ESPORTES Festival reúne
cultura, esporte e
negócios em Juazeiro
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RACHA PT/PDT

Camilo busca adesão do
Cariri a Elmano e Lula
FOTO: TIAGO_MOURA3

O ex-governador Camilo
Santana está decidido a
diferenciar sua base eleitoral
do candidato do PDT, Roberto
Cláudio. A afirmação de que
não vai tolerar jogo duplo, veio
nos bastidores da Convenção
do Estadual do PT, no último
sábado (30), que confirmou
a candidatura de Elmano
Freitas ao Abolição. Como
consequência, 12 prefeitos do
PDT no Ceará anunciaram
desfiliação. No Cariri, mudaram
de lado os prefeitos de
Barbalha, Tarrafas, Assaré e
Farias Brito. PÁGINA 4
FOTO: DIVULGAÇÃO / SINDICATO

Municípios aderem
novo piso salarial
para agentes de Saúde

Falta do capacete
lidera infrações de
trânsito no Crajubar
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Donizete Arruda

Pesquisas devem
apontar rumo no Ceará

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

D

uas pesquisas - IPESPE e Real Time Big Data - registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE)
devem ser divulgadas nos próximos dias. Os levantamentos devem nortear, principalmente, os
prefeitos indecisos com relação à disputa estadual. A pesquisa do Instituto Ipespe, registrada
no dia 27 de julho, tem publicação agendada para o dia 8 de agosto. Já o levantamento do Real
Time Big Data, registrado no mesmo dia 27, será divulgado antes, dia 04. As pesquisas são esperadas com
ansiedade nos comandos das campanhas de Capitão Wagner, Elmano Freitas e Roberto Cláudio. Serão as
primeiras enquetes com as definições dos nomes, depois do racha do PDT com PT em confronto com Capitão Wagner. O Instituto Paraná também deve sair a campo para realizar sua pesquisa no Ceará. Essas
primeiras pesquisas servirão para avaliar a força dos presidenciáveis no Estado.

Eunício faz pesquisas
para indicar o vice

Lula vem mais
vezes ao Ceará

Giovanni tem apoio
para ser candidato

Com a responsabilidade de indicar o candidato a vice na chapa do PT, encabeçada por Elmano
Freitas, o ex-senador Eunício Oliveira tem deixado claro que sua preferência será um nome que
agregue credibilidade e votos à chapa PT-MDB.
Eunício Oliveira descartou duas alternativas: sua
esposa Monica Oliveira e o deputado estadual
Danniel Oliveira. Para fazer uma escolha justa
e agregadora, está realizando pesquisas qualitativas. Todos deputados estaduais, com exceção
de Danniel, estão sendo testados. Desse modo,
deputado Davi de Raimundão também pode ser
uma surpresa e ser indicado. Além dos deputados estaduais, Eunício fez uma relação com seis
mulheres. A preferência de Elmano e Camilo é
por uma candidata mulher, mas a indicação é do
MDB. Hoje, o nome mais cotado é da vice-prefeita de Itapipoca, Dra. Jocélia. Eunício garante
divulgar o nome até o dia 3.

É prioridade de Lula incrementar a candidatura de Elmano Freitas ao Abolição. Na sua
agenda, ainda virá ao Ceará no mínimo mais
duas vezes, e uma delas, cumprirá compromissos no Cariri. Lula conversou demoradamente com Elmano, Camilo e José Guimarães.
Acredita que a candidatura de Elmano vá para
o 2º turno. Não fez prognóstico sobre quem
seria o adversário do candidato do PT. Camilo ficou muito satisfeito com o sucesso da
convenção do PT, que reuniu mais de 20 mil
pessoas. E ficou emocionado com o apoio que
a governadora Izolda Cela ganhou de Lula.
Em seu discurso, Lula acusou Ciro e o PDT de
terem feito o impeachment de Izolda. Outro
destaque tanto de Camilo quanto do Elmano
e, principalmente de Lula, foram os elogios a
Cid Gomes. Não se sabe até agora se Cid irá
participar da campanha de Roberto Cláudio.

O vice-prefeito de Juazeiro do Norte, Giovanni
Sampaio, foi às redes sociais para reafirmar que continua pré-candidato a federal, mas não esconde a situação política delicada em que se encontra. Giovanni
é filiado ao PSD de Domingos Filho, vice na chapa de
Roberto Cláudio. Entretanto, Giovani já declarou voto
em Elmano Freitas, em fidelidade ao ex-governador
Camilo Santana. Giovanni diz que teve uma reunião
com a cúpula dos dois grupos, em separado. O presidente estadual do PSD, Domingos Filho, defende a
candidatura de Giovanni. Mas a situação é delicada.
Na esperança que Giovanni não seja candidato, pois
o prefeito Glêdson Bezerra vota nele, o Republicanos
incluiu na lista de candidatos, a professora Elizabeth
Oliveira, mãe de Glêdson Bezerra. Nas redes sociais,
Glêdson deu seu apoio a Giovanni, Fernando Santana,
Camilo Santana e Capitão Wagner. E disse que o seu
partido é Juazeiro do Norte e seu voto sempre será de
quem ajudar o Município.

Vice-prefeito do Crato
apoia Camilo e Elmano

DISSE ME
DISSE

O efeito dominó dos que mudam de lado no Cariri continua intenso. No Ceará, 11 prefeitos do PDT já se declararam
eleitores de Elmano e Camilo. Oito desses se desfiliaram. Do
Cariri: Barbalha, Tarrafas e Assaré. E a lista cresce. Agora,
foi a vez do vice-prefeito do Crato, André Barreto, filiado ao
PDT. No sábado, enquanto era realizada a Convenção Estadual do PT, André Barreto estava reunido com o presidente
regional do PDT, André Figueiredo, para anunciar seu rompimento. Barreto disse ao presidente André Figueredo que
não poderia subir em um palanque contrário ao ex-governador Camilo Santana. Barreto levou para a reunião alguns
secretários do Crato, que devem segui-lo. André Figueiredo
tentou reverter a decisão, mas não conseguiu. Essa posição
de André Barreto mostra a força e a influência do prefeito
Zé Ailton Brasil e de Camilo Santana.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Senador também
deve ser do PDT
O senador Tasso Jereissati provou que o Ceará não tem um coronel
na política. Mas dois: o próprio Tasso e Ciro Gomes. Tasso, após entregar
o PSDB para Chiquinho Feitosa, dando liberdade para definir as alianças eleitorais das eleições deste ano, mudou de ideia e impôs o apoio à
candidatura de Roberto Cláudio. Na mesma decisão, deu uma rasteira em
Chiquinho Feitosa, e o impediu de ser 1º suplente do candidato Camilo
Santana. Fez isso, porque essa era a sua vontade. E Chiquinho não quis brigar com Tasso. Entre os 11 membros da federação PSDB-Cidadania, Chiquinho tinha seis votos contra cinco de Tasso. Porém, perdeu sem votar.
Agora, Roberto Cláudio espera que Tasso aceite ser candidato à reeleição,
tentando ser senador do Ceará pela 3ª vez. Se Tasso não topar e manter a
negativa, o PDT deve vim de chapa pura: o nome hoje mais provável é do
deputado federal André Figueiredo. Essa decisão tem que sair até sexta, 05
de agosto. Como também Camilo procura agora um 1º suplente.

A campanha de Roberto Cláudio aguarda, para o próximo dia 05,
a presença de Cid Gomes.

O temor de Leitão Moura é que sua candidatura seja atingida pela crise
entre os irmãos Ciro e Cid Gomes.

Na coordenação de RC, Cid é visto como único nome capaz de se
contrapor ao prestígio de Camilo no Cariri.

Chefe do Setor de Compras da prefeitura de Lavras da Mangabeira , Glauber Júnior, ameaçou de morte o radialista Francisco Fabiano, que é candidato a deputado e está sem fazer programa na FM Tempo.

Quem também está assustado com essa ausência de Cid Gomes dos
eventos políticos é seu sogro, Leitão Moura.

Desculpe a ignorância, afinal, Cid Gomes vai ou não vai participar da
campanha de Roberto Cláudio?
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PALAVRA
DE FÉ
Pr. Jecer Goes

BOAS NOTÍCIAS
PARA TODOS
“Vocês não sabem de que espécie de
espírito são, pois, o filho do homem não
veio para destruir a vida dos homens, mas
para salvá-los” (Lc 9.55).
Não ignoramos as atividades malignas
e incontroláveis no mundo. A operação
espiritual que assola e destrói os princípios
éticos, morais e familiares é uma realidade.
Cristo sabe do sofrimento das pessoas e
aponta a função do diabo: “... roubar, a
matar e a destruir”, (Jo 10.10) enquanto
que: Cristo veio para buscar salvar os
perdidos. Não existe esperança para os
homens fora de Jesus. Por isso, Ele veio a
fim de resgatar todos os pecadores e salválos. “Pois o Filho do homem veio buscar e
salvar o que estava perdido”, (Lucas 19.10).
Cristo, ainda dá vida plena no momento
em que a pessoa o aceita como seu
salvador. Essa vida plena não consiste em
bens materiais, riqueza, dinheiro, pois não
são as prioridades de Deus para o homem.
A vida plena que oferece é uma vida
de comunhão, intimidade e crescimento
constante com Deus. A vida plena
verdadeira consiste da abundância de
amor, alegria, paz e os frutos do Espírito
(Gl 5.22-23), e não uma grande quantidade
de “coisas”. Trata-se da vida que é eterna,
portanto, o nosso interesse está no que é
eterno, e não temporal. Enquanto que o
diabo veio para tirar tudo do homem, Jesus
veio para dar. E sua principal dádiva é a
salvação eterna.
Deus abençoe!
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Opinião
EDITORIAL

O trânsito precisa fluir

D

esde os primeiros passos aprendemos
sobre a importância da proteção no
trânsito. Alguns equipamentos são
essenciais para que motoristas, passageiros e pedestres se locomovam em segurança. Contudo, o que é de conhecimento popular nem sempre
é posto em prática. Os dados do Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Crato, Juazeiro e
Barbalha estão aí para provar: entre janeiro e julho
de 2022, mais de 17 mil multas foram aplicadas.
Como observado em anos anteriores, a falta do
capacete lidera as infrações de trânsito no Crajubar.
No período, 2.938 condutores foram penalizados por
infringir o regulamento – o que representa 18% do

total. Tal negligência envolve ainda outros setores, a
exemplo da Educação – que, diga-se de passagem,
colabora bastante nos ensinamentos do trânsito; e
da Saúde, que arca com a irresponsabilidade de
muitos motoristas que recai também sobre pessoas
inocentes.
Se nenhum objetivo é alcançado sem o apoio mútuo, com o combate à violência no trânsito não seria
diferente. A população necessita colaborar e respeitar as leis, desde a sinalização aos cuidados com o
pedestre. Isso é lidar com vidas – de conhecidos e
desconhecidos – e vidas não devem ser depreciadas.
Somente com respeito e atenção, quem sabe um dia,
nós teremos u

J. Bosco

ARTIGO
FILIPE SANTANA

Seguro morreu de velho,
precisamos defender o
sistema eleitoral!
Quem começou a votar a partir do ano 2000 não viveu a
experiência, mas aqueles que votaram antes desse período,
lembrarão que naquele tempo os votos eram registrados em
cédulas de papel, depositados em urnas de lona e depois
apurados manualmente, um a um. Nem todos lembrarão,
mas era um processo demorado, em que prevalecia a intervenção humana e as fraudes.
É nesse contexto que surge a urna eletrônica, a máquina
que informatizou o processo de votação e apuração, garantiu segurança e transparência, ao tempo em que eliminou
todo o contato direto de terceiros com o voto. A consequência dessa mudança é que, em 25 anos de uso, não há sequer
um caso de fraude comprovado, um dado incontestável e
que dispensa maior defesa.
Apesar do seu histórico incorruptível e contrariando a
opinião das instituições nacionais e internacionais, que há

anos acompanham e comprovam a integridade das eleições
brasileiras, surgiram, nos últimos tempos, fortes ataques e
questionamentos infundados ao nosso sistema eleitoral. É
gravíssimo que tais ilações partam de autoridades constituídas
e preocupante que sejam endossadas por parcela do nosso
povo.
Ademais, é contraditório que políticos que já se elegeram
várias vezes por meio do sistema eleitoral informatizado,
só agora queiram levantar suspeição da sua confiabilidade.
Principalmente o presidente, que em episódio recente reuniu
embaixadores na residência oficial para questionar a credibilidade da Justiça Eleitoral. Comportamento que pode lhe custar
a cassação do registro de candidatura ou a perca do mandato.
A razão é que há, em nossa legislação eleitoral, um
artigo que veda “a divulgação ou compartilhamento de fatos
sabidamente inverídicos ou gravemente descontextualizados
que atinja a integridade do processo eleitoral”. Justamente o
que fez o presidente, e qualquer um que viole a lei deve ser
responsabilizado. Para tanto, é preciso que as instituições funcionem corretamente, o que exige de nós, enquanto sociedade,
vigilância e cobrança constante.
Nesses momentos em que todo cuidado é pouco, vale
lembrar o famoso ditado que seguro morreu de velho, razão
pela qual é fundamental que todos defendam publicamente
a Justiça Eleitoral e cobrem das autoridades que responsabilizem aqueles que vêm instrumentalizando ataques, visando
desacreditar o processo e contestar o resultado do pleito. Pois
só assim manteremos nossa democracia, independente de
quem vença as eleições.
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Política

>>ABOLIÇÃO
Desafio de prefeitos é manter a base
unida em torno da candidatura do PT

Afirmação de Camilo foi dada nos bastidores da Convenção do PT

Camilo adverte que não vai
tolerar jogo duplo com PDT
FOTO: REPRODUÇÃO/REDES SOCIAIS

Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

O

ex-governador
Camilo
Santana
(PT) aproveitou uma
série de conversas,
antecedendo a Convenção Estadual do
PT, que aconteceu em
Fortaleza, no último
sábado (30), para
mandar um recado
duro aos que estão em
cima do muro na disputa estadual: não vai
tolerar jogo duplo na
sua base. A avaliação é
que em vários municípios cearenses está
havendo divisão para
permanecer na base
governista, até pouco
tempo, liderada pela
aliança PT/PDT.
Pelo menos 12 prefeitos do PDT anunciaram desfiliação e
rompimento com Ciro
Gomes até esta segunda-feira (1º), dois dias
após a convenção petista. Segundo aliados
do Cariri, Camilo está
preocupado com sua
principal base eleitoral
no Estado.
Antes do recado,
apenas o prefeito de
Barbalha, Guilherme
Saraiva, havia declarado apoio a chapa de
Camilo. Logo após a
pressão do ex-governador, os prefeitos de
Tarrafas, Tertuliano
Cândido; Assaré,
Libório Leite; e Farias
Brito, Deda Pereira;
anunciaram desfiliação do PDT e apoio
ao candidato petista,

Convenção do PT aconteceu no último sábado (30), em Fortaleza

Elmano Freitas.
O desafio dos
prefeitos é manter a
base unida em torno
da chapa petista. Em
Barbalha, Guilherme
articula sua base e
tem sido citado como
exemplo. No Crato, o
vice-prefeito André
Barreto vai se reunir
com o presidente estadual do PDT, deputado
federal André Figueiredo, para anunciar
seu apoio as candidaturas de Camilo, Lula
e Elmano. Barreto
manterá o voto a federal em André Figueiredo.
No Crato, onde Camilo saiu do governo

No Cariri, PDT
já perdeu o
apoio de quatro
prefeitos e outro
avalia a situação
com a sua base.

com uma aprovação
recorde, acima de
80%, grande parte da
base petista na Câmara, incluindo o presidente Florisval Coriolano (PRTB), fecharam
apoio à candidatura
de Roberto Cláudio.
Mesmo mantendo seu
nome para o Senado, o
ex-governador não vê
a divisão como positiva.
O prefeito Zé Ailton
Brasil chegou a se
reunir com sua base
para reafirmar sua posição e pedir voto aos
seus candidatos, mas
deixou claro que vai
pressionar. Quer que
entendam a importân-

cia de fortalecer o grupo liderado por Camilo. Entre os exemplos
da divisão no Crato,
estão os coordenadores dos deputados
federais, André Figueiredo e José Guimarães
(PT). O coordenador
da campanha de José
Guimarães, o empresário Marcio Bilhar,
vai votar em Roberto
Cláudio, e o vereador
Mateus Leite (PDT),
que coordena a campanha de André Figueiredo, vai votar em
Elmano Freitas.
Marcio e Matheus
alegam que os acordos
para as coordenações
foram fechados an-

tes da crise e, consequentemente, do
rompimento. Por isso,
estariam dispostos a
manter as posições e
apostar em uma união
no segundo turno das
eleições.
Indecisão no PDT.
Partido com maior número de prefeitos da
região do Cariri, o PDT
se encontra em sua
maior crise desde o
início da aliança com
o PT, em 2015, quando
da filiação dos irmãos
Cid e Ciro Gomes.
Desde o anúncio do
rompimento da aliança, o partido já perdeu
o apoio de quatro prefeitos e outro avalia a
situação com sua base.
Entre os que estavam em dúvida, o prefeito de Missão Velha,
Dr. Lorim, confirmou
apoio a candidato do
seu partido, Roberto
Cláudio. Em Milagres, o prefeito Cícero
Figueiredo (PDT) disse
estar conversando com
sua base política para
tomar a decisão. Figueiredo vota para estadual em Guilherme
Landim e para federal
em André Figueiredo,
ambos defensores da
candidatura de Roberto Cláudio ao Governo.

>>acesse
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Madson Vagner
Em Várzea Alegre, Zé Helder
está no muro

Guerra de estratégia na disputa
eleitoral em Milagres

E

m Milagres a disputa eleitoral deste ano promete. O candidato a prefeito derrotado em
2020, Abraão Sampaio, aposta na divisão do grupo ligado ao prefeito Cícero Figueiredo
(PDT). Candidato pelo PSD com apoio do ex-prefeito Hellosman Sampaio, Abraão resolveu
seguir voo solo e se filiou ao PT. Rompeu com Hellosman e foi para a base de Figueiredo, já
que o PT é da base. Agora, o esperto Abraão se antecipou ao anunciar seus candidatos como sendo da
base petista e ratificou tudo na convenção estadual do partido, no sábado (30). Vai de Lula, Camilo e
Fernando Santana. Só errou ao deixar de fora da sua chapa o deputado federal José Guimarães. Para
federal, vai de Yury do Paredão, que bate de frente com o PT para eleger Capitão Wagner e Jair Bolsonaro. Figueiredo ainda conversa com sua base para decidir entre Elmano Freitas e Roberto Cláudio,
mas já anunciou o estadual Guilherme Landim e os federais André Figueiredo e Guimarães. A guerra
de estratégia está acirrada. É esperar se ela influenciará em 2024.

Tática do “cada um para
um lado” em Abaiara

MP estadual ordena
investigação em Aurora

A tática do “cada um para um lado para
depois se juntar” parece a preferida na base
do prefeito Afonso Tavares (PT), em Abaiara.
Mesmo filiado ao PT, Afonso deve votar em
Roberto Cláudio, candidato do PDT ao Governo
do Estado. A tarefa de votar no petista Elmano
Freitas ficou para o vice-prefeito Ângelo Furtado, o Angim. Ao lado de Raul Dantas, presidente do PT local, Angim liderou comitiva para a
convenção estadual do PT e confirmou o apoio
aos candidatos do partido. O grupo, composto
ainda pelo ex-vice-prefeito Leondinha, vai fazer o palanque de Camilo, Elmano e os deputados estadual Fernando Santana e federal José
Guimarães. Já Afonso vai de Roberto Cláudio,
Guilherme Landim e André Figueiredo.

Não adiantou os pedidos do prefeito de
Aurora, Marcone Tavares, para que os críticos
se calassem em respeito às vítimas do acidente com um ônibus escolar do Município, que
transportava atletas amadores no fim de semana
do dia 23. O Ministério Público do Estado, em
Fortaleza, abriu “procedimento administrativo
extrajudicial”, para investigar as causas e as
responsabilidades do acidente que matou três.
O veículo era de uso da Secretaria de Educação
e exclusivo para o transporte de alunos em dias
úteis. A pergunta é quem vai ser responsabilizado pela tragédia: a secretária de Educação,
Adana Tavares, primeira-dama do município, o
prefeito Marcone ou a empresa responsável pelo
serviço. Vai sobrar improbidade.

É fato que o MDB indica o candidato a vice na
chapa encabeçada pelo deputado estadual Elmano
Freitas ao Governo do Estado. Decisão pacificada
dentro partido? Longe disso! Em Várzea Alegre, por
exemplo, o prefeito Zé Helder se diz indeciso e justifica que vai se reunir com a sua base para decidir
entre os candidatos Elmano Freitas (PT) e Roberto
Cláudio (PDT). Definições apenas nos nomes a estadual e federal, que vale salientar, não serão do MDB.
Zé Helder e sua base votarão em Guilherme Landim
para estadual e Domingos Neto para federal. Até
agora, a direção do MDB não se manifestou sobre
a rebeldia. Zé Helder era tido como um prefeito de
fidelidade inabalável. O que aconteceu?

ENQUANTO ISSO
Longe das discussões políticas sobre sucessão estadual, o prefeito de Campos Sales, João Luiz (PDT), comemora a vitória sobre o Ministério Público do Estado,
na queda de braço da realização do CampFest.
Não adiantou orientação nem ação judicial pedindo
a suspensão da festa. O MP foi vencido e a festa mantida
entre os dias 26 a 30. O MP questionava o valor de R$
1,5 milhão para um Município que está sob decreto de
emergência.
Em Caririaçu, a tática de se dividir para se unir
no final parece se repetir. Apesar de não ter se pronunciado oficialmente, a informação é que o prefeito
Edmilson Leite (PDT) vai se manter ao lado de Roberto
Cláudio.
Mas a decisão de apoio ao candidato do PDT não
é unânime no grupo de Edmilson. O vereador Acácio
Leite, primo de Edmilson, esteve na Convenção do PT
referendando seu apoio a Elmano Freitas.

Prefeituras anunciam piso salarial
para agentes de saúde e endemias
FOTO: DIVULGAÇÃO INSTAGRAM

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

As prefeituras de
Juazeiro do Norte,
Crato e Missão Velha
aprovaram, em regime
de urgência, o projeto
de autoria do Poder
Executivo que prevê o
novo piso salarial de
dois salários mínimos
(R$ 2.424,00) para
agentes comunitários de
saúde e de combate às
endemias. Além disso,
cada município faz uma
complementação com

Um justo
reconhecimento
aos mais de seis
mil profissionais
que se dedicam
a cuidar dos
cearenses
IZOLDA CELA
Governadora do Estado
do Ceará

o valor dos auxílios,
gratificações e indenizações. Em Barbalha, a
Prefeitura informou que
o projeto já foi protocolado na Câmara e deve
ser votado na próxima
semana.
No último dia (28), a
governadora Izolda Cela
também assinou o Projeto de Lei que estabelece
o novo piso salarial para
os agentes comunitários
de saúde do Ceará. A lei
segue, agora, para aprovação na Assembleia
Legislativa. “Um justo

reconhecimento aos
mais de seis mil profissionais que se dedicam
a cuidar dos cearenses”,
afirmou Izolda.

>>acesse
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Política

>> PRINCÍPIOS
Dr. Cabeto cita a medicina e a ética como
empecilho para aceitar proposta

Custos do Juaforró foram de R$ 813 mil
FOTO: ARQUIVO JC

Realização do Juaforró 2022 contou com recursos próprios e parcerias

Prefeitura presta contas
do Juaforró 2022
Da Redação
redacao@jornaldocariri.com.br

O

prefeito de
Juazeiro
do Norte,
Glêdson
Bezerra (Podemos),
comandou, nesta segunda-feira (1º), uma
live sobre a terceira
prestação de contas do
seu Governo. Entre os
números mais esperados, as contas do
Juaforró de 2022.
Segundo o secretário de Cultura, Vandinho Pereira, o custo de
R$ 813 mil, em parceria com entidades
como o Fecomércio e
Banco do Nordeste, foi
pequeno diante do sucesso e da geração de
renda. A maior parte

Custos do
Juaforró foram
pequenos
diante do
sucesso e da
geração de
renda.

dos recursos foi aplicada na infraestrutura
do Parque Padre Cícero e na contratação de
shows, com cerca de
R$ 300 mil cada.
Ao lado do secretário executivo
de Administração,
Yago Nunes, Glêdson
apontou que o Município atingiu 61% da
arrecadação tributária estimada e 54%
das transferências
correntes. A folha de
pagamento chegou a
52.14% dos 54%, do
previsto como limite
na Lei de Responsabilidade Fiscal, e há
uma expectativa de
crescimento das receitas em até 25%.
O evento foi acompanhado por representantes da OAB

Juazeiro e Conselho
Regional de Contabilidade. O relatório será enviado ao
Ministério Público do
Estado, Tribunal de
Contas do Ceará e Câmara de Vereadores.

>>acesse
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Dr. Cabeto recusa
concorrer ao Senado
contra Camilo
O médico Carlos
Roberto Martins, Dr.
Cabeto, recusou concorrer ao Senado contra o
ex-governador Camilo
Santana. Filiado ao
PSDB, Cabeto já havia
sido cotado ao cargo na
chapa encabeçada por
Roberto Cláudio após o
rompimento entre PDT
e PT. Ele esteve lado a
lado com Camilo Santana durante a pandemia
de covid-19, sobretudo
nos momentos mais
graves da crise sanitária
e durante anúncio de
medidas contra o vírus.
“O exercício da medicina, o compromisso
moral e ético que assumo com meus pacientes
e alunos, me impede de
aceitar essa proposta.
É grande e intenso o
desejo de ajudar nessa
transição difícil que vivemos. Mas para fazê-lo
preciso ser fiel aos meus
princípios”, argumentou
Cabeto em uma postagem nas redes sociais.
Com a recusa do
ex-secretário de Saúde,
a vaga de postulante
ao Senado na chapa do
PDT ainda está aberta.
Enquanto isso, o PSDB
se juntou ao PDT na segunda-feira (1º), quando
Tasso Jereissati anunciou que a sigla tucana

apoiará a candidatura
de Roberto Cláudio.
Ele alegou coerência
ao legado tucano ao
justificar a decisão.

O exercício da
medicina, o
compromisso
moral e ético
que assumo com
meus pacientes
e alunos, me
impede de
aceitar essa
proposta.
DR. CABETO
Ex-secretário de
Saúde do Ceará

>>acesse
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Metropolitana

>> SEGURANÇA
Quase 3 mil condutores foram
penalizados por andar sem capacete

Falta do item de segurança gera 18% das multas
FOTO: ARQUIVO JC

Falta do capacete
lidera infrações
de trânsito no
Crajubar
Robson Roque
redacao@jornaldocariri.com.br

O

número
de motociclistas
que trafegam sem capacete
ou deixam de fornecer o equipamento
de proteção para o
passageiro lidera
a quantidade de
infrações aplicadas
em Crato, Juazeiro
do Norte e Barbalha
em 2022. De janeiro
a julho deste ano,
2.938 condutores
foram penalizados
por infringir este
tipo de lei de trânsito. O número representa 18% do total
de 17.046 multas
aplicadas no triângulo Crajubar durante o período. Os
órgãos municipais
de trânsito intensificam ações, na tentativa de não somente
reduzir as penalidades, quanto de evitar mortes pela falta
do capacete.
O diretor do
Departamento
Municipal de Trânsito (Demutran) de
Juazeiro do Norte,
Edinaldo Moura,
afirma que, além de
ações educativas, o
órgão tem dedicado

Pedimos a
colaboração
da população,
lembrando que
a segurança e a
paz no trânsito
são deveres de
todos.
DEMUTRAN DE
CRATO

atenção na requalificação da sinalização viária. Além
disso, tem buscado
“adquirir tecnologia
moderna no sistema
semafórico e vídeo
monitoramento para
obter um maior controle no tráfego de
veículos, com mais
segurança para todos
os usuários da via”.
O Demutran de
Barbalha intensifica
as fiscalizações aos
finais de semana.
“Também estamos
realizando blitzes
educativas, em parceria com o Detran,
nas principais vias

do Município”,
acrescenta o órgão
em nota. No caso do
Demutran de Crato,
tais ações também
são voltadas para
os futuros condutores, por meio de
palestras em escolas.
“Pedimos a colaboração da população,
respeito às sinalizações, atenção e
cuidado com os pedestres, lembrando
que a segurança e a
paz no trânsito é dever de todos”, diz o
Demutran cratense.

>>acesse
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Demutran conta com o auxílio do videomonitoramento
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Grande Cariri
GiroK Ronuery Rodrigues
Após impasse, Campos Sales
realiza Festa do Município

FOTO: REPRODUÇÃO REDES SOCIAIS

A

pós entraves na Justiça, a prefeitura de Campos
Sales realizou o Campfest. Cerca de 15 atrações
subiram ao palco entre os dias 26 a 30 de julho. O
Ministério Público do Ceará havia recomendado a
suspensão das apresentações artísticas, por supostas irregularidades nas contratações. A população foi às ruas em apoio ao
evento. Dias antes da abertura da programação, a Justiça negou
a solicitação do MP para o cancelamento e a festa foi realizada em comemoração aos 123 anos de emancipação política do
Muicípio.

CampFest foi realizado entre os dias 26 e 30 de julho.

Memorial reaberto
Após cinco meses fechado,
o Memorial Patativa do Assaré
está de portas abertas. O local
estava fechado, em decorrência de problemas documentais.
Por esse motivo, a prefeitura
de Assaré não pôde fazer os repasses necessários à manutenção do equipamento cultural.

Araripe

Parque ecológico

Colheita garantida

Araripe está intensificando a imunização da
população durante o ArariFest, evento que comemora o aniversário de 147 anos de emancipação
política do Município, celebrado neste dia 3 de
agosto. A ideia é comemorar a data com a população imunizada.

A Lagoa Santa Teresa, no centro de Altaneira, será revitalizada e se tornará uma Área de
Preservação Permanente. A ideia é construir
um moderno parque ecológico. Neste sentido, a
Prefeitura iniciou o processo de desapropriação
da área, a fim de consolidar o projeto.

Os produtores familiares de Potengi estão
colhendo sua produção. A cultura do milho
lidera. Já a do feijão e da fava são menores. Recentemente, a Prefeitura lançou um programa
que garante a debulha de milho gratuitamente.
Mais de 200 agricultores foram contemplados.

Jornal do Cariri
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Dia a Dia

>> MUTIRÃO
Cirurgias são realizadas no São Lucas
e no São Vicente, em Barbalha

Expectativa é reduzir fila no prazo de até 90 dias

Juazeiro promove ação para reduzir
filas de espera para cirurgias
FOTO:CARLOS LOURENÇO

Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

E

ntre os
meses de
janeiro e
junho deste
ano, mais de 2.500
cirurgias, em diversas
especialidades, foram
ofertadas conforme
competência da rede
municipal de saúde
em Juazeiro do Norte.
Atualmente, a maior
demanda em espera
se refere às pequenas cirurgias, procedimentos que não
são considerados de
urgência. Diante disso, uma força-tarefa
teve início, em julho,
para reduzir a fila no
prazo de 90 dias.
“A porta de entrada
é a Atenção Primária,
na Unidade de Saúde
da Família”, explica
David Moraes, diretor
de políticas especia-

A porta de
entrada é a
Atenção Primária,
na Unidade de
Saúde da Família
DAVID MORAES
Diretor de políticas
especializadas em
saúde

>>acesse

Hospital São Lucas é um dos equipamentos que realizam os procedimentos cirúrgicos

lizadas em saúde. De
lá, os médicos identificam as necessidades
e direcionam os pacientes. “As cirurgias

são realizadas nos
hospitais São Lucas e
São Vicente de Paulo.
As que são de competência do Estado e

reguladas pelo Município, são realizadas
no Hospital Regional
do Cariri e em Fortaleza, mediante a

Barbalha planeja criar
Pólo Industrial da Saúde
O município de
Barbalha, referência em
Saúde no Cariri, pode
sediar o Polo Industrial
e Tecnológico da Saúde.
O projeto, ainda em fase
embrionária, foi pensado
com o intuito de promover e fomentar o desenvolvimento de fábricas e
indústrias do setor. Além
disso, visa conceder um
conjunto de incentivos,
tanto fiscais quanto na
disponibilização de área
para instalação de futuros
empreendimentos.
Matheus Cruz, secretá-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Barbalha já é
referência no
setor de serviços
relacionados à
Saúde
Matheus Cruz
Adjunto da Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico
Iniciativa foi discutida pela gestão municipal

jornaldocariri.
com.br

necessidade de cada
paciente”, explica.

rio adjunto da Secretaria
de Desenvolvimento
Econômico, explica que a
primeira articulação está
sendo feita com empresa
de produtos fármacos
instalada no Município. A
partir dela, outros setores
empresariais em cadeia
produtiva devem ser
desenvolvidos.
Ainda não há uma
previsão definitiva de
lançamento do projeto.
“As expectativas são que,
uma vez que Barbalha já é
referência no setor de serviços relacionados à Saúde, potencialize o fomento
na geração de empregos e
renda”, finaliza.

>>acesse
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Coluna do Ben
Benones Lessa

30 anos

Perdendo o gás
O segundo “Pipoca da Ivete” foi ao ar
no domingo (31) e acendeu os alertas na
TV Globo. Na verdade, eles estavam acesos antes mesmo da estreia da atração,
desenvolvida pelo núcleo de Boninho.
No quesito audiência, o programa de
Ivete Sangalo se manteve na liderança,
mas perdeu cerca de 25% do público e
viu os concorrentes ganharem fôlego.
Nos bastidores, o medo do projeto ir
para a pilha de fracassos de Boninho só
aumenta.

O Ceará na tela!

E

stá chegando a hora de vermos a animada turma de
“Cine Holliúdy” na TV novamente. Após o enorme
sucesso da primeira temporada, exibida em 2019,
novos episódios chegarão à programação da Globo.
Com estreia marcada para o dia 23 de agosto, a segunda temporada da série vai ter como tema central a disputa do cinema
com a televisão na pacata cidade de Pitombas. Repleto de cearenses, como Edmilson Filho (Francis), Haroldo Guimarães
(Munízio), Carri Costa (Lindoso) e Solange Teixeira (Belinha),
o elenco conta com o reforço de Luísa Arraes, que interpreta a
filha de Olegário (Matheus Nachtergaele) e da prostituta Madalena (Luiza Tomé). Ansiosos para assistir?

Três décadas se passaram e o caso
de Daniella Perez continua ecoando
no Brasil. Muito em razão da força e
determinação de Glória Perez, uma mãe
incansável que não mede esforços para
fazer justiça por sua filha brutalmente
assassinada. Quem quiser entender
melhor essa trágica história dos anos 90,
vale a pena assistir à série “Pacto Brutal:
O Assassinato de Daniella Perez”, da
HBO Max.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Luz, câmera, ação

Batalha nº 1

No clique abaixo, os atores Juan Paiva
e Miá Mello em cena do filme “De Pai pra
Filho”, escrito e dirigido por Paulo Halm.
A produção está em fase de finalização,
mas segue sem previsão de estreia nos
cinemas. Na trama, Juan, que brilhou na
novela “Um Lugar ao Sol”, será filho de
Marco Ricca. Miá será par romântico de
Thiago Fragoso. O longa é uma coprodução da Globo Filmes com a Canhota
Filmes.
FOTO: DIVULGAÇÃO

Acontece, nesta quarta-feira (03),
às 11h, a primeira audiência do caso
envolvendo Wesley Safadão e a Luan
Promoções e Eventos. Na ocasião, haverá
uma tentativa de acordo entre as partes,
com o intuito de evitar uma longa batalha
judicial. O processo, movido pela ex-produtora do artista, requer uma compensação financeira que pode custar até R$ 45
milhões ao cantor cearense. O caso corre
na Justiça de Pernambuco.

Estourada!
Mari Fernandez deu início ao
tão esperado “Mari Sem Fim”. O
show, que não tem duração fixa
e promete ir até onde o público
aguentar, teve sua primeira edição
no sábado (30), em Fortaleza,
com lotação máxima. E já tem
uma próxima parada confirmada:
Aracaju (SE). Será que o Cariri vai
entrar na rota?

Se engana quem pensa que Jade
Picon é a única participante do BBB22 a
ingressar no mundo da dramaturgia. A
comadre Natália Deodato também está
buscando seu cantinho nesse concorrido
mercado. E ela já conseguiu seu primeiro
trabalho. Fez uma participação especial
em “Aqui ao Lado - Vizinhos”, produção
da Globosat, que deve estrear em 2023 no
Canal Brasil. O elenco conta com nomes
como Natália Lage e Otávio Müller.

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

Estreia
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Cultura
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Teatro da Urca:

Mostra
Didática
Joaquim Júnior
redacao@jornaldocariri.com.br

C

erca de 45 apresentações artísticas serão promovidas até 19
de agosto, durante a XXIII
Mostra Didática do Curso
de Licenciatura em Teatro
da Universidade Regional
do Cariri (Urca). Gratuito

e aberto a toda a população, o evento é composto
por trabalhos realizados
por professores, alunos e,
eventualmente, convidados.
As apresentações marcam o
final de cada semestre letivo.
O professor Luiz Renato
Gomes Moura, coordenador
do curso de Licenciatura em
Teatro, explica que a Mostra,
um programa de extensão, é
realizada desde a fundação
do curso, em 2008. A atual
edição marca o retorno do
evento ao modo presencial,
após ser realizado no formato virtual devido à pandemia
de covid-19. O momento,
que registra média diária de
80 pessoas, é acompanhado
pelos cuidados necessários.
“O principal objetivo é
o compartilhamento dos
resultados desenvolvidos
no âmbito das atividades de
ensino, pesquisa e extensão. Dessa forma, trata-se
de uma ação de grande importância para
docentes e discentes
que, por meio de apresentações artísticas,
rodas de conversas,
dentre outras modalidades, dialogam
com a comunidade,

Principal objetivo é
o compartilhamento
dos resultados
desenvolvidos no
âmbito das atividades
de ensino, pesquisa e
extensão.
LUIZ RENATO
Coordenador do Curso de
Licenciatura em Teatro

propiciando um espaço de
fruição e reflexão, por meio
da produção teatral universitária da Urca”, explica o
professor.
Além do Teatro, o curso
de Artes Visuais também
realiza Mostras. Tais ações,
como aponta Luiz Renato,
contribuem para o fortalecimento do Centro de Artes.
“Vivemos um contexto político que não valoriza a produção artística dentro e fora
da universidade”, afirma, ao

citar que a intenção também
é fazer com que a população e os sistemas políticos
compreendam a necessidade
de professores licenciados
em Teatro darem aulas em
todos os espaços, para que se
construa uma educação em
diálogo com a arte.

>>acesse

jornaldocariri.
com.br

Jornal do Cariri

www.jornaldocariri.com.br

14 - Região do Cariri - Ceará - De 02 a 08 de Agosto de 2022

Êpa!

@jornaldocariri

Waleska Marrocos

FOTOS: EDSON BARROS

15 anos de Maria Clara

M

aria Clara Grangeiro comemorou
seus 15 anos com uma festa
dos sonhos! Amigos e familiares
curtiram a linda noite! A
debutante é filha da arquiteta Silmara Grangeiro
e de Romilson Morais (in memoriam). Na foto,
Clarinha com a mãe e a irmã Luiza Grangeiro.

Eita!
Inaugurado neste
domingo (31) o restaurante São Bento.
Agora em Juazeiro,
o local reabriu totalmente repaginado.
Ambiente aconchegante, excelente
comida e drinks!

Vixe!
Para o velho problema de estacionamento no bairro Lagoa
Seca. Demoramos
um bom tempo até
encontrar estacionamento e, só depois,
aproveitar as delícias
do restaurante.

Fim de férias

Princesa Sara

Posse no TJPA

No último fim de semana das férias, Talita
Almeida e seu esposo Márcio Flauberth curtiram o Arajara Park com os filhos Luiz Neto
e João Gabriel!

A pequena Sara comemorou, com familiares e amigos,
seus quatro aninhos. Os pais Samuel Olinda e Kelly Teles
felizes com sua princesa.

Empossado no último dia 28 de julho, no Tribunal
de Justiça do Pará (TJPA), o magistrado Sérgio Simão
dos Santos. Parabéns!

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:10771077107281 CPF:031790043,Contrato:107710778102356 CPF:012096103,Contrato:107710778102737 CPF:087021183,Contrato:107710778102993
CPF:043685394,Contrato:107710778111110 CPF:007568603,Contrato:10771077910106 CPF:000905053,Contrato:107710779202066 CPF:214576703,Contrato:107710779204496
CPF:002383563,Contrato:1077107792015123 CPF:014301273,Contrato:1077107792017827 CPF:763314313,Contrato:1077107792020553 CPF:008373143,Contrato:1077107792020813
CPF:017163673,Contrato:1077107792020823 CPF:040390373,Contrato:10771077921973 CPF:399590823,Contrato:107710779212231 CPF:463490573,Contrato:10771077922654
CPF:008373163,Contrato:107710779222555 CPF:034643544,Contrato:10771077930500 CPF:057281013,Contrato:10771077930991 CPF:271616918,Contrato:107710779302042
CPF:959140303,Contrato:107710779302368 CPF:460774564,Contrato:107710779302528 CPF:051171183,Contrato:107710779302678 CPF:055553543,Contrato:1077107792014286
CPF:556271533,Contrato:1077107792021204 CPF:348636483,Contrato:107710779302227 CPF:068331583,Contrato:1077107792021218 CPF:027014743,Contrato:107710779209675
CPF:058561573,Contrato:107710779209639 CPF:820475963,Contrato:1077107792010190 CPF:046940983,Contrato:107710778102916 CPF:076386643,Contrato:1077107792010195
CPF:061009834,Contrato:1077107792020803 CPF:806015293,Contrato:10771077107323 CPF:059619313,Contrato:107710779209173 CPF:937369163,Contrato:107710778102359
CPF:068620113,Contrato:107710779302535 CPF:060485125,Contrato:1077107792020109 CPF:074008564,Contrato:10771077107268 CPF:021393953,Contrato:1077107792021142
CPF:043206683.

Empreendimentos Pague Menos S/A
CNPJ: 06.626.253/0615-33
Torna público que requereu à Autarquia Municipal de Meio Ambiente
e Sustentabilidade Barbalha – AMASBAR a Licença Ambiental Única –
LAU para 47.71-7-01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos,
sem manipulação de fórmulas, 47.29-6-99 - Comércio varejista
de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos
alimentícios não especificados anteriormente, 47.72-5-00 - Comércio
varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal,
86.30-5-06 - Serviços de vacinação e imunização humana, 86.50-099 - Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas
anteriormente, localizada no município de Barbalha/CE, na Rua dos
Cariris, n° 23, bairro Centro, CEP: 63180-000.Foi determinado o
cumprimento das exigências contidas nas Normas e Instruções de
Licenciamento da AMASBAR.

SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE – SEST
UNIDADE B Nº 91 AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 003/2022

O SEST – Serviço Social do Transporte comunica aos interessados
que realizará concorrência para contratação de serviço de telefonia
fixa. O recebimento dos envelopes contendo a documentação de
habilitação e a proposta comercial será no dia 19/08/2022, das
09h30min às 10hs. Para retirada do edital e acesso às demais
informações, os interessados deverão dirigir-se à Unidade no
endereço Avenida Padre Cícero, nº 4.400, São José, Crato/CE.
Maiores informações e solicitação do edital na íntegra através do
e-mail: licitacao.b091@sestsenat.org.br.
Wid Wiron Silva Leite
Presidente da Comissão de Licitação

A.C HOTEL LTDA SR HOTEL
CNPJ: 47.278.693/0001-42

IBK INDÚSTRIA DE BORRACHA E CALÇADOS KAIANA LTDA
CNPJ: 01.752.556/0001-05

Torna Público que Requereu a Autarquia
de Meio Ambiente de Juazeiro do Norte
- AMAJU a Regularização de Licença de
Operação para Hotéis na cidade de Juazeiro
do Norte na Rua São José, Nº 577 A, Bairro
Centro. Foi determinado o cumprimento das
exigências contidas nas Normas e Instruções de
Licenciamento da AMAJU.

Torna público que recebeu da AMASBAR a Licença
de Operação LO 1509-02/2021 – AMASBAR com
validade até 14/07/2028, referente a fabricação de
calçados, cintos, bolsas e seus componentes, na Av.
Leão Sampaio 3555 – Mata dos Dudas – BARBALHA
- CE. Foi determinado o cumprimento das exigências
contidas nas normas e instruções de licenciamento
AMASBAR.

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 63040540, 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 ARTE RESIDENCE I:MARIA
KELIANE DA SILVA, CPF/MF Nº ***.931.083**, CICERO ROMARIO SANTOS ZACARIAS,
CPF/MF
Nº
***.123.233-**,
FRANCISCO
WELLINGTON MENDES BEZERRA, CPF/MF Nº
***.217.363-**,JOANA DARK DA SILVA, CPF/MF
Nº ***.144.783-**,FRANCISCO JOSE DA SILVA,
CPF/MF
Nº
***.921.783-**;LOTEAMENTO
ART RESIDENCE II: JOSE HEDENIS SARAIVA
GRANGEIRO,
CPF/MF
Nº***.123.853**;LOTEAMENTO CARIRI VILLE I:CICERA
CANDIDA DA SILVA, CPF/MF Nº ***.705.483**; LOTEAMENTO CARIRI VILLE II:ADRIANO
SALES DOS SANTOS, CPF/MF Nº ***.224.163**; LOTEAMENTO TERRAS CARIRI:JOSE DA
SILVA SANTOS, CPF/MF Nº ***.319.643-**,
JESSICA LIMA ALVES, CPF/MF Nº ***.589.903**, CICERO RODRIGUES GOMES, CPF/MF Nº
***.938.583-**; LOTEAMENTO ZE NERY ROCHA
I: CICERO JOSE MACHADO CASADO DE
ARAUJO, CPF/MF Nº ***.964.753-**,FRANCISCO
VALDERLAN ABREU PEREIRA,CPF/MF Nº
***.168.063-**,ALFREDO JUNIOR BARROSO
VIEIRA, CPF/MF Nº ***.051.042-**,ANNA
SANDRELLY GOMES DE SOUZA, CPF/MF Nº
***.585.534-**,MARIA DAS DORES PAIVA DE
CARVALHO, CPF/MF Nº ***.857.183-**,CICERO
FABIO DA SILVA SANTOS, CPF/MF Nº
***.357.853-**, ANA SASQUIA ABEL DOS
SANTOS, CPF/MF Nº ***.534.773-**.
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Esporte

>>ARENA ESPORTE
Programação reunirá esporte,
cultura e negócios criativos

Expectativa é que 16 mil pessoas contemplem os locais do evento

Juazeiro sedia edição especial do
Festival Elos no dia 13 de agosto
FOTO: FOTÓGRAFO/QUITANDA SOLUÇÕES CRIATIVAS

Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

O

município
de Juazeiro
do Norte
sediará,
no dia 13 de agosto, a
Arena Esporte Juazeiro, edição especial do
Festival Elos – Ações
que transformam o
mundo. Entre as competições esportivas, o
evento traz basquete,
vôlei, natação, judô,
jiu-jitsu, tênis de mesa,
skate, corrida e danças
urbanas. O evento também contará com uma
vasta programação
multicultural e com
uma Feira de Negócios

Criativos. Tudo aberto
ao público, de forma
gratuita.
As atividades serão
realizadas simultaneamente no Sesc Juazeiro
do Norte e no Parque
Ecológico das Timbaúbas. A expectativa
é que cerca de 16 mil
pessoas circulem pelos
locais no dia do evento, entre crianças, jovens, adultos e idosos,
envolvendo pessoas de
05 a 65 anos.
Paulo Feitosa, diretor
de uma das idealizadoras do Arena Esporte
Juazeiro, destaca que,
“com a Arena Esporte
Juazeiro, a cidade será
transformada em um
hub esportivo e cul-

tural, vinculando os
espaços públicos com
a história cultural da
cidade”.

Com a Arena
Esporte
Juazeiro, a
cidade será
transformada
em um hub
esportivo e
cultural
PAULO FEITOSA
Diretor da Quitanda
Soluções Criativas

Atividades acontecerão simultaneamente no Sesc e no Parque das Timbaúbas
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Victor Nogueira
FOTO: AMORIM FOTÓGRAFO/ICASA

A lista de desejos
do Icasa

O Guarani de Juazeiro voltou
a fazer história ao conquistar a
Série B do Cearense. Em dois
anos, esse foi o segundo título
estadual do Leão. O técnico Lamar
Lima definiu o comprometimento
como fundamental para o acesso.
Mas, além do comprometimento,
a manutenção de peças importantes no título da Série C também
foi crucial para essa conquista.
Comprometimento fora de campo
e entrosamento dentro dele.

A

diretoria do Icasa trabalha em segredo.
Os nomes que devem reforçar o Verdão
do Cariri estão em uma lista que está
sendo mantida em segredo. Essa lista
de desejos do Icasa é composta por velhos conhecidos que se destacaram na Série D e por atletas
de outros clubes, monitorados pelo Verdão. O fato
é que, se depender da diretoria, o time continuará
sendo comandado por Leandro Campos. Ao longo
da semana, acontecerão os contatos.

Torcida do Icasa ainda vai poder ver o clube em 2022

Homem-gol do Leão

FOTO: REPRODUÇÃO INSTAGRAM

A boa campanha de um clube faz com
que, automaticamente, seus atletas chamem a atenção dos torcedores, dirigentes
e analistas do futebol. Porém, o artilheiro
ganha atenção especial. No Guaraju, esse
cara é o Thiaguinho. Autor de seis gols,
foi o artilheiro do time que terminou
campeão da Série B. Olho nele!

A fórmula do campeão

Mais emoções

Falta um

A temporada do Icasa não acabou.
A diretoria decidiu que o Verdão do
Cariri vai participar da Taça Fares
Lopes. A competição traz boas lembranças ao Icasa, que é o atual campeão. Para manter a taça em Juazeiro
do Norte, vai precisar derrotar quatro adversários em partidas de ida e
volta. O campeão será conhecido em
novembro.

Falta pouco para o Barbalha fazer
uma dobradinha caririense na Série B
do Campeonato Cearense. O Guarani
de Juazeiro está na elite. E a Raposa
está a uma vitória de conquistar o
acesso para a elite estadual. O adversário não deve facilitar. Mas esse será
apenas mais um obstáculo para quem
já mostrou poder de superação.

24h
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Crajubar apresenta queda
nos casos de covid-19
Geneuza Muniz
redacao@jornaldocariri.com.br

O

cenário da
covid-19
no Estado
do Ceará
apresenta um contexto
de estabilização, com
redução de casos na
ordem de 90%, segundo anúncio feito pela
secretaria estadual de
Saúde. No Cariri, as
cidades que compõem
o triângulo Crajubar
também apresentam
queda nas confirmações da doença. De
acordo com levantamento feito pelo Jornal
do Cariri junto às
secretarias municipais
de Saúde, Juazeiro do
Norte contabiliza uma
redução de 67% dos

Observamos
uma queda
diária no
número de
casos. Porém,
ainda não
podemos
sinalizar para
o fim da quarta
onda.
Dr. Leonardo Nunes
Coordenador da
Unidade Covid.

casos. O percentual
de diminuição é de
44,73% e de 14,31%
em Crato.
Os dados coletados
pelo JC fazem referência às estatísticas
atuais, comparadas
com as informações
da primeira semana
de julho. No dia 29
de junho, por exemplo, Juazeiro do Norte
apresentava um total
de 1.155 casos positivos. O montante
caiu para 381 um mês
depois. O médico Leonardo Nunes, coordenador da Unidade
Covid de Juazeiro do
Norte, diz que é cedo
para se falar no fim da
quarta onda.
“Observamos uma
queda diária no número de casos. Porém,
ainda não podemos

Declínio de casos aponta estabilização no cenário pandêmico

sinalizar para o fim da
quarta onda. Reforçamos, junto à população, que mantenham
as medidas preventivas para a disseminação da covid-19”,
avalia.
No Ceará como um
todo, a média móvel
caiu de 3,4 mil casos
em junho para 160
em julho. Mesmo com
a redução, os municípios mantêm as

medidas de prevenção
contra a covid-19,
descentralizando e
ampliando serviços
e intensificando a
vacinação. No caso de
Barbalha, os Hospitais
Santo Antônio e São
Vicente de Paulo prorrogaram a suspensão
de visitas aos pacientes como medida de
prevenção.
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