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Prefeitos ignoram
rompimento e votam em
Roberto Cláudio e Camilo
A tensão entre PT e PDT não abalou o eleitorado do ex-governador Camilo Santana (PT) para a disputa ao Senado. Um levantamento em 29 municípios, feito pelo Jornal do Cariri, mostra ampla vantagem para o pré-candidato do PDT, Roberto Cláudio, e a unanimidade por Camilo na disputa ao Senado. Para o Governo, Roberto Cláudio ganha apoio em 17 municípios caririenses, contra 11 que
apoia o candidato do PT. Glêdson Bezerra é o único prefeito que declarou apoio ao candidadto do UB, Capitão Wagner. PÁGINA 4

Crajubar inicia
vacinação
contra covid-19
de 3 a 5 anos
PÁGINA 8

Caririense conquista primeiro lugar no Tênis de Mesa PÁGINA 15
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Donizete Arruda

Cid e Ciro brigaram
ou é apenas encenação

FOTO: REPRODUÇÃO

D

urante esses 16 anos de dominação da família Ferreira Gomes do Ceará, nunca o Estado assistiu uma crise como a
presenciada no domingo, durante a convenção que escolheu Roberto Cláudio candidato do PDT ao Governo do Ceará.
O discurso de Ciro Gomes não poupou os irmãos Cid e Ivo Gomes. Passou na cara de Cid, que ele colocou sua carreira
política em risco, para elegê-lo governador em 2006. Esquece Ciro, que Cid tinha méritos próprios e sua vitória teve o
respaldo decisivo de Tasso Jereissati. Ciro preferiu tachar Cid como ingrato. Já Ivo Gomes foi acusado de ser adepto de futricas para
agradar à imprensa. Disse que não discute brigas familiares publicamente. Nem Cid nem Ivo responderam. Contudo, a relação
dos Irmãos FG parece viver seu momento mais difícil desse período oligárquico. Ciro também foi duro com Camilo Santana. Acusou-o de ter deixado o Ceará violento e sob domínio das facções, tanto em Fortaleza, quanto no interior do Estado. Antes de trair
Camilo, Ciro era só elogios à administração do petista. Saiu da cadeira, virou inimigo de Ciro. O bom: Camilo surgiu como novo
líder da política cearense, enfrentando Ciro e seus ataques onde os fins justificam os meios. Quer manter o poder a qualquer preço.

Cid Gomes está
mesmo depressivo

Cid Gomes não topou
ser candidato do PDT

PT do Cariri arranja
culpado pelo racha

Essa foto de Cid Gomes deitado numa rede, na sua
chácara na Serra da Meruoca, mostra o seu estado
emocional. Cid não se conforma em ter sido atropelado por Ciro na indicação do candidato do PDT. Indignado, já avisou a Camilo, a governadora Izolda e
ao próprio Roberto Cláudio que não fará campanha,
pedindo votos. Se manterá ausente. Ciro tentava,
nesta segunda (25), ter um encontro com o irmão.
Oficialmente, viajou a Sobral para fazer imagens
para campanha presidencial. Estava ao lado do seu
marqueteiro João Santana. O motivo real foi outro.
Ciro queria dar explicações pessoais a Cid e também
a Ivo por sua virulência desnecessária. Cid nunca
desafiou Ciro. E Ivo tem outro comportamento e Ciro
sabe bem disso. O esforço de Ciro objetiva convencê-lo a assumir coordenação da campanha de Roberto
Cláudio. Missão hoje considerada impossível.

Camilo Santana esteve com Cid em
sua chácara na Serra da Meruoca. A
conversa entre os dois permitiu que
não restassem dúvidas quanto à lealdade de Camilo a Cid. Camilo sugeriu
que Cid fosse candidato. Cid rejeitou.
Porém, a conversa franca e honesta fez
com que Cid fosse deixar Camilo na
porta do avião no aeroporto de Sobral.
Nesse mesmo dia, articulado por Camilo, a governadora Izolda Cela esteve
com Cid. E repetiu: se ele quisesse, ela
o apoiaria. Cid resistiu. Defendeu que
o acordo apalavrado fosse honrado. No
entanto, não quis emparedar o irmão
Ciro. Daí, se impôs à candidatura de
Roberto Cláudio.

A cúpula do PT do Cariri não tem dúvidas de que a crise
entre o PT e PDT foi causada pelo suplente de senador de
Cid Gomes, Prisco Bezerra. A avaliação desses petistas é
que Prisco teria exercido pressão sobre Ciro Gomes para
emplacar o nome de Roberto Cláudio, seu irmão, como
candidato do partido ao Governo do Estado. A proximidade
de Prisco é enorme tanto com Ciro, quanto com Cid. Na verdade culpam Prisco, mas esquecem do verdadeiro responsável: Ciro Gomes. A verdade é que Ciro ficou temeroso de
Camilo reeleger Izolda Cela governadora e Camilo voltar
para o Abolição em 2026, acabando com a oligarquia Ferreira Gomes. Isso é o fato determinante para Ciro ter traído
o compromisso assumido com Cid e Camilo para apoiarem
Izolda. Ciro foi direto ao ser questionado na reunião com
deputados estaduais e federais do PDT na semana passada:
ganhar com Izolda, é ganhar e não levar. Camilo Santana
tem agido para manter sua boa relação com Cid.

Dr. Leitão é cobrado
por conta da Accoa

DISSE ME
DISSE

O desgaste do pré-candidato a deputado estadual Dr.
Leitão Moura nas redes sociais do Cariri é enorme. Viraliza vídeos de pessoas do Crato, base eleitoral de Leitão,
cobrando uma conta por trabalhos durante a Expocrato.
Leitão teria intermediado as contratações para apoio na
Expocrato, pela Associação dos Criadores do Cariri, a
Accoa. O acordo teria sido para a remuneração de R$ 70
ao dia, mas na hora de pagar, foram repassados apenas
R$ 30. As acusações são que Leitão foi o responsável
pelas contratações. Leitão não se manifestou publicamente, mas entre os amigos, garante não ser responsável
pelas contratações da Associação. Essa crise precisa ser
superada para não prejudicar às pretensões de Leitão de
chegar à Assembleia Legislativa. Principalmente, agora,
que seu genro não fará campanha eleitoral.

FOTO: REPRODUÇÃO

Lula vem ao Ceará
lançar Elmano Freitas
A candidatura de Elmano Freitas à governador e de Camilo
Santana ao Senado será lançada no próximo dia 03 de agosto com
a presença de Lula. Elmano foi escolhido por Camilo e avalizado
por José Guimarães, que controla o PT do Ceará e por seis partidos
aliados: PSDB, PP, MDB, PCdoB, PV e Cidadania. Camilo esteve
nesta segunda, 25, em Brasília, ao lado de Elmano, Eunicio Oliveira
e Zezinho Albuquerque, tentando atrair o PSB. Camilo surpreende
aliados por seu esforço de não apenas conquistar seu mandato de
senador, mas assegurar a vitória de Elmano. Na contabilidade dele,
105 prefeitos já estão fechados com o candidato do PT. O engraçado
é que o presidente do PDT, André Figueiredo, tem uma conta de 90
prefeitos com Roberto Cláudio. A soma só aí é 195, fora os prefeitos
que apoiam Capitão Wagner. Detalhe, o Ceará tem 184 municípios.
Esses números precisarão ser contados direito.

Capitão Wagner fará sua convenção dia 05 de agosto. Seu vice
será do PL. Republicanos não fecharam com Wagner. Por isso, Elisabeth Oliveira não pode ser vice.

Quem também pode ser escolhido é o jovem Rodrigo Oliveira, filho de
Eunício.

A vaga de vice na chapa do candidato Elmano de Freitas pode ser
do Cariri.

A vereadora juazeirense Jaqueline Gouveia comemora a manutenção do
seu mandato. A decisão foi do TRE no último dia 21.

Cabe ao presidente do MDB, Eunicio Oliveira, fazer a indicação. E
um dos nomes cotados é do deputado Daniel Oliveira.

Desculpe a ignorância, quem a família Ferreira Gomes vai lançar para
enfrentar Camilo Santana na corrida ao Senado?
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PALAVRA
DE FÉ
Pr. Jecer Goes

O VALOR DO
CORAÇÃO PURO
No famoso discurso do Monte, Jesus
dentre muitos ensinos trata da importância
de se alcançar um coração limpo: “Felizes os
que têm coração puro, pois verão a Deus, (Mt
5.8). Sim, todos os que desejarem a presença
do Criador deverão possuir um coração
purificado. Isso devido o estado natural de
imperfeição que foi corroído pelo pecado.
O homem vive de engano e ilusão. Ele
sempre se acha importante, caridoso, sem
falhas, religioso. Seu entendimento de Deus é
completamente diferente. Ele acha que Deus
é muito bom e que jamais irá condená-lo ao
inferno. Mas, sem santificação, ou seja, sem
um coração transformado, ninguém verá o
Senhor. Pois “o coração do perverso não tem
valor algum”, (Pv 10.20).
Aos que se consideram tão grandes e
importantes, como Herodes (At 12.21-23),
Deus abate-os repentinamente e torna-se
nada. Aos que se consideram tão fortes e
invencíveis, como Sansão (Jz 16.22), no
momento que Deus se retira dele, se torna
em nada. Aos que depositam na riqueza,
sua confiança e quando se vêm diante do
Criador percebem tardiamente que viveram
insensatamente (Lc 12.15-21).
Ainda é tempo de buscar limpar o
coração. Todos possuem coração impuro
e não podem por si mesmos purificá-lo,
somente Deus. Faça como Davi, ore ao
Senhor: “Cria em mim, ó Deus, um coração
puro; renova dentro de mim um espírito
firme”, (Sl 51.10).
Deus abençoe!
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Opinião
EDITORIAL

Definindo o cenário eleitoral

D

iferentemente de eleições anteriores,
que foram disputadas entre duas forças
principais, o pleito ao Governo do Ceará
deste ano tem como destaque o rompimento da aliança entre PT e PDT. Antes aliados, os
dois partidos, agora, marcham em lados opostos: o
PDT com o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio,
como candidato a governador, e o deputado federal
Domingos Filho (PSD) como vice; e o PT, que deve
confirmar o deputado estadual licenciado Elmano
de Freitas nos próximos dias, enquanto ainda negocia o vice com siglas aliadas.
Antes deles, o deputado federal Capitão Wagner (UB) já havia se lançado como postulante ao

Governo do Ceará. Até então, Wagner se esquivava
da imagem de Jair Bolsonaro. Agora, o PL, partido do
presidente, poderá indicar o vice na chapa. Todos os
nomes precisam ser definidos até 8 de agosto, prazo
para o encerramento das convenções partidárias.
O contexto político delineado até aqui também
indica uma nacionalização da eleição estadual. Os
holofotes estarão voltados para Capitão Wagner, Elmano Freitas e Roberto Cláudio, mas também serão
direcionados para o acirramento entre Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes. Cada um à sua maneira,
eles disputarão os votos dos cearenses tanto para si,
como para aqueles (as) a quem depositaram o apoio.

J. Bosco

ARTIGO
CÍCERO SANTOS

Dom Magnus:
um romeiro que vem
em nome do Senhor
Por muitos anos, a romaria de Juazeiro do Norte foi
objeto de estudos e análises científicas. Mas, sobretudo, ela é até hoje um ambiente de fé. A Igreja institucional ignorou, por algum tempo, o fenômeno que se
repete anualmente, olhando “de banda” para aquela
multidão de sertanejos que, inexplicavelmente, busca
alento para seus problemas e alívio para suas dores.
No início dos anos 2000, a romaria e os romeiros
começaram a experienciar a atenção, o cuidado e o
zelo pastoral a quem tem direito e a já extraordinária
manifestação de devoção popular que sobreviveu
ao tempo, passou a ganhar repercussão mundial,
culminando com a reconciliação do Padre Cícero do
Juazeiro com a Igreja. Como fruto do reconhecimento e importância da romaria e dos Romeiros, há seis
meses, o Juazeiro do Padre Cícero e o povo do Cariri

receberam da Igreja de Roma um pastor romeiro que
vem em nome do Senhor!
Dom Magnus Henrique Lopes não é apenas o novo
Bispo de Crato, ele é a personificação inconteste da
figura do Pastor que apascenta e dá a vida pelas ovelhas
(Jo 10,11; Jo 21, 15-17). Há muito tempo o povo Católico
do Cariri não vivia uma experiência de paz religiosa e
harmonia entre o Pastor e suas ovelhas que reconhecem
sua voz (Jo 10,27).
O novo Bispo trás para o Juazeiro do Padre Cícero
e para todo o Cariri o testemunho de que é possível
transmitir a mensagem do Evangelho através da própria
vida, é possível viver na plenitude a misericórdia que
compreende, que pacífica, que perdoa e que restaura vidas. A Diocese do Cariri volta aos tempos áureos de ter
no seu comando uma “Excelência”, um bispo “de porte”
como gostam os aristocratas. Mas a imagem externa da
nova “Excelência” nada significa diante de sua grandeza
interior, que em “três dias” edificou o reino de Deus na
região do Cariri (Jo 2, 19-22). A Igreja foi restabelecida do ponto de vista espiritual, os preconceitos foram
banidos, a humildade foi restabelecida, a misericórdia
passou a ser vivenciada, a compreensão foi instalada.
Mesmo sendo precoce para avaliar um pastoreio que
está apenas começando, como romeiro, ouso dizer que o
que começa direito, tende a terminar direito.
Dom Magnus, romeiro do Padre Cícero e da Mãe das
Dores, sede bem vindo em nome do Senhor!
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Política

>>ABOLIÇÃO
Roberto Cláudio tem apoio de 17 prefeitos,
contra 11 adesões ao candidato do PT na região.

Levantamento aponta vantagem, na atual conjuntura, do PDT sobre o PT

Roberto Cláudio e Camilo têm
maior intenção de votos
FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

O

rompimento da
aliança
entre PT e
PDT no Cariri tem
revelado uma divisão
favorável ao PDT e a
pré-candidatura do ex-prefeito de Fortaleza,
Roberto Cláudio, mas
sem abalo ao apoio da
pré-candidatura do
ex-governador Camilo
Santana (PT) ao Senado. O Jornal do Cariri
levantou a posição de
29 prefeitos da região
diante do rompimento.
O levantamento,
feito junto a prefeitos
e aliados, revela que,
na atual conjuntura
política, em 17 municípios a preferência é
por Roberto Cláudio;
outros 11 prefeitos
esperam pelo nome do
PT na disputa. Apenas
o prefeito de Juazeiro
do Norte, Glêdson
Bezerra (Podemos),
declarou apoio a
candidatura do Capitão Wagner (UB) ao
Abolição. O encontro
de Tática Eleitoral do
PT, marcado para o
sábado (23) acabou
adiado. No domingo
(24), Camilo postou
foto ao lado do deputado estadual Elmano
Freitas (PT) e o ex-presidente Lula e, mesmo sem confirmação
oficial, Elmano passou
a ser tratado como o
nome do PT.
Apesar de perder
apoios na maioria dos
municípios do Cariri,

O apoio a Camilo para o Senado é unanimidade entre prefeitos caririenses

em duas das maiores
cidades do Crajubar –
Crato e Barbalha – o
PT e Camilo levam
ampla vantagem. Apenas o prefeito Glêdson, em Juazeiro, não
vota no candidato do
PT. Mas se junta aos
outros dois gestoresno apoio a Camilo ao
Senado.
Em Barbalha, o
prefeito Guilherme
Saraiva, mesmo sendo
do PDT, seguirá a
indicação petista pela
forte ligação política

com Camilo. Guilherme disse defender a
aliança, mas em caso
de rompimento, não
pode ficar em um
palanque diferente de
Camilo. A avaliação é
a mesma do prefeito
do Crato, Zé Ailton
Brasil (PT).
Na Região Metropolitana do Cariri (RMC),
a contagem fica empate. São quatro gestores
que apoiarão Roberto
Cláudio e outros quatro a favor do candidato petista. Juazeiro fica

fora da polarização
pelo Abolição, mas
está com Camilo para
o Senado.
Estão com Roberto
Cláudio os prefeitos
de Farias Brito, Deda
Pereira (PDT); Nova
Olinda, Ítalo Brito
(PP); Caririaçu, Edmilson Leite (PDT); e Missão Velha, Dr. Lorim
(PDT). Em Missão Velha, a assessoria disse
que o prefeito espera
a definição do PT, mas
aliados garantem que
Dr. Lorim vota com

o seu partido. Além
de Crato e Barbalha,
o PT terá os votos de
Aniziário Costa (PT),
em Jardim; e Samuel
Werton (sem partido),
em Santana do Cariri.
Werton disse que
a posição é fruto de
uma longa articulação
que o aproximou de
Camilo e do deputado estadual Fernando Santana (PT).
O prefeito destacou
benefícios que seu
Município recebeu na
gestão Camilo Santana, por intermédio de
Fernando.
Nos outros 20 municípios, a divisão é
de 13 apoios a Roberto
Cláudio contra sete
ao candidato petista.
Mesmo divididos nas
candidaturas ao Governo, todos declaram
voto em Camilo para o
Senado.
Roberto Cláudio recebe os apoios dos prefeitos de Várzea Alegre, Zé Helder (MDB);
Lavras da Mangabeira,
Ronaldo da Madeireira (PSD); Abaiara,
Afonso Tavares (PT);
Brejo Santo, Gislaine
Landim (PDT); Milagres, Cícero Figueiredo
(PDT); Aurora, Marcone Tavares (PSD);
Antonina do Norte,
Antônio Filho (PDT);
Jati, Monica Mariano
(PSD); Porteiras, Fábio
Pinheiro (PTB); Tarrafas, Tertuliano Cândido (PDT); Araripe,
Cícero de Deus (PDT);
Campos Sales, João
Luiz (PDT); e Salitre,
Dodo de Neoclides
(PDT).

Na Região
Metropolitana
do Cariri,
quatro prefeitos
devem apoiar o
candidato do PDT
e quatro apoiam
o PT. Apenas
o prefeito de
Juazeiro apoia o
candidato do UB.

Apoiando a candidatura petista,
estariam os prefeitos
de Granjeiro, Chico
Clementino (PSDB);
Mauriti, João Paulo
(PT); Barro, George
Feitosa (MDB); Assaré,
Libório Leite (PDT);
Penaforte, Rafael Ângelo (MDB); Potengi,
Edson Veriato (Psol);
e Altaneira, Dariomar
Rodrigues (PT).

>>acesse
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Madson Vagner
Em Jardim, Aniziário divide
a própria base

Denúncia preparada contra
prefeito de Aurora

Com maioria folgada na Câmara, o prefeito de Jardim, Aniziário Costa, acabou se complicando politicamente na última eleição da Mesa Diretora, dia 18.
Ligadas a base aliada, as duas chapas entraram em
confronto depois que o prefeito tomou partido pelo
vereador Jaskejhan Jorge. Reeleito com sete votos, Zé
Napoleão não fala em rompimento, mas não esconde
a decepção com Aniziário, ao assumir o 4º mandato
à frente da Câmara. Há quem garanta que Aniziário
seguiu orientações do petista Júnior Coutinho, rejeitado pela maioria da base. O mesmo Júnior tenta
emplacar o apoio de Aniziário a reeleição do deputado federal José Guimarães. Pelo menos, nas eleições
deste ano, o racha é inevitável.

A

série de rompimentos políticos do prefeito de Aurora, Marcone Tavares, pode acabar com
a paz na sua gestão. Os ex-aliados ameaçam denunciar casos de irregularidades ao Ministério Público do Estado, em Fortaleza. Reclamam que a promotoria local não demonstra
interesse nos fatos e questiona se os denunciantes já procuraram o prefeito. A revolta é
geral. Entre as denúncias que estão sendo preparadas, a locação de veículo de luxo (Trailblazer) por
R$ 8,9 mil para uso do prefeito; licitação para manutenção de ar-condicionado por mais de R$ 1 milhão, vencida por uma empresa sem capacidade técnica; irregularidade na concessão do Bolsa Atleta;
recebimento de diárias sem a presença em eventos; e nepotismo cruzado, com parentes do prefeito e
de vereadores em empresas prestadoras de serviço para a Prefeitura. O estopim para a crise foi uma
reforma que a ex-secretária de Ação Social, Ana Lúcia, não quis assinar, acusando irregularidades. A
crise está apenas começando.

Desistência de Anderson
facilita para Evanderto

Prefeito de Antonina
Wse diz focado na gestão

A desistência do suplente de deputado estadual, Anderson Palácio, a uma vaga na Assembleia Legislativa, facilitou a decisão do ex-prefeito de Assaré, Evanderto Almeida (MDB). Ele
já negociava com o deputado estadual Davi de
Raimundão, do seu partido. Anderson abriu
mão do acordo que tinha e justificou sua saída
da disputa como pessoal e profissional. Na
cidade, a avaliação é que Anderson desistiu
para acumular fôlego para a disputa de 2024.
Aliados garantem que pode vir surpresas na
disputa municipal. Apesar de estar na oposição
ao prefeito Líbório Leite (PDT), Anderson se
articula com a aliança estadual liderada, até
pouco tempo, por PDT e PT, o que pode facilitar a discussão.

Perguntado sobre as tensões na aliança
PT-PDT, o prefeito de Antonina do Norte,
Antônio Filho (PDT), garantiu que seguirá fiel
as decisões do seu partido. Apesar da posição
firme, Antônio Filho garantiu que, no momento, seu foco está na gestão. Exemplificou
a ampliação do cadastramento de pessoas em
situação de vulnerabilidade junto ao CadÚnico, vencendo dificuldades burocráticas de
documentos e até de certidões. A ação aumentou o número de beneficiados por programas
assistenciais do governo Federal e do Estado
no Município. O resultado prático é uma
injeção superior a R$ 100 mil na economia
local por mês. Hoje, são mais de R$ 1 milhão
circulando no Município a cada mês.

ENQUANTO ISSO
Adversário do prefeito Afonso Tavares, em Abaiara,
João Neto do Cartório quer sair da disputa deste ano
com a maioria dos votos no Município. Candidato a
federal, quer se credenciar para 2024.
Os desafios de João Neto, que é do Avante, é o
apoio as candidaturas de Tomaz Holanda estadual e de
Capitão Wagner para o Governo. Aos aliados, diz que a
diferença é positiva para medir força. Confiante!
Em Farias Brito, o prefeito Deda Pereira ainda não se manifestou sobre a escolha na disputa estadual. A dúvida apareceu após racha entre
PDT e PT. O PDT lançou Roberto Cláudio e o
PT vai indicar Elmano Freitas.
Mas, a base de Deda tem apontado o rumo do apoio
que deve ser anunciado pelo prefeito. Aliados, como o
ex-prefeito Marcos Moreira e o empresário Silvio Neto,
assumiram apoio a Roberto Cláudio.

Dárcio Luiz e Antônio de Mano
assumem cargos em Crato
FOTO: DIVULGAÇÃO

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

A Câmara Municipal
de Crato terá uma nova
configuração na volta
do recesso parlamentar, prevista para o mês
de agosto. Enquanto o
vereador Pedro Lobo
(PT) assumiu a função
de deputado estadual,
Nando Bezerra (PTB)
perdeu o cargo após ter
sido condenado, em
primeira instância, por
porte ilegal de arma de
fogo.

Câmara de Crato
terá dois novos
vereadores no
retorno das
atividades.

seguidos, assume
a vaga de Nando, e
Antônio de Mano (PT)
fica na vaga de Pedro
Lobo.
Conforme os autos
da investigação, a Polícia Militar recebeu
informações de que o
suspeito de matar um
sargento da PM, em
2014, estava escondido em uma chácara do
parlamentar. Segundo
o Ministério Público
do Ceará, armas e munições foram encontradas no local.
Com a investigação,
o vereador perdeu o
cargo na Casa. Dárcio
Luiz (PROS), que foi
vereador por 40 anos
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>> DO CARIRI
Definição do candidato a vice do
UB deve acontecer esta semana

Deputado federal defende candidatura a vice de Elizabeth Oliveira
FOTO: DIVULGAÇÃO

Demandas da saúde
pautam retomada de
sessões em Barbalha

Mãe do prefeito de Juazeiro do Norte foi indicada por Danilo Forte

Deputado defende que vice do
Capitão Wagner saia de Cariri
Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

U

m vídeo
divulgado
nas redes
sociais
movimentou o cenário
político estadual e mobilizou articuladores
pela indicação de um
nome do Cariri para
compor a chapa do
candidato da oposição, Capitão Wagner
(UB). O deputado
federal Danilo Forte
(UB) defendeu o nome
da ex-vereadora Elizabeth Oliveira, mãe do
prefeito de Juazeiro do
Norte, Glêdson Bezerra (Podemos).
Danilo acusou

A partir de agora,
vou defender a
inclusão de uma
mulher na chapa.
[Elizabeth] reúne
todo o perfil e a
capacidade.
DANILO FORTE
Deputado federal

líderes do PDT de
humilhar as mulheres
e agir com “prepotência” e “machismo” no
processo que impediu
a governadora Izolda
Cela (PDT) de disputar
a reeleição. “A partir
de agora, vou defender a inclusão de uma
mulher na chapa”, disse. “(Elizabeth) reúne
todo o perfil e toda a
capacidade, da mesma forma que Izolda
reunia”, concluiu.
Em Juazeiro, no
último dia 22, Wagner
confirmou a possibilidade, mas condicionou à aliança com o
Republicanos, partido
de Elizabeth. “Semana que vem devemos
ter uma definição”,

disse Wagner, ao
anunciar o encontro
com o vereador de
Fortaleza, Ronaldo
Martins, presidente
do partido. O prefeito
Glêdson confirmou
as tratativas para a
candidatura.

Demandas da saúde
compuseram a principal
pauta de reivindicações
durante a retomada das
atividades na Câmara
Municipal de Barbalha.
As solicitações partiram
tanto de vereadores de
oposição, que aproveitaram o fato de o prefeito
Guilherme Saraiva ser
médico para tecer críticas, quanto de membros
da situação.
“O prefeito é médico.
Ele sabe como é que faz
falta um remédio desse”,
argumentou o líder da
oposição, Rildo Teles, ao
denunciar falta de medicamentos. Segundo Tárcio Honorato, a gestão
não tem seguido decisões
judiciais para compra
de alguns remédios. “O
nome ordem judicial
é para se cumprir. Se
possível imediatamente”,
lembrou. Dorivan Amaro
saiu em defesa da gestão,
ao relatar desabastecimento de alguns itens no
mercado.
Aliado do prefeito,
Dorivan Amaro também
sugeriu a compra de uma
ambulância para atender
pacientes com transtornos mentais. “Claro que
tem o Samu, mas ele não
é específico de Barbalha,
ele é do Cariri. Se fizer

uma chamada e não
tiver uma ambulância
em Juazeiro, a daqui
vai servir lá”, argumentou.

O prefeito é
médico. Ele
sabe como é
que faz falta
um remédio
desse.
RILDO TELES
Líder da oposição
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>> SEGURANÇA
PF usa imagens georreferenciadas
por satélite em investigações

Satélite é usado no combate ao tráfico e ao desmatamento

PF usa satélite contra
desmatamento e
plantações de maconha
FOTO: WIKIPEDIA

Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

Cariri
cearense é
conhecido
como uma
das regiões mais ricas
em biodiversidade
em todo o Brasil. O
próprio povoamento,
segundo historiadores, deu-se ao redor
dos rios que banham
as cidades, a exemplo
do Salgado. Para preservar esta riqueza, a
Polícia Federal, com
sede em Juazeiro do
Norte, adotou o uso
de imagens georreferenciadas por satélite.
O foco principal do
projeto se volta para o
combate ao desmatamento, mas também
atua no combate ao
tráfico de drogas, com
a identificação de
plantações de maconha na região.
“O uso de imagens
por satélite é útil
quando tratamos,
principalmente,
crimes como desmatamento em Áreas
de Proteção Ambiental (APAs) federais,
identificando-se áreas
suspeitas de ações
criminosas e elaborando-se a cronologia
da área, podendo
antever crimes, para

A expertise
se dá pelo
conhecimento
da região que
se investiga em
cotejo com as
ferramentas
tecnológicas.
POLÍCIA FEDERAL

Uso da tecnologia auxilia Polícia Federal no Cariri

que não se efetivem
na sua totalidade”,
explica a PF em nota
enviada ao Jornal do
Cariri.
A tecnologia, diz a
PF, auxilia as “investigações decorrentes da
análise das imagens,
que tramitam em sigilo”. Um dos agentes
é especializado para
o combate às práticas
ilícitas na região, com

uso de imagens por
satélite.
“A expertise se dá
pelo conhecimento da
região que se investiga em cotejo com as
ferramentas tecnológicas. No caso, um dos
policiais tem mais 25
anos de experiência
policial, que adota
para fins de localizar
cultivos ilícitos de
drogas em todo Brasil,
haja vista o conhecimento de área ao
longo dos trabalhos
desenvolvidos com
o fim da erradicação
de drogas ilícitas”,
conclui a PF.
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Metropolitana
Imunização ocorrerá sem a necessidade de agendamento prévio

Juazeiro tem estoque para
vacinar crianças de 3 a 5 anos
FOTO: GENEUZA MUNIZ

Saúde está aguardando reposição do estoque da Coronavac,
imunizante recomendado pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
para essa faixa etária.
A aplicação ocorrerá
sem a necessidade de
agendamento prévio,
na modalidade de
livre demanda, em
ambos os municípios.

>>acesse

Leia
A Prefeitura de
Barbalha planeja criar
um Polo Industrial e
Tecnológico da Saúde.
Segundo a gestão, o
polo deve incentivar
a geração de novos
produtos, fomentar o
diálogo entre as indústrias, além de atrair
instituições e empresas
que são referências no
setor da saúde.

Mulheres negras
que atuam na luta do
feminismo negro, em
Crato, receberam a
outorga da Medalha
Maria do Espírito Santo. A solenidade marca
o Dia Internacional da
Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado no dia
25 de julho.

jornaldocariri.
com.br
FOTO: BR.FREEPIK

Expectativa é vacinar cerca de 16 mil em Juazeiro e 867 em Barbalha

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

J

uazeiro
do Norte e
Barbalha
iniciaram,
na última semana, a
aplicação das primeiras doses da vacina
contra a covid-19 em
crianças entre 03 e 05
anos. A expectativa
é imunizar cerca de
16 mil em Juazeiro e
867 em Barbalha. O
município de Crato informou que, a
princípio, apenas o
cadastro está liberado
no site Saúde Digital.
A secretária de

Nessa faixa
etária temos em
torno de 16 mil
crianças, e no
nosso estoque
temos em torno
de 17 mil doses
FRANCIMONES
ALBUQUERQUE
Secretária de Saúde

Saúde de Juazeiro,
Francimones Albuquerque, explica
que o Ministério
da Saúde liberou a
vacinação para esta
faixa etária desde que
o Município tenha
as doses em estoque.
“Fizemos um levantamento do número de
crianças nessa faixa
etária e temos em
torno de 16 mil, e no
nosso estoque temos
em torno de 17 mil
doses”, pontua.
Já Barbalha dará
início à vacinação
para crianças de quatro anos. Em relação
ao público de 03
anos, a Secretaria de

DALTON PEIXOTO BARBOSA LTDA
OFTALMO SÃO JOSÉ
CNPJ: 15.226.690/0001-79
Torna público que Requereu a Autarquia de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte - AMAJU a Regularização
de Licença de Operação para Atividades Médica Ambulatorial com recursos para realização de exames complementares na cidade de Juazeiro do Norte na Rua São
José, Nº 809 - Bairro Centro - CEP 63.010-032. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas
nas Normas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

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 Regularização da Licença
de Operação para Atividade Laboratório de Análises Clínicas
na cidade de Juazeiro do Norte na Rua Raimundo Machado
da Silva, Nº 155, primeiro andar/ Sala 02, Triângulo. Foi
determinado o cumprimento das exigências contidas nas
Normativas e Instruções de Licenciamento da AMAJU.

Hospitais de Barbalha prorrogaram por
mais duas semanas a
suspensão de visitas
aos pacientes internados no Santo Antônio
e no São Vicente. A
medida é tomada diante do crescimento de
casos de covid-19 e outras doenças na região.
Por outro lado, o acesso
de acompanhantes
segue permitido.
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Grande Cariri
GiroK Ronuery Rodrigues
Atoleiro no seco em Tarrafas

FOTO: REPRODUÇÃO

O

s moradores do distrito Vila Nova, em Tarrafas, cobram uma solução para os buracos da principal via
da localidade. Na comunidade, residem cerca de
mil pessoas, que se sentem prejudicadas pela falta
de infraestrutura. Segundo os moradores, é comum ver veículos
de grande porte atolados no seco. A estrada é uma alternativa
para o deslocamento de veículos até o município de Farias Brito. Em resposta, a Secretaria de Obras e Infraestrutura explicou
que já licitou o serviço e aguarda os prazos para iniciar as obras.

Veículos de grande porte ficam atolados nos buracos

BR 230
O Departamento Nacional
de Infraestrutura de Transportes (DNIT) esteve em Várzea
Alegre e orientou a retirada de
uma proteção, às margens da
BR-230, que foi colocada no
intuito de evitar acidentes na
avenida, durante a VIII Grande
Vaquejada realizada na cidade.

Destinação correta

Especialidades médicas

Novo monumento

Uma campanha de conscientização, realizada
em Porteiras, recolheu cerca de 1.480 embalagens vazias de agrotóxicos. A iniciativa da Secretaria de Agricultura orienta os produtores sobre
a destinação correta dos recipientes. Os vasilhames seguirão para o Rio Grande do Norte.

Farias Brito está construindo o Serviço de
Atenção Médica Especializada. O local vai
ofertar exames cardiológicos, cirurgia geral,
pediatria, ultrassonografia, endoscopia, neurologia, ortopedia, endocrinologia, geriatria,
ginecologia, obstetrícia e pré-natal de alto risco.

O entorno do Açude do Junco, em Granjeiro, está recebendo obras de urbanização. Será
investido R$ 1,3 milhão. A obra prevê a construção de uma estátua da padroeira da cidade,
Nossa Senhora da Conceição, com cerca de dez
metros. A previsão de entrega é em 30 de julho.

Piso salarial em
Missão Velha
A Câmara Municipal
de Missão Velha votou,
em caráter de urgência,
um Projeto de Lei de
autoria do Poder Executivo, que concede o piso
salarial dos Agentes
Comunitários de Saúde
(ACS) e de Combate
às Endemias (ACE). O
Projeto foi aprovado
por unanimidade pelos
vereadores. Os profis-

sionais passarão a
ganhar o piso salarial
nacional, no valor de
dois salários mínimos. A aprovação
atende as reivindicações das categorias e
Missão Velha segue
o exemplo de outras
cidades ao cumprir o
que determina a lei.

Nova Olinda
empreendedora
Nova Olinda discute a implantação
do Programa Cidade
Empreendedora. A iniciativa é uma parceria
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas
(Sebrae). O objetivo é
direcionar, acelerar e
sustentar o processo
de desenvolvimento
socioeconômico da

cidade. Cerca de oito
secretários municipais se reuniram com
a equipe do Sebrae
para discutir a ideia.
O programa vai realizar capacitações na
área comercial e para
os microempreendedores que trabalham
com recepção turística, setor muito forte
no Município.

FOTO: REPRODUÇÃO

Secretários discutiram implantação do Cidade Empreendedora

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:1077107755238 CPF:039269753,Contrato:107710778054110 CPF:884106092,Contrato:1077107780513512 CPF:712202674,Contrato:10771077806206 CPF:187365053,
Contrato:107710778062304 CPF:012393354,Contrato:107710778064220 CPF:214451683,Contrato:10771077810364 CPF:156812113,Contrato:107710778102666
CPF:010330793,Contrato:107710778102668 CPF:010330793,Contrato:10771077811955 CPF:603927123,Contrato:107710779101776 CPF:118381913,Contrato:107710779206703
CPF:056969773,Contrato:107710779207472 CPF:006534003,Contrato:1077107792018957 CPF:041467723,Contrato:107710779211869 CPF:010470733,Contrato:107710779212254
CPF:934532213,Contrato:10771077930476 CPF:706279593,Contrato:107710779302781 CPF:061643463,Contrato:10771077931152 CPF:443444063,Contrato:1077107793125
CPF:069638363,Contrato:10771077903112 CPF:607548858,Contrato:107710779302148 CPF:006198743,Contrato:10771077912195 CPF:026092243,Contrato:1077107780514244
CPF:815121203,Contrato:1077107780512252 CPF:814025466,Contrato:10771077906602 CPF:704532173,Contrato:1077107756115 CPF:051818383.
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Dobra demanda por
energia solar no Cariri
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

A

demanda
por energia solar
no Cariri
mais que dobrou nos
últimos dois anos. De
acordo com a avaliação de profissionais
da área, em 2020,
chegava-se a receber
cerca de 100 solicitações para instalação
do sistema. Para 2022,
a previsão é de 250.
A crise hídrica dos úl-

timos anos, a alta inflação no país, aliada
ao grande índice de
radiação solar do Nordeste, está levando a
população caririense
a optar pela geração
de energia solar.
Henrique Grangeiro, sócio de uma
empresa do setor, comenta a alta demanda
na região. “Nós temos
a previsão de atender
250 montagens em
2022, entre pequenas,
médias e grandes’’.
Ele também esclarece
que qualquer pessoa

pode adquirir, sendo
necessário apenas ter
um projeto.
Com a instalação
de placas fotovoltaicas, os consumidores
conseguem produzir
toda a energia que
utilizam, obtendo
uma redução de
até 90% no valor
da conta de luz.
“A implantação de
sistemas fotovoltaicos promove uma
redução de custos de
forma sustentável,
com a melhoria da
eficiência energética,

FOTO: BRUNO KELLY

Implantação de energia solar reduz custos de forma sustentável

contribuindo com a
redução dos custos e
trazendo melhoria do
conforto ambiental”,
afirma Henrique.
O Estado do Ceará é o décimo maior
produtor de energia
solar do país, de acordo com a Associação
Brasileira de Energia
Solar (ABSOLAR).
Além da economia
e sustentabilidade,
a fácil manutenção,
resistência e durabilidade estão entre as
maiores vantagens.
Instalação contribui para redução nas contas
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>> PRESERVAÇÃO
Brigadas contra incêndio atuarão
no período mais quente do ano

Várzea Alegre capacita brigadistas
para incêndios florestais
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

C

erca de 25
pessoas
passaram
por seleção
para receber capacitação,
no município de Várzea
Alegre, para formação de
brigada de combate a incêndios florestais. Destes,
sete foram selecionados,
além de cinco suplentes, para a realização do
curso junto ao PrevFogo,
do Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (Ibama). O município caririense registrou
incêndios consideráveis no
último ano, incluindo dois
de grande porte.
Como avalia J. Marcílio,
secretário de Meio Ambiente do Município, os
números registrados em
2021 diminuíram em relação aos outros anos. Para
o início do mês de agosto
está marcada uma reunião,
junto a outras entidades
do setor de segurança,
para discutir as ações
no combate ao fogo. “A
gente quer, cada vez mais,

Grande
necessidade
das brigadas
formadas nos
municípios é
identificar a
origem do fogo.
KURTIS BASTOS
Coordenador do
Prevfogo - Ibama
Sete homens foram selecionados para curso

FOTO:DIVULGAÇÃO

Município registrou incêndios de grandes proporções no último ano
conscientizar a população”,
pontua, ao lembrar que há o
costume, entre os agricultores, de realizar queimadas.
Para auxiliá-los, Marcílio cita
que ações reforçarão orientações à população para uma
queima controlada.
Kurtis Bastos, coordenador do Prevfogo, conta que
alguns municípios solicitaram o curso de formação
de brigada. Para fazê-lo, é
necessário processo seletivo, com Teste de Aptidão
Física (TAF). “O combate
de incêndio florestal exige
conhecimento sobre o fogo.
E a grande necessidade das
brigadas formadas nos municípios é identificar qual a origem do fogo?”, cita Kurtis, ao
dizer que o fogo é utilizado
para queima de lixo, rituais
religiosos, caça, vandalismo
e limpeza de plantio.
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Coluna do Ben
Benones Lessa

Vem aí

Pipocando
Após muita expectativa, por parte do
público, da apresentadora e do diretor,
como adiantamos na coluna da semana
passada, o “Pipoca da Ivete” estreou.
Apesar das críticas ao formato, exaustivamente comparado aos fracassos “Casa
Kalimann” e “Zig Zag Arena”, o saldo da
estreia foi positivo. Além do excelente
retorno comercial, a atração conquistou
boa audiência e manteve a Globo na
liderança isolada.

De volta aos palcos

Os fãs de Marília Mendonça já podem
marcar o dia 12 de agosto no calendário.
Essa é a data do próximo lançamento
inédito envolvendo a artista, que faleceu
em novembro do ano passado. A música
em questão é “Insônia”, pagode fruto
de uma colaboração com Ludmilla. Na
semana passada, a Rainha da Sofrência
chegou ao topo do Spotify Brasil com
“Te Amo Demais”. Será que vem aí outro número 1?

O

retorno de Max Petterson aos palcos já tem data
para acontecer. O caririense, natural de Farias
Brito, está se preparando para rodar o Brasil com
a turnê do stand up “Bôcu Bonjour”. As primeiras apresentações acontecem em Fortaleza, nos dias 16 e 17
de setembro, no Teatro Via Sul. Os ingressos, disponíveis
para compra no site ingressodigital.com, custam entre R$ 35
e R$ 80. Como um bom filho a casa torna, Max já confirmou
que o show passará pelo Cariri. O ator e influenciador digital anunciou apresentações em Recife, Juazeiro do Norte,
São Paulo e Rio de Janeiro. As datas serão divulgadas em
breve.

Fofura
O ex-governador Camilo Santana deu
uma pausa nas postagens sobre política,
no último domingo (24), para compartilhar um click do seu caçula, José, que
completou oito meses. Na foto, o pequeno aparece vestindo peças do Mestre Espedito Seleiro. Pelos comentários da publicação, o herdeiro é um cabo eleitoral
daqueles. O engajamento foi nas alturas,
ficando atrás apenas do post de anúncio
do candidato de Camilo ao Governo
FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Férias
A jornalista Taís Lopes, que divide
o comando do “CETV- 1ª edição” com
Leal Mota Filho, está curtindo suas férias
em Portugal. Os dias de descanso estão
sendo aproveitados ao lado do namorado,
André Xerez. As aventuras do casal, que
comemorou um ano de relacionamento
em junho, são compartilhadas com todos
no Instagram. Do lado de cá do oceano,
de olho em tudo, já tem telespectador perguntando quando a loira volta ao batente.

Mandou bem!
A luta pela preservação do
soldadinho-do-araripe ganhou um
super reforço. Gisele Bündchen
anunciou, na semana passada,
uma doação de R$ 150 mil
para a causa. Sem dúvidas, um
aporte que fará toda a diferença.
Única ave exclusiva do Ceará, o
soldadinho é uma das espécies
mais ameaçadas do Nordeste.

Manu Gavassi, que fez show no Ceará
no fim de semana, ficou bem chateada
com a manchete que a revista Ela, do
jornal O Globo, deu para sua entrevista.
Em desabafo nas redes sociais, a cantora
questionou o porquê dos seus atributos
físicos ganharem mais destaque que seus
feitos profissionais. Acolhida por colegas
de profissão e fãs, a artista reacendeu a
discussão sobre o machismo estrutural,
do qual a imprensa não está isenta.

FOTO: NINO MUÑOZ

Pegou mal
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Cultura
Duo
Musical:
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

@jornaldocariri

Bad Date

Se você ‘tá
ou já esteve
apaixonada
e foi feita de
trouxa, esse é o
som perfeito pra
você.
Kristinna K e Luiz
Araújo

pop brasileiro como
também das baladas
românticas clássicas,
bastante tradicionais
na música popular
brasileira.
Atualmente, o duo
prepara um material
audiovisual que será
lançado em breve.
Sobre o BXD DXTX, o
EP de lançamento, a
dupla lembra tê-lo feito com muito carinho.
“Fala sobre os altos e
baixos das relações,
então se você ‘tá apaixonada, ou já esteve e
foi feita de trouxa, ou
teve um date péssimo
ou já teve ranço de ex,
esse é o som perfeito
pra você! Ouve nosso
EP na sua plataforma favorita e segue a
gente nas redes, que
a gente vai amar ver
você por lá!”.

>>acesse

jornaldocariri.
com.br
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Q

uem
nunca se
decepcionou com
outra pessoa após
ter se apaixonado e a
considerado como um
sonho bom, que atire
a primeira pedra...
Com o tempo, algumas vezes, a identificação e o encantamento dão lugar a
sentimentos não tão
bons... É quando o famoso ranço se instala.
E é justamente sobre
os conhecidos altos
e baixos das relações que fala o BXD
DXTX, primeiro EP
do duo musical pop
Bad Date.
Com músicas de autoria própria, a dupla
é formada pela cantora e compositora Kristinna K e pelo músico
e produtor musical
Luiz Araújo. Natural
de Juazeiro do Norte, Kristinna iniciou
trabalho na linguagem
musical no Projeto Vocalize, quando lançou
o single “Kriptonita”,
distribuído em plataformas de streaming.
Luiz é de Rondônia
e mora, atualmente,
em Crato. Além de
cantor e compositor,
ele atua de forma independente na cena
musical caririense,
através do selo/studio Jaraguá Records,
fundado por ele.
O Bad Date nasceu
após uma ligação de
Luiz para Kristinna.
Depois de uma reunião entre os artistas,
o EP estava montado.
O projeto tem como
proposta entregar ao
público um trabalho
dançante, com referências tanto do novo

www.jornaldocariri.com.br

Luiz Araújo

Kristinna K
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Waleska Marrocos

FOTOS: DANI CAMPOS

Bem-vindo, Benjamim!

A

na Cristina Soares e Filipe Oliveira
ganharam um lindo presente no
último dia 20. Nasceu, na cidade de
Barbalha, o segundo filho do casal,
Raimundo Benjamim Soares de Oliveira. Ana Liz
e Gilberto Neto estão radiantes com a chegada
do irmãozinho.

Game

Inaugurada a maior central de games do
Cariri! Karen Gonçalves e Hércules Benevides são os proprietários da UpperGame.
Sucesso garantido!

Niver I

Suyanne Brito comemorou seu aniversário com o esposo
Ramon Viana e o cunhado Leonardo Viana, que desembarcou de Recife junto com a esposa Gabriela Menezes.

Eita!
Férias escolares
acabando e a
ansiedade pelo
retorno das aulas
já toma conta
de pais, alunos
e professores.
Muitas histórias
para contar...

Vixe!
Mas preparem-se!
É bom sair cedo e
tomar uma dose
extra de paciência, pois o acesso
às escola promete
muito engarrafamento e trânsito.
Saiam cedinho!

Niver II

Quem está de idade nova é Adriano Gomes, que
reuniu a família para comemorar. Na foto, com os
irmãos Luciana, Daniel e Maria, as tias Edilene e
Feliciana, e as primas Hortência e Dávila.

Jornal do Cariri
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Esporte
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>>TÊNIS DE MESA
Evaldo Costa obteve medalha de
ouro na categoria V50

Atleta se prepara para representar Juazeiro nos Jogos Abertos do Ceará

Juazeirense é primeiro lugar em
Campeonato de Tênis de Mesa
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

O

tenente
Evaldo
Costa
alcançou
o primeiro lugar na
terceira etapa do Campeonato Cearense de
Tênis de Mesa, realizada no último dia 16.
O evento é organizado
pela Federação dos
Mesatenistas do Ceará
(FMC), com a chancela da Confederação
Brasileira de Tênis de
Mesa. O atleta obteve
a medalha de ouro na
categoria V50 e, agora,
se prepara para representar Juazeiro nos Jo-

Evaldo está
participando
do Campeonato
representando
o Cariri pela
quarta vez

CONVITE DE COMPARECIMENTO
A GEOTOP CARIRI IMÓVEIS LTDA Inscrita no
CNPJ/MF sob o nº 04.271.764/0001-72, convida os
seguintes clientes por não terem sido encontrados
nos respectivos endereços, a comparecer ao escritório
com sede em Juazeiro do Norte-CE, na Avenida
Governador Plácido Aderaldo Castelo nº 250, Lagoa
Seca, CEP 63040-540, telefone (88) 3587-1691, no
prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, para tratar
de assuntos de seu interesse relacionado ao Contrato
de Promessa de Compra e Venda dos lotes aos quais
são compradores:LOTEAMENTO ART RESIDENCE
II: MARIA TAIS DA SILVA, CPF/MF ***.964.993-**;
LOTEAMENTO CARIRI VILLE I:JOAO DOS SANTOS DA
SILVA, CPF/MF ***.516.543-**, FRANCIEUDA DE SOUZA
CALIXTO, CPF/MF Nº ***.325.513-**, JOSE ROBERTO
SILVA DE SOUSA, CPF/MF Nº ***.716.893-**, RITA DE
CASSIA DA SILVA ALVES, CPF/MF Nº ***.765.823-**,
GUSTAVO GOMES MACEDO, CPF/MF Nº ***.922.813-**,
CICERO DANIEL BEZERRA DE OLIVIEIRA, CPF/MF Nº
***.520.633-**, TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS, CPF/
MF Nº ***.204.503-**; LOTEAMENTO CARIRI VILLE
II:FRANCISCO ISACK BRUNO DE OLIVEIRA, CPF/MF
Nº***.503.423-**,EDNA FERREIRA DE SOUSA, CPF/
MF Nº ***.906.203-**, SAULO JOSE SERAFIM DE LIMA,
CPF/MF Nº ***.867.633-**; LOTEAMENTO TERRAS
CARIRI:CICERA GESSICA BARROS FEITOSA, CPF/MF
Nº ***.195.723-**, MARIA GABRIEL DO NASCIMENTO
NOBRE, CPF/MF Nº ***.846253-**, JEFERSON DA SILVA
ROMANO, ***.313.073-**, REGINALDO GUILHERME
DA SILVA, CPF/MF Nº ***.099.885-**, JONAS DA SILVA
LEANDRO, CPF/MF Nº ***.862.423-**, EMANOELE
DE FREITAS BARBOSA, CPF/MF Nº ***.520.003-**;
LOTEAMENTO RUBENS MAIA III: JOSÉ ADRIEL DE
SOUZA, CPF/MF Nº ***.613.623-**;

gos Abertos do Ceará,
que deve acontecer no
próximo domingo, 31
de julho.
Evaldo, que há
quatro anos foi campeão do Nordeste,
está participando do
Campeonato representando o Cariri pela
quarta vez. Os dois
atletas que ocupam o
segundo e o terceiro
lugar, respectivamente,
são Valberto Almeida
e Antônio Mendes,
ambos da Associação
Atlética Banco do
Brasil (AABB). Evaldo
já havia conquistado a
medalha de ouro na segunda etapa, ocorrida
em maio deste ano.

Tenente Evaldo Costa participará dos Jogos Abertos do Ceará

FOTO: ARQUIVO PESSOAL
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Victor Nogueira
FOTO: SEGUNDO FILMAGENS/FCF

O Leão é Série A!

S

uperação. Essa é a palavra que resume a
campanha do Guarani de Juazeiro na Série B do Cearense. O time começou mal
a competição, conseguiu dar a volta por
cima e, agora, briga pelo título. Apenas um ponto
separa o Leão do troféu. E, tendo em vista o desempenho na segunda fase, o título é merecido. Campanha irreparável. Três vitórias, sete gols marcados
e nenhum sofrido. “É a cereja do bolo”, definiu o
técnico Lamar Lima.

Guarani de Juazeiro venceu o Horizonte por 3 a 0 e garantiu o acesso

Vai ficar?
FOTO: DIVULGAÇÃO/ABC-RN

O técnico Leandro Campos foi um dos destaques do Icasa na Série D. Mesmo com pouco
tempo de trabalho, conseguiu colocar o Verdão
na briga por uma das vagas para o mata-mata
do Brasileirão. A permanência dele
não é certa, mas há o interesse.
“Tivemos uma boa conversa”,
revelou o presidente do Icasa.

Arrumando a casa
O Icasa vive um momento de
recomeço. Fora da Série D, o Verdão está com uma nova diretoria e
as conversas para traçar as metas
começaram. Todos os atletas do
elenco que disputou o Campeonato Brasileiro estão, pouco a pouco,
deixando o clube. Porém, não de
forma definitiva. Os que interessarem, voltarão. Nessa semana,
outras decisões serão tomadas.
Entre elas, a possível participação
do clube na Fares Lopes.

Dobradinha caririense?

De olho no título

O Guaraju chegou lá. O Barbalha
pode ser o próximo. A Raposa também está invicta na segunda fase da
Série B do Cearense. Porém, para alcançar o acesso, tem que vencer o próprio Guaraju, que briga pelo título. Na
última vez que se enfrentaram, deu
Leão. Mas, agora, o cenário é diferente. Falta pouco para uma dobradinha
do Cariri.

O primeiro grande objetivo foi
conquistado: o acesso. Mas, agora,
a meta é outra: a taça. Esse poderá
ser o segundo troféu de Cearense do
técnico Lamar Lima à frente Leão. Em
2021, ele foi campeão da Série C. E o
treinador garante estar focado no objetivo. “Não estou fazendo planos para
depois. Meu foco é no título”, disse.

24h

FOTO: DIVULGAÇÃO

Sobrevivente relata abraço em
vítima de acidente em Caririaçu
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

sonho de
Cícero
Cristino
Batista
Lins, 22 anos, de ser
aprovado em um concurso público ou de
abrir o próprio negócio
foi interrompido por
um trágico acidente.
Ele é uma das três vítimas fatais do acidente
registrado na tarde de
sábado (22), na descida da Serra de Caririaçu. Cristino e outros
amigos de um time de
futebol amador estavam em um ônibus
escolar, que partiu de
Aurora em direção à
Santana do Cariri, e
desceu uma ribanceira

A gente estava
sentado um ao
lado do outro
e, quando
o ônibus
começou a
virar, ele me
abraçou.
Jaderson Barbosa
Sobrevivente

com cerca de 60 metros de altura.
O acidente também
vitimou os jogadores
Juscelio Justino de
Oliveira, de 38 anos, e
o torcedor José Waldemir Dias Brasileiro, de
43. Jogador do time,
Jaderson Ruan Barbosa, de 20 anos, é um
dos sobreviventes. Ele
estava ao lado do amigo de infância, Cícero
Cristino, no momento
da ocorrência. “A gente
estava sentado um ao
lado do outro e, quando o ônibus começou a
virar, ele me abraçou”.
A autônoma Josefa
Maria, prima do torcedor Waldemir, disse
que ele recomendou
a mãe a ela antes da
viagem. “Ele estava
em casa, na cozinha
fazendo o almoço

Ônibus despencou de uma altura aproximada de 60 metros

comigo, quando um
rapaz ligou chamando
ele. Fui deixar ele no
portão, ele olhou para
mim e pediu que eu
tomasse conta da mãe
dele. Ele abraçou a
mãe dele e saiu. Voltou
assim, dentro de um
caixão. Foi muito triste”, contou, chorando,
ao G1.
Das 13 vítimas,
cinco receberam alta
e outras oito seguem

internadas no Hospital
Regional do Cariri,
em Juazeiro do Norte,
e no Hospital Santo
Antônio, em Barbalha.
As causas do acidente
ainda são investigadas.
Pessoas que prestavam
os primeiros socorros
acreditam que o motorista tenha perdido o
controle do ônibus.
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