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Raimundão desafia Justiça 
com campanha milionária

Professores temporários 
levam calote de R$ 2,5 mi

juazeiro do norte

Quase fora

O prefeito de Juazeiro do Norte, Raimundo Macedo (PMDB), está sendo 
denunciado por desconto ilegal nos salários de servidores temporários da Educação. 
Cerca de 2.500 professores contratados, com salários entre R$ 750 e R$ 2 mil, 
receberam os contracheques de julho com os 30 dias de falta. Para o vereador 
Cláudio Luz (PT), autor da denúncia, o desfalque pode chegar a R$ 2,5 milhões, 

retirados indevidamente dos recursos do “Fundeb 60”, destinado exclusivamente 
ao pagamento dos salários. A denúncia será feita na Câmara Municipal e ao 
Ministério Público do Estado. O documento pede a devolução dos recursos aos 
professores e questiona o destino do dinheiro que, segundo o vereador, pode estar 
na campanha de reeleição do prefeito. política | pág. 4  

De 23 a 29 De agosto De 2016  ano 18  número 2758  Preço: r$1,50     

www.jornaldocariri.com.bro periódico do cariri independente

SEM CONSERTO

Relógio dos Franciscanos 
está parado há quase 10 anos
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60 dias depois

Zé de amélia  tem novo  
Habeas Corpus negado
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espoRTe

projeto oferta aulas 
de Kung Fu a crianças
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alerta VermelHo

imuniZaÇÃo
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saindo da crise

Economia na indústria 
apresenta crescimento

Inicia período mais crítico 
para queimadas no Cariri

Vacina contra poliomielite 
tem mudanças no calendário

O Corpo de Bombeiros e o Instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade (ICMBio) estão em alerta por conta 
do início do ciclo de queimadas no Cariri. Com o número de 
brigadistas reduzidos, o ICMbio, responsável por uma área de 
preservação de 39 mil hectares, pede a colaboração da socie-
dade para evitar prejuízos para a fauna e flora local. 
        metropolitana | pág. 5   

Após estar em falta desde o mês de abril, graças à 
decisão da Organização Mundial da Saúde de modificar 
a sua fórmula, a vacina contra paralisia infantil estará 
disponível a partir de setembro. Agora, crianças menores 
de um ano devem tomar três doses injetáveis e, posterior 
a isso, duas doses da versão oral, conhecida popularmente 
como gotinha. metropolitana | pág. 6   

eleiÇões

Mpe pede impugnação de arnon, santana e Valdo
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se os pRoFessoRes não foram ao trabalho é 
porque as escolas estavam de férias de meio de 
ano, não porque faltaram às atividades, por isso 
deveriam receber. cláudio luZ - Vereador de juaZeiro 

“ “

Opinião

CaRTa
Os casos de violência que assolam nossa região 
são alarmantes. Inúmeros estupros e feminicídios 
contínuos são alertas para que ações sejam 
realizadas e políticas públicas saiam do papel. É 
preciso lutar contra essa cultura misógina. Nós, 
mulheres, somos de luta!

eliana pereira, juaZeiro do norte

seXTiLHa
TUDO  QUE  NOS  ACONTECE
TEM  SENTIDO  ESPIRITUAL
DESCOBRIR-SE  PARA  O  BEM
É  A  META  ESSENCIAL
VIRTUDE  É  O  RESULTADO
DESSA  LUTA  PESSOAL

Wellington  costa    

Diretor-presidente: Donizete Arruda
Diretora de Redação: Jaqueline Freitas
Diretoria Jurídica: Vicente Aquino
Diagramação: Evando F. Matias
Fotos: Serena Morais

Fundado em 5 de setembro de 1997
O Jornal do Cariri é uma publicação 
da Editora e Gráfica Cearacom Ltda
CNPJ: 15.915.244/0001-71

Conselho Editorial
Geraldo Menezes Barbosa, Francisco 
Huberto Esmeraldo Cabral, Napoleão 
Tavares Neves e Monsenhor Gonçalo 
Farias Filho.

