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O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, é o nome 
do PDT ao Governo do Ceará. Ele venceu a governadora Izolda 
Cela, por 55 votos a 29, em votação na noite desta segun-
da-feira (28). A decisão contraria Camilo Santana e o PT, e 
ameaça a aliança entre os dois partidos.
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PDT RACHADO

Ciro impõe 
derrota a 
Camilo e 
Izolda e lança 
Roberto 
Cláudio

ESPORTES
Caririense 
participa de 
Campeonato de 
Futebol Freestyle
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Artesã mantém 
tradição familiar
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Escassez de remédios compromete tratamentos PÁGINA 8
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Rebate       Donizete Arruda

A governadora Izolda Cela deixou a sede do PDT do Ceará sem dar uma única pala-
vra com a imprensa. No seu rosto, a imagem da indignação e da traição de Ciro Go-
mes, que a impediu de exercer seu direito legítimo de concorrer à reeleição. Não dei-
xou barata a sua derrota. Na sua rede social, com estilo atacou a decisão do PDT: 

— Meu partido (PDT) decidiu hoje, em reunião do diretório, que não terei o direito de concorrer à reeleição. 
Respeito a decisão. Seguirei firme, com força e coragem, honrando meu mandato e trabalhando pelo Ceará. 
Esse golpe que o PDT deu na governadora Izolda implodiu o partido. É notório o seu inconformismo com 
sua derrota, articulada por Ciro e avalizada pelo presidente nacional do PDT, Carlos Lupi. Roberto Cláu-
dio terá que juntar os cacos. E Cid Gomes precisa reaparecer rápido  para manter Izolda Cela no PDT. 

Veto de Ciro não é 
aceito por Governadora 

O vice-prefeito de Juazeiro do Norte, 
Giovanni Sampaio, assumiu sem medo 
o papel de chefe da tropa de choque de 
Camilo Santana. Na semana passada, 
respondeu ao presidente do PDT, André 
Figueiredo, e garantiu que não vota em 
Roberto Cláudio. Criticou a fala de André 
sobre coação a prefeitos, dizendo que não 
existe partido sozinho e foi sarcástico: 
“isso é conversa para boi dormir”. Giovan-
ni lembrou a truculência do PDT proibindo 
a candidatura de Gilmar Bender em 2020, 
para ajudar à reeleição de Arnon Bezerra e 
questionou: “será o mesmo problema com 
a Izolda?” Giovanni bateu forte e definiu: 
se o nome da base do PDT for Roberto 
Cláudio, não vota. Giovanni sobe o tom, e 
não teme sequer ficar sem legenda no PSD 
para concorrer à Câmara Federal. 

O clima está tão radicalizado dentro do PDT, e 
ainda mais agora com a consagração de Roberto 
Cláudio, que ele e a governadora Izolda Cela têm 
evitado se cumprimentarem. Na sexta (16), os 
jatinhos de Izolda e Camilo chegaram quase juntos 
no aeroporto Orlando Bezerra. Izolda desembarcou 
primeiro com Camilo Santana e o presidente da 
Assembleia, Evandro Leitão. Nem esperaram por 
Roberto Cláudio. Foram para suas agendas. A ten-
são está tão desproporcional entre eles, que Rober-
to Cláudio evitou visitar à Expocrato nesta noite. 
Só a governadora Izolda esteve na feira. No sábado, 
novamente os dois deram um jeito de não se 
encontrarem publicamente. E na reunião do PDT 
desta segunda, Izolda e Roberto Cláudio foram 
separados pelo presidente regional do PDT, André 
Figueiredo, que ficou no meio deles, ao final, 
governadora Izolda se retirou enquanto apoiadores 
de Roberto Cláudio gritavam seu  nome. 

Derrotada por 55 votos a 29, numa votação no 
Diretório Regional do PDT, através de uma manobra 
de Ciro Gomes, a governadora Izolda Cela não falou 
sobre a derrota ao deixar a sede do partido, na noite de 
segunda (18). Porém, questionada no Cariri, no último 
final de semana, se votaria em Roberto Cláudio, caso 
o partido o escolhesse, Izolda deu uma gargalhada, 
desconversou e disse que o futuro a Deus pertence. 
E jogou uma indireta, ressaltando o desejo de que o 
“compromisso” pelo Ceará sempre esteja movendo as 
ações e decisões. Disse ter esse sentimento e que vai 
respeitar a decisão tomada, mas ressaltou que o desafio 
é ganhar a eleição e que uma “eleição não é brinca-
deira”. E concluiu pedindo prudência. No mundo 
real, dificilmente a governadora Izolda Cela apoiará a 
candidatura de Roberto Cláudio. Será aliada de Camilo 
Santana e apoiará o candidato dele ao Abolição. Já há 
um movimento para fazê-la ministra da Educação, num 
eventual Governo Lula. 

Izolda não deve votar  
em Roberto Cláudio

 Roberto Cláudio evita  
encontro na Expocrato

Giovanni assume 
tropa de Camilo

Diante da possibilidade de aliança entre MDB e o PT, 
o ex-prefeito de Russas, Raimundo Freitas, o Raimun-
dinho, despertou para a possibilidade de emplacar o 
filho, deputado Nelinho Freitas, como candidato a vice 
do candidato do PT, se a vaga de candidato a governador 
não for de Eunicio Oliveira. Raimundinho também gosta 
da ideia do filho ser vice de Capitão Wagner, se o PT não 
romper com o PDT e apoiar Roberto Cláudio. Eunicio, 
nesse cenário, votaria em Capitão. Raimundinho está 
filiado no União Brasil e Nelinho no MDB. Raimundi-
nho, se emplacar Nelinho na chapa majoritária, quer 
abrir caminho para sua candidatura a deputado federal. 
Sobre os movimentos do pai, Nelinho garante que será 
candidato a federal custe o que custar. 

Mal foi anunciado o resultado do encontro do PDT que rifou à can-
didatura da governadora Izolda Cela, o presidenciável Lula convocou a 
sua presença, em São Paulo, onde se encontra o deputado federal José 
Guimarães e o ex-senador Eunício Oliveira. Eunicio anunciou hoje, 
juntamente com outros 10 estados, o apoio do MDB à candidatura de 
Lula. No Ceará, está em curso uma aliança de 08 partidos: PT e MDB 
e mais PP, PSDB, PCdoB, PV, Republicanos e Cidadania para lançar 
um candidato para se contrapor ao nome dos FG ao Governo do Ceará. 
Lula endossou o rompimento do PT cearense com os FG, e disse a 
Eunicio e Guimarães, que virá só Ceará para ajudar na vitória desse 
candidato. O problema agora é definir o nome. Além de Guimarães e 
Eunicio, que colocaram seus nomes na mesa para disputar às eleições, 
há, ainda, outras duas alternativas: os deputados Fernando Santana e 
Elmano Freitas. A escolha deve ocorrer até a próxima semana.

Nelinho vice do PT  
ou de Capitão Wagner Lula articula com 

Eunicio e Guimarães 
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Em Juazeiro do Norte, Roberto Cláudio terá o apoio do ex-prefeito 
Arnon Bezerra e de seu filho, deputado Pedro Bezerra.

Discutidos nesta coluna, o afastamento do vereador Nando e a posse de 
Dárcio. Dárcio voltou à Câmara, que obedeceu à decisão judicial.

A decepção na Expocrato ficou por conta do grupo do ex-prefeito 
Zé Adega. A reclamação é dos candidatos do MDB, que Zé Adega 
defende.

Eunício e Danniel Oliveira reclamaram da articulação para a cami-
nhada pelo parque na abertura da festa. Zé Adega está ameaçado de 
perder força no MDB.

Também foi resolvida a tensão do vereador Pedro Lobo, que ameaçava 
não ser candidato, caso não tomasse posse na Assembleia. Pedro já está 
deputado.

Desculpe a ignorância, Ciro Gomes provou que é coronel ao impor à can-
didatura de Roberto Cláudio ao PDT?
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Fale conosco:

Até quando seremos 
vítimas da cultura do 
estupro?

O que falta acontecer para que possamos entender 
a gravidade do machismo e das situações que são con-
sequências da cultura do estupro que ainda vivemos? 
É com esse questionamento e com indignação pelo 
que ocorreu nos últimos dias que início deste artigo. 
Nos deparamos recentemente com uma crueldade de 
um “médico anestesista” que estuprou uma gestante 
no momento do parto, completamente sedada. Muito 
além da vivência física aterrorizante que passou essa 
vítima, nos deparamos nesse caso com uma violência 
psicológica sem precedentes. Como viverá essa vítima 
após esse ocorrido? Quais as consequências que isso 
trará para a vida dela e do filho, onde o momento mais 
bonito da vida de uma mulher, o parto, foi interrompi-
do por essa crueldade? 

Certamente, nada trará de volta esse momento úni-
co, mas as consequências jurídicas para esse “médico” 
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precisam, sem dúvidas, acontecer. Além de já ter sido 
preso em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável, 
existem outras penalidades que o “médico” deve rece-
ber. Como um exemplo, a vítima pode e deve ingressar 
com ação de danos morais contra ele e deixo para os 
órgãos responsáveis um pedido para que suspendam o 
quanto antes o CRM do mesmo, para que jamais volte a 
ocorrer o mesmo. A vigilância com o que ocorre dentro 
das salas de parto também devem ser redobradas, não 
precisamos de mais vítimas para entender que, infeliz-
mente, essa é uma realidade que acontece dentro dos 
hospitais do nosso país. 

Além disso, devemos estar cada vez mais atentas 
a atitudes machistas e que permeiam pela cultura do 
estupro, por menor que pareçam, essas atitudes fazem 
vítimas diárias. A cultura do estupro nada mais é 
do que detectarmos comportamentos que silenciam 
ou relativizam a violência sexual contra a mulher e 
tratar isso como natural. Essa situação faz vítimas o 
tempo inteiro, seja na rua, seja em casa ou seja na sala 
de parto. E não é e nunca será culpa da vítima. Essa 
situação deixou muito mais claro, para quem ainda 
tinha alguma dúvida, que não é a roupa, não é a forma 
de falar, não há nada que justifique. A culpa é única 
e exclusivamente do agressor e nunca da vítima. Que 
essa infeliz situação sirva de alerta e de um apelo para 
as autoridades: queremos justiça por todas que foram 
violentadas por esse homem e por tantos outros que já 
fizeram atos de crueldade.

A evolução precisa ser equilibrada. O 
avanço das civilizações, contudo, nem 
sempre foi acompanhado por esse fator 
necessário. A natureza foi deixada de 

lado, por causa da necessidade do crescimento 
contínuo. Apesar de grande parte da população 
desvalorizar o tema, temos hoje a questão da sus-
tentabilidade, que tem ganhado o foco de discus-
sões e projetos importantes.

No Cariri, quatro municípios receberão o certifi-
cado do Selo Município Verde em novembro deste 
ano: Brejo Santo, Crato, Juazeiro do Norte e Várzea 
Alegre. A sustentabilidade desenvolvida nos locais é 
um dos parâmetros necessários para a obtenção do 
título. Mas, o que representa ser sustentável?

O avanço precisa ser sustentável
De acordo com a ONG WWF-Brasil, a definição 

de desenvolvimento sustentável surgiu na Comissão 
Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
criada pelas Nações Unidas para discutir e propor 
meios de harmonizar o desenvolvimento econômico 
e a conservação ambiental. Sendo assim, o desen-
volvimento sustentável é aquele capaz de suprir 
as necessidades da geração atual, garantindo a 
capacidade de atender às necessidades das futuras 
gerações, sem esgotar os recursos para o futuro.

Nosso papel, enquanto sociedade, é pensar no 
amanhã agindo corretamente no hoje. Gestores, 
tenham consciência disso. Invistam na sustenta-
bilidade.
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A economia crescente dos últimos anos, na 
Região Metropolitana do Cariri (RMC) foi 
freada repentinamente, devido à pandemia 
de covid-19. Paralisados na busca de conter 

o vírus, os setores econômicos sentiram o impacto. A 
crise generalizada atingiu o mundo – o Cariri, infe-
lizmente, não ficou de fora. Agora, dois anos desde o 
início de tudo, os municípios apresentam recupera-
ção. Somente para este ano, o estudo IPC Maps esti-
ma que o potencial de consumo dos nove municípios 
que compõem a RMC seja de quase R$ 10 bilhões.
O município de Juazeiro do Norte se mantém 
com o melhor resultado entre os caririenses: ocu-
pa a 3ª colocação no ranking do potencial de 
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Opinião
O crescimento da economia

consumo; em 6º lugar está o Crato e em 24º Bar-
balha. Os três maiores municípios do Cariri, 
quando juntos a Caririaçu, Farias Brito, Jardim, 
Missão Velha, Nova Olinda e Santana do Cariri, so-
maram PIB superior a R$ 9 bilhões no ano de 2019.
Os resultados são expressivos. O Cariri é uma das re-
giões com maior economia no Ceará. Não à toa, em-
presas de grande porte procuram a região para fincar 
raízes nos solos caririenses. É essencial que, diante 
de tanto potencial, o poder público ofereça condições 
para que seja possível a abertura de novas empresas 
e de oportunidades de trabalho. Tão essencial quanto 
isso, é importante que o crescimento seja acompa-
nhado, para que a região cresça com planejamento.

J. Bosco

ENCONTRO                   
TRANSFORMADOR

(Lc 7.36-50)
No encontro que teve com Cristo, a 

pecadora foi amplamente beneficiada, pois 
teve sua vida transformada pelas palavras 
recebidas do Salvador:

“Perdoados são os teus pecados”. A 
mulher sofrida, esmagada, atribulada pelo 
peso de seus pecados, ao saber da presença 
do Salvador naquela casa, largou seus 
afazeres e correu em busca do socorro do 
Mestre. O texto diz que ela, ajoelhou-se 
aos pés de Jesus, chorando. As lágrimas 
caíram sobre os pés dele, e ela os secou 
com seu cabelo. Certamente havia muitos 
críticos, mas Jesus, não a discriminou 
nem a condenou, mas a tratou com amor. 
Sua mensagem para ela foi a que milhões 
gostariam de receber, Jesus disse à mulher: 
“Seus pecados estão perdoados”. Ali mesmo 
todo seu passado foi apagado, todo o peso foi 
tirado.

“A tua fé te salvou”. A segunda mensagem 
foi salvação. O verbo no passado: “salvou” 
indica um ato ocorrido. Ela foi salva porque 
estava perdida. Assim como milhões de 
pessoas perdidas e necessitadas de salvação.

“Vai-te em paz”. A mulher vivia 
atormentada pelas tempestades sombrias, 
bravias e agitadas, que causavam tormento, 
tristeza, aflição, intranquilidade, naquele 
instante, ao receber a palavra do Salvador: 
“Vai-te em paz” teve seu coração inundado 
pelo amor e a paz inundou e transformou 
seu coração. O encontro com Cristo trouxe 
perdão, salvação e paz.

Deus abençoe!
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Fale conosco:

O SUS que nem 
todos conhecem

O Sistema Único de Saúde é uma grande 
conquista da população brasileira e precisa ser en-
xergado como modelo de sistema de saúde pública, 
em todos os seus ângulos. No entanto, ao fazer 
breve pesquisa com amigos e familiares, foi percep-
tível que há um olhar incompleto, em que o SUS se 
resume em postos de saúde, UPAs e hospitais, com 
bom atendimento na opinião de alguns e com des-
caso e desrespeito, segundo outros. Essas conclu-
sões chegam a partir de experiências próprias, mas, 
também, como reconhecem os entrevistados, pela 
possível influência de notícias negativas veiculadas 
pela imprensa.

Aqui deixo uma crítica. É claro que os colegas 
jornalistas estão fazendo sua parte, levando infor-
mações, denúncias e esclarecimentos, ao mesmo 

ARTIGO
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tempo que dão voz à sociedade. Contudo, a imprensa 
tem importante papel na formação de opinião e peca 
quando se limita a mostrar apenas um dos ângulos do 
SUS. Por exemplo, você sabia que o SUS é referência 
mundial? Que é o mais abrangente e inclusivo sistema 
de saúde pública gratuito do planeta, inclusive se com-
parado a sistemas de países de primeiro mundo, como 
Canadá e Inglaterra? Que ele oferece gratuitamente 
serviços que esses países não oferecem? Odontológicos 
e oftalmológicos são alguns dos que não são oferecidos 
pelo sistema de saúde do Canadá. Sabia que o SUS tem 
atuação ampla?

Cito exemplos - o SUS possui rede (RAPS), centros 
(CAPS) e unidades (UA) que cuidam da saúde de pes-
soas com sofrimento ou transtorno mental resultantes 
do uso de álcool ou de outras drogas; oferece práticas 
integrativas e complementares (acupuntura, meditação, 
musicoterapia, reiki, yoga e outros); fiscaliza alimentos 
por meio da Vigilância Sanitária; e é envolvido nas re-
gras de venda de medicamentos genéricos. É óbvio que 
o SUS enfrenta sérios desafios e que o Brasil conta com 
fatores complexos que são menores ou até inexistentes 
em outros países. Claro que devem ser considerados 
números como o de população e do PIB. Porém, acima 
de tudo isso, o SUS precisa ser compreendido e defen-
dido por todos os brasileiros, mas, para isso, precisa-
mos antes conhecê-lo.
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Política
Dupla prega união, mas aproveita para defender candidaturas

Roberto Cláudio e Izolda estiveram na
Expocrato em dias diferentes

>>PRÉ-CAMPANHA

FOTO:  DIVULGAÇÃO

Izolda e Roberto Cláudio 
defendem candidaturas

Em dias al-
ternados na 
Expocrato, 
os pré-can-

didatos do PDT ao Go-
verno, Roberto Cláudio 
e Izolda Cela, atraíram 
apoiadores e as aten-
ções políticas. Os dois 
dividiram a atenção de 
lideranças da aliança 
PT-PDT, com posições 
conciliadoras e reafir-
mação das pré-candi-
daturas.

Na sexta-feira (15), 
Izolda disse ter um 
compromisso com as 
alianças, mas deixou 
clara sua posição à 
reeleição. “Estou como 
governadora, com a 
condição de pleitear 
uma reeleição e com 
a visão de que a gente 
deve sempre buscar 
unir as forças para 
que sigamos com esse 
projeto”, disse.

Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

No dia seguinte, 
Roberto Cláudio en-
fatizou que a disputa 
interna é natural e que 
todos estarão juntos no 
final. A posição conci-
liadora não impediu a 
avaliação de “animado, 
confiante e preparado”. 
“Quem tem fé e traba-
lha, como nós quatro 
trabalhamos, o desfe-
cho é uma circunstân-
cia”, avaliou.

Ao lado de Izolda, o 
ex-governador Camilo 
Santana (PT) foi direto, 
ao dizer que a governa-
dora é a preferida dos 
cearenses. O presiden-
te da Assembleia Legis-
lativa, Evandro Leitão 
(PDT), também acom-
panhou Izolda. Com 
Roberto Cláudio, esta-
va o deputado federal 
e presidente do PDT, 
André Figueiredo. Os 
grupos reuniram ainda 
prefeitos, deputados e 
lideranças.

Estou com a 
condição de 
pleitear uma 
reeleição e com 
a visão de que 
a gente deve 
sempre buscar 
unir as forças.

IZOLDA CELA  
Governadora 

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

Izolda e Camilo estiveram na Expocrato na sexta (15)

Prefeito declarou apoio no último dia 14

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Glêdson Bezerra declara apoio 
a Capitão Wagner 

O prefeito de Juazei-
ro do Norte, Glêdson 
Bezerra (Podemos), 
declarou apoio a 
Capitão Wagner (UB) 
na disputa ao Governo 
deste ano. O anúncio, 
feito nas redes sociais, 
no dia 14, colocou um 
fim a especulações de 
que votaria na base 
governista.

Glêdson já havia 
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declarado votos em 
Camilo Santana para 
senador e Fernando 
Santana para deputado 
estadual, ambos do PT. 
Para federal, Glêdson 
votará no vice-prefei-
to Giovanni Sampaio 
(PSD), que também se 
articula com a alian-
ça PT-PDT. Giovanni 
foi às redes sociais 
defender a posição de 
Glêdson.

Sobre as tensões, o 
prefeito disse não ser 

“adepto de excessos, 
paixões desmedidas 
ou embate ideológico 
estéreo”. E que vai 
continuar trabalhando 
para despertar nas pes-
soas o interesse “pela 
política feita com “P” 
maiúsculo, democráti-
ca na acepção da pala-
vra e com equilíbrio”, 
disse, explicando a 
decisão como parte de 
um projeto que busca 
o desenvolvimento e a 
melhoria de vida.
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Diante do cenário de tensão, a qual foi submetida a aliança entre PT e PDT, o deputado 
caririense Guilherme Landim tem se mantido fora da curva ao manter uma posição de 
concílio. Claro, posição esperada por quem lidera o PDT na Assembleia Legislativa. Gui-
lherme tem repetido a pessoas próximas e confirmou a esta coluna que estará ao lado de 

quem o partido escolher. Da teoria para a prática, Guilherme esteve com o pré-candidato defendido 
por Ciro Gomes, o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, no dia 16, na Expocrato, mas, antes, no 
dia 15, esteve ao lado da governadora Izolda Cela, pré-candidata à reeleição, em Brejo Santo, para 
vistorias de obras. Ao lado da prefeita Gislaine Landim, o deputado fez questão baixar a tensão entre 
as duas posições internas, ao não assinar a carta de apoio a nenhum dos nomes da disputa interna ao 
Governo. A mesma posição adotada por Gislaine, que não aparece e deixa para Guilherme a defesa 
pelo diálogo e o consenso.

Além das trocas de farpas e 
da tensão PT-PDT

Tranquilo com apoios as reeleições de Fernando 
Santana para estadual e José Guimarães para federal, 
o prefeito de Jardim, Aniziário Costa, foi pego de 
surpresa com a viabilização da pré-candidatura do 
vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni Sam-
paio. Articulador e defensor do grupo que dá susten-
tação à Aniziário, Giovanni teria dito que espera o 
apoio incondicional. Claro, não veio publicamente 
falar sobre seus apoios, mas nos bastidores, a infor-
mação é que Giovanni já ultrapassa os sete prefei-
tos na sua base e o apoio de outros 12 ex-prefeitos. 
Giovanni faz uma pressão natural em Aniziário. Não 
se fala em acordo, mas se sabe que Giovanni sempre 
condiciona seus apoios ao retorno da posição.

O ex-vice-governador Domingos Filho, 
líder do PSD no Ceará, está introduzindo 
um novo nome na política do Cariri. Domin-
gos tem aberto portas com prefeitos aliados 
da região para o pré-candidato a deputado 
federal Matheus Noronha, filho do deputado 
federal Genecias Noronha, que está impedido 
de concorrer. Já fechados estão Dr. Lorim em 
Missão Velha e Marcone Tavares em Aurora. 
O desafio é convencer o voto para Matheus, 
que sequer conhecia a região e não sabe as 
carências da população. As oposições come-
moram. Sabem que é mais fácil se contrapor 
aos chamados paraquedistas. Os ex-prefeitos 
Washington Fechine, em Missão Velha, e 
Adailton Macedo, em Aurora, agradecem.

A expectativa de que o Ministério Público 
do Estado pediria o cancelamento do Camp-
fest, em Campos Sales, se confirmou. Em ação 
protocolada no dia 11, a promotora Efigênia 
Coelho aponta que, entre outras motivações, a 
festa não tem previsão orçamentária e o Muni-
cípio ainda se encontra sob decreto de emer-
gência. O orçamento municipal prevê apenas 
R$ 53 mil para o tipo de evento. Mesmo com 
a ação, o prefeito João Luiz garante que vai 
gastar o R$ 1,5 milhão direcionado por ele, 
em decreto recente que sequer teve apreciação 
da Câmara. O prefeito disse que enquanto o 
Tribunal de Justiça não se manifestar, o Camp-
Fest será mantido. O desafio do MP é barrar o 
evento que inicia dia 26.

Prefeito de Campos 
Sales enfrenta o MP

Tem candidato 
paraquedas no Cariri

Aniziário no canto de 
parede com Giovanni

Chapada         Madson Vagner

Pedro Lobo assume vaga 
na Assembleia Legislativa

A representação do 
Cariri na Assembleia 
Legislativa do Ceará 
aumentou com a pos-
se do petista cratense 
Pedro Lobo, na sexta-
-feira (15). Ele assu-
me vaga deixada por 
Elmano de Freitas, que 
se licenciou em um 
acordo interno do PT 
para dar oportunidade 
aos suplentes. Agora, 
a região passa a ser 

representada por cinco 
parlamentares. Além 
de Pedro, também são 
daqui Davi de Raimun-
dão (MDB), Fernando 
Santana (PT), Guilher-
me Landim (PDT) e 
Nelinho Freitas (MDB).

Durante a posse, 
Pedro Lobo lembrou 
ex-deputados estadu-
ais caririenses, tais 
como o ex-prefeito 
de Juazeiro do Norte, 
Manoel Santana, e o 
próprio ex-governador 
Camilo Santana, a 
quem garantiu apoio. 
Também destacou 
bandeiras tais como a 
vocação do Cariri ao 
meio-ambiente, “espe-
cialmente da agricultu-
ra familiar, que carece 

A agricultura 
familiar carece de 
apoio para seguir 
colocando comida 
de qualidade 
na mesa da 
população.

PEDRO LOBO - PT

FOTO: ALECE - DIVULGAÇÃO

ENQUANTO ISSO
Ainda em Missão Velha, o ex-prefeito Tardiny 

Pinheiro (PT) também comemora as escolhas do rival 
Dr. Lorim. Na oposição, Tardiny vai votar em Fernando 
Santana para estadual e José Guimarães federal.

Aliado, o ex-prefeito Gidalberto Pinheiro deve 
fortalecer Dr. Lorim, votando em Osmar Baquit para 
estadual, mas deve manter fidelidade ao PDT, com o 
voto em André Figueiredo para federal.

Além de não seguir as orientações do seu partido, o 
PT, sobre o apoio à governadora Izolda Cela, o prefeito 
de Abaiara, Afonso Tavares, tem feito questão de de-
monstrar sua posição de rompimento.

Na sexta-feira (15), Afonso foi ao Crato fortalecer 
seu candidato ao Abolição, Roberto Cláudio. Afonso já 
comanda o PDT de Abaiara e sua filiação é questão de 
tempo. Antes, o prefeito pode ser expulso.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

de apoio para seguir 
colocando comida de 
qualidade na mesa da 
população”. 



Jornal do Cariri
     - Região do Cariri - Ceará - De 19 a 25 de Julho de 2022

www.jornaldocariri.com.br
@jornaldocariri6

Política >> CORTES

FOTO: VÍTOR NOGUEIRA

Um proje-
to de lei 
extingue 
nove car-

gos e reduz servido-
res contratados para 
outras três funções na 
Câmara de Juazeiro 
do Norte. No total, a 
iniciativa do presiden-
te Darlan Lobo prevê a 
anulação de 74 postos 
de trabalho de livre 
indicação e nomea-
ção pelos vereadores. 
Segundo levantamen-
to feito pelo Jornal 
do Cariri, as folhas 
de pagamento do 
Legislativo somaram 
R$ 3.654.242,05 no 
primeiro semestre. 

Em junho, a folha 
salarial foi de R$ 
641.701,34 para o 
pagamento de 294 
servidores: 227 comis-
sionados, 41 efetivos e 
25 vereadores. Darlan 
ainda disse ter pedido 
um adiantamento à 
Prefeitura para poder 
efetuar o pagamento. 
“Pedi R$ 200 mil para 
completar e fazer o 
pagamento dos asses-
sores”, comentou. 

Ainda segundo ele, 
uma parte dos cargos 
sequer foi nomeada. 
Somente o presidente 
tem direito a indicar 
54 pessoas para traba-
lhar na Câmara. “São 
muitos cargos sem 
nem estarem nome-

                                                 Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

 Projeto extingue nove cargos e reduz servidores de outras funções

Darlan propõe 
extinguir cargos 
fantasmas na Câmara

ados. Para quê isso? 
Chefes de vários seto-
res, sem nem existi-
rem os setores. Chefe 
de transporte sem a 
Câmara ter transpor-
te. E muito assessor”, 
argumenta Darlan.

São muitos 
cargos sem 
nem estarem 
nomeados. Para 
quê isso? 

DARLAN LOBO
Presidente da Câmara

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

FOTO: JOSIMAR SEGUNDO

Projeto de Lei prevê a anulação de 74 postos de livre indicação

TJDF-CE tem novo presidente  
com atuação na região do Cariri

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Waldir Xavier fala 
sobre os objetivos da 
gestão no TJDF-CE

O Tribunal de Justiça 
Desportiva do Futebol 
Cearense (TJDF-CE) tem 
um novo presidente: 
Waldir Xavier. O manda-
to será de dois anos. Ele 
vai substituir Frederico 
Bandeira, ex-presidente 
da corte. 

Em entrevista exclu-
siva para o JC, Waldir 
Xavier falou sobre os 
objetivos da gestão. Entre 
eles, estão a construção 
de uma sede própria e 
o desenvolvimento da 
escola de Direito Despor-
tivo. “Nós queremos in-
crementar e dar um novo 
fôlego a administração 
do Tribunal, visando o 
aprimoramento, o forta-
lecimento e o engrande-
cimento do Tribunal”, 
explicou. 

Waldir Xavier parti-
cipou de importantes 
trabalhos desenvolvi-
dos não só na capital 
cearense, como na região 
do Cariri. Entre eles, a 
implementação de uma 
comissão disciplinar 
na região. “No Cariri, 
em especial, nós temos 
uma comissão que foi 
implantada na gestão do 
meu antecessor Dr. Fred 
Bandeira, mas que foi co-
ordenada, essa implan-
tação, por mim mesmo. 
Eu tenho esse orgulho, 

No Cariri, 
temos uma 
comissão que 
foi implantada 
na gestão 
do meu 
antecessor, 
mas que foi 
coordenada 
por mim.

de ter realizado essa 
emblemática instala-
ção “, disse.
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Metropolitana Certificação reconhece municípios 
que cuidam do meio amibente

>> SUSTENTABILIDADE

A certificação 
indica que 
o município 
adere à agenda 
ambiental, em 
sintonia com 
a social e a 
econômica.

SOCORRO AZEVEDO
Técnica da Secretaria do 
Meio Ambiente (Sema)

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

FOTO: ASCOM CRATO

Crato também integra a lista de municípios

Quatro 
municípios 
do Cariri 
receberão 
Selo Verde

Brejo Santo é o município da região com melhor classificação

De 15 mu-
nicípios 
caririenses 
inscritos 

para o recebimento 
do certificado do Selo 
Município Verde, 
quatro foram classi-
ficados e receberão o 
título em novembro 
de 2022: Brejo Santo, 
Crato, Juazeiro do 
Norte e Várzea Ale-
gre. Deles, apenas 
o primeiro está na 
Categoria B, enquanto 
os outros três perma-
neceram na C. 

O Selo Município 
Verde é um Progra-
ma de Certificação 
Ambiental pública, 
instituído pela Lei 
Estadual nº13.304/03, 
alterada por lei e 
regulamentada por 
decretos. Como expli-
ca Socorro Azevedo, 
técnica da Coordena-
doria de Desenvol-
vimento Sustentável 
(Codes) da Secretaria 
do Meio Ambiente 
(Sema), a cada edição, 
é observado que os 
municípios classifi-
cados e certificados  
possuem  diferencial 
no que diz respeito à 

infraestrutura, saúde, 
educação, meio am-
biente e qualidade de 
vida dos munícipes, 
dentre outros.

O título, como 
explica Socorro, que 
também coordena o 
Programa, “é o distin-
tivo que identifica, 
a cada dois anos, os 
municípios cearen-
ses que desenvolvem 
ações protetivas 
do meio ambiente, 
atendendo critérios 
preestabelecidos de 
conservação e uso 
sustentável dos recur-
sos naturais, propor-
cionando melhor qua-
lidade de vida para 
as presentes e futuras 
gerações”.

Dessa forma, os 
municípios são 
avaliados para que 
sejam classificados 
e enquadrados em 
categorias segundo o 
intervalo do Índice 
de Sustentabilidade 
Ambiental (ISA). “O 
município certifi-
cado é aquele que 
privilegia a gestão e o 
planejamento. E isso 
leva eficiência aos 
processos”, finaliza.

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br
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Metropolitana
Cariri passa por desabastecimento de remédios

Farmácias enfrentam escassez 
de medicamentos

A juazeiren-
se Ariana 
Leal faz 
uso con-

tínuo de Flixotide, 
remédio que age 
contra inflamação 
dos pulmões. Ela 
tem asma, e não 
conseguiu encontrar 
o medicamento em 
farmácias do Cariri. 
“Procurei em todas 
as farmácias de Crato 

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

e Juazeiro do Norte. 
Nas maiores, pedi 
até para procurar 
em outras cidades 
perto, e não tem. A 
mais próxima era em 
Iguatu. A sorte é que 
uma amiga veio para 
a Expocrato e trouxe 
três sprays de Fortale-
za”, conta. 

O Jornal do Cariri 
fez o mesmo: entrou 
em contato com 
algumas farmácias no 
Crajubar, inclusive 
em busca de outros 
remédios, como o 

Leia
A Secretaria de 

Saúde de Barbalha 
notificou dois casos 

suspeitos de Monke-
ypox, conhecida como 

varíola dos macacos. 
Tratam-se de duas pes-
soas da mesma família, 

com sintomas seme-
lhantes e que viajaram 
recentemente. Exames 
laboratoriais são feitos 
enquanto os pacientes 

estão isolados. 

Municípios do 
Cariri se preparam 

para vacinar crianças 
de 3 a 5 anos contra 

a covid-19. A imuni-
zação para esta faixa 
etária começou nesta 

segunda-feira (18) 
em Fortaleza, e se 

estenderá para outras 
cidades gradualmente. 
O cadastro, no entan-

to, já está aberto desde 
sexta-feira (15).

Especialistas em 
Paleontologia da Uni-
versidade Regional do 
Cariri (Urca) estudam 
uma ossada até então 

tratada como miste-
riosa. O material foi 

encontrado em Poran-
ga, Ceará. A ossada 

pertence a um animal 
que viveu entre 600 

mil a 6 mil anos atrás 
e não é de nenhuma 

espécie conhecida 
naquela região.

FOTO: BR.FREEPIK

A sorte é que 
uma amiga veio 
para a Expocrato 
e trouxe três 
sprays de 
Fortaleza.

ARIANA SOARES 
Estudante

Remédios como o Profenid estão em falta nas farmácias

anti-inflamatório e 
analgésico Profenid. 
A resposta foi a mes-
ma: “Não temos no 
momento”. 

Na semana passa-
da, o Ministério da 
Saúde e a Agência 
Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) 
admitiram o risco de 
desabastecimento 
de medicamentos no 
mercado. O Conselho 
Federal de Farmácia 
afirma que a falta 
tem várias causas, 
como a descontinui-
dade da produção de 
alguns fármacos pela 
indústria para prio-

rizar medicamentos 
com maior demanda 
gerada pela pandemia 
de covid-19, como é o 
caso do Profenid.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

FOTO: ROVENA ROSA - AGÊNCIA BRASIL
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GiroK    Ronuery Rodrigues

Motociata Expositores

Novo centro cirúrgico
O Hospital João Muniz, principal 

Unidade de Saúde de Penaforte, está 
passando por uma reforma com a 
construção de um centro cirúrgico. 
No local, serão realizadas cirurgias 
de pequeno porte. A ideia é que os 
pacientes sejam atendidos no próprio 
município.

Uma motociata foi realizada em 
Campos Sales, em apoio ao Camp-
Fest, festa de aniversário da cidade, 
prevista para ser realizada de 26 e 
30 de julho. O evento está suspenso, 
após o MPCE ajuizar Ação Civil 
Pública, por irregularidades no pro-
cesso de contratação dos artistas. 

Expositores vazealegrenses mos-
traram os potenciais da cidade na 
69ª Expocrato. Estiveram presentes 
o artesanato da GM artesanato, as 
redes de dormir, os bordados do 
Mocotó, da Fênix, da Bezerra Artes 
e as peças de barro da louceira Dôra, 
que encantaram os visitantes.

Para não deixar a tradição mor-
rer, o padre de Milagres, Ronaldo 
Pereira, abraçou a iniciativa de um 
grupo de vaqueiros e organiza  a 
tradicional Vaquejada do Municí-
pio, que vai ser realizada nos dias 
30 e 31 de julho. O sacerdote disse 
que o evento será feito com muito 
cuidado e zelo.

Fato inusitadoConselheiros tutelares 
protestam em Barro

Grande Cariri

Como forma de protesto, os 
conselheiros tutelares de 
Barro ameaçaram suspen-
der parte das atividades. 

Eles reivindicam melhorias na sede 
do órgão, que embora seja autônomo, 
é mantido pela Prefeitura. Conforme 
denuncia, falta material de higiene e 
limpeza. O local onde funciona a sede 
do Conselho está há 15 dias sem água. 
Segundo os servidores, o colegiado 
apresentou uma lista de reivindica-
ções à gestão municipal. A Prefeitura 
sinalizou que vai resolver o problema 
e os servidores pretendem retornar à 
sede esta semana. 

 
 

JOÃO HALLISSON LEMOS CARVALHO - ME
CNPJ: 16.422.811/0001-10

Torna público que Requereu à Autarquia de Meio Am-
biente de Juazeiro do Norte - AMAJU a Regularização 
da Licença de Operação para Atividade Laboratório de 
Análises Clínicas na cidade de Juazeiro do Norte na Rua 
Professora Maria Nilde Couto Bem, Nº 220, Sala 05, 
Bairro Triângulo. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normativas e Instruções de Li-
cenciamento da AMAJU.

LOTEAMENTO VALLE VERDE URBANISMO LTDA
CNPJ N° 27.826.083/0001-29

Torna público que Requereu a Autarquia do Meio 
Ambiente e Sustentabilidade de Barbalha – AMAS-
BAR, a Renovação de Licença de Instalação Nº 
0511-01/2018-AMASBAR, para o Empreendimento 
Imobiliário denominado Loteamento Valle Verde – lo-
calizado na Av. Gustavo Barroso, N° 41 – Cirolândia 
- município de Barbalha-CE. Foi determinado o cumpri-
mento das exigências contidas nas Normas e Instruções 
de Licenciamento da AMASBAR.

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

Sede do Conselho Tutelar está sem 
água há 15 dias
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Um incên-
dio regis-
trado na 
Creche Aí-

lza Gonçalves Felício, 
na comunidade do 
Pantanal, em Crato, 
despertou indignação 
na população. O equi-
pamento de educação, 
que funciona há 20 
anos, atende atual-
mente 134 crianças 
com idade entre dois 
e cinco anos. O almo-
xarifado, que guarda 
material necessário às 
atividades escolares, 
além de arquivos, foi 
atingido pelas cha-
mas. A investigação, 
que está em anda-
mento, trabalha com 
a hipótese de crime 
intencional.

“A Creche é um am-
biente acolhedor de 
educação de crianças. 
O trabalho, diaria-
mente, é mostrando 
um mundo de novas 
experiências, pro-
movendo interação e 
aprendizagem”, relata 
Fabíola Bringel, ges-
tora do local. Como 
explicou, o incêndio 
ocorreu na madruga-
da da segunda (11) 
para terça-feira (12). 
Ela cita que os agen-

tes de segurança per-
ceberam o arromba-
mento de duas portas 
– uma delas que dá 
para o almoxarifado. 
As salas de aula não 
foram atingidas. 

Gilberto Alves, 
pai de uma aluna 
da escola, enxerga o 
ato como criminoso 
contra o patrimônio, 
o futuro e as crianças, 
e diz acreditar que 
a investigação dará 
um basta na situação. 
“Um lugar sagrado 
para as nossas crian-
ças, que a gente deixa 
todo dia e confia na 
mão dos professores e 
da diretora”, disse.

A Prefeitura do 
Crato, por meio da 
Secretaria Municipal 
de Segurança Públi-
ca, informou que a 
Guarda Civil Metro-
politana compareceu 
ao local e o Corpo de 
Bombeiros foi acio-
nado. “A equipe da 
Guarda está fazendo 
os levantamentos 
para que sejam iden-
tificados os autores 
do ato. A secretaria 
ressalta que será 
dada continuidade 
às rondas nas escolas 
municipais, e que a 
Polícia Civil abrirá 
uma investigação, já 
que foi um ato crimi-
noso”.

Diligências estão 
em andamento 
para identificar a 
autoria do crime.

Secretaria da 
Segurança Pública 
e Defesa Social 
(SSPDS)

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

Já a Secretaria da 
Segurança Pública e 
Defesa Social (SSPDS) 
informou que um Bo-
letim de Ocorrência 
(BO) relatando o in-
cêndio foi registrado 
na Delegacia Regional 
do Crato, unidade da 
Polícia Civil do Esta-
do do Ceará (PC-CE), 
que apura os fatos. 
“Equipes do Corpo 
de Bombeiros Militar 
do Estado do Ceará 

(CBMCE) foram acio-
nadas e debelaram o 
incêndio. A Perícia 
Forense do Estado do 
Ceará (Pefoce) tam-
bém esteve no local e 
colheu indícios que 
auxiliam nas inves-
tigações. Diligências 
estão em andamento 
para identificar a 
autoria do crime”, 
afirma a nota.

jornaldocariri.
com.br

>>acesse

Dia a Dia Investigações são realizadas 
para encontrar culpados

>> CRIME

Almoxarifado da creche sediada em Crato foi atingido
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Equipamento funciona há 20 anos e atende 134 crianças

Incêndio 
destrói 
creche na 
comunidade 
Pantanal 
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Coluna     do Ben

Apesar de toda a torcida dos fãs e da 
organização do evento, Wesley Safa-
dão acabou não conseguindo vir para o 
Festival Expocrato. Por razões médicas, 
o cantor, que realizou uma cirurgia 
recentemente, teve que continuar de re-
pouso. Seu retorno aos palcos acontece 
na próxima sexta-feira (22), em Fortale-
za. Ele vai agitar o Camarote Mucuripe 
no Fortal. Por enquanto, o caririense que 
quiser vê-lo ao vivo vai ter que enfrentar 
a estrada. 

Teve colega da imprensa passando 
vergonha do Festival Expocrato. Chegou 
até a organização do evento a infor-
mação de que um dos profissionais 
credenciados para realizar a cobertura 
da festa tentou vender a pulseira que 
dava livre acesso a todos os setores do 
Festival. Atitudes como essa colocam 
em xeque a credibilidade da categoria, 
que já vem sofrendo tantos ataques nos 
últimos anos.

Amigos de longa data, Gorete Milagres 
e Moacyr Franco estão trabalhando juntos 
mais uma vez. Agora, na Band. Os artis-
tas, conhecidos nacionalmente pelos seus 
personagens no programa “A Praça é Nos-
sa” (SBT), fazem parte do elenco de “Nois 
na Firma”, novo humorístico do canal 
dos Saad. Sem data de estreia divulgada, 
a atração tem gerado expectativa pelos 
grandes nomes envolvidos. Entre eles, a 
cearense Valéria Vitoriano (Rossicléa). 

A diversão de Vyni no Festival Expo-
crato foi interrompida por uma polêmica 
que não tinha nada a ver com o evento. E 
você, que está lendo essa nota, já deve sa-
ber do que se trata. Devido a um pedido 
de cachê de R$ 80 mil, incompatível com 
a realidade de um filme independente, 
o ex-BBB viveu sua primeira crise de 
imagem após o “BBB 22”. No fim, tudo 
se resolveu. Mas o acontecimento pode 
fechar muitas janelas…

A emissora de Edir Macedo estreou, 
nesta segunda-feira (18), a segunda tempo-
rada do reality “Ilha Record”. O programa 
conta com 13 famosos encarando provas, 
confinamento e aventuras em busca de 
um tesouro de R$ 500 mil. A apresenta-
ção fica por conta da ex-global Mariana 
Rios, que substitui Sabrina Sato (agora 
na Globo). O formato original vai ao ar de 
segunda a sábado, a partir das 22h45. Vai 
assistir?

Reencontro Pegou mal II

Na ativa Ilhados

Pegou mal I

Carol Roberto, que participou 
do The Voice Kids, dará vida a 
versão adolescente de Alcione na 
peça “Marrom, o Musical”. Para 
conquistar o papel, a jovem de 16 
anos desbancou 300 candidatas. 
Dirigido por Miguel Falabella, o 
espetáculo estreia em agosto e 
celebra os 50 anos de carreira da 
cantora.

Estreia!

FOTO: REPRODUÇÃO FACEBOOK
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Assim como o Carnaval, todo reinado tem seu 
fim. Será que o de Boninho, na Globo, está 
próximo? Tem gente dizendo que sim. A tábua 
de salvação, como acreditam alguns, pode ser 

o “Pipoca da Ivete”, que estreia no próximo domingo (24). 
Competência e pique não faltam à apresentadora, mas será 
que o formato vai ajudá-la? Nos bastidores, quem já viu, tem 
comparado a atração com os fracassos “Casa Kalimann” e 
“Zig Zag Arena”, ambos assinados pelo filho de Boni. Com 
uma relação de longa data com a baiana, Boninho tem co-
mandado os trabalhos do “Pipoca” pessoalmente. Será que 
ele está sentindo a água batendo o pescoço? 

Naufrágio à vista?
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Benones Lessa
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A arte na 
família 
Cândido 
passa por 

gerações. De Mestra 
Maria, a arte com o 
barro continua com 
seus descendentes. 
Socorro Cândido, uma 
das filhas dela, é uma 
das que permanecem 
fazendo a arte. Ela 

A gente 
está dando 
continuidade 
ao legado dela. 
Costumo dizer 
que a herança 
que ela deixou 
para a gente foi a 
arte do barro.

Socorro Cândido
Artesã

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

começou ainda crian-
ça, brincando com as 
panelinhas que a mãe 
fazia. Desde os oito 
anos, as pecinhas de 
brinquedo ganharam 
mais formas e cores: 
hoje, Corrinha, como 
também é conhecida, 
produz reisados, presé-
pios, Iemanjás, casais 
de namorados, procis-
sões e peças da cultura 
popular.

“Eu acho muito im-
portante passar a arte 

para os mais jovens, 
para dar continuidade 
ao legado de minha 
mãe, que é muito 
importante na minha 
vida. Ela e minha irmã, 
Maria Cândido, são 
meu espelho na vida”, 
afirma a artesã. “Aos 
que quiserem apren-
der, estou aqui para 
ajudar, para ensinar o 
que quiserem aprender 
comigo”, completa.

Como lembra Socor-
ro, a mãe dela, Mestra 
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>>acesse

Maria, começou a fazer 
o artesanato em barro, 
alguns brinquedinhos 
para os filhos, na dé-
cada de 70. Depois, ela 
começou a fazer peças 
em maior quantidade 
e a vender em alguns 
locais de Juazeiro. As 
dificuldades foram 
vencidas com o reco-
nhecimento de admira-
dores e apoiadores do 
trabalho.

A primeira exposição 
com as peças ocorreu 
em meados de 1985, 
na Galeria Pé de Boi, 
no Rio de Janeiro. De lá 
para cá, as peças foram 
expostas até na Fran-
ça. O reconhecimento 
também ocorreu por 
meio de títulos. Entre 
eles, Maria Cândido 
foi reconhecida Mestra 
da Cultura no ano de 
2004 e agraciada com o 
Título de Notório Saber 
em Cultura Popular, 
concedido pela Uni-
versidade Estadual do 
Ceará. “A gente está 
dando continuidade ao 
legado dela. Costumo 
dizer que a herança que 
ela deixou para a gente 
foi a arte do barro”, 
enfatiza Corrinha.
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                   Êpa!        Waleska Marrocos

Equipe de milhões

Por trás do sucesso do Festival Expocrato, 
a equipe da Comunicação e do Marketing 
do evento trabalhou incansavelmente para 
entregar qualidade no maior festival de 

música do Norte e Nordeste. Sob o comando da querida 
jornalista Raquel Oliveira, a equipe de comunicação 
brilhou nos bastidores desta edição de 2022.

O médico 
James Rocha 
Tavares e 
sua esposa 
Rebeca Tavares 
relembraram 
os tempos 
de namoro, 
ao curtirem 
o Festival  
Expocrato 
2022! 

Lívia Romana, filha do memorável Normando Sóracles, 
casou no último sábado (16) com o médico Ananias Arra-
es. A recepção aconteceu no Ravenala Buffet, em Crato.

Love Enlace

FOTOS: DIVULGAÇÃO

Vixe!

Feliz da vida, a empresária varzealegrense 
Karina Leandro, fã número 1 de Gusttavo Lima, 
tirou foto com o cantor no domingo (18), após o 
show na Expocrato 2022. 

Fã número 1

Para a organização 
do Parque Pedro Felí-
cio Cavalcante. Tudo 
limpinho, desde as 
baias de animais, 
feira de artesanato 
e outlet, até as bar-
racas. 

Engarrafamentos 
quilométricos 

entre Juazeiro e 
Crato exigiram 

paciência e cui-
dado dos moto-

ristas durante os 
dias do evento.

Eita!

Contrato:10771077931175 CPF:603927123, Contrato:1077107792018576 
CPF:076020603, Contrato:10771077107396 CPF:656255793, Contrato:107710778055320 
CPF:926761893, Contrato:107710778102099 CPF:049860864, Contrato:107710778102919 
CPF:045497223, Contrato:107710778121 CPF:619399783, Contrato:107710779207608 
CPF:438493503, Contrato:107710779209859 CPF:926332003, Contrato:1077107792018548 
CPF:024125703, Contrato:1077107792019363 CPF:017092703, Contrato:1077107792019698 
CPF:013724273, Contrato:1077107792020223 CPF:042224503, Contrato:107710779221072 
CPF:881120714, Contrato:107710779222535 CPF:053043553, Contrato:10771077930628 
CPF:114403243, Contrato:107710779301962 CPF:022506133, Contrato:107710779302124 
CPF:023900893, Contrato:107710779302743 CPF:428055032, Contrato:107710779201623 
CPF:622201013, Contrato:10771077805997 CPF:072710973, Contrato:1077107792017789 
CPF:013192443, Contrato:107710779212688 CPF:604099683, Contrato:107710779302493 
CPF:105544823, Contrato:10771077906658 CPF:157102973, Contrato:107710779222793 
CPF:009851443, Contrato:10771077930125 CPF:067340503, Contrato:107710779301203 
CPF:050008853, Contrato:107710779301966 CPF:029268613, Contrato:1077107792010875 
CPF:772887004, Contrato:107710778059969 CPF:733941223, Contrato:107710778102709 
CPF:061786583, Contrato:10771077905522 CPF:040794983, Contrato:107710779121041 
CPF:514278343, Contrato:107710779201669 CPF:842645003, Contrato:1077107792011062 
CPF:543031253, Contrato:1077107792014254 CPF:029288753, Contrato:1077107792014519 
CPF:448190213, Contrato:1077107792017541 CPF:815682073, Contrato:1077107792020060 
CPF:042436793, Contrato:107710779301564 CPF:874242403, Contrato:107710779302616 
CPF:029506543, Contrato:107710779302629 CPF:029506543, Contrato:107710779302724 
CPF:019805513, Contrato:1077107792021155 CPF:059942713, Contrato:10771077910208 
CPF:755884803, Contrato:10771077930572 CPF:104337713, Contrato:107710779302403 
CPF:120351543, Contrato:107710779212440 CPF:005394423, Contrato:10771077922378 
CPF:835245173, Contrato:1077107792015037 CPF:044592813, Contrato:1077107792020436 
CPF:048683544, Contrato:1077107792017233 CPF:009295913, Contrato:1077107792014521 
CPF:387488353.

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 ga-
rantir 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 desconside-
rar este aviso. Por fim renovamos a satisfação em tê-los como nossos beneficiários.

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

JOÃO HALLISSON LEMOS CARVALHO - ME
CNPJ: 16.422.811/0001-10

Torna público que Requereu à Autarquia de Meio 
Ambiente de Juazeiro do Norte - AMAJU a Regula-
rização da Licença de Operação para Atividade La-
boratório de Análises Clínicas na cidade de Juazeiro 
do Norte na Av. Ailton Gomes de Alencar, Nº 1803, 
Bairro Pirajá. Foi determinado o cumprimento das 
exigências contidas nas Normativas e Instruções de 
Licenciamento da AMAJU.
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Esporte Jovem de Santana do Cariri
 brilha em modalide do futebol

>>FREESTYLE

Campeonato acontecerá nos dias 30 e 31 de julho em São Paulo

Atleta caririense é destaque no 
futebol freestyle

O jovem San-
tanense Da-
niel Correia 
participará, 

pela primeira vez, do 
VI Campeonato Brasi-
leiro de Futebol Frees-
tyle, promovido pela  
Confederação Brasi-
leira de Futebol Frees-
tyle (CBFF).  O evento 
acontecerá nos dias 
30 e 31 de julho,  no 
Sesc Ipiranga, em São 
Paulo. Há dois anos, o 
jovem vem treinando 
com um amigo de for-
ma independente. 

Daniel  afirma que o 
interesse pelas mano-

bras do freestyle foi se 
intensificando durante 
a pandemia, ainda se-
gundo o atleta, a moda-
lidade é bem diferente 
do futebol. “Eu costu-
mo dizer que a única 
similaridade entre o 
futebol e o freestyle é o 
uso da bola. O futebol 
freestyle, apesar de 
hoje ter competições, 
contar com federação 
e organização, surgiu 
com um viés mais ar-
tístico. Ele se aproxima 
mais do Breaking Dan-
ce ou do Skate, onde o 
intuito (mesmo quan-
do em competição) é 
demonstrar algo difícil, 
original e estético”, 
pontua. 

O futebol 
freestyle surgiu 
com um viés 
mais artístico. 
Ele se aproxima 
mais do 
Breaking Dance 
ou do Skate. 

DANIEL CORREIA
Atleta

Geneuza Muniz 
redacao@jornaldocariri.com.br

Daniel Correia participará do VI Campeonato Brasileiro de Futebol Freestyle

FOTO: CAIQUE COLMAN

 

 
 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 07/2022 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL  

 

 

FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, 
na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, que corre perante o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de 
Assaré / CE, localizada à Rua Euclides Onofre, nº 126 – Centro, na cidade de Assaré/CE, CEP: 63.140-000, 
pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade EXTRAODIÁRIA, autuado sob o nº 
07.2021.1, protocolado em 09 de fevereiro de 2022 por MUNICÍPIO DE ASSARÉ, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ n.º 07.587.983/0001-53, com sede na  Rua Dr. Paiva, n.º 415 – Vila Mota – Assaré – CE, 
representada por JOSÉ LIBÓRIO LEITE NETO, brasileiro, casado, prefeito, portador da cédula de 
identidade nº 2005029060593-SSP/CE, inscrito no CPF sob nº 691.078.153-87, filho de Francisco Flavio 
Onofre Liborio e Maria Helena de Brito Onofre Liborio, nascido em 02/05/1977, residente e domiciliado na 
Rua Euclides Onofre, nº 110, na cidade de Assaré / CE, CEP: 63140-000, por intermédio de seu advogado 
ESRON ALEX PARENTE DE VASCONCELOS, brasileiro, advogado, solteiro, portador do(a) OAB nº 
29704 expedido(a) pelo(a) OAB/CE, RG nº 2007029143606 expedido(a) pelo(a) SSP/CE, inscrito no CPF 
nº 048.506.783-86, nascido aos 24/03/1991, filho de Evaristo Mariano de Vasconcelos e Josilma Parente 
Vasconcelos, residente e domiciliado na Rua Jose Xavier de Oliveira, nº 302, Limoeiro, Juazeiro do Norte-
CE, CEP 63.034-118, tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: de (01) um terreno público 
utilizado como Campo de Futebol Público do Município de Assaré / CE, localizado na Avenida Deputado 
Manoel Gonçalves, s/n, Parque de Vaquejada, na cidade de Assaré / CE, com área total de 11.142,08 m² 
(onze mil cento e quarenta e dois virgula zero oito metros quadrados), 1,1142 ha (um virgula mil cento e 
quarenta e dois hectares), perímetro (m): 444,74 (quatro centos e quarenta e quatro virgula setenta e quatro). 
O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados 
durante o prazo de 15 (quinze) dias para exame e impugnação, o que, não ocorrendo, será tomado como 
anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216-A, §6º, da Lei nº 
6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação, para ciência de terceiros 
eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. Dado e passado neste 
Município de Assaré, Estado do Ceará, pelo Cartório do 2º Ofício de Assaré, aos 06 de junho de 2022. Eu, 
Pedro Henrique Maciel Freires, Escrevente Autorizado, digitei e assino. 

 

 

______________________________________________ 
Pedro Henrique Maciel Freires 

Escrevente Autorizado 
2º Ofício Extrajudicial de Assaré/CE 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 07/2022
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e 
dele conhecimento tiverem, na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, que 
corre perante o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Assaré / CE, localizada à 
Rua Euclides Onofre, nº 126 – Centro, na cidade de Assaré/CE, CEP: 63.140-
000, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade 
EXTRAODIÁRIA, autuado sob o nº 07.2021.1, protocolado em 09 de fevereiro 
de 2022 por MUNICÍPIO DE ASSARÉ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ n.º 
07.587.983/0001-53, com sede na  Rua Dr. Paiva, n.º 415 – Vila Mota – Assaré 
– CE, representada por JOSÉ LIBÓRIO LEITE NETO, brasileiro, casado, 
prefeito, portador da cédula de identidade nº 2005029060593-SSP/CE, inscrito 
no CPF sob nº 691.078.153-87, filho de Francisco Flavio Onofre Liborio e 
Maria Helena de Brito Onofre Liborio, nascido em 02/05/1977, residente e 
domiciliado na Rua Euclides Onofre, nº 110, na cidade de Assaré / CE, CEP: 
63140-000, por intermédio de seu advogado ESRON ALEX PARENTE DE 
VASCONCELOS, brasileiro, advogado, solteiro, portador do(a) OAB nº 29704 
expedido(a) pelo(a) OAB/CE, RG nº 2007029143606 expedido(a) pelo(a) SSP/
CE, inscrito no CPF nº 048.506.783-86, nascido aos 24/03/1991, filho de Evaristo 
Mariano de Vasconcelos e Josilma Parente Vasconcelos, residente e domiciliado 
na Rua Jose Xavier de Oliveira, nº 302, Limoeiro, Juazeiro do Norte-CE, CEP 
63.034-118, tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: de (01) 
um terreno público utilizado como Campo de Futebol Público do Município de 
Assaré / CE, localizado na Avenida Deputado Manoel Gonçalves, s/n, Parque 
de Vaquejada, na cidade de Assaré / CE, com área total de 11.142,08 m² (onze 
mil cento e quarenta e dois virgula zero oito metros quadrados), 1,1142 ha (um 
virgula mil cento e quarenta e dois hectares), perímetro (m): 444,74 (quatro centos 
e quarenta e quatro virgula setenta e quatro). O requerimento e a documentação 
completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados durante o 
prazo de 15 (quinze) dias para exame e impugnação, o que, não ocorrendo, será 
tomado como anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, 
como previsto no art. 216-A, §6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-se o 
presente edital que será publicado em jornal de grande circulação, para ciência de 
terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) 
dias. Dado e passado neste Município de Assaré, Estado do Ceará, pelo Cartório do 
2º Ofício de Assaré, aos 06 de junho de 2022. Eu, Pedro Henrique Maciel Freires, 
Escrevente Autorizado, digitei e assino.

______________________________________________
Pedro Henrique Maciel Freires

Escrevente Autorizado
2º Ofício Extrajudicial de Assaré/CE

 

 
 

 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 07/2022 

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL  

 

 

FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e dele conhecimento tiverem, 
na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, que corre perante o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de 
Assaré / CE, localizada à Rua Euclides Onofre, nº 126 – Centro, na cidade de Assaré/CE, CEP: 63.140-000, 
pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade EXTRAODIÁRIA, autuado sob o nº 
07.2021.1, protocolado em 09 de fevereiro de 2022 por MUNICÍPIO DE ASSARÉ, pessoa jurídica inscrita 
no CNPJ n.º 07.587.983/0001-53, com sede na  Rua Dr. Paiva, n.º 415 – Vila Mota – Assaré – CE, 
representada por JOSÉ LIBÓRIO LEITE NETO, brasileiro, casado, prefeito, portador da cédula de 
identidade nº 2005029060593-SSP/CE, inscrito no CPF sob nº 691.078.153-87, filho de Francisco Flavio 
Onofre Liborio e Maria Helena de Brito Onofre Liborio, nascido em 02/05/1977, residente e domiciliado na 
Rua Euclides Onofre, nº 110, na cidade de Assaré / CE, CEP: 63140-000, por intermédio de seu advogado 
ESRON ALEX PARENTE DE VASCONCELOS, brasileiro, advogado, solteiro, portador do(a) OAB nº 
29704 expedido(a) pelo(a) OAB/CE, RG nº 2007029143606 expedido(a) pelo(a) SSP/CE, inscrito no CPF 
nº 048.506.783-86, nascido aos 24/03/1991, filho de Evaristo Mariano de Vasconcelos e Josilma Parente 
Vasconcelos, residente e domiciliado na Rua Jose Xavier de Oliveira, nº 302, Limoeiro, Juazeiro do Norte-
CE, CEP 63.034-118, tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: de (01) um terreno público 
utilizado como Campo de Futebol Público do Município de Assaré / CE, localizado na Avenida Deputado 
Manoel Gonçalves, s/n, Parque de Vaquejada, na cidade de Assaré / CE, com área total de 11.142,08 m² 
(onze mil cento e quarenta e dois virgula zero oito metros quadrados), 1,1142 ha (um virgula mil cento e 
quarenta e dois hectares), perímetro (m): 444,74 (quatro centos e quarenta e quatro virgula setenta e quatro). 
O requerimento e a documentação completa que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados 
durante o prazo de 15 (quinze) dias para exame e impugnação, o que, não ocorrendo, será tomado como 
anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, como previsto no art. 216-A, §6º, da Lei nº 
6.015/1973. E, para que chegue ao conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, 
expediu-se o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação, para ciência de terceiros 
eventualmente interessados, que poderão se manifestar em 15 (quinze) dias. Dado e passado neste 
Município de Assaré, Estado do Ceará, pelo Cartório do 2º Ofício de Assaré, aos 06 de junho de 2022. Eu, 
Pedro Henrique Maciel Freires, Escrevente Autorizado, digitei e assino. 

 

 

______________________________________________ 
Pedro Henrique Maciel Freires 

Escrevente Autorizado 
2º Ofício Extrajudicial de Assaré/CE 

 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 06/2022
USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL 

FAÇO SABER a todos quantos o presente edital virem, ou interessar possa, e 
dele conhecimento tiverem, na forma do art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973, que 
corre perante o Cartório do 2º Ofício Extrajudicial de Assaré / CE, localizada à 
Rua Euclides Onofre, nº 126 – Centro, na cidade de Assaré/CE, CEP: 63.140-
000, pedido de reconhecimento extrajudicial de usucapião sob a modalidade 
EXTRAODIÁRIA, autuado sob o nº 06.2021.1, protocolado em 09 de fevereiro 
de 2022 por MUNICÍPIO DE ASSARÉ, pessoa jurídica inscrita no CNPJ 
n.º 07.587.983/0001-53, com sede na  Rua Dr. Paiva, n.º 415 – Vila Mota – 
Assaré – CE, representada por JOSÉ LIBÓRIO LEITE NETO, brasileiro, 
casado, prefeito, portador da cédula de identidade nº 2005029060593-SSP/
CE, inscrito no CPF sob nº 691.078.153-87, filho de Francisco Flavio Onofre 
Liborio e Maria Helena de Brito Onofre Liborio, nascido em 02/05/1977, 
residente e domiciliado na Rua Euclides Onofre, nº 110, na cidade de Assaré / 
CE, CEP: 63140-000, por intermédio de seu advogado LUCIANO VELOSO 
DA SILVA, brasileiro, solteiro, advogado, portador da cédula de identidade nº 
272152993 SSP/CE, inscrito no CPF sob nº 691.147.703-15, inscrito na OAB/
CE nº 13186, tendo por objeto o imóvel assim se descreve e caracteriza: de 
(01) um terreno público utilizado como Parque de Vaquejada do Município de 
Assaré / CE, localizado no bairro Parque de Vaquejada, na cidade de Assaré 
/ CE, com área total de 17.297,12 m² (dezessete mil duzentos e noventa e 
sete virgula doze metros quadrados), 1,7297 ha (um virgula sete mil duzentos 
e noventa e sete hectares), perímetro (m): 564,57 (quinhentos e sessenta e 
quatro virgula cinquenta e sete). O requerimento e a documentação completa 
que o acompanha permanecerão à disposição dos interessados durante o prazo 
de 15 (quinze) dias para exame e impugnação, o que, não ocorrendo, será 
tomado como anuência ao pedido, e ensejará o imediato registro da usucapião, 
como previsto no art. 216-A, §6º, da Lei nº 6.015/1973. E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e de futuro ninguém possa alegar ignorância, expediu-
se o presente edital que será publicado em jornal de grande circulação, para 
ciência de terceiros eventualmente interessados, que poderão se manifestar 
em 15 (quinze) dias. Dado e passado neste Município de Assaré, Estado do 
Ceará, pelo Cartório do 2º Ofício de Assaré, aos 06 de junho de 2022. Eu, 
Pedro Henrique Maciel Freires, Escrevente Autorizado, digitei e assino.

______________________________________________
Pedro Henrique Maciel Freires

Escrevente Autorizado
2º Ofício Extrajudicial de Assaré/CE
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O meu maior 
esforço vai ser 
unir as idéias, 
as cabeças e 
as pessoas, 
e proteger 
o Ceará do 
risco de uma 
aventura 
fanática e 
despreparada, 
que aqui é 
representada 
pelo Capitão 
Wagner.

Roberto Cláudio
Candidato do PDT

24h
Roberto Cláudio é o candidato 
do PDT ao Abolição

O ex-prefeito 
de Fortale-
za, Roberto 
Cláudio, 

é o candidato do PDT 
ao Governo do Cea-
rá. Ele venceu Izolda 
por 55 votos a 29, na 
noite desta segunda-
-feira (18), na sede do 
partido em Fortaleza. 
Mais cedo, o deputa-
do federal Evandro 
Leitão, presidente da 
Assembleia Legislativa 
do Ceará, e o deputado 
federal Mauro Filho 
abriram mão das can-
didaturas. A indicação 
ameaça a aliança entre 
a sigla e o Partido dos 
Trabalhadores, já que 
contraria a preferência 

do PT e do ex-gover-
nador Camilo Santa-
na pela governadora 
Izolda Cela. 

A decisão pela 
pré-candidatura de 
Roberto Cláudio foi to-
mada no final de uma 
extensa caminhada de 
desencontros entre o 
PT e o PDT, e de con-
flitos internos. Teve, 
ainda, reflexos diretos 
entre os irmãos Ferrei-
ra Gomes. Enquanto 
o presidenciável Ciro 
Gomes foi o princi-
pal cabo eleitoral de 
Roberto Cláudio, o 
senador Cid Gomes e o 
prefeito de Sobral, Ivo 
Gomes, queriam que a 
escolha recaísse sobre 
Izolda, o que não 
aconteceu. 

Após a reunião 
desta segunda-feira, 
Roberto Cláudio disse 

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

FOTO: REPRODUÇÃO

Escolha do candidato aconteceu na noite desta segunda-feira (18)

que pretende continu-
ar o que ele chama de 
ciclo de prosperidade 
iniciada pelo ex-go-
vernador Cid Gomes. 
“Proteger o Ceará da 
aventura fanática do 
Bolsonarismo mais tos-
co e radical, que aqui 
[no Ceará] tem uma 
representação muito 
clara”. O candidato do 
PDT defendeu novas 
idéias e um ciclo de 
prosperidade que res-

ponda aos desafios do 
emprego e da renda, 
do endividamento das 
famílias e da miséria. 
“O meu maior es-
forço vai ser unir as 
idéias, as cabeças e 
as pessoas, e proteger 
o Ceará do risco de 
uma aventura fanática 
e despreparada, que 
aqui é representada 
pelo Capitão Wagner”, 
disse o candidato.

Apito!     Victor Nogueira

O Icasa está de presidente novo. 
Aloísio Gregório, ex-presidente 
do Conselho, foi aclamado. Essa 
mudança não poderia vir em um 
momento melhor. A nova direto-
ria tem a chance de construir um 
novo futuro para o Verdão, que foi 
eliminado na Série D. Mesmo não 
tendo conquistado a classificação, 
nem tudo pode ser desprezado. O 
Icasa teve um bom desempenho. 
Atletas se destacaram. O técnico 
se destacou. Agora, é recomeçar. 

Icasa - o recomeço 

O calvário do torcedor do Crato 
chegou ao fim. Pelo menos, nas prin-
cipais competições. Até o momento, 
os maus resultados tomaram conta do 
Azulão. Rebaixamento no campeona-
to estadual e eliminação na Série D 
foram as “conquistas” do clube. Fora 
as goleadas. Parecia não ter fim. O 
torcedor nunca esperou tanto pelo ano 
seguinte. 

Vem, 2023
A expressão “o futebol é uma 

caixinha de surpresas” nunca fez 
tanto sentindo. O Barbalha é uma das 
surpresas da Série B do Cearense. A 
Raposa passou a maior parte do tor-
neio na zona de rebaixamento. Porém, 
emendou uma sequência de vitórias e 
avançou para a segunda fase. Agora, 
é um dos favoritos ao acesso. Futebol, 
eu te amo.

Ah, o futebol...
Racismo no futebol cearense
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O Guarani de Juazeiro volta a surpreender 
na Série B do Campeonato Cearense. O 
Leão não começou a competição entre 
os favoritos. Há alguns meses, o Gua-

rani brigava contra o rebaixamento para a terceira 
divisão. Mas, agora, está próximo de conquistar o 
acesso. Na segunda fase, o Guaraju está com 100% 
de aproveitamento. Se vencer na próxima rodada, 
vai ficar com um pé na elite do futebol cearense. O 
futebol e suas surpresas. 

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM 

Do rebaixamento ao 
acesso à elite

O lateral esquerdo do Atlético Cearense, Zé Carlos, 
foi vítima de racismo na partida contra o Brasil de 
Pelotas pela Série C do Brasileirão. Esse não é o 
primeiro caso de racismo no futebol alencarino. Na 
Libertadores e Copa Sul-Americana, torcedores de 
Fortaleza e Ceará foram vítimas desse crime. Até 
quando?

jornaldocariri.
com.br
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Guarani está próximo de conquistar o acesso à elite do Cearense


