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DIREITO À REELEIÇÃO

Base de Camilo no
Crajubar assume
disputa a favor de Izolda
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ESPORTES LJDA
realiza campeonato
municipal de Futsal
PÁGINA 15
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A base política do ex-governador Camilo Santana (PT) demonstra fidelidade ao declarar apoio à reeleição da governadora Izolda Cela (PDT) contra a pré-candidatura de Roberto Cláudio (PDT), defendida pelo presidenciável Ciro
Gomes (PDT). Prefeitos de Crato, Barbalha, Santana do Cariri, Potengi, Jardim, Mauriti e Campos Sales, além de três
dos cinco deputados estaduais do Cariri, se manifestaram em defesa de Camilo. PÁGINA 4

Impactos da
redução do ICMS
no Cariri
PÁGINA 10
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Donizete Arruda

Camilo se prepara para
romper com os FG

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

O

racha de Camilo Santana e os irmãos Ciro e Cid Gomes é hoje inevitável. Camilo mostra que tem a força no Cariri, onde é o
maior líder, e manda um recado de quem não tem medo dos poderosos irmãos FG: o Cariri não aceitará a imposição da candidatura de Roberto Cláudio. Camilo tentou conversar com Cid Gomes na semana passada. Não conseguiu. Queria cobrar a
palavra dele, sobre a candidatura à reeleição da governadora Izolda Cela. Cid sumiu e os dois não se falaram. Entretanto, o
PDT marcou para o próximo dia 18, um encontro com todos os 72 membros do Diretório Regional. Nesse encontro, Roberto Cláudio será
anunciado candidato. E se Izolda resolver desafiar, os FG botam os 72 convencionais para votarem. Eles dizem ter 80% desses votos, ou 56.
A Camilo só resta um caminho: rompimento. E lançamento de uma candidatura para enfrentar Roberto Cláudio e derrotá-lo. É o que ele
pensa fazer. Com medo da liderança de Camilo, Ciro declarou, ao sair da reunião das bancadas federal e estadual do PDT, nesta segunda
(11): “nós precisamos achar um caminho para restaurar a unidade, que infelizmente tem sido muito insultada, muito agredida por erros
de parte a parte”. Esse discurso não engana mais nem a Camilo nem a governadora Izolda. Tanto que Camilo destaca: eu tenho palavra,
e vou não aceitar uma traição. Nem Izolda está disposta a admitir ter sua candidatura barrada pela vaidade de Ciro Gomes

Camilo faz pesquisa
para escolher candidato

Prefeitos do Cariri
entram na briga

Pedro Lobo ameaça não
ser candidato pelo PT

Camilo Santana não espera mais nada da aliança com os
irmãos Cid e Ciro Gomes. Além de mostrar ser o maior político
do Ceará e defender a tese da reeleição da governadora Izolda
Cela, Camilo intensifica as negociações para que a candidatura
de Izolda Cela se imponha dentro do PDT. Não é à toa, a enxurrada de mais de 70 apoios de prefeitos cearenses e 28 deputados
estaduais, além de dois deputados federais, oito partidos que
são aliados aos FG, declarando voto em Izolda Cela. Como os FG
não querem dar o partido para Izolda ser a candidata, Camilo já
mandou fazer uma pesquisa para balizar a escolha de nome alternativo a Roberto Cláudio. A pesquisa, encomendada ao Instituto
Opnus, rodou no fim de semana com os nomes de Elmano Freitas
e Fernando Santana, ambos do PT, além do emedebista Eunício
Oliveira, todos apoiados pelo próprio Camilo e o ex-presidente
Lula. A pesquisa confrontou os nomes com o de Roberto Cláudio,
apoiado pelos FG, e Capitão Wagner, apoiado pelo presidente
Bolsonaro e o senador Eduardo Girão. Camilo estaria seguindo
orientação de Lula, para intensificar o embate com Ciro Gomes.

Pelo menos seis prefeitos do Cariri já se pronunciaram oficialmente sobre a preferência pela reeleição da governadora Izolda Cela. E esse número só irá
crescer. Todos os prefeitos são ligados politicamente
ao ex-governador e obedeceram a uma articulação
do deputado estadual Fernando Santana, a pedido
do próprio Camilo. Zé Ailton (Crato), Guilherme Saraiva (Barbalha), Samuel Werton (Santana do Cariri),
Aniziario (Jardim), João Paulo (Mauriti) e João Luiz
(Campos Sales) foram às redes sociais e assumiram
a posição de defesa da tese de Camilo: Izolda Cela
mais quatro anos. Os seis prefeitos entram assim em
rota de colisão com os irmãos Cid e Ciro Gomes, que
continuam articulando a favor de Roberto Cláudio.
O racha entre Camilo e os FG, que antes era uma
hipótese improvável, nos últimos dias, se tornou um
fato bem possível, provando que a política é mesmo
muito dinâmica.

Além da tensão com a disputa interna com o PDT, agora, o deputado José
Guimarães tem mais um problema para
resolver. O vereador cratense Pedro Lobo
cansou de esperar pela promessa de
assumir uma vaga na Assembleia Legislativa e tem repetido que, se não assumir
até a próxima semana, retira sua pré-candidatura a estadual. Guimarães tentou
conversar, mas Pedro se mostrou irredutível. Guimarães não gostou e fez questão
de demonstrar seu descontentamento no
domingo, durante passagem pela Expocrato. Isolou Pedro Lobo, dando mais atenção
ao presidente da Câmara do Crato, vereador Florisval Coriolano. Percebendo o
seu isolamento, Pedro abandonou a visita
antes do fim.

Bilinha desafia Darlan a
provar onde está o déficit

DISSE ME
DISSE

A discussão sobre a prestação de contas do ex-presidente interino da
Câmara de Juazeiro do Norte, vereador Bilinha, continua. Na sessão do
dia 05, o vereador Beto Primo enalteceu a prestação de contas do presidente Darlan Lobo e relembrou o déficit deixado pela gestão Bilinha.
Darlan apresentou saldo superior a R$ 400 mil, mas acabou silenciando
diante das ameaças de Bilinha. O ex-presidente fez requerimento para
que Darlan diga onde foi o rombo propagado por ele e outros vereadores. Bilinha disse que já sabe do que se trata, mas está disposto a provar.
Desafiador, ameaçou: “se mexer, vai ter de volta e o troco é mais em
cima”. Darlan se calou. Na Câmara, a dúvida agora é se Darlan vai responder o requerimento ou cumprir sua promessa de fazer uma devassa
nas contas de Bilinha.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Confusão na posse
de suplente no Crato
No Crato, a posse do suplente Dárcio
Luiz virou queda de braço. Ele já devia ter
assumido o lugar de Nando Bezerra, que
continua exercendo o mandato de vereador
na Câmara cearense. A notificação judicial,
recebida dia 23 de junho, ainda não foi cumprida. Dárcio reclama da tentativa de Nando
Bezerra ganhar tempo para viabilizar uma
liminar. Esse confronto com a Justiça fragiliza a imagem do Poder Legislativo do Crato.
São essas situações que fazem os políticos
perderem credibilidade diante da população.

Quem preferiu não se envolver na briga do PDT foi Davi de Raimundão.

Argemiro e Aloísio avaliaram ser a melhor maneira de potencializar os
votos dos dois e a única de forma de fugir de impugnação. Isso dá certo no
PSOL. No UB é novidade.

Davi de Raimundão foi o único no MDB a não assinar apoio à
governadora Izolda Cela.

De passagem pelo Cariri para o encontro do União Brasil em Juazeiro, o
senador Eduardo Girão foi à Arena Romeirão assistir ao jogo do Icasa. Acabou hostilizado por torcedores e teve que sair antes do fim da partida.

No encontro do União Brasil em Juazeiro do Norte, Argemiro Sampaio e Aloísio Brasil anunciaram candidatura coletiva para estadual.

Desculpe a ignorância, Camilo Santana engolirá a traição dos FG na imposição da candidatura de Roberto Cláudio.
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PALAVRA
DE FÉ
Pr. Jecer Goes

MILAGRES DA
CONVERSÃO
A conversão do pecador é um dos
maiores milagres que a bíblia relata. Quando
o homem se converte a Deus, muitas
transformações acontecem como resultado
do encontro com Deus, como por exemplo.
Regeneração. Ao se converter a Deus,
ela é regenerada, isso devido seu estado
degenerado pelo pecado. Então acontece
o que diz Paulo: ”Logo, todo aquele que
está em Cristo se tornou nova criação. A
velha vida acabou, e uma nova vida teve
início! E tudo isso vem de Deus, aquele
que nos trouxe de volta para si por meio
de Cristo e nos encarregou de reconciliar
outros com ele”, (1Co 15.17-19). Cristo falou
para Nicodemos acerca da necessidade da
regeneração: “Eu lhe digo a verdade: quem
não nascer de novo, não verá o reino de
Deus”, (Jo 3.3).
Justificação. Significa que a pessoa
é perdoada e declarada justa diante de
Deus. Tamanho milagre somente provindo
do próprio Criador. Como diz o profeta:
“Que outro Deus há semelhante a ti, que
perdoas a culpa do remanescente e esqueces
os pecados dos que te pertencem? Não
permanecerás irado com teu povo para
sempre, pois tens prazer em mostrar teu
amor”, (Mq 7.18).
Adoção. Outro resultado da conversão
é adoção, ou seja, o convertido é adotado
como filho de Deus, conforme: ”Mas, a todos
que creram nele e o aceitaram, ele deu o
direito de se tornarem filhos de Deus”, (Jo
1.12).
Volte-se para Deus hoje!
Deus abençoe!
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Opinião
EDITORIAL

A Expocrato está on

E

ntre incontáveis mudanças durante a
pandemia, a paralisação das atividades
culturais foi uma das que mais afetou
a vida de milhões de brasileiros. A
retomada gradativa dos shows inaugurou um novo
capítulo na história. No Cariri, com o retorno do
Festival Expocrato, realizado dentro da Exposição
Centro Nordestina de Animais e Produtos Derivados (Expocrato), a região escreve novas páginas
em sua história.
Nas edições anteriores, o número de visitantes
estimado era de 500 mil visitantes. Em 2022, o
esperado é que o Parque de Eventos Pedro Felício Cavalcanti receba um público ainda maior – principalmente quando levamos em consideração que a atual

edição ocorre após dois anos sem o evento, devido à
pandemia de covid-19. Os hotéis e as pousadas de
Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha estão lotados. A
saudade estava apertando.
Ao longo das décadas, o evento se firmou e se
consolidou como uma grande marca no calendário
oficial, movimentando setores como os da agropecuária e de turismo, e gerando movimentações
econômicas milionárias. Fora o valor emotivo – que,
este, não tem preço.
A história comprova que a Expocrato é, sem sombra de dúvidas, o maior evento do Cariri. Aliás, os
limites do Cariri ficaram pequenos. O evento é brasileiro e é do mundo. E, felizmente, podemos dizer: a
Expocrato está on.

J. Bosco

ARTIGO
HERMÍNIA RACHEL

Algumas coisas têm
preço, outras...
Em uma época de parâmetros tão loucos, desrespeitosos e até cruéis, cabe a cada um de nós entender a real situação do que tem preço e o que não
tem. Saber o que tem valor, o que te faz sentir, o que
no mundo corporativo chamamos de valor agregado.
O marketing já vem entendendo isso há tempos, o
mercado percebeu claramente que o intangível vende mais, que as pessoas podem se sentir mais felizes
e mais próximas umas das outras, por meio de um
carro, um perfume ou até um refrigerante. Conversa
pra boi dormir, papo de vendedor, muitos dirão.
A psicologia pode até explicar melhor o que o
papa do Marketing Philip Kotler falava: “Marketing
é transformar desejo em necessidade”. Se observarmos, livres de julgamentos e de hipocrisia, cada
um sabe até onde vai por um desejo. Diria Caetano
Veloso, cada um sabe a dor e a delícia do que é. Meu

povo, o que é caro para uns não é empecilho para outros. Falo de preços sim, mas me refiro também ao que
vale teu coração pulsar. Um aparelho celular, um jeans
de marca, uma viagem, um show do artista que você
adora. Cada um tem sua medida, sabe onde a emoção
bate, onde as sensações fluem e onde o sapato aperta.
Deu pra entender?
As boas sensações, as lembranças felizes, encontros,
abraços, cheiros, sabores e amores vivenciados jamais
terão preço. Cada um tem seu valor definido, então
nem vale a pena julgar, é particular, intransferível.
Deixa Beltrana comprar o ingresso dela e ir pro show
ser feliz (ingresso esse que você acha caro, ela não),
deixa Cicrano não querer gastar a grana dele no que
ele acredita que não convém (e que você, por ventura,
pode considerar algo imperdível). É o desejo deles.
Ponto. Não estou falando apenas de forma poética,
compreendo a alta dos preços e a situação delicada das
finanças no nosso país. O que quero expressar é o meu
sentimento acerca de julgamentos desnecessários. A
alegria de um sonho realizado tem valor incomensurável. Seja ele o que for, se não fizer mal a ninguém, está
valendo. O que vale? Você saberá.
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Política

>>PARCERIA
Camilo ganha apoio de
lideranças políticas do Cariri

Base de Camilo no Cariri se mobiliza a favor do ex-governador

Crajubar fechado com Camilo
Santana na disputa contra Ciro
FOTO: DIVULGAÇÃO

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

ex-governador Camilo
Santana
(PT) conseguiu mobilizar sua
base nas três principais
cidades da região do
Cariri, em favor da reeleição da governadora
Izolda Cela (PDT). Na
semana de maior tensão dentro da aliança
PT-PDT, desde o início
da crise, prefeitos, deputado e lideranças se
manifestaram favoráveis a tese do ex-governador Camilo.
O primeiro a se
manifestar, puxando
o movimento, foi o
deputado estadual Fernando Santana (PT),
parabenizando a postura de Camilo, que o
projetou nacionalmente e pontuou: “como
reconhecimento à sua
trajetória (Izolda), defendemos sua pré-candidatura à reeleição”.
Os prefeitos de Crato,
Zé Ailton Brasil, e de
Barbalha, Guilherme
Saraiva, também se
manifestaram.
Zé Ailton defendeu
a continuidade da
aliança, mas ressaltou a necessidade de
manter Izolda à frente
do projeto. “Por isso,
temos convicção que
Izolda está preparada
para dar continuidade
a esse projeto grandioso, que foi aceito pelo
nosso povo cearense,
iniciado por Cid Gomes e continuado de
forma extraordinária

Além de alguns prefeitos caririenses, deputados estaduais também apoiam o ex-governador

por Camilo Santana”,
declarou o prefeito em
redes sociais.
Guilherme destacou a dificuldade de
governar o Ceará e
referendou as decisões
de Izolda à frente do
Governo. “Externo
aqui o meu total apoio
a pré-candidatura
dessa mulher íntegra, inteligentíssima,
educadora e que tem
feito um trabalho de
excelência. Como bem
disse o ex-governador
@camilosantanaoficial
(Camilo), é preciso
ser fiel aos princípios
e justo com quem
sempre esteve ao nosso
lado”, disse.

Temos convicção
que Izolda está
preparada para
dar continuidade
a esse projeto
grandioso.
ZÉ AILTON BRASIL
Prefeito do Crato

O “Movimento PT
em Ação”, liderado
pelo ex-prefeito de Juazeiro, Manoel Santana,
publicou nota enaltecendo atributos da
liderança de Camilo.
“As suas conquistas
pessoais e o seu extraordinário governo o
credencia e o legitima
a ser um protagonista político em nosso
Estado e ser a liderança
capaz de apontar com
sabedoria e equilíbrio
os rumos para o Ceará
continuar a crescer,”
pontuou a nota.
A própria Izolda
foi às redes sociais
(twitter) defender sua
pré-candidatura à ree-

leição. “O propósito de
colocar meu nome para
continuar governando o Estado firma-se
na responsabilidade
e compromisso com
nosso povo do Ceará.
Coloco meu nome para
unir”, disse a governadora, em publicação
compartilhada por
Camilo Santana.
Outros prefeitos da
região, como Samuel
Werton (Santana do
Cariri), Edson Veriato
(Potengi), Aniziário
Costa (Jardim), João
Paulo (Mauriti) e João
Luiz (Campos Sales)
também se manifestaram pela reeleição
de Izolda. O deputado

estadual Guilherme
Landim, líder do PDT
na Assembleia, avalia
o momento como preocupante e defendeu
o diálogo como saída
para a crise. Para ele,
é preciso preservar a
aliança para garantir o
projeto no Ceará.
Na Assembleia, três
dos cinco deputados
do Cariri assinaram
uma carta de apoio à
governadora. Fernando Santana, Nelinho
Freitas e Danniel Oliveira reafirmaram as
posições favoráveis a
Camilo. Não assinaram
Davi de Raimundão
e Guilherme Landim.
Dos 46 deputados, 28
assinaram a carta, 73%
da bancada aliada, hoje
com 38 parlamentares.
O movimento
iniciou após a publicação, pelo PDT, de uma
pesquisa onde o pré-candidato ao Governo
pelo partido, Roberto
Cláudio, aparece em
primeiro lugar, frente
aos outros três nomes
da disputa, a governadora Izolda Cela, o presidente da Assembleia
Legislativa, Evandro
Leitão, e deputado
federal Mauro Filho. A
pesquisa foi anunciada
pelo presidenciável
Ciro Gomes como o
principal critério para
escolha.

>>acesse
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Madson Vagner
Afonso e Dariomar terão
que se explicar

Disputa PT-PDT pode mudar
mapa político do Cariri

A base fiel ao ex-governador Camilo Santana (PT)
no Cariri não engoliu o silêncio dos prefeitos de
Altaneira, Dariomar Rodrigues, e de Abaiara, Afonso Tavares, ambos do PT. Afonso era esperado pelas
constantes decisões contrárias a orientação da sigla,
tanto que não votará em nenhum nome do PT para
o parlamento. Afonso vai de PDT nas eleições deste
ano e já prepara sua saída do PT. Mas, a surpresa
ficou com Dariomar, que continua, teoricamente, se
articulando com os camilistas. Dariomar não escapará
das cobranças e, segundo informações, já tem a desculpa na ponta da língua: está mais preocupado com
as seguidas investigações que seu governo tem sido
submetido. Convencerá?

O

s últimos atos da disputa interna entre PT e PDT no Ceará revelam o novo mapa político
do Cariri, caso haja rompimento. Apesar da enxurrada de apoio à tese do ex-governador
Camilo Santana (PT), pela reeleição da governadora Izolda Cela (PDT), inclusive, com o
peso de apoios em Crato e Barbalha, houve quem avaliasse o momento como uma disputa bem dividida. O movimento teria demonstrado o quanto está igual a disputa entre Izolda e Roberto
Cláudio, candidato da cúpula pedetista. Camilo foi defendido pelos prefeitos Samuel Werton (Santana do Cariri), Edson Veriato (Potengi), Aniziário Costa - PT (Jardim), João Paulo - PT (Mauriti) e João
Luiz - PDT (Campos Sales), mas teve o silêncio de Afonso Tavares (Abaiara) e Dariomar Rodrigues
(Altaneira), ambos do PT, e outros como Libório Leite (Assaré), Antônio Filho (Antonina do Norte),
Dr. Lorim (Missão Velha), Cícero Figueiredo (Milagres) e Deda Pereira (Farias Brito). Todos do PDT. O
silêncio é entendido como apoio a Roberto Cláudio.

ENQUANTO ISSO

Prefeito de Missão Velha
já tem candidatos

MP promove o inferno
astral de Dariomar

A expectativa em torno dos nomes a serem
apoiados pelo prefeito de Missão Velha, Dr.
Lorim, chegou ao fim. Apesar da pouca divulgação nas redes sociais o prefeito garante que
fez a apresentação dos nomes de Osmar Baquit
para estadual e Matheus Noronha para federal,
no dia prometido, 1º de julho. Claro que, segundo as imagens da festa, foi mais um momento
apoteótico e que contou com a presença de
Domingos Filho. Na oposição, os nomes foram
recebidos com entusiasmo, já que entram no famoso discurso do “é de fora”. A ideia é vencer a
disputa para se fortalecer para 2024. A oposição
deve vir com Guilherme Landim e Fernando
Santana para estadual e José Guimarães para
federal. É esperar o resultado!

O Ministério Público do Estado (MP) não
tem dado fôlego ao prefeito de Altaneira,
Dariomar Rodrigues (PT). Em menos de uma
semana, foram três ações por improbidade,
fraude em licitação e assédio moral, contra a
gestão do petista. E no caso do assédio moral,
a preocupação dos promotores é que parece
ser uma prática da gestão. Na ação, foram
acionadas as secretárias de Saúde, Assistência
Social e Educação, por dano moral coletivo. A
denúncia é de constantes mudanças no local
de trabalho e aumento da carga horária. O MP
aponta caso de perseguição política e pede
multa de R$ 100 mil. Mas, a semana teve ainda “farra das quentinhas” e reforma em praça
já reformada. Difícil!

Capitão Wagner diz que espera
partidos até o dia 5 de agosto
FOTO: DIVULGAÇÃO

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

Em Juazeiro do
Norte para o encontro regional do União
Brasil, o pré-candidato
a governador, Capitão
Wagner (UB), disse
que sua convenção
será no dia 5 de agosto, data limite determinada pela Justiça
Eleitoral. A ideia é
esperar a decisão dos
partidos que podem
compor seu arco de

Pesquisa nenhuma
vai traduzir o
que de fato está
acontecendo no
estado do Ceará.
CAPITÃO WAGNER
Pré-candidato ao
Abolição pelo União Brasil

Ainda em Altaneira, quatro secretários (Administração, Assistência Social, Educação e Saúde) são
investigados pela compra de refeições sem previsão
legal. Foram gastos mais de R$ 86 mil em quentinhas.
Que farra!
Na fraude em licitação, a denúncia é direta a Dariomar, por irregularidades na contratação de obras para
reforma de uma quadra poliesportiva que já tinha sido
reformada. O prejuízo ultrapassou os R$ 148 mil.
Em Assaré, a direção estadual do MDB enquadrou o
ex-prefeito Evanderto Almeida. Depois de fechar com
nomes da sigla, Evanderto resolveu mudar de lado,
prometendo voto ao PSD de Domingos Filho.
Evanderto chegou registrar em foto o apoio a Luiz
Gastão, candidato a federal pelo PSD. Mas, a aliança
durou menos de uma semana. Bastou a visita certa para
Evanderto voltar a jurar fidelidade ao MDB.
aliança. Estão na discussão o PL, MDB, PP,
PSD e Republicanos.
Wagner não escondeu a preferência que
seu vice venha do PL,
mas não descartou que
MDB e PSD, possam
compor a majoritária.
Segundo o pré-candidato, a maioria do PL
defende a aliança já no
primeiro turno e revelou reunião da cúpula
nacional, dia 15, para
discutir a aliança no
Estado.
O encontro contou as presenças do
ex-governador Lúcio
Alcântara, senador
Eduardo Girão (Podemos), deputado federal
Danilo Forte (UB),

deputada estadual
Fernanda Pessoa, o
prefeito de Maracanaú
Roberto Pessoa, Mayra
Pinheiro, o empresário
Alberto Bardawil, além
de lideranças locais.

>>acesse
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Política

>> SALDO NEGATIVO
Contas renderam discussão entre
ex e atual presidente da Câmara

Prefeito de Altaneira é alvo de três ações do Ministério Público

Prefeito de Altaneira
Darlan e Bilinha voltam corre
o risco de
a discutir sobre débito perder o mandato
na Câmara
FOTO: DIVULGAÇÃO

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

s vereadores Darlan
Lobo e
William
Basílio (Bilinha, do
PMN) voltaram a
trocar acusações sobre
a existência de um débito enquanto os dois
ocupavam a presidência do Legislativo.
Darlan alegou ter recebido a Câmara com
saldo negativo depois
de 180 dias afastado, entre novembro
e maio. Bilinha nega
o débito e voltou a
exigir que a Mesa Diretora esclareça o caso
com a apresentação de
documentos.
Na semana passada,
o vereador Beto Primo, aliado de Darlan,
e que também esteve
afastado, reacendeu a
discussão ao ressaltar
que a conta bancária
da Câmara voltou a
ser positiva e citou o
débito anterior.
“O débito não existiu e eu queria que
o senhor mostrasse
no papel, porque no
papel a gente coloca o
que quer e, às vezes,
a gente também diz o
que quer. E eu queria
que o senhor mostrasse para que seja apontado onde o vereador
Bilinha, durante os
seis meses, deixou um
débito”, disse Bilinha.

Saldo negativo na Câmara foi tema de discussão entre vereadores

Darlan sustentou a
existência do saldo
negativo. Disse, ainda, ter solicitado R$
200 mil à Prefeitura
para completar despesas do Legislativo.

>>acesse

O prefeito de Altaneira, Dariomar Rodrigues
(PT), corre o risco de
perder o mandato e ficar
inelegível por oito anos.
Ele, que já havia sido
alvo de uma operação
policial em junho, já
foi denunciado pelo
Ministério Público do
Ceará (MP) por três vezes
nos últimos 15 dias. O
órgão constatou irregularidades em obras para
construção de uma quadra poliesportiva, que
acarretou em prejuízo
de R$ 148 mil aos cofres
públicos.
O MPCE entrou,
ainda, com ação contra
Dariomar, o secretário de
Administração e Finanças e os ex-secretários
de Assistência Social,
Educação e Saúde, investigados pela aquisição de
refeições com dinheiro
público, sem previsão
legal, que geraram danos
ao erário no valor de R$
86 mil.
Dariomar e as secretárias da Saúde, Assistência Social e Educação
também foram denunciados por assédio moral
contra servidores, por
constantes mudanças
de local de trabalho, aumento da carga horária
“com o objetivo de puni-

-las por contrariarem
interesses pessoais e
políticos daqueles”,
segundo versa nota
do MP.

Dariomar é
acusado de
perseguir
servidores e
causar danos
aos cofres
públicos

>>acesse

jornaldocariri.
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O débito não
existiu e eu
queria que
o senhor
mostrasse no
papel, porque às
vezes a gente diz
o que quer.
WILLIAM BASÍLIO
Vereador de Juazeiro

jornaldocariri.
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Metropolitana

>> INFRAESTRUTURA
Novo trecho que será construído
desafogará o trânsito na região

Trecho contribui com deslocamento entre municípios do Cariri

Entorno do Aeroporto
Regional receberá
trecho do Anel Viário

Trecho 06 foi projetado como continuação do trecho 01
FOTO: NÍVIA UCHÔA/ GOVERNO DO CEARÁ

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

O

Aeroporto
Regional
do Cariri e as
proximidades da Vila
Três Marias receberão
construção de trecho
do Anel Viário, em
projeto que dá continuidade ao equipamento que interliga
municípios da região.
A decisão foi anunciada após realização
de reunião extraordi-

nária com o Conselho
Municipal de Meio
Ambiente (Condema).
A obra, conforme relatório do projeto, surge
devido ao aumento da
frota de veículos no
Crajubar, que contribui para que as vias
que ligam os municípios operem no limite
de suas capacidades.
O Trecho 06 foi
projetado como continuação do Trecho 01
e inicia na interseção
com a CE-060, que dá
acesso a Caririaçu e
finaliza no cruzamen-

to da Rua João Dias
de Oliveira e a Rua
Antônio Damasceno
dos Santos, a 1 km
do Aeroporto. Além
de desafogar o tráfego
das vias e aumentar
a mobilidade entre as
cidades, a obra tende
a reduzir tempos de
viagem e custos de
transportes.
Outra decisão anunciada é a instalação
da sede do Corpo de
Bombeiros nas imediações do Aeroporto
Regional do Cariri. De
acordo com Eraldo

Oliveira, superintende
da Autarquia Municipal do Meio Ambiente, com a decisão da
sessão extraordinária,
as duas instalações
já podem prosseguir
com os processos de
licenciamento. “Esse
processo de licenciamento só poderia
dar prosseguimento
se o Conselho desse
anuência”, explicou
Eraldo Oliveira, da
Autarquia Municipal
do Meio Ambiente.

>>acesse

Esse processo de
licenciamento
só poderia dar
prosseguimento
se eventualmente
o Conselho desse
a anuência, o que
aconteceu.
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Metropolitana
O ápice das festividades é a visita ao túmulo do religioso

Romaria de morte do Padre
Cícero inicia no próximo dia 17
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

A

romaria
em alusão
aos 88
anos
de morte de Padre
Cícero Romão Batista acontece de 17
a 20 de Julho. Estão
previstas celebrações
que culminam com
a visita ao túmulo
do Padre Cícero. Nos
últimos dois anos, a
grande maioria das
celebrações aconteceu de forma remota

ou com o público
reduzido, devido às
restrições da pandemia.
Padre Cícero José
da Silva, reitor da
Basílica Santuário
Nossa Senhora das
Dores, explica que
é importante seguir
todas as orientações
das autoridades a
respeito do contexto
epidemiológico. “É
importante não baixarmos a guarda. Iremos seguir e orientar
sobre os cuidados necessários nos nossos
santuários, na Capela

do Socorro, onde a
movimentação se faz
mais intensa. Que todos venham com essa
disposição: visitar e
trazer no coração o
desejo da preservação
da vida”.
O Secretário de Turismo do Município,
Renato Wilamis, aposta num bom número
de fiéis, por ser um
mês de férias e coincidir com o período
de Expocrato. Além
disso, é o retorno da
romaria de forma presencial.

Que todos
venham com
essa disposição:
visitar e trazer
no coração
o desejo da
preservação da
vida.

>>acesse

jornaldocariri.
com.br

PADRE CÍCERO JOSÉ
Reitor da Basílica
Santuário Nossa
Senhora das Dores

Leia
A maioria dos vereadores rejeitou um projeto de lei para proibir
a realização de corrida
de jumentos em Juazeiro do Norte. Autora da
proposta, a vereadora
Jacqueline Gouveia
lamentou, enquanto
outros parlamentares
destacaram a tradição
de comunidades rurais
em realizar o evento.
O Hospital Santo
Antônio, em Barbalha,
suspendeu visitas a
pacientes como uma
medida de segurança
devido ao crescimento
de casos de covid na
cidade. A medida é
válida por duas semanas, até o próximo dia
14 de julho. Os casos
cresceram mais de
3.000% em Barbalha
na comparação entre
maio e junho.

FOTO: BR.FREEPIK

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, p elo 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 s e 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

Três pessoas foram
presas por tráfico
de drogas em uma
operação realizada
na sexta-feira (8), em
Crato e Juazeiro do
Norte. Além da droga,
chamou atenção da
Polícia a quantidade
de vermífugos para
gado que seriam
misturados aos entorpecentes. Um casal
ainda é suspeito de
um duplo homicídio.

Jornal do Cariri

www.jornaldocariri.com.br

9 - Região do Cariri - Ceará - De 12 a 18 de Julho de 2022

@jornaldocariri

Grande Cariri
GiroK Ronuery Rodrigues
Procuradoria Especial
da Mulher

FOTO: DIVULGAÇÃO

F

oi instalada no município de Brejo Santo a Sala da Procuradoria Especial da Mulher. O espaço fica na Câmara Municipal e tem o objetivo de fortalecer a defesa e
proteção das mulheres vítimas de violência doméstica
e de gênero. Compõem a procuradoria as vereadoras Lurdinha da
Cabaceira (titular), Devani Medeiros e Fafá Teles. Todas do PDT. A
sala será coordenada pela Dra. Alexandra Felinto de Lucena e os
atendimentos ao público ocorrerão de segunda a sexta-feira, das 8
às 12h e das 13h às 15h.

Procuradoria Especial da Mulher é instalada em Brejo Santo

156 anos de Assaré
Em julho, duas datas marcam a
história de Assaré. O dia 8 relembra os 20 anos da morte de Patativa
do Assaré, considerado o maior poeta popular Brasileiro e principal
divulgador do nome do Município.
Já no dia 19 de julho, a cidade
celebra 156 anos de emancipação
política.

Agremiação junina

Saúde parada

Aumento da covid

A única representante do Ceará no Festival de
Cultura Nordestina Nacional, realizado em Floriano, no Piauí, foi a quadrilha junina Asa Branca, de
Campos Sales. A agremiação se destacou na quarta
colocação do evento, que reúne quadrilhas juninas
de diversos estados brasileiros.

No município de Barro, contratos com médicos
foram rescindidos e mais de oito postos de saúde estão
sem funcionar, o que causa superlotação do hospital. A
denúncia é do vereador Adriano Feitosa (MDB). A Prefeitura ainda não se pronunciou sobre como resolverá
o problema.

Mauriti tem registrado aumento no número de
casos de covid-19. Nos últimos sete dias, foram confirmados 58 novos casos, totalizando 397 contaminações. A Secretaria de Saúde do Município aponta que
parte das infecções são confundidas com as síndromes
gripais, também com altos índices.

D Potengi para
o Mundo

Moradores lutam pela
permanência do Fórum

Potengi será representado pelos seus Mestres
da Cultura, Ferreiros e
Artesãos durante a 69º
edição da Exposição
Centro Nordestina de
Animais, Produtos e
Derivados - Expocrato 2022. Estarão no
Parque de Exposições:
o inventor do sertão,
Mestre Françuli, com
seus aviões; as Caretas

Após o Tribunal de
Justiça do Ceará expedir a resolução 05/2019
que extinguiu a comarca
de Santana do Cariri
e tornou vinculada à
comarca do Crato, os
moradores da cidade
que precisam da justiça
relatam dificuldades
para acessar os serviços
do fórum, pois é preciso
se deslocar até o muni-

fabricadas pelo Mestre
Antônio Luiz; o Museu das Aves, a filha
da Mestra Zefinha
(in-memória),com
sua renda de bilro e a
maior representação
da cidade, os ferreiros,
uma tradição centenária também terá um
espaço de visitação.

CORREIA PEQUENO IMÓVEIS LTDA
CNPJ: 22.169.812/0001-06
Torna público que Recebeu da Autarquia do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha – AMASBAR, a
Licença Prévia e Instalação N° 1605-02/2022 - AMASBAR, para o Empreendimento Imobiliário denominado
Loteamento Art Residence IV – situado na localidade
de Parque Bulandeira de Cima, SN, município de Barbalha-CE. Com validade de 5 anos. Foi determinado
o cumprimento das exigências contidas nas Normas e
Instruções de Licenciamento da AMASBAR.

FOTO: DIVULGAÇÃO

cípio do Crato. Com o
objetivo de chamar a
atenção para reverter a
resolução, um ato em
defesa da permanência
do fórum na cidade
está previsto para ser
realizado no próximo
dia 14 de julho, às 9h
em frente ao prédio do
fórum.
Moradores lutam pela permanência do Fórum

CENTRO DE DIAGNOSTICO CITOLOGICO
DO CARIRI LTDA
CNPJ: 02.628.559/0001-96

MEDSONO CLÍNICA ESPECIALIZADA
EM MEDICINA DO SONO LTDA
CNPJ: 12.651.135/0001-04

Torna Público que Requereu a Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a Renovação de
Licença de Operação para a atividade de Atividade
médica ambulatorial restrita a consultas, na cidade
de Juazeiro do Norte, localizado na Rua São José, Nº
577, Bairro Centro. Foi determinado o cumprimento
das exigências contidas nas Normas e Instruções de
Licenciamento da AMAJU.

Torna Público que Requereu a Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte – AMAJU a Regularização
de Licença de Operação para Atividade Médica Ambulatorial com Recursos para Realização de Exames Complementares, na cidade de Juazeiro do Norte, localizado
na Av Leandro Bezerra, Nº 319, Bairro Salgadinho. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.
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ReportagemEspecial
FOTO: FERNANDO FRAZÃO \ AGÊNCIA BRASIL

Consumidor caririense sentirá o impacto de no máximo um real no preço final

Economista avalia os
impactos da redução
do ICMS da gasolina
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

N

Redução será sentida nos bolsos dos consumidores

os próximos
dias, os
caririenses
também sentirão a
redução no preço da
gasolina. Isso porque
a governadora Izolda
Cela anunciou, na
última semana, que o
Estado seguirá a Lei
194, que delimita o

teto de alíquota para
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)
dos combustíveis
em 18%. Na prática,
significa uma redução
de cerca de R$ 1 no
bolso do consumidor.
Para o economista
Áydano Ribeiro, a decisão, a longo prazo,
poderá aprofundar a
crise. “Nós só teremos
uma mudança nos
preços de combustí-

veis, de fato, quando
houver uma mudança
no cenário internacional. Na região do Cariri, nós teremos uma
queda de 10 a 8% no
preço. Isso significa
uma redução de 0,80
centavos a R$ 1”. O
valor pode variar
entre os postos.
Ainda de acordo
com a análise do
professor, existem
dúvidas de que o benefício dessa política

pública seja maior
que os custos. Essa
aparente redução é
superficial e cada
real economizado no
valor dos combustíveis deverá ser gasto
em outro produto. De
acordo com um levantamento feito pela
Secretaria da Fazenda, estima-se que o
Estado do Ceará possa perder 2,16 bilhões
somente em 2022.
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Dia a Dia

>> VIOLÊNCIA
Primeiro semestre do ano
registrou menores índices

Boletins de Ocorrência contribuem para direcionar ações de segurança

FOTO: ASCOM/ GOVERNO DO CEARÁ

Homicídios no Cariri
reduzem 21,84% no
primeiro semestre
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

A

Área
Integrada
de Segura
(AIS) 19,
que integra o Cariri,
apresentou redução de 21.84% nos
registros de Crimes
Violentos Letais
Intencionais (CVLI)
no primeiro semestre
de 2022 (93), quando
comparado ao ano
passado (119). Os ca-

sos de roubos reduziram de 939 para 801
durante o período,
enquanto o número
de furtos saltou de
1.388 para mais de
1.600. Os números
são da Superintendência de Pesquisa e
Estratégia (Supesp),
da Secretaria da
Segurança Pública
e Defesa Social do
Ceará (SSPDS).
À frente da SSPDS, Sandro Caron
conta que, através
da Superintendência

de Pesquisa e Estratégia (Supesp), é
feito mapeamento das
manchas criminais –
microterritórios que
apontam os locais nas
cidades com maiores
incidências de CVLI.
As ações são direcionadas por ações
de inteligência, pela
Polícia Militar (PM) e
pela Polícia Civil (PC)
para essas áreas.
Ele cita que as
ações têm como
prioridade a prisão de
pessoas que praticam

Atuação de profissionais combate avanço do crime

homicídios, das que
determinam a prática,
assim como também
apreensões de armas
(entre janeiro e maio
de 2022 foram 253).

“Essa redução gradual
que vem sendo apresentada nos últimos
dois anos mostra que
estamos no caminho
certo. Ainda temos

muito a avançar,
sabemos disso, mas
o importante é estar
sempre reduzindo”,
completa o secretário.
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Coluna do Ben
Benones Lessa
Vip

Pausa
As gravações de “Segundas Intenções”, que estavam previstas para
começar em agosto, foram adiadas pela
HBO Max Brasil. Por enquanto, não
há previsão de quando o projeto será
retomado. O anúncio foi realizado na
sexta-feira (08), após a HBO paralisar
projetos no exterior durante o período
de fusão entre a Warner e a Discovery. A
novela conta com a supervisão do autor
Silvio de Abreu (ex-Globo).

Vem, Safadão!

O Festival ExpoCrato começou! Até
o fim do evento, vários influenciadores
digitais vão marcar presença na festa.
Entre os nomes confirmados estão Max
Petterson e Vyni. Quem também está
curtindo dias de muita música e diversão é o dentista e empresário Hermano
Bezerra e a pernambucana e rainha dos
bordões Bianka Nicoli. Os administradores dos perfis Meu País Ceará e Central
da Fama também estão aproveitando. Se
liga nos stories!

O

Festival ExpoCrato começou e está movimentando a Região Sul do Ceará. Até domingo (17),
o público poderá conferir mais de 50 shows.
Um dos mais esperados é o de Wesley Safadão.
Marcada para sexta-feira (15), a apresentação, intitulada de
“TBT do Safadão”, vai reunir os maiores sucessos do cantor.
Apesar do problema de saúde enfrentado pelo artista, que
teve que se submeter a uma cirurgia para remoção de hérnia discal na semana passada, a participação dele no festival
não foi cancelada. Nas redes sociais, Safadão vem compartilhando seu processo de recuperação. O público caririense
tá torcendo para ele ficar 100% e pedindo “Vem, Safadão!”.

Encontro
Curtindo uns dias no Rio de Janeiro,
a capixaba Fayda Belo encontrou com a
ex-BBB Natália Deodato em um evento.
O momento, claro, rendeu registro nas redes sociais. “Encontro de milhões”, disse
a advogada que é famosa por seus vídeos
didáticos que tratam de temas como
crimes de gênero e direito antidiscriminatório. Sem grandes projetos desde que
saiu do BBB22, Natália tem sido presença
certa em eventos de todo o Brasil.

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Ajudinha
A influenciadora digital e ex-BBB Rafa
Kalimann revelou que teve uma ajudinha
da veterana Deborah Secco para conseguir
um papel em “Rensga Hits!”. A série de
comédia, que estreia em breve na Globoplay, é inspirada no universo sertanejo.
Desde que saiu do BBB, Rafa emplacou
projetos importantes na Globo. Nenhum,
no entanto, foi sucesso de crítica e público. Será que agora vai dar certo?

FOTO: REPRODUÇÃO TWITTER

Convidada para conferir, em
primeira mão, a próxima coleção
da grife Dolce & Gabbana, Anitta
brilhou em Siracusa, na Itália.
No último fim de semana, a
nossa Girl From Rio protagonizou
momentos ao lado de Mariah
Carey, Ciara e até do
brasileiro Cauã
Reymond, que
também
participou
do evento.

Ao Vivo
Na última semana, a Plus FM passou a
transmitir seus jornalísticos matinais em
vídeo. Agora, os ouvintes podem conferir
as imagens, geradas a partir de Fortaleza,
nos perfis oficiais do CN7 no Facebook
e no YouTube. O portal de notícias do
Don7 Media Group assina a produção
dos programas. As transmissões fazem
parte de uma série de novidades que
marcam os 10 anos da rede de rádios,
comemorados oficialmente em 2023.

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Poderosa
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Cultura

FOTO: FABIANO JÚNIOR

Festival Expocrato:

500 mil

FOTO: KAIO CADS

PESSOAS

são aguardadas
no megaevento

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

A

espera
finalmente
acabou.
O Festival
Expocrato, um dos
eventos mais aguardados pelos caririenses,
voltou. Até o próximo
(17), 500 mil pessoas
são aguardadas no
Parque de Eventos
Pedro Felício Cavalcanti, que recebe a Feira
Agropecuária do Crato,
considerada a maior do

São dois anos
do público longe
do Festival. Esse
é o momento
de matar a
saudade. Por
isso, essa edição
é tão especial.
Marcelo Rocha
Diretor do Festival
Expocrato

Norte e Nordeste.
“São dois anos do
público longe do Festival. Esse é o momento
de matar a saudade. Por
isso, essa edição é tão
especial”, conta Marcelo Rocha, diretor do
Festival Expocrato. “A
programação foi pensada para todas as tribos.
Serão 100 horas de
shows, oito eventos em
oito noites. São esperadas cerca de 500 mil
pessoas e certamente
será inesquecível!”,
completa.
O primeiro dia do

evento contou com
shows de Leo Santana,
Dilsinho, Magníficos
e outras atrações de
nível local e nacional.
Ao longo da semana, grandes artistas
da música brasileira
também passarão pela
estrutura do Festival.
Entre eles, Erasmo
Carlos, Ludmilla, Luísa
Sonza, Elba Ramalho,
Zé Vaqueiro, Gusttavo
Lima, Xand Avião e
João Gomes.
Artistas locais também se apresentarão
durante os oitos dias do

evento. Além do palco
do Festival, que conta
com shows de Gil Sanfoneiro, Wawa, Rafael
Belo Xote, entre outros,
o Palco Sonoro da Urca
também é uma marca
da Expocrato. Entre
terça (12) e sábado (16),
são esperadas cerca
de 15 atrações, que já
estão confirmadas para
apresentar o som do
Cariri, a exemplo de
Sol na Macambira, Madalena Vinil, Na Base
da Chinela e Os Pelejas.
Os ingressos do Festival Expocrato podem
ser adquiridos pelo site
bilheteriavirtual.com.
br e pelas lojas oficiais,
localizadas em Juazeiro do Norte, no Cariri

Garden Shopping; e em
Crato, no Mandacaru
Center, na Rua Dr. João
Pessoa, 494.

>>acesse

jornaldocariri.
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Waleska Marrocos

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Férias em Paris

O

casal Sally Lacerda e Roberto Pinheiro Jr.
aproveita as férias em Paris com os filhos
Laura e Miguel Lacerda. Serão 15 dias
vivenciando o melhor da cidade luz e
vivendo o cotidiano francês .

Pelo Cariri

Noivos

Eita!
Está com tudo a organização da cidade
do Crato, especialmente preparada
para sediar o Festival
Expocrato. Ruas
limpas e sinalizadas
para receber os visitantes do evento.

Vixe!
Com esforço
mútuo entre a
administração
pública e a população, a cidade
pode permanecer
limpa ao longo do
ano! Vale a conscientização!

Medicina

A sintonia
do casal Thiago
Luna e sua
belíssima noiva
Edla Tavares.
Juntos há três
anos, eles já
preparam o Dia
do Sim.

O cantor Matheus Fernandes esteve no Cariri com
os amigos Neto e Felipe Lins, João Paulo Machado,
Thiago Mota e Daniel Santana.

O cardiologista Waldeney Rolim, assessor da presidência da Unimed Ceará, com sua filha Dra. Selene
Rolim e os três netos doutorandos em Medicina.

UNIMED CARIRI
A operadora de planos privados de assistência à saúde, UNIMED CARIRI, CNPJ (MF) 07.583.396/0001-96, e registrada na Agência
Nacional de Saúde Suplementar - ANS sob Nº 35.612-3, por seu representante legal, de acordo com o disposto no art. 13. Parágrafo
Único, inciso II, da Lei nº9.656/98( Lei dos Planos de Saúde) e na Súmula Normativa nº28, expedida pela ANS em 30 de novembro de
2015, consideradas as tentativas frustradas de notificação pessoal dos seus beneficiários listados abaixo, vem, por meio do presente
edital, NOTIFICÁ-LOS a fim de que compareçam à UNIMED CARIRI, localizada à Rua Santa Clara 78, Centro, em Juazeiro do Norte/
CE, CEP 63010-065, NO PRAZO de 10 (DEZ) DIAS, contados a partir da publicação do presente edital, e regularizem a situação financeira de seu plano de saúde, tudo visando garantir a continuidade dos serviços prestados. Ressaltamos que o não comparecimento e
a não regularização de sua situação financeira no local e no prazo acima referidos implicará na rescisão/cancelamento de seu plano
de saúde. Caso já tenham sua situação regularizada junto a UNIMED CARIRI, por favor desconsiderar este aviso. Por fim renovamos
a satisfação em tê-los como nossos beneficiários.
Contrato:107710778102519 CPF:043790424, Contrato:10771077911442 CPF:023514683, Contrato:107710779202109
CPF:025443363, Contrato:107710779208912 CPF:844149873, Contrato:1077107792013113 CPF:025860663,
Contrato:1077107792016561 CPF:023426573, Contrato:1077107792017294 CPF:044864303, Contrato:1077107792018488
CPF:048646003, Contrato:1077107792018610 CPF:097250454, Contrato:1077107792018862 CPF:042355293,
Contrato:1077107792019288 CPF:059538184, Contrato:1077107792020484 CPF:633102693, Contrato:107710779222273
CPF:063234013, Contrato:107710779301648 CPF:030531403, Contrato:10771077911652 CPF:033685293,
Contrato:107710779209411 CPF:632300973, Contrato:1077107792020599 CPF:892018093, Contrato:107710779221886
CPF:111471424, Contrato:10771077931163 CPF:063560933, Contrato:1077107792020474 CPF:069117573,
Contrato:10771077107103 CPF:045470343, Contrato:10771077107132 CPF:053877923, Contrato:107710778032343
CPF:839729863, Contrato:107710778053184 CPF:519656823, Contrato:107710778053516 CPF:844196284,
Contrato:107710778057917 CPF:403475593, Contrato:107710779101911 CPF:963432573, Contrato:107710779204660
CPF:992831823, Contrato:107710779205668 CPF:029470123, Contrato:107710779208637 CPF:001540883,
Contrato:107710779209953 CPF:033597883, Contrato:1077107792011686 CPF:003101783, Contrato:1077107792014812
CPF:017511023, Contrato:1077107792017417 CPF:392855963, Contrato:1077107792019581 CPF:620805803,
Contrato:1077107792020467 CPF:048380963, Contrato:1077107792020986 CPF:017967523, Contrato:107710779211256
CPF:346758333, Contrato:107710779302270 CPF:560023273, Contrato:1077107793181 CPF:040427623,
Contrato:10771077811171 CPF:784610573, Contrato:1077107792016852 CPF:026578393, Contrato:107710779302353
CPF:015475193, Contrato:107710779212523 CPF:042236523, Contrato:1077107792020458 CPF:032643623,
Contrato:10771077930850 CPF:039975863, Contrato:10771077930640 CPF:010892083, Contrato:10771077541534
CPF:313005703, Contrato:10771077107280 CPF:050689383, Contrato:10771077107334 CPF:044587163,
Contrato:10771077107355 CPF:059520883, Contrato:107710778102516 CPF:056988523, Contrato:107710778102804
CPF:466266623, Contrato:107710778102984 CPF:030125783, Contrato:107710779202192 CPF:016830373,
Contrato:1077107792011237 CPF:922103174, Contrato:1077107792012827 CPF:308326243, Contrato:10771077541436
CPF:223334603, Contrato:10771077546105 CPF:026156523, Contrato:1077107792014170 CPF:055553663,
Contrato:1077107792020385 CPF:018321923, Contrato:1077107792020691 CPF:887724463, Contrato:107710779212853
CPF:036570333, Contrato:10771077922298 CPF:795321444, Contrato:107710779222884 CPF:600407523,
Contrato:10771077930896 CPF:034205764, Contrato:10771077930902 CPF:041560343, Contrato:107710779301161
CPF:068049433, Contrato:107710779302500 CPF:053570503, Contrato:107710779302620 CPF:916929463,
Contrato:107710779302719 CPF:003839203, Contrato:107710779302829 CPF:023855913, Contrato:1077107793112
CPF:095598424, Contrato:10771077922421 CPF:885442224, Contrato:107710779221485 CPF:931315854,
Contrato:107710778111052 CPF:054062313, Contrato:1077107754644 CPF:035535283, Contrato:1077107792018868
CPF:076955183, Contrato:1077107792018873 CPF:088719633, Contrato:107710778102026 CPF:911060013,
Contrato:10771077107353 CPF:068645883, Contrato:107710776074747 CPF:773071193, Contrato:10771077107298
CPF:078437653, Contrato:10771077922418 CPF:642252323, Contrato:10771077912514 CPF:666014793,
Contrato:10771077905434 CPF:630083433, Contrato:107710779222764 CPF:431983333, Contrato:1077107792018875
CPF:085776443, Contrato:10771077541532 CPF:063571033, Contrato:107710779211124 CPF:042236513,
Contrato:1077107792019809 CPF:020371643, Contrato:1077107792017742 CPF:017324913, Contrato:1077107792020389
CPF:059186663.
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Esporte

>>FUTSAL
LJDA promove 1ª e 2ª divisão
do Campeonato Municipal

A previsão para a final é no próximo mês de agosto

Campeonato municipal de Futsal
oferece prêmios de até R$ 5 mil
FOTO: PROFESSOR GILBERTO ALVES

esportiva. A previsão
redacao@jornaldocariri.com.br
é que a final aconteça
em agosto.
De acordo com
Liga JuaGilberto Alves, coorzeirense
denador de Esportes
de Despor- e Competições da
to Amador Construeco, são dez
(LJDA) promove a
equipes na primeira
primeira e a segunda
divisão, classificam-se
divisão do Campeona- as quatro melhores de
to Municipal de Futsal. cada chave, caindo a
Os torneios oferecem
última para a segunda
premiações que vão de divisão. Já na segunda
R$ 2 mil a R$ 5 mil,
divisão são 24 equialém dos tradicionais
pes e classificam-se as
troféus e medalhas.
quatro melhores para
O evento conta com o a segunda fase.
apoio da Secretaria de
Esporte e Juventude
e da Construeco Ong,
uma entidade social
assistencial, cultural e
Geneuza Muniz

A

Final deve acontecer no próximo mês de agosto
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Victor Nogueira
FOTO: AMORIM FOTÓGRAFO

É tudo ou nada
para o Verdão

O Guarani de Juazeiro faz, hoje,
sua estreia na segunda fase da
Série B do Campeonato Cearense.
Encara o Floresta. A fase anterior
foi curta. Essa será mais ainda.
São quatro partidas para definir
os times que vão para a elite. Sem
margem para erro. Na última vez
que se enfrentaram, no estádio
Mirandão, o resultado terminou
em 0 a 0. Agora, com uma fase
mais curta, precisa fazer valer o
mando de campo.

O

Icasa viveu altos e baixos na primeira
fase da Série D. Começou bem. Aos
poucos, foi ganhando confiança na
competição. Porém, acabou tropeçando
durante cinco rodadas, fato que culminou na saída de Sidney Moraes. A mudança foi boa. Leandro
Campos chegou, arrumou a casa, e o Verdão reencontrou o caminho das vitórias. Mas o Icasa vacilou
nas últimas rodadas. A classificação, que parecia
certa, está ameaçada. Agora, é tudo ou nada.

Icasa foi goleado por 5 a 2 pelo Afogados, dentro de casa

Escândalo em Sobral
FOTO: AMARAL TORQUATO

O Guarany de Sobral vive momentos de turbulência. Boatos dão conta sobre uma suposta
venda de resultados no Guarasol. O presidente, Wanderley; o vice-presidente, Carlos Eduardo; e o presidente do Conselho Deliberativo,
Luiz Torquato; deixaram o clube. As investigações começaram. Agora, é aguardar.

A estreia do Leão

Futebol e suas surpresas

Fim do sofrimento

A chave virou para o Barbalha. A
Raposa, que por pouco não caiu para a
Série C, agora está na briga pelo acesso
para a elite. E começou bem. Venceu
o Pague Menos, por 1 a 0. Agora, com
mais três rodadas pela frente, e apenas
mais nove pontos em disputa, cada
ponto poderá ser decisivo para o Barbalha voltar para a Série A.

Após um ano para esquecer, a
temporada do Crato pode, finalmente,
encerrar. No próximo final de semana,
vai jogar a última rodada da Série D. É
improvável, mas o Azulão da Princesa
ainda pode surpreender. Não que vá
fazer diferença em termos de classificação. Mas para encerrar de forma
digna. O problema é o Retrô deixar.

24h

FOTO: DÉBORA COSTA

Expocrato prevê reencontros
e negócios após dois anos
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

M

aior feira
agropecuária
do Nordeste, a Expocrato volta a ser realizada após
dois anos, devido a
pandemia de covid-19.
O evento possibilita
reencontros após dois
anos sem acontecer
e, na área econômica,
uma geração de negócios que pode chegar
a R$ 100 milhões.
Somente um banco
estatal prevê R$ 63
milhões em linhas de
crédito. A organização
ainda estima superar
a marca de 500 mil
visitantes de edições
anteriores, entre

Produtores
ficaram dois
anos à mercê
da pandemia,
tendo prejuízo.
Ana Teresa
de Carvalho
Secretária de
Desenvolvimento
Agrário do Ceará

moradores do Cariri e
turistas. O prefeito do
Crato, Zé Aílton Brasil
(PT), acredita que o
movimento de pessoas e negócios será
maior justamente pela
“saudade” que a feira
deixou nos dois anos
anteriores.
“Geralmente, o
movimento começa no
domingo, e esse ano
começou na quinta-feira (7), com algumas
barracas lotadas e
grande movimentação.
Acho que esta Expocrato promete. Primeiro, pela vontade das
pessoas de irem para
a rua; segundo, a falta,
a saudade, porque a
Expocrato tem todo
um simbolismo, é um
encontro de famílias,
da tradição. Aqui é um
encontro de Cultura,

Expectativas para economia são positivas

de História e, acima de
tudo, é um encontro
de famílias”, argumenta o prefeito cratense.
A secretária de Desenvolvimento Agrário
do Ceará, Ana Teresa
de Carvalho, relembra
que muitos “produtores ficaram dois anos
à mercê da pandemia,
tendo prejuízo”. Com
isso, a gestora diz
acreditar que, após
dois anos, são espera-

dos “grandes negócios,
muita gente motivada
e empenhada em fazer
grandes negócios”.
Conforme ela relata,
“muitos produtores se
resguardaram, trazendo seus melhores
produtos, sejam da
agricultura familiar,
sejam seus animais
para apresentar o que
há de melhor em nosso estado”.
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