Administração e Redação
Rua Pio X, 448 - Bairro Salesianos
CEP: 63050-020 - Juazeiro do Norte 
Ceará - Fone 88 3511.2457

Sucursal Fortaleza: Rua Coronel Alves 
Teixeira, 1905 - sala 05 - Fone: 85 3462.2600
Sucursal Brasília: Edifício Empire Center
Setor Comercial Sul - sala 307 -Brasília - DF.

Fale conosco

TRÊs Tipos de oUViNTes

palavra de Fé
Pr. JeCer goeS

“e, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros di-
ziam: Acerca disso te ouviremos outra vez. e assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, 
chegando alguns homens a ele, creram...”, (Atos 17.32-34).

Uma das muitas belezas que Deus presenteou ao homem, foi seu livre pensar. Sua 
capacidade de analisar e tomar decisões, independentemente de suas consequências. 
O ser humano analisa e escolhe a faculdade e a profissão que irá seguir. Conhece o sexo 
oposto e escolhe com quem irá constituir sua família. Toma conhecimento da política 
e políticos e opta por àqueles a quem dará seu voto. Assim, vai fazendo muitas outras 
escolhas, como qual time torcer, entre outras muitas decisões na vida.

O texto bíblico acima, mostra a repercussão, ou, o resultado da mensagem do 
apóstolo. Aliás, a mensagem bíblica sempre causa consequências. Sempre provoca 
mudanças nos seus ouvintes e é exatamente acerca destes resultados que queremos 
fazer menção, porque a mensagem do evangelho causa resultados diferentes de acor-
do com seus ouvintes, senão vejamos.

oS ZoMBADoreS, ou eSCArNeCeDoreS. “e, como ouviram falar da ressurreição 
dos mortos, uns escarneciam...”. Significa: desprezar; ridicularizar; desdenhar. Ao ouvi-
rem a pregação de Paulo, alguns ouvintes logo se manifestaram ridicularizando, escar-
necendo do evangelho. Hoje da mesma forma, ainda existem estes tipos de ouvintes, 
que sentem prazer em menosprezar a pregação do evangelho. São encontrados entre 
as classes artísticas, intelectuais, políticas, enfim. Eles não aceitam e ainda difamam 
o nome de Cristo. A imprensa divulgou em alguns eventos, como a chamada “Para-
da gay” cenas desprezíveis, imorais e desrespeitosas com relação a pessoa de Cristo. 
Há ainda os ateus que lutam incansavelmente para desacreditar o evangelho e sua 
mensagem. Você certamente conhece algum destes ouvintes que relutam, fogem do 
evangelho e quando ouvem logo começam a lançar palavras de escárnio e desprezo. 
Outra marca deste tipo de ouvinte é a inveja, como diz o v. 4: “Mas os judeus ficaram 
com inveja. reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e, com a mul-
tidão, iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasom, em busca de Paulo 
e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão”. São os causadores de tumultos e 
guerras.  

  oS QUe ProTeLAM SUA DeCISÃo. “... e outros diziam: Acerca disso te ouviremos 
outra vez”. Eles ouviram a mensagem porem, diziam para deixar para depois, ou para 
outra ocasião, sua decisão. Não é bastante semelhante as atitudes destes ouvintes 
com muitos de nossos dias? Pois a mesma mensagem de libertação e salvação está 
sendo hoje proclamada à todas as pessoas e elas vivem a postergar sua decisão de se 
renderem ao Salvador Jesus. elas não querem tomar a decisão de servir a Deus e seu 
evangelho, pois isso implica mudança de vida, responsabilidade e comprometimento 
com o reino de Deus e assim vivem a adiar sua decisão, correndo um sério perigo, pois 
elas aguardam um depois que pode nunca acontecer. 

Terceiro – oS CreNTeS TeMeroSoS. “Todavia, chegando alguns homens a ele, 
creram...”. Graças a Deus que dentre os muitos ouvintes existem também os sedentos 
por Deus e sua palavra. 

No início deste capítulo o texto diz que: “Alguns dos judeus foram persuadidos e 
se uniram a Paulo e Silas, bem como muitos gregos tementes a Deus, e não poucas 
mulheres de alta posição”, (v.4).

E nos versículos 11 e 12 lemos: “Os bereanos eram mais nobres do que os tessa-
lonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os 
dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. e creram muitos dentre os judeus, 
bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não 
poucos homens”. (vv.11,12). observe a beleza da Palavra de Deus. A mesma mensagem 
produz resultados diferentes. e tudo depende de como o ouvinte a reverencia. 

O primeiro tipo de ouvinte, a desprezou e escarneceu. O segundo, deixou passar 
a oportunidade, fugindo da tomada de decisão e o terceiro a recebeu com alegria e a 
reverenciou e amou-a. Em qual tipo de ouvinte você se classifica? Qual sua posição e 
atitude diante da mensagem do evangelho? De escarnecedor? Do que adia a decisão? 
ou o que recebe com gozo a palavra de Deus? Deus o abençoe!!!

CHARGE

editorial

A legislação eleitoral e as decisões 
do Tribunal Superior Eleitoral sobre 
propaganda e financiamento de cam-
panha alteraram o cenário político de 
2016. Os candidatos não podem mais 
fazer gastos milionários, com requin-
tes de luxo e sofisticação. A antiga po-
luição visual decorrente de cartazes, 
faixas e bandeiras praticamente desa-
parecerá. Na ponta do financiamento, 
as restrições são tamanhas que faltará 
dinheiro privado para o custeio das 
campanhas nos moldes tradicionais.

Todo esse cenário foi erguido sob 
o pressuposto da continuidade do 
Partido dos Trabalhadores no poder. 
Ele seria ideal para afastar os tradi-
cionais financiadores de campanha, 
os quais poderiam ajudar os parti-
dos de oposição a equilibrar o jogo 
com os petistas, que controlavam a 
máquina pública. Com o escândalo 
do Petrolão e a Operação Lava Jato, 
o quadro se agravou: tornou-se qua-

se criminoso o financiamento priva-
do de campanha. Como separar con-
tribuições (ainda que no caixa 2) de 
dinheiro de corrupção?

Diante disso, a única forma de se 
garantir a igualdade de armas entre 
os candidatos nas eleições munici-
pais seria uma atuação firme da Jus-
tiça e do Ministério Público Eleitoral 
contra os potenciais violadores de 
Lei. E, no atual cenário, quem são 
essas pessoas?

Infelizmente a lógica que não 
vale mais para o PT e seu plano de 
dominar o poder nacional ainda está 
de pé em relação às milhares de pre-
feituras brasileiras. Quem detém a 
máquina municipal e ainda conta o 
apoio do Governo Estadual é virtu-
almente imbatível.

É assim que as eleições em Ju-
azeiro do Norte se revelaram: um 
caso explícito e vergonhoso de omis-
são e de ação. Sim, de ação do pre-

feito Raimundo Macedo, candidato 
à reeleição. E de omissão das auto-
ridades encarregadas de zelar pela 
lisura das eleições.

Servidores municipais, em pleno 
horário de trabalho, converteram-se 
em cabos eleitorais de Raimundo, fa-
zendo campanha e usando de seus 
cargos para constranger eleitores que 
deles necessitam para resolver seus 
problemas. Os sinais exteriores da 
campanha também começaram a pa-
rar Juazeiro do Norte. Tudo o que a lei 
eleitoral proíbe tem sido feito na cam-
panha de Raimundo Macedo. Mesmo 
com a prefeitura quebrada, ele não 
mede esforços para seguir o exemplo 
de Cid Gomes, que faliu o Estado do 
Ceará para garantir a sucessão e ele-
ger Camilo Santana.

A omissão das autoridades eleito-
rais tem de acabar. Não podem pro-
motores e juízes permanecerem omis-
sos diante de infrações continuadas à 

Ordem Jurídica, praticadas pela cam-
panha do prefeito e candidato à reelei-
ção. Talvez uma circunstância expli-
que, mas não justifique essa atitude: 
todo o esforço para coibir abusos na 
campanha de Camilo foi desmoraliza-
do no Tribunal Regional Eleitoral. A 
mais corrupta eleição para o governo 
do Ceará nos últimos 80 anos termi-
nou com a justiça olhando para o lado.

Em Portugal e no Brasil, há uma 
expressão designativa de Leis apro-
vadas para não serem cumpridas, 
apesar de suas belas redações e seus 
superiores propósitos morais: é a lei 
para inglês ver. No Brasil, atribui-
-se essa frase ao Regente Feijó, após 
a aprovação de uma lei imperial em 
1831, que declarava livres os escravos 
desembarcados em portos nacionais. 
Feita para agradar os ingleses, a Lei 
jamais seria cumprida. 

Estaria certo o Regente Feijó sobre 
nossas leis eleitorais? 

UMA  LEI  ELEITORAL  PARA  INGLÊS  VER
a omissão das 

autoridades eleitorais 
tem de acabar. Não 

podem promotores e 
juízes permanecerem 

omissos diante 
de infrações 

continuadas à ordem 
Jurídica, praticadas 
pela campanha do 

prefeito e candidato  
à reeleição.

Nem só de futebol e falcatrua vive 
este país. Tá aí os jogos olímpicos para 
provar. É em momentos como esse 
que tiramos a camisa verde e amarela 
do fundo da gaveta e a vestimos. Ves-
timos a camisa do esporte. Afinal, es-
porte é futuro e o futuro, sem esporte 
e educação, não existe. Durante 15 dias 
fomos o país da vela, da esgrima, tênis, 
pólo aquático, canoagem, judô e de 
tantas outras modalidades até então 
estranhas ao cotidiano dos brasileiros. 
Fomos o país da diversidade esportiva 
e da união dos povos. 

O maior evento esportivo do pla-
neta foi acolhido de braços abertos 
não só pelo Cristo, mas por todo o 
povo brasileiro. Dessa vez na cidade 
maravilhosa, no país tropical, aben-
çoado por Deus e bonito por natureza. 
A cerimônia de abertura dos jogos já 
antecipava o quão inesquecível seria 
a Rio 2016. Pela primeira vez sediada 
em uma cidade sul-americana.

Determinação, superação, cora-
gem e emoção são palavras-chaves que 
definem o espírito olímpico. Nas duas 
semanas de competição, assistimos 

aos maiores atletas do mundo desafia-
rem seus limites, superarem recordes 
e serem protagonistas de cenas histó-
ricas. Alguns sobrenomes desconheci-
dos no pequeno repertório do um país 
que enxerga o futebol como o único 
esporte de potência, levaram o nome 
do Brasil às alturas. Voltamos a sentir 
orgulho de nossas raízes em tempos 
tão difíceis. Medalhistas de ouro, prata 
e bronze no pódio. Heróis da vida real 
de uma nação.

Foi aqui que o primeiro campeão 
olímpico brasileiro do boxe foi anun-
ciado, Robson Conceição: brasileiro, 
nordestino, negro, pobre, DE OURO. 
A pequena Flávia Saraiva não subiu ao 
pódio, mas conquistou o Brasil inteiro 
com seu talento de gigante. E aquele 
que nas duas últimas Olímpiadas (Pe-
quim – 2008 e Londres 2012) caiu, 
levantou-se no solo brasileiro. Diego 
Hipólyto mostrou que para vencer não 
é preciso ouro, mas sim superar seus 
próprios fantasmas. Rafaela Silva deu 
a resposta ao preconceito no tatame, 
tendo a consciência de que o pobre 
tem seu lugar, sim: no pódio.

Testemunhamos o jamaicano Usain 
Bolt tornar-se o maior velocista de to-
dos os tempos. Tricampeão olímpico 
nos 100, 200 metros e no revezamento 
4x100. O americano Michael Phelps, 
mais uma vez fez história sobre as águas, 
desafiando suas próprias marcas e dan-
do adeus aos jogos. Simone Beiles en-

cantou a ginástica artística. Nomes de 
peso do esporte mundial na terra em que 
as vaias ‘comeram de esmola’, mas não 
para eles. Nem só de favoritismo vive o 
esporte. O inesperado sempre é um dos 
grandes destaques das Olimpíadas. O 
brasileiro Thiago Braz voou e conseguiu 
um feito inédito para o atletismo brasi-
leiro. Superou o rival e favorito ao ouro, 
o francês Renaud Lavillenie. 

A participação da torcida brasileira 
foi fundamental nas quadras, arenas e 
estádios. Empurrou os atletas brasilei-
ros até o último segundo. As meninas 
da seleção feminina de futebol foram 
abraçadas pela torcida. Mérito delas, 
só delas. Num país que não investe na 
categoria. Ovacionadas pelo Maracanã 
lotado, vestiram a camisa canarinha 
com devoção e paixão, exaltando que 
lugar de mulher é onde ela quiser, in-
clusive, jogando muita bola. Meninas 
de ouro! Saíram da competição sem 
medalha, mas com a esperança de que 
esse incentivo ao futebol feminino não 
morra com o fim das Olímpiadas. 

A delegação brasileira competiu em 
28 modalidades, representada por 465 
atletas. A campanha do Brasil na Rio 
2016 superou a participação em Atenas 
(2004). Agora, o maior evento esportivo 
do planeta dá adeus ao Brasil e, como 
bons anfitriões, nos despedimos com 
um ‘volte sempre’ e desejamos uma boa 
viagem para Tóquio. Depois da farra, a 
ressaca. Foi bom enquanto durou. 

FOI OURO ENqUANTO dUROU 
Camila Brito
JorNALISTA

Os artigos assinados são de responsabilidade dos seus autores. jornaldocariri@jornaldocariri.com.br   |   departamento comercial   |   comercial@cearasat.com.br
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Política
Santana , Valdo e Arnon 
podem ficar fora da disputa

Raimundão será denunciado 
por abuso de poder econômico

pedido de impugnaÇÃo

custo de r$ 3,5 milHões

O Ministério Públi-
co Eleitoral (MPE) 
pediu a impugna-

ção do registro de três can-
didaturas majoritárias em 
Juazeiro do Norte. A ação 
foi motivada pela inclusão 
dos nomes de Arnon Bezer-
ra (PTB), Valdo Figueiredo 
e Manoel Santana (PT), nas 
listas do Tribunal de Contas 
dos Municípios (TCM) e Tri-
bunal de Contas da União 
(TCU), quando exerciam 
cargos de gestão e tiveram 
contas desaprovadas.

O promotor eleitoral, 
Afonso Tavares Dantas 
Neto, da 119ª Zona Eleitoral 
de Juazeiro do Norte, autor 
da ação, pede a exclusão dos 
três candidatos da dispu-
ta eleitoral deste ano com 
base da Lei da Ficha lim-
pa (Lei Complementar n° 
135/2010). O recurso argu-
menta sobre a necessidade 
de indeferimento das can-
didaturas, visando proteger 
a probidade administrativa 
e a moralidade no exercício 
do mandato.

O candidato a prefeito, 
Arnon Bezerra (PT), teve 
suas contas rejeitadas pelo 
TCU, na gestão a frente da 
presidente do Diretório Es-
tadual do PTB no Ceará. Se-
gundo o órgão, Arnon não 
enviou documentos compro-
vando a prestação de contas 

do partido, relacionada ao 
fundo partidário.

Valdo Figueiredo (PP), 
candidato a vice-prefeito na 
chapa do prefeito Raimun-
do Macedo (PMDB), tem a 
situação mais preocupante. 
Foi secretário da Cidade, na 
atual gestão e teve as contas 
rejeitadas com nota impro-
bidade pelo TCM. Já o depu-
tado estadual Manoel Santa-
na, candidato a vice-prefeito 

na chapa de Gilmar Bender, 
está na lista do TCU.

Manoel Santana, denun-
ciado no sábado (20), rece-
beu notificação na segunda-
-feira (22) para apresentar 
defesa. Arnon Bezerra e 
Valdo Figueiredo, denun-
ciados nessa segunda-feira, 
último prazo para os pedi-
dos, esperam notificação da 
Justiça para pronunciarem 
suas defesas.

Os três candidatos po-
dem ficar fora da disputa, 
caso, a juíza Ana Raquel 
dos Santos Linard, da 119º 
Zona Eleitoral, responsável 
pela decisão em primeira 
instância, defira o pedido do 
MPE. A expectativa é outros 
pedidos possam ter sido en-
caminhados, já que, a pro-
motoria eleitoral tinha até 
as 19 horas desse dia 22 para 
encaminhar os pedidos. 

dos qUaTRo principais candidatos a 
prefeito de Juazeiro do Norte, apenas o tucano 
Normando sóracles está sem problemas com a 
Justiça eleitoral. o prefeito Raimundo Macedo 
é quem tem mais dificuldades

UMA  LEI  ELEITORAL  PARA  INGLÊS  VER

os CaNdidaTos,  Manoel Santana (PT) , Valdo Figueiredo e Arnon Bezerra (PTB) podem ficar de fora da corrida eleitoral

O prefeito de Juazeiro 
do Norte, Raimundo 
Antônio de Macedo, 

o Raimundão (PMDB), deve 
sofrer Ação de Impugnação 
do registro de candidatura. 
Com uma campanha milioná-
ria, o prefeito conta com um 
verdadeiro exército de dois 
mil militantes remunerados e 
cerca de 100 carros de som es-
palhados pela cidade. A ação 
denuncia o abuso de poder 
econômico e o extrapolamen-
to do valor determinado pelo 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), para as campanhas a 
prefeito de Juazeiro.

A ação conta com fotos e 
filmagens de aglomerações 
padronizadas no Comitê 
Central e constantes queimas 
de fogos. Entre todas as re-
munerações disponibilizadas 
para a campanha, calcula-se 
mais de três mil, com um gas-
to que pode chegar a R$ 2,6 
milhões apenas com pessoal. 
A Justiça Eleitoral determi-
na que as remunerações não 
sejam inferiores a um salário 
mínimo, hoje, estipulado em 
R$ 880 reais.

Os outros alvos da denún-
cia são os carros de som e o 
gasto diário com queima de 
fogos. Segundo levantamen-
to junto aos proprietários dos 
carros, o custo médio com o 
serviço é de R$ 4 mil por uni-
dade, já incluso a gasolina. Se 
confirmado o valor por unida-
de, o custo total da campanha 

com os veículos deve chegar a 
R$ 400 mil. Com baterias de 
fogos, o custo levantado é de 
R$ 5 mil por dia, o que chega-
ria ao fim da campanha a um 
custo de R$ 225 mil.

O material da denúncia, 
com os devidos levantamen-
tos de valores, conclui que, em 
apenas três itens, a campanha 
deve consumir R$ 3,5 mi-
lhões, incluindo os R$ 300 mil 
gastos na Convenção Partidá-
ria do dia 5. Segundo previsão 
da Justiça Eleitoral, o custo de 
cada campanha em Juazeiro 
do Norte não pode ultrapassar 
R$ 1,2 milhão.

Em entrevista recente, a 
coordenadora da campanha 
de Raimundão, Cássia Rejane, 
disse que tem trabalhado ri-
gorosamente em consonância 
com as leis eleitorais. Segundo 
a coordenadora, não pretende 
ultrapassar o teto de 430 pes-

soas remuneradas pela cam-
panha majoritária. Cássia ad-
mite que a campanha já conta 
com pouco mais de 200 pesso-
as profissionalizadas, podendo 
chegar às 430 previstas.

Sobre os carros de som, a 
coordenadora disse ter apenas 
16 carros trabalhando, mas 
que deve contratar mais carros 
conforme for passando o tem-
po de campanha. Cássia não 
falou em valores, mas levando 
em conta os mesmos custos le-
vantados pela denúncia, o iní-
cio da campanha de Raimun-
dão já teria gasto R$ 260 mil, 
em apenas dois itens. Somada 
à Convenção, a campanha já 
teria consumido metade do 
valor estipulado pela Justiça.

Segundo Cássia, outros 
colaboradores da campa-
nha são convencidos de que 
é preciso vestir a camisa da 
campanha. Para as ações 

de convencimento sobre a 
campanha, Cássia destacou 
o encontro da diversidade, 
realizado em um hotel da ci-
dade. Segundo a coordena-
dora, o evento recebeu cerca 
de 300 convidados. A estru-
tura, segundo Cássia, contou 
com dois auditórios, serviços 
de Buffet e decoração, além 
de transporte e pessoal de 
recepção. O custo não foi di-
vulgado, mas a coordenadora 
assegura que serão vários en-
contros do gênero.

Cássia admite que a cam-
panha não está totalmente na 
rua devido as limitações im-
portas pela legislação. Caso 
a defesa de Raimundão seja 
alinhada a fala da coordena-
dora Cássia Rejane, a cam-
panha deve ser acionada pela 
prática de Caixa 2. A denún-
cia promete comprovar a rea-
lidade do abuso econômico. 

CaMpaNHa já conta com centenas de militantes espalhados pelas ruas de Juazeiro

Serena Morais

Rebate
DoNIZeTe ArrUDA

paciência de Zé tem limite
Depois de 60 dias de espera, o juiz da 2ª Vara Penal, Péricles Falcão de oliveira, negou mais 
um pedido de Habeas Corpus para o ex-presidente da Câmara de Juazeiro, Zé de Amélia 
Junior. A recusa da Justiça que mantém preso o vereador há nove meses gerou sobressal-
tos nos políticos juazeirenses. Zé de Amélia não compreende porque o atual prefeito Rai-
mundo Macedo e seu antecessor, Manoel Santana, apesar de inimigos não o ajudam a sair 
da cadeia, mesmo para uma prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. outro fato que 
incomoda Zé de Amélia é a falta de empenho dos seus colegas vereadores em auxiliá-lo. 
Poucos foram visitá-lo no presídio, onde ele diz estar sendo tratado com respeito.

delação, se sair, incendeia tudo
Ciente que o cerco contra sua liberdade une seus antigos aliados e inimigos na política 
de Juazeiro, Zé de Amélia Júnior diminuiu bastante suas resistências pessoais para 
consentir em fazer uma delação premiada com o Ministério Público estadual. essa 
proposta tem o aval de sua família e de seus advogados. Há oposição somente dele 
próprio e dos políticos que se beneficiaram dos esquemas tanto na Câmara de Vere-
adores quanto na Prefeitura. Só a ameaça de Zé de Amélia contar o que sabe deixa 
muita gente nervosa na política do Cariri.

Exagero de coordenadora visível
Mauro Macedo nunca contraria sua mulher, roberta Sampaio. o casal comanda a cam-
panha à reeleição do prefeito Raimundo Macedo. Por imaturidade ou desinformação de 
Roberta, os excessos na busca de um novo mandato para o seu sogro têm chamado a 
atenção de seus adversários, e principalmente do Ministério Público Eleitoral. Com um 
teto de r$ 1,2 milhões, roberta trabalha para convencer Juazeiro a votar novamente 
em raimundão. Nem se lembra que as normas eleitorais mudaram de 2012 para 2016, 
e que esse ano, há um limite para gastos.

Contas numerosas não vão bater
Maurinho não discute decisão da coordenadora geral roberta Sampaio. A continuar 
agindo desse modo, a dupla Roberta e Maurinho, os manda-chuvas, vão ter dificulda-
des para fechar os números financeiros da campanha. Fica complicado prestar contas 
de 100 carros de som alugados - cada um a r$ 4 mil por mês, mais de mil militantes  
recebendo salário mínimo, que passam o dia na rua, fora  investimentos em milhares 
de camisas azuis que estão sendo dadas para a militância, fogos de artifícios - gente 
do comitê confidencia  R$ 5 mil todo dia, - que são soltos nos eventos públicos, além de 
centenas de adesivos distribuídos a rodo nos sinais. Se não bastasse essas extravagân-
cias, ainda há encontros em hotéis, com centenas de convidados com alimentação, e 
promessas de empregos. roberta e Maurinho atropelam as novas regras eleitorais sem 
se importar com o Ministério Público. Querem conseguir a reeleição de raimundão.
 

arapongagem israelense em Juazeiro
Não há provas nem sequer indícios de que Mauro Macedo opere um guardião - equipa-
mento sofisticado importado de Israel que permite grampear vários celulares ao mesmo 
tempo - e que estaria sendo usado por ele para ouvir as conversas dos adversários de seu 
pai. essa informação é falsa. Apesar de todos os desmentidos, vindo de policiais e mesmo 
de gente do Ministério Público, os candidatos a prefeito de oposição em Juazeiro estão 
neuróticos. Deixaram de falar ao celular, e passaram a se reunir para decidir tudo em suas 
campanhas. Alegam que Maurinho é muito inteligente e que não teria limites que facili-
tem à reeleição de Raimundão. Isso é guerra de nervos às vésperas do início da propagan-
da eleitoral gratuita no rádio e na televisão que começa no dia 26, sexta.

Normando é único todo limpinho
Dos quatro principais candidatos a prefeito de Juazeiro do Norte, apenas o tucano Nor-
mando Sóracles está sem problemas com a Justiça Eleitoral. O prefeito Raimundo Mace-
do é quem tem mais dificuldades. Na segunda, Arnon Bezerra foi ao rádio e declarou guer-
ra a raimundão após descobrir que o partido do vice dele, havia solicitado a impugnação 
de sua candidatura por ele constar da lista dos fichas suja do TCU. Arnon ficou irado com 
a atitude. Considerou traição e deu o troco. Pediu a impugnação do vice de raimundão, 
Valdo Figueiredo, por ser ficha suja do TCM. Já Gilmar Bender se envolveu no conflito,  im-
pugnando novamente Valdo Figueiredo para atingir ele e a chapa de raimundão. A con-
fusão cresceu quando se descobriu que o vice de Bender, deputado Manoel Santana, pelo 
mesmo motivo de Arnon, ficha suja no TCU , está com pedido de impugnação colocando 
em risco sua candidatura. A campanha em Juazeiro começa judicializada. e tensa.

Raimundão foi salvo pelo supremo
Não é mais novidade: Raimundão está na lista dos fichas sujas do TCM.  Contudo, a deci-
são dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), adotada na quarta-feira passada, 
um dia depois da publicação do Jornal do Cariri, permitirá a princípio, a candidatura de 
Raimundo Macedo à reeleição. O STF criou uma nova jurisprudência: compete exclusiva-
mente às Câmaras Municipais julgarem os prefeitos. Com essa medida, 90% dos prefeitos 
fichas sujas estão liberados para concorrerem às eleições de dois de outubro. Caso de Rai-
mundão. ele teve suas contas rejeitadas pelo TCM, porém foram aprovadas pelos vere-
adores. Apesar do Supremo ter liberado todos os fichas sujas avalizados pelas câmaras 
municipais, caso específico de Raimundão, sua situação gera desconforto junto à popu-
lação. em 2012, raimundão conseguiu uma liminar no STF. Foi essa medida judicial que o 
permitiu disputar às eleições. Acontece que o ministro Celso de Mello derrubou em 2014, 
essa liminar. Para o STF, Raimundão é ficha suja.

afinal, o governador Camilo Santana não sabe quem apoiar em Juazeiro. No 
domingo, tirou fotos ao lado de Arnon e giovanni Sampaio.

Momentos depois, posou com gilmar Bender e Manoel Santana.

Esse comportamento de Camilo decