro, Jardim, Jati,
Mauriti, Milagres,
Missão Velha, Santana do Cariri, Tarrafas e Várzea Alegre.

João Gomes fará show em Campos Sales e terá o maior cachê entre 43 atrações contratadas na região

Campos Sales está no
topo da lista, entre os
16 municípios que
mais pagaram por
atrações artísticas. A
Prefeitura despendeu
R$ 1.465.000 para o
Camp Fest, evento a
ser realizado de 26 a
30 de julho. O Município pagará R$ 325
mil ao cantor Felipe
Araújo, R$ 210 mil
a Tarcísio do Acordeon, R$ 200 mil à
cantora Márcia Felipe, entre outros. Os
menores cachês são
para Iohannes e Davi
Sacer, que receberão
R$ 80 mil cada.
Na sequência de
cidades com mais

Campos Sales
está no topo da
lista, com R$
1.465.000 para o
Camp Fest

despesas com shows
estão Lavras da Mangabeira, com R$ 910
mil; Salitre, com R$
590 mil; Barbalha,
com R$ 366 mil investidos na Festa do Pau
da Bandeira; e Caririaçu, com R$ 293 mil.
O cantor João Gomes
recebeu o maior cachê
para um show em Lavras da Mangabeira. A
cidade ainda tem duas
licitações em aberto
para contratação das
bandas Mastruz com
Leite e Cavalo de Pau.
Completam a relação
de bandas e artistas
que mais receberam
de prefeituras caririenses: Nattan (R$

350 mil), Forró Real
(R$ 318 mil), Márcia
Felipe (R$ 300 mil) e
Taty Girl (R$ 255 mil).
No total, são 43 atrações, entre bandas,
cantores e poetas. Os
menores cachês foram
pagos a Raphael Belo
Xote e Luiz Fidélis,
ao valor de R$ 7 mil
para shows em Crato
e Barbalha, respectivamente.
Ainda chama a
atenção a disparidade de valores pagos:
a cantora Taty Girl
recebeu R$ 150 mil
da Prefeitura de
Lavras da Mangabeira e R$ 105 mil
da gestão de Nova

Olinda. O levantamento completo está
disponível em www.
JornalDoCariri.com.
br a partir de levantamento feito pelo JC no
Portal de Licitações
do Tribunal de Contas do Ceará (TCE). O
Ministério Público do
Ceará (MP) investiga
os gastos com shows
em alguns municípios
cearenses, mas informou a inexistência
de procedimentos do
tipo no Cariri, à exceção de Campos Sales,
cujas informações não
foram repassadas até
o fechamento desta
edição. A polêmica
sobre os gastos com
a contratação de
artistas veio à tona
depois de o sertanejo
Zé Neto criticar a Lei
Rouanet, enquanto
fazia um show de R$
400 mil pago por uma
prefeitura.
O Jornal do Cariri manteve contato
com as prefeituras de
Campos Sales e Lavras
da Mangabeira, por
meio de canais oficiais
disponíveis nos sites
institucionais, porém
não obteve resposta
até o fechamento desta edição.

>>acesse
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Madson Vagner
Perda de recurso revela
crise em Potengi

Pouca expressão política na
festa de Missão Velha

N

o estilo desfile de carnaval, a gestão do prefeito Dr. Lorin cumpriu o que prometeu: uma
abertura apoteótica para a Vaquejada de Missão Velha. Muita gente estranhou, mas foi
inegável a beleza do desfile com carros alegóricos, trios elétricos e, claro, vaqueiros. A
frustração foi a pouca participação política, mesmo em ano eleitoral. Eram esperados
muitos políticos no desfile, acompanhados por lideranças locais, como em anos anteriores. Nem
mesmo a revelação prometida pelo prefeito Dr. Lorin aconteceu. Ele tinha prometido o anúncio dos
nomes a federal e estadual para o mesmo dia da abertura, 1º de julho. Nem a oposição conseguiu
fazer diferente. Além do deputado estadual Guilherme Landim, que esteve ao lado dos ex-prefeitos Washington Fechine e Diego Feitosa, ninguém marcou presença. Nomes como José Guimarães e
Fernando Santana eram esperados ao lado do ex-prefeito petista Tardiny Pinheiro, mas também não
compareceram. A disputa política saiu enfraquecida.

ENQUANTO ISSO

Em Várzea Alegre, Zé
Helder não vota no MDB

Em Milagres, quanto
pior, melhor

Parecia bem difícil, mas é exatamente o
que vai acontecer nas eleições deste ano
em Várzea Alegre, o prefeito Zé Helder
(MDB) não votará nos candidatos do seu
partido, o MDB. O prefeito não fala no
assunto, mas não esconde a insatisfação
com seu partido. Apesar da garantia de
não votar em nenhum candidato do MDB,
o prefeito não firmou, junto à população,
nenhum outro nome a federal. Há quem
aposte em Domingos Neto, mas nada
confirmado. Definido mesmo, somente a
aposta na reeleição do deputado estadual
Guilherme Landim, que tem aparecido
sistematicamente ao lado de Zé Helder em
eventos e articulações no Município.

As críticas da oposição de Milagres ao
prefeito Cícero Figueiredo sofreram um descrédito no fim de semana. Essa é a avaliação
da base aliada no Município. Os opositores
usaram redes sociais e um site da cidade
para questionar o merecimento do Título de
Cidadão Milagrense ao ex-governador Camilo
Santana. No Governo, Camilo comandou o
avanço estrutural em toda a região, inclusive
em Milagres. Na disputa política, a base aliada
saiu fortalecida com o evento do dia 1º, que
contou com os prefeitos Fábio Pinheiro (Porteiras), João Paulo (Mauriti), Gislaine Landim
(Brejo Santo), além dos deputados Fernando
Santana e Guilherme Landim. Já Figueiredo
fortaleceu sua liderança regional.

Candidato pelo UP defende
plebiscito para governar o país
FOTO: GENEUZA MUNIZ

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

Em pré-campanha
à presidência da República pelo partido
Unidade Popular
(UP), Leonardo Péricles cumpriu agenda
em Crato e Juazeiro
do Norte. Em entrevista ao Jornal do Cariri, o candidato afirmou que entre suas
principais propostas
estão a revogação da
reforma trabalhista

A forma de
distribuição do
fundo partidário
é extremamente
antidemocrática,
nosso partido
não tem um
centavo.
LEONARDO PÉRICLES
Candidato pelo UP

A tensão política em Potengi chegou perto de proporcionar prejuízos para o Município. A disputa entre o
prefeito Edson Veriato e o vice Humberto dos Barreiros
quase causou a perda de R$ 280 mil em recursos do
MAPP (Monitoramento de Ações e Projetos Prioritários)
a serem investidos em pavimentação na zona rural. O
convênio, firmado com o Governo do Estado, ficou perto de expirar, no dia 1º, por falta de pagamento da taxa
de licenciamento ambiental, estipulada pela Semace
em R$ 400. Humberto, que articulou os recursos, teve
que ameaçar ir à comunidade do Sítio Carcará, que
receberá o benefício, para apontar o culpado pela possível perda. Ficou a prévia para o rompimento.

E as viradas políticas para as eleições deste ano
continuam. Em Tarrafas, o ex-candidato a prefeito pelo
PTB, Eronildes, trocou o deputado federal Pedro Bezerra pelo vice-prefeito de Juazeiro, Giovanni Sampaio.
Eronildes foi apoiado pelo ex-prefeito de Juazeiro,
Arnon Bezerra, pai de Pedro, nas eleições de 2020,
mas acabou cedendo as ofertas de Domingos Filho,
que prometeu o PSD local e apoio para 2024.
Em Aurora, o racha na base do prefeito Marcone
Tavares pode ter uma motivação diferente do que foi
anunciado pelos ex-aliados. Para o prefeito, tudo faz
parte da política, da política eleitoral.
No caso específico da ex-secretária de Desenvolvimento Social, Ana Lúcia, o prefeito Marcone garantiu
que os interesses são outros e deixou a entender que a
ex-aliada tem pretensões na disputa municipal de 2024.
e previdenciária [o
que considera grandes crimes contra o
povo], a realização
de plebiscitos para
governar o país e a
reforma agrária.
Leonardo Péricles
também apontou
como solução para
a atual crise econômica a suspensão do
pagamento da dívida
pública e uma auditoria da mesma para
investir em áreas
sociais.
Criticou, ainda, o
atual sistema eleitoral, que favorece apenas dois candidatos,
Lula e Bolsonaro. “A
forma de distribuição
do fundo partidário

é extremamente
antidemocrática”.
O partido não terá
direito ao tempo
de TV e rádio no
horário eleitoral
gratuito.

>>acesse
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Política

>> ELEIÇÕES 2022
Pré-candidato ao Senado, Camilo
recebe homenagem da Urca

Camilo Santana recebeu título de Doutor Honoris Causa em Educação
FOTO: DIVULGAÇÃO

Ex-governador recebeu título da Urca

Camilo e Roberto Cláudio
recebem homenagem
Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

P

ré-candidatos nas
eleições de
2022, Camilo
Santana (PT) e Roberto
Cláudio (PDT) foram
homenageados no Cariri na última semana. O
ex-governador recebeu
o título de Doutor Honoris Causa em Educação da Universidade
Regional do Cariri, na
última sexta-feira (1º),
e o pré-candidato ao
Governo do Estado
recebeu a cidadania
juazeirense na quinta-feira (30).
Camilo, que vai
disputar uma vaga

Nós sempre
temos que nos
indignar com
as injustiças
que ainda
continuam.
CAMILO SANTANA
Ex-governador

no Senado, enalteceu
a democracia. “Nós
sempre temos que
nos indignar com as
injustiças que ainda
continuam”. No âmbito
estadual, o deputado
Fernando Santana (PT),
que marcou presença
no evento, defendeu a
reeleição da governadora Izolda Cela (PDT).
A solenidade foi
presidida pelo reitor
Francisco do O’ de
Lima Júnior, com as
presenças dos prefeitos
Zé Ailton Brasil (Crato), Glêdson Bezerra
(Juazeiro) e Guilherme
Saraiva (Barbalha),
entre outros.
No dia anterior,
em Juazeiro, Roberto
Cláudio recebeu o

título de cidadania. A
solenidade, presidida
pelo vereador Darlan
Lobo (MDB), teve as
presenças dos deputados Pedro Bezerra, Dênis Bezerra e Marcos
Sobreira.

>>acesse
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Prefeito do Crato
defende reeleição
de Izolda
Integrante da chamada “ala Camilista”,
o prefeito do Crato, Zé
Ailton Brasil (PT), voltou
a defender a reeleição da
governadora Izolda Cela,
nesta segunda-feira (04).
Em entrevista a uma rádio local, o prefeito disse
que o ex-governador
Camilo Santana parte
do “princípio de que a
Izolda está no direito à
reeleição, por estar no
exercício do Governo”.
Zé Ailton lembrou que
tudo isso foi discutido
pelos líderes da aliança
(Cid, Ciro e Camilo).
Apesar do posicionamento, Zé Ailton acredita
que haverá entendimento para a manutenção da
aliança e alerta que, se
chegando a um acordo,
tem que zerar as tensões
e trabalhar de forma
conjunta.
No Parlamento, Zé
Ailton avalia que o
partido sairá mais forte,
mas criticou a montagem
da chapa de deputado federal. Avalia que o PT ficará com as mesmas três
cadeiras, quando poderia
garantir pelo menos
quatro. Na Assembleia,
o prefeito acredita no
PT com oito deputados,
podendo chegar a 10. Em
se confirmando a expec-

tativa, o partido ganha
força para discutir a
sucessão no comando
da Casa.

Prefeito
ressalta que é
preciso zerar
as tensões
e trabalhar
de forma
conjunta.

>>acesse
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>> QUARTA ONDA
Juazeiro do Norte registra
aumento de casos superior a 9 mil
por cento em junho

Cariri enfrenta quarta onda com explosão de casos

Juazeiro registra
aumento significativo
de covid-19

FOTO: BR.FREEPIK

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

Ceará
enfrenta
a quarta
onda de
covid-19 com uma
quantidade crescente
de pessoas infectadas
pelo coronavírus em
junho. No Cariri, conforme dados divulgados pelas secretarias
municipais de Saúde,
Juazeiro do Norte e
Barbalha registraram
37 casos em maio,
cada cidade. Juazeiro,
no entanto, encerrou
o mês de junho com
3.471 pessoas que
testaram positivo, enquanto Barbalha com
1.209 confirmações.
Os dados representam um crescimento
de 9.281% na primeira cidade e 3.168% na
segunda.
A última morte
por complicações da
covid-19 no Crajubar
havia sido em 10 de
fevereiro. Entretanto,
quatro óbitos foram
divulgados no mês
passado: dois em Juazeiro, um em Crato
e outro em Barbalha.
Diante deste cenário,
alguns municípios
adotaram medidas
para conter o avanço
da quarta onda, com

Passamos
mais de três
meses sem ter
um óbito no
município e
tivemos um
esta semana.
Isso nos deixa
preocupados.
SHEYLLA MARTINS
Secretária de Saúde
de Barbalha

saúde foi outra estratégia adotada para
conter a disseminação
do vírus. “Hoje estamos, em Barbalha,
com a obrigatoriedade
de usar máscaras em
ambientes fechados.
Temos uma elevação
de casos. Passamos
mais de três meses
sem ter um óbito no
Município e tivemos
um esta semana. Isso
nos deixa preocupados. Por isso, estamos aumentando o
número de exames”,
enfatiza a secretária
de Saúde de Barbalha,
Sheylla Martins.

>>acesse
mutirões de vacinação e retorno à obrigatoriedade do uso de
máscaras em locais
fechados e ampliação dos pontos para
testagem.
Cerca de 50 exames
são feitos por dia em
um centro de testagem aberto na semana
passada em Barbalha.
Descentralizar os locais de testes para as
unidades básicas de

jornaldocariri.
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Juazeiro do Norte passou de 37 casos em maio para 3,4 mil em junho
EDITAL DE LEILÃO
Gustavo Costa Aguiar Oliveira, Leiloeiro Oﬁcial, Mat. JUCEMG nº 507, devidamente autorizado pelo credor ﬁduciário abaixo qualiﬁcado, faz saber que, na forma da
Lei nº 9.514/97 e do Decreto-lei nº. 21.981/32 levará a LEILÃO PÚBLICO de modo Presencial e Online o imóvel a seguir caracterizado, nas seguintes condições.
IMÓVEL: Um imóvel situado na Rua Padre Cícero, nº 1.248, bairro salesianos, Juazeiro do Norte/CE, possuindo uma área de terreno 2.148,74m². Obs: Imóvel
ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. DATA DOS LEILÕES: 1º Leilão: 27/07/2022 às
14:30 horas, e 2º Leilão dia 28/07/2022 às 14:30 horas. LOCAL: Loja nº 42, Shopping Sul, localizado à Av. Nossa Senhora do Carmo, nº 1650, 2º andar, Bairro
Carmo, Belo Horizonte/MG. DEVEDOR (A) FIDUCIANTE: F P PETROLEO EIRELI, CNPJ nº 05.024.078/0001-60, representada por seu titular Carlos Henrique
Torquarto Frota, com endereço à Avenida João Alves de Souza, nº 269, Juazeiro do Norte/CE. CREDOR FIDUCIÁRIO: Raízen S.A, CNPJ: 33.453.598/0001-23.
DO PAGAMENTO: No ato da arrematação o arrematante deverá emitir 01 cheque caução no valor de 20% do lance. O pagamento integral da arrematação deverá
ser realizado em até 24 horas, mediante depósito em cheque ou TED, na conta do comitente vendedor a ser indicada pelo leiloeiro, sob pena de perda do sinal
dado. Após a compensação dos valores o cheque caução será resgatado pelo arrematante. DOS VALORES: 1º leilão: (R$ 7.754.602,24 (sete milhões,
setecentos e cinquenta e quatro mil, seiscentos e dois reais e vinte e quatro centavos) 2º leilão: R$ 5.922.730,69 (cinco milhões, novecentos e vinte e
dois mil, setecentos e trinta reais e sessenta e nove centavos) calculados na forma do art. 26, § 1º e 27 §§ 2º e 3º da Lei nº 9.514/97. Os valores estão
atualizados até a presente data podendo sofrer alterações na ocasião do leilão. COMISSÃO DO LEILOEIRO: Caberá ao arrematante, o pagamento da comissão
do leiloeiro, no valor de 5% (cinco por cento) da arrematação, a ser paga à vista, no ato do leilão, cuja obrigação se estenderá, inclusive, ao(s) devedor(es)
ﬁduciante(s), na forma da lei. DO LEILÃO ONLINE: O(s) devedor(es) ﬁduciante(s) será(ão) comunicado(s) das datas, horários e local de realização dos leilões
para, no caso de interesse, exercer(em) o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma
estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27, da Lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465/2017. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão
cadastrar-se no site www.gpleiloes.com.br e se habilitar acessando a opção “Habilite-se”, com antecedência de 01 hora, antes do início do leilão presencial,
juntamente com os documentos de identiﬁcação, inclusive do representante legal, quando se tratar de pessoa jurídica, com exceção do(s) devedor(es)
ﬁduciante(s), que poderá(ão) adquirir o imóvel preferencialmente em 1º ou 2º leilão, caso não ocorra o arremate no primeiro, na forma do parágrafo 2º-B, do artigo
27 da Lei 9.514/97, devendo apresentar manifestação formal do interesse no exercício da preferência, antes da arrematação em leilão. OBSERVAÇÕES: O
arrematante será responsável pelas providências de desocupação do imóvel, nos termos do art. 30, caput e parágrafo único da Lei 9.514/97. O(s) imóvel(i)s
será(ão) vendido(s) no estado em que se encontram física e documentalmente, em caráter “ad corpus”, sendo que as áreas mencionadas nos editais, catálogos e
outros veículos de comunicação são meramente enunciativas e as fotos dos imóveis divulgadas são apenas ilustrativas. Dessa forma, havendo divergência de
metragem ou de área, o arrematante não terá direito a exigir do VENDEDOR nenhum complemento de metragem ou de área, o término da venda ou o abatimento
do preço do imóvel, sendo responsável por eventual regularização acaso necessária, nem alegar desconhecimento de suas condições, eventuais irregularidades,
características, compartimentos internos, estado de conservação e localização, devendo as condições de cada imóvel ser prévia e rigorosamente analisadas pelos
interessados. Correrão por conta do arrematante, todas as despesas relativas à arrematação do imóvel, tais como, taxas, alvarás, certidões, foro e laudêmio,
quando for o caso, escritura, emolumentos cartorários, registros, etc. Todos os tributos, despesas e demais encargos, incidentes sobre o imóvel em questão,
inclusive encargos condominiais, após a data da efetivação da arrematação são de responsabilidade exclusiva do arrematante. O arrematante será responsável
por realizar a devida due diligence no imóvel de seu interesse para obter informações sobre eventuais ações, ainda que não descritas neste edital. Caso
ao ﬁnal da ação judicial relativa ao imóvel arrematado, distribuída antes ou depois da arrematação, seja invalidada a consolidação da propriedade, e/ou os leilões
públicos promovidos pelo vendedor e/ou a adjudicação em favor do vendedor, a arrematação será automaticamente rescindida, após o trânsito em julgado da ação,
sendo devolvido o valor recebido pela venda, incluída a comissão do leiloeiro e os valores comprovadamente despendidos pelo arrematante à título de despesas de
condomínio e imposto relativo à propriedade imobiliária. A mera existência de ação judicial ou decisão judicial não transitada em julgado, não enseja ao
arrematante o direito à desistência da arrematação. O arrematante presente pagará no ato o preço total da arrematação e a comissão do leiloeiro,
correspondente a 5% sobre o valor de arremate, exclusivamente por meio de cheques. O proponente vencedor por meio de lance on-line, terá prazo de 24 horas,
depois de comunicado expressamente do êxito do lance, para efetuar o pagamento, exclusivamente por meio de TED e/ou cheques, da totalidade do preço e da
comissão do leiloeiro, conforme edital. O não pagamento dos valores de arrematação, bem como da comissão do Leiloeiro, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas
contadas da arrematação, conﬁgurará desistência ou arrependimento por parte do(a) arrematante, ﬁcando este(a) obrigado(a) a pagar o valor da comissão devida
ao Leiloeiro (5% - cinco por cento), sobre o valor da arrematação, perdendo a favor do Vendedor o valor correspondente a 20% (vinte por cento) do lance ou
proposta efetuada, destinado ao reembolso das despesas incorridas por este. Poderá o Leiloeiro emitir título de crédito para a cobrança de tais valores,
encaminhando-o a protesto, por falta de pagamento, se for o caso, sem prejuízo da execução prevista no artigo 39, do Decreto nº 21.981/32. Ao concorrer para a
aquisição do imóvel por meio do presente leilão, ﬁcará caracterizada a aceitação pelo arrematante de todas as condições estipuladas neste edital. As demais
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de
1.933, que regula a proﬁssão de Leiloeiro Oﬁcial. Mais informações: (31)3241-4164 / comercial1@gpleiloes.com.br. Belo Horizonte/MG, 27 de junho 2022.
Raizen S.A - CNPJ: 33.453.598/0001-23
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Além da Romaria, Semana Ecos do Caldeirão também obteve o reconhecimento

Romaria da Santa Cruz entra
no Calendário Oficial do Ceará
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

H

á 22 anos,
no ano
2000,
teve início a Romaria da Santa Cruz do Deserto,
em Crato, que nasceu
como proposta pela
Assembleia Diocesana, em novembro de
1999, como celebração pela passagem
do século. De lá para
cá, a tradição ganhou
força e, todos os
anos, o número de

presentes aumenta.
Agora, a Romaria, por
meio do Projeto de
Lei 219/2022, aprovado na Assembleia Legislativa, entrou para
o Calendário Oficial
do Estado do Ceará.
Debates e rodas de
conversa reforçaram
o objetivo de fazer
ecoar a história local
na sociedade, e assim
nasceu a Semana
Ecos do Caldeirão,
que também entrou
no Calendário Oficial. Padre Vileci,
coordenador diocesano de pastoral,

articulador da Romaria e assessor nacional das Comunidades
Eclesiais de Base, diz
existir a busca pelo
resgate da memória
do Caldeirão de Santa
Cruz do Deserto.
A aprovação do PL,
como acredita Padre
Vileci, representa um
momento que traz
o legado da história
do Caldeirão, marcada por organização
social que serve como
modelo para novas
gerações.

Uma reforma
agrária popular
que deu certo
com a mística
da religiosidade
popular e que o
Cariri manifesta
isso muito bem.
PADRE VILEC
Coordenador diocesano
de pastoral

>>acesse
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Leia
O promotor de
Justiça André Barroso
oficiou a Secretaria de
Saúde (Sesa) de Juazeiro do Norte sobre
o acúmulo de funções
por um servidor. Ao
mesmo tempo, o profissional era contratado
pelo Instituto Diva
Alves do Brasil (Idab) e
ocupava cargo de chefia na Sesa, que tem 10
dias para esclarecer.

FOTO: ROZELIA COSTA

A Prefeitura de
Altaneira cancelou
processo seletivo
para contratação
temporária de servidores, após recomendação do Ministério
Público do Ceará.
Além disso, o Município deverá realizar
concurso público
para contratação efetiva de servidores.

FOTO: BR.FREEPIK

Romaria da Santa Cruz teve início há 22 anos

Quatro deputados
federais enviaram,
juntos, R$ 1,8 milhão
em recursos para a
Universidade Federal
do Cariri em 2022:
Luizianne Lins e José
Guimarães, do PT;
André Figueiredo
e Idilvan Alencar,
do PDT. O recurso
possibilita a estruturação da Clínica
Escola da Faculdade
de Medicina.
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Grande Cariri
GiroK Ronuery Rodrigues
Pais de crianças com TEA
pedem mais atenção

FOTO: REPRODUÇÃO / INTERNET

Granjeiro e quatro comunidades
do entorno serão contempladas
com pavimentação asfáltica. Os
locais beneficiados são: o distrito
de Serrinha, Lamarão, Umari, Canabrava dos Ferreiras. O valor para
que as obras sejam realizadas está
orçado em R$ 1,6 milhão.

P

ais de crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista cobram da Prefeitura o retorno do Núcleo
Aurorense de Apoio a Autistas e Familiares, que teve as
atividades encerradas em fevereiro. O núcleo ofertava
terapias para cerca de 160 crianças. Atualmente, os pacientes são
atendidos na policlínica, por apenas dois profissionais. Familiares
relatam que os profissionais estão sobrecarregados em razão da
grande demanda. As famílias cobram o atendimento multidisciplinar garantido através da Lei Municipal 363/2019.

Pavimentação

Núcleo deixou de funcionar em fevereiro

Altaneira junina

Praça PET

Derrubou

Altaneira realiza, de 8 a 10 de julho, mais uma
edição do Festival de Quadrilhas. Após quase três
anos sem realizar eventos juninos, a cidade será
palco de mais um grande Festival Regional, que
vai homenagear Elison Laurentino, um ícone do
movimento junino na região.

Nova Olinda comemora um ano de existência da
Praça PET, a primeira dedicada aos animais de estimação da região. O espaço fica no centro da cidade
e é gerenciado pela equipe de uma organização não
governamental que atua na defesa da causa animal
no Município.

Por unanimidade, os vereadores de Caririaçu
desaprovaram o PL nº 22/22, de autoria do prefeito
municipal, que readequaria a alíquota de contribuição
de 12% para 14%. A apreciação do PL contou com a
presença do sindicato e de servidores municipais de
diversas categorias.
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>> ADOÇÃO LEGAL
Caso da atriz Klara Castanho
expôe legalidade da adoção

Gestantes têm rede de apoio jurídica e psicossocial

FOTO: BR.FREEPIK

Rede de apoio
orienta sobre
entrega legal
à adoção
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

caso da
atriz Klara Castanho, de
21 anos, que entregou o filho à adoção
depois de ter sido
estuprada, é um dos
assuntos mais comentados no Brasil
nas últimas semanas.
Assim como a atriz,
duas mães decidiram
dar o filho à adoção,
em Crato, nos anos
de 2018 e 2019. As
comarcas de Barbalha e Juazeiro não
enviaram dados. A
medida é legalmente
amparada por lei em
vigor desde 2017.
“A entrega voluntária não é um crime
e veio para regulamentar uma prática
em que muitas mães,
após dar à luz a uma
criança, pensavam
entregar, de forma
clandestina, para
alguém que pudesse
criar aquele bebê”,
explica ao Jornal do
Cariri a defensora
pública Juliana Andrade.
Ela ressalta que,
muitas vezes, o ato
é visto de forma
negativa pela sociedade, que confunde

A entrega
voluntária
não é um
crime e veio
regulamentar
a prática
clandestina.
ALINE MARINHO
Defensora Pública

>>acesse
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a entrega voluntária
com o abandono. Em
Juazeiro do Norte, a
Defensoria Pública
faz parcerias com
universidades para
dar amparo jurídico,
social e psicológico
às mães que desejam
a entrega voluntária.
Ao longo de 2020,
diversas mães foram
acompanhadas e
apenas um caso foi
efetivado.
Segundo a defensora pública Aline
Marinho, “durante o
período de gestação,
as equipes multidisciplinares procuram
compreender por
quais motivos a
mulher quer fazer
a entrega voluntária”. Em caso de a
motivação decorrer
de vulnerabilidade
social, psicológica ou
psiquiátrica, a mãe
será inserida na rede
de saúde e proteção,
possibilitando a permanência dos laços
biológicos e afetivos.
“Caso seja mantido o interesse da
entrega voluntária
para adoção, a mãe é
conduzida com o intuito de confirmar a
decisão, de maneira
segura e sigilosa, na
Vara da Infância e da
Juventude”, acrescenta a defensora.

Entrega do filho recém-nascido à adoção é amparada por lei
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Coluna do Ben
Benones Lessa

Bastidores

Vem aí
Começam em agosto as gravações da
primeira novela/telessérie da HBO Max.
Escrita por Raphael Montes, “Segundas
Intenções” terá como pano de fundo o
Rio de Janeiro. A trama conta uma história de busca por Justiça, que se passa no
agitado mundo da beleza e dos tratamentos estéticos. Reynaldo Gianecchini,
Antonio Fagundes, Alice Wegmann e
Camila Pitanga estão entre os confirmados no elenco.

Tá chegando a hora!

Falando no Grupo Bandeirantes...
Os investimentos na Band Ceará (canal
20.1) estão movimentando a comunicação cearense. Além dos diversos programas locais, comandados por nomes
conhecidos pelo público, a emissora
agora flerta com um certo fofoqueiro
para turbinar a audiência — mas só
após as eleições! Na boca miúda, falam
sobre uma jogada que pode dar uma boa
chacoalhada no rádio cearense.

F

altam poucos dias para a Região do Cariri ser tomada pela energia do maior evento de música do
Norte e Nordeste. A partir de domingo (10), a cidade do Crato será palco de grandes artistas locais e nacionais. Ao todo, mais de 50 atrações passarão pelo
Festival ExpoCrato, que é realizado no Parque Pedro Felício
Cavalcante. O público está na maior ansiedade para presenciar as apresentações de cantores como Gusttavo Lima, Luísa Sonza, Ludmilla, Léo Santana, Zé Felipe e Xand Avião.
São esperados mais de 500 mil visitantes durante o evento,
que chega a sua terceira edição em 2022, após uma pausa de
dois anos por causa da pandemia.

Leite de pedra

Ticiane Pinheiro, acompanhada
do marido (César Tralli) e das filhas
(Rafaella Justus e Manuella), encerrou
suas férias em solo cearense no último
domingo (03). A apresentadora teve dias
de muita diversão em praias como a do
Cumbuco, na Região Metropolitana de
Fortaleza. No mesmo dia, estreou na Record TV a terceira temporada de “Canta
Comigo Teen”, reality em que Tici divide
a apresentação com Rodrigo Faro.

FOTO: KAIO CADS

Vacation

Parece que a baixa audiência de “Todas
as Garotas em Mim” não tem afastado os
anunciantes da Record TV. Nesta semana,
por exemplo, a plataforma de comércio
eletrônico Shopee fará sua estreia na teledramaturgia brasileira dentro da novela.
Serão cinco inserções ao longo da semana,
todas promovendo a campanha que
comemora os dois anos dos vendedores
do país na plataforma. O setor comercial
comemora!

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Ao Vivo
Ludmilla se juntou à
Luísa Sonza para lançar mais
uma edição do projeto “Lud
Sessions”. O medley, repleto
de hits das duas, chegou aos
ouvidos do público na última
quinta-feira (30). Lud e Lu se
apresentam no mesmo dia no
Festival ExpoCrato 2022. Será
que vai rolar uma versão ao vivo
para os fãs caririenses?

Um novo canal a cabo chega às
principais operadoras do país nesta
terça-feira (05). Fruto de uma parceria
entre a Newco Pay TV, programadora do
Grupo Bandeirantes, e o Sebrae (Serviço
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas), o Empreender terá sede principal em Brasília. A emissora dividirá
sua programação em quatro pilares:
institucional, informativo, educacional
e técnico.

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Novidade
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Cinema francês:

Cariri recebe Festival Varilux
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

D

urante o mês de
julho, o Cariri
se aproxima da
França. O município de Juazeiro do Norte é um dos 30 brasileiros
a exibir filmes do Festival
Varilux de Cinema Francês,
o maior festival de cinema
francês fora da França.
Realizado pela produtora
BONFILM, o evento ocorre
em terras caririenses pela
terceira vez. A Escola de
Saberes Daniel Walker e o
Núcleo de Arte, Educação
e Cultura Marcus Jussier
sediarão as exibições.
José Eldo Elvis, mediador de cinema, destaca
que, diferententemente de
outras regiões, no Cariri, as
exibições são gratuitas. Dos
dezessete filmes do festival, nove serão exibidos
por aqui: sete lançamentos,

Esses filmes já
estrearam na
França e foram
um sucesso de
público e crítica.
José Eldo Elvis
Mediador de cinema

um clássico dos anos 80 e
um filme que comemora
os 400 anos do nascimento
de Moliére, um dos mais
importantes dramaturgos
do mundo. Na Escola de
Saberes, os filmes serão
exibidos aos sábados, das
17h às 20h, dentro do
Cinecafé do CCBNB Cariri;
já no Núcleo de Artes,
ocorrerão nos dias 12,
13, 19 e 20, das 18h30 às
21h30, numa parceria com
a Prefeitura Municipal de
Juazeiro do Norte.
Como aponta o mediador, o Cariri receber de
graça um evento que em
todo o país é realizado com
venda de ingressos concorridos, é a primeira razão
para o evento ser prestigiado. “A segunda razão é que
esses filmes já estrearam
na França e foram um sucesso de público e crítica,
portanto, é a oportunidade
de assistir a filmes que o
público caririense vai gos-

tar muito”, afirma.
Elvis diz, ainda, ser
fenomenal que, no momento em que os eventos
presenciais estão finalmente sendo possíveis,
uma programação cultural
coletiva vai reunir pessoas
ao redor de um filme e
possibilitar debates mediados que aprofundarão
a experiência artística com
as obras. Mais informações
no @cinecafeccbnbcariri,
no Instagram.

>>acesse

jornaldocariri.
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Waleska Marrocos

FOTO:DIVULGAÇÃO

Eita!

Rainha da Vaquejada

Contagem regressiva para o Festival Expocrato
2022. Faltam 05
dias para o maior
encontro de
música do Norte
e Nordeste.

R
FOTO: DIVULGAÇÃO

São João
da Thay

Casório

FOTO: DIVULGAÇÃO

A comunicadora Érika
Souza esteve em
São Luís (MA),
no São João da
Thay, evento
promovido pela
influenciadora
Thaynara OG.

FOTO: DIVULGAÇÃO

icaelle Angelim foi eleita Rainha da Vaquejada
de Missão Velha. De Jamacaru e com 22 anos,
a jovem é dona de uma beleza exuberante, que
conquistou jurados e o público presente!

Vixe!
Não se esqueçam de atualizar
o esquema de
vacinação contra
a covid. Será obrigatório o cartão
de imunização
nos shows.

Férias
Malu Sousa
aproveitando as
férias com seu
filho Diego Arthur e as netas
Ana Raquel e
Louise Ester.

Gilvanda Machado e José Ferreira Jales disseram
Sim, na presença de amigos e familiares, e ao som
da Orquestra Sonata.
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:1077107010734 CPF:930929383, Contrato:107710771079 CPF:058022093, Contrato:1077107710731 CPF:030066363, Contrato:1077107710740 CPF:029807354, Contrato:1077107710785 CPF:092405548, Contrato:10771077107161
CPF:039312434, Contrato:10771077107222 CPF:023361133, Contrato:10771077107376 CPF:423833888, Contrato:10771077107377 CPF:084324464, Contrato:10771077107399 CPF:048036243, Contrato:10771077107400 CPF:076164193,
Contrato:107710773082038 CPF:054355793, Contrato:107710778051704 CPF:645355093, Contrato:107710778054121 CPF:756917953, Contrato:107710778054570 CPF:756917953, Contrato:107710778054636 CPF:086046003, Contrato:107710778057109 CPF:065286607, Contrato:107710778058754 CPF:739681023, Contrato:1077107780511849 CPF:517892643, Contrato:107710778068 CPF:654377643, Contrato:107710778062855 CPF:426255053, Contrato:107710778064195 CPF:392730323, Contrato:107710778101700 CPF:777154623, Contrato:107710778102041 CPF:073191513, Contrato:107710778102184 CPF:027937213, Contrato:107710778102603 CPF:071631123, Contrato:107710778102610CPF:568234103,Contrato:107710778102684CPF:056983853,Contrato:10771077910431CPF:048195813,Contrato:107710779101536CPF:346295133,Contrato:10771077912542CPF:172497163,Contrato:107710779204647
CPF:707514983, Contrato:107710779205906 CPF:704574764, Contrato:107710779207326 CPF:045969073, Contrato:107710779209639 CPF:820475963, Contrato:1077107792010906 CPF:075775764, Contrato:1077107792011142
CPF:121628843, Contrato:1077107792011977 CPF:466210753, Contrato:1077107792015123 CPF:014301273, Contrato:1077107792015638 CPF:023668493, Contrato:1077107792016268 CPF:006967563, Contrato:1077107792018148
CPF:110353233, Contrato:1077107792018823 CPF:089956333, Contrato:1077107792018915 CPF:069388703, Contrato:1077107792018916 CPF:027082974, Contrato:1077107792019196 CPF:020422533, Contrato:1077107792019927
CPF:055696683, Contrato:107710779211880 CPF:188566448, Contrato:107710779212614 CPF:006332863, Contrato:107710779212906 CPF:011132583, Contrato:10771077930356 CPF:364428358, Contrato:10771077930540 CPF:899966823,
Contrato:10771077930608 CPF:056106173, Contrato:10771077930706 CPF:078039533, Contrato:107710779301034 CPF:030806193, Contrato:107710779301051 CPF:058366903, Contrato:107710779301148 CPF:027022943, Contrato:107710779301331 CPF:030946024, Contrato:107710779301883 CPF:019805513, Contrato:107710779302040 CPF:119512433, Contrato:107710779302272 CPF:023620753, Contrato:107710779302274 CPF:057948933, Contrato:107710779302289 CPF:960911263, Contrato:107710779302546 CPF:019241283, Contrato:107710779302562 CPF:024799963, Contrato:107710779302787 CPF:653237423, Contrato:107710779302809 CPF:022393253, Contrato:10771077931264 CPF:066191393, Contrato:1077107793077 CPF:785190043, Contrato:10771077930504 CPF:919749413, Contrato:1077107792014286 CPF:556271533, Contrato:1073236053 CPF:962295353, Contrato:1077107792021083
CPF:630090563, Contrato:1077107792010236 CPF:466227303, Contrato:107710779302548 CPF:112409913, Contrato:1077107792017934 CPF:111705884, Contrato:10771077107281 CPF:031790043, Contrato:107710778102997
CPF:713819613, Contrato:107710779101516 CPF:276529983, Contrato:107710779201702 CPF:877977393, Contrato:107710779207483 CPF:630015433, Contrato:1077107792011135 CPF:026853303, Contrato:10771077930991 CPF:271616918,
Contrato:1073236068 CPF:071508453, Contrato:1073236056 CPF:064174883, Contrato:1077107792010190 CPF:046940983, Contrato:107710779209390 CPF:035982813, Contrato:107710779209146 CPF:011580133, Contrato:1077107792020998 CPF:096667013, Contrato:1077107792012104 CPF:623493503, Contrato:1077107710770 CPF:029436563, Contrato:1077107792010477 CPF:044470803, Contrato:1073236025 CPF:747629403, Contrato:1077107792018146
CPF:656980023, Contrato:107710779301792 CPF:075008203, Contrato:1077107792020505 CPF:051335853, Contrato:107710779202815 CPF:387560483, Contrato:107710779207079 CPF:012174973, Contrato:1077107792010196
CPF:041058594, Contrato:107710779302311 CPF:074317123, Contrato:1077107792017006 CPF:047273033, Contrato:107710779207920 CPF:061729563, Contrato:107710779209016 CPF:265553523, Contrato:107710779301878
CPF:078776013, Contrato:10771077922774 CPF:004179363, Contrato:1077107792020131 CPF:041121073, Contrato:107710779205680 CPF:001353173, Contrato:1077107792010327 CPF:004357953, Contrato:10771077107225 CPF:815354143,
Contrato:107710779301355 CPF:046029373, Contrato:10771077107121 CPF:042286333, Contrato:10771077911326 CPF:028238894, Contrato:1077107792020798 CPF:013582963, Contrato:107710779222477 CPF:011253863, Contrato:107710779302043 CPF:064290353, Contrato:107710779301002 CPF:366416658, Contrato:1077107792015558 CPF:387711953, Contrato:1077107792017269 CPF:053372445, Contrato:107710779302074 CPF:010321593, Contrato:1077107792017570 CPF:517916503, Contrato:107710779121399 CPF:258143188, Contrato:10771077921307 CPF:312020983, Contrato:1077107792013560 CPF:045203283, Contrato:107710779302649 CPF:642656923, Contrato:107710779301811 CPF:048380953, Contrato:1077107792010786 CPF:017967493, Contrato:10771077542235 CPF:031817565, Contrato:10771077542799 CPF:018719843, Contrato:107710775421260 CPF:519621103, Contrato:1077107754389
CPF:913106953, Contrato:10771077543256 CPF:033748623, Contrato:1077107754527 CPF:042271973, Contrato:10771077107107 CPF:057512723, Contrato:10771077107296 CPF:033220903, Contrato:107710776105641 CPF:029440254,
Contrato:10771077803874 CPF:748168294, Contrato:107710778033569 CPF:430109463, Contrato:107710778034657 CPF:209642003, Contrato:107710778051494 CPF:228141808, Contrato:107710778054656 CPF:073510753, Contrato:107710778059904 CPF:442983313, Contrato:1077107780511085 CPF:214365923, Contrato:107710778061841 CPF:632929204, Contrato:107710778102929 CPF:134345714, Contrato:10771077811997 CPF:766204503, Contrato:107710778111061 CPF:616417663, Contrato:10771077903109 CPF:702313893, Contrato:10771077906459 CPF:214723943, Contrato:10771077906475 CPF:070920833, Contrato:107710779061009 CPF:172646853, Contrato:10771077910259
CPF:403387623, Contrato:107710779101417 CPF:007457193, Contrato:10771077911788 CPF:042590423, Contrato:10771077911792 CPF:938802603, Contrato:10771077911806 CPF:618445193, Contrato:107710779121320 CPF:046567793,
Contrato:107710779121394 CPF:425669323, Contrato:10771077920912 CPF:026664633, Contrato:107710779206138 CPF:792364993, Contrato:107710779206517 CPF:617779433, Contrato:107710779206748 CPF:024767453, Contrato:107710779207528 CPF:604063673, Contrato:107710779207882 CPF:016901713, Contrato:107710779209060 CPF:040341563, Contrato:1077107792013138 CPF:056409874, Contrato:1077107792014038 CPF:442844703, Contrato:1077107792015501 CPF:392480033, Contrato:1077107792016916 CPF:989462264, Contrato:1077107792017287 CPF:055541823, Contrato:1077107792017453 CPF:067037364, Contrato:1077107792018913 CPF:039504613, Contrato:1077107792018963 CPF:091789443, Contrato:1077107792019080 CPF:026890863, Contrato:1077107792019552 CPF:029009003, Contrato:1077107792019784 CPF:118281484, Contrato:1077107792020156 CPF:840904133,
Contrato:10771077921398 CPF:018123913, Contrato:10771077921561 CPF:733914332, Contrato:107710779211861 CPF:013076663, Contrato:107710779212912 CPF:018123913, Contrato:107710779221610 CPF:758817723, Contrato:10771077930915 CPF:957029463, Contrato:107710779301517 CPF:802208863, Contrato:107710779301950 CPF:962710193, Contrato:107710779301952 CPF:962710193, Contrato:107710779302215 CPF:102573434, Contrato:107710779302390 CPF:075131453, Contrato:107710779302430 CPF:036827403, Contrato:107710779302455 CPF:023402353, Contrato:107710779302788 CPF:034284853, Contrato:107710779302792 CPF:613331313, Contrato:107710779302383 CPF:072893234, Contrato:107710779211478 CPF:048707163, Contrato:10771077921983 CPF:074378834, Contrato:107710779205397 CPF:048775073, Contrato:1077107792011695 CPF:083411798,
Contrato:107710779203672 CPF:013243033, Contrato:1077107792018529 CPF:029621423, Contrato:107710779121338 CPF:044573646, Contrato:107710779121336 CPF:042671636, Contrato:10771077542558 CPF:619306873, Contrato:10771077921191 CPF:798371583, Contrato:10771077906282 CPF:214738543, Contrato:107710778031415 CPF:817590613, Contrato:1077107792016117 CPF:087253373, Contrato:107710779207673 CPF:026780653, Contrato:1077107792019600 CPF:030007393, Contrato:10771077806437 CPF:000373303, Contrato:107710778102739 CPF:100510643, Contrato:107710779121364 CPF:140163623, Contrato:107710778035255 CPF:294778403, Contrato:107710779204310 CPF:008860203, Contrato:107710779101707 CPF:032609713, Contrato:107710778061565 CPF:070888503, Contrato:107710778052884 CPF:994227273, Contrato:107710779302869 CPF:054962343,
Contrato:1077107792011423 CPF:737159213, Contrato:1077107792020654 CPF:068155913, Contrato:10771077905233 CPF:041179363, Contrato:1077107780510027 CPF:495238213, Contrato:10771077906793 CPF:076496333, Contrato:1077107790514 CPF:704952543, Contrato:107710779212933 CPF:656801463, Contrato:1077107792020848 CPF:029971723, Contrato:107710776506138 CPF:478127293, Contrato:1077107753921 CPF:007070163, Contrato:10771077542842
CPF:031732493, Contrato:107710779206960 CPF:058580763, Contrato:107710779301275 CPF:057572093.
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Esporte

>>NATAÇÃO
Vencedor da competição alerta para escassez de piscinas
apropriadas no Cariri

Atleta venceu a prova de 1.500 metros

Cratense leva medalha em Festival
de Águas Abertas
FOTO: ARQUIVO PESSOAL

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

ta o Águas Abertas.

Juarez planeja organizar um projeto
na região que possa
cratense
contemplar jovens
Juarez
Lobo, de
carentes, mas esbarra
39 anos,
nas dificuldades. “Não
venceu os 1.500 meé como futebol, que
tros na segunda etapa
temos quadra em todo
do V Campeonato e
lugar. Infelizmente,
Festival Cearense de
Águas Abertas, orgatem poucas piscinas na
nizado pela Federação região. Todas são parCearense de Esportes
ticulares e é um pouco
Aquáticos (FCDA). A
competição tem quatro caro”, lamenta. Atualetapas, sendo a última mente, está treinando
em dezembro. Há mais para participar da próde 20 anos, Juarez
xima etapa do festival,
participa desse tipo de
prevista para dia 18 de
campeonato, mas é a
terceira vez que dispu- setembro.

Não é como futebol, que
temos quadra em todo lugar.
Infelizmente, tem poucas
piscinas na região.

O

@jornaldocariri
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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

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
CNPJ 06.057.223/0219-26
Torna público que recebeu da Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte - AMAJU, a Licença de
Operação no. 07/2022-AMAJU/DILAM, com validade
de 17.01.2025, para hipermercado (outros empreendimentos comerciais ou de prestação de serviços código 09.04), localizado na Av. Padre Cícero, 4400, bairro São José, Juazeiro do Norte – CE. Foi determinado
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da AMAJU.

Juarez Lobo
Atleta e Professor de Natação

Juarez Lobo tem 39 anos
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Victor Nogueira
FOTO: AMORIM FOTÓGRAFO

A elite é logo ali

O Icasa vive uma ótima fase na
Série D do Brasileiro. Vem de três
vitórias consecutivas e a última
delas foi em clássico diante do
Crato. A sequência positiva mudou não só a confiança do elenco,
como a posição na tabela. Agora,
o Icasa está muito próximo da
classificação para a próxima fase.
Nesta quarta (6), o Verdão encara
o São Paulo Crystal e uma vitória
pode colocá-lo a um passo do
mata-mata.

A

segunda fase da Série B do Cearense
vai começar! No próximo domingo
(10), Guarani de Juazeiro e Barbalha
vão iniciar o curto – e importante caminho que pode levá-los para a elite do futebol cearense. Os dois clubes, que iniciaram mal
a competição, mostraram poder de reação e após
altos e baixos conseguiram se classificar. Mas,
agora, os erros não podem acontecer. São apenas quatro partidas. A elite está logo ali.
Barbalha e Guarani ainda disputam o acesso à Série A

O outro lado da moeda
FOTO: FELIPE SANTOS

Fortaleza e Ceará vivem uma situação
complicada na Série A. Na Libertadores e
Sul-Americana, respectivamente, a situação é diferente. Leão e Vovô fizeram boas
campanhas na fase de grupos e avançaram
para o mata-mata, mesmo sem o favoritismo. E, nesta quarta (6) e quinta (7), podem
avançar ainda mais.

Decisão na Série D

Hora de recomeçar

Força da torcida

A passagem do Cariri pela Série B
do Cearense foi curta. Durou apenas
nove partidas. Foi uma participação
curta, mas intensa. Deu tempo de experimentar um pouco de cada sensação.
O time iniciou bem a competição, mas
não manteve o ritmo, até ser rebaixado. Agora, o Cariri vai recomeçar para
voltar mais forte e mais experiente.

O ano do Crato está longe de ser o
que o torcedor esperava. Rebaixado
no Cearense e lanterna no Brasileiro, o
Azulão vai precisar recomeçar em 2023.
Nas redes sociais, a história é outra. Na
última semana, o clube atingiu os 10 mil
seguidores no Instagram. Isso mostra a
força da torcida e que o clube pode ser
muito grande.
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Personalidades do Cariri são
homenageadas em Maracanaú
Natália Alves
redacao@jornaldocariri.com.br

A

edição
deste
ano do
São João
de Maracanaú homenageou o Cariri,
recontando a história
de personalidades
importantes como o
Padre Cícero, a Beata
Benigna e o Mestre
da Cultura Espedito Seleiro. A festa
consagra-se como um
dos maiores eventos
juninos do Ceará,
mas por causa das
medidas de restrição
contra a covid-19,
deixou de ser realizada por dois anos.
A tradicional cidade cenográfica do

Eu resolvi
homenagear o
meu querido
Cariri. Temos
Patativa do
Assaré e Luiz
Gonzaga, que
é cidadão
cratense.
Roberto Pessoa
Prefeito de Maracanaú

evento homenageou o
artesão caririense que
conquista o mundo com sua arte, na
confecção de peças
em couro. Mestre Espedito Seleiro assina
coleções de calçados,
bolsas, chapéus, carteiras e bancos, além
de selas e gibões,
enfatizando a cultura dos vaqueiros. O
evento mostrou parte
da produção artística
do caririrense, além
da sua história. Espedito esteve em Maracanaú durante os dias
do evento.
Além da cidade cenográfica, o São João
homenageou outras
personalidades do
Cariri, como o Padre Cícero e a Beata
Benigna. Na visita a
Vila Junina Fabiola

Benigna é uma das figuras caririenses homenageadas no São João

Teixeira, o público
pôde conhecer a casa
que a menina Benigna morou, recriada
para contar a história
de fé da beata.
O prefeito de
Maracanaú, Roberto
Pessoa, expressou sua
gratidão pelo Cariri, e
a felicidade em levar
a cultura caririense para o São João
do Município. “Eu
resolvi homenagear o

meu querido Cariri,
trazendo Padre Cícero, a menina Benigna
e Espedito Seleiro,
da cidade de Nova
Olinda, que tem suas
obras expostas na Europa. Temos também
Patativa do Assaré e
Luiz Gonzaga, que
é cidadão cratense”,
afirmou.
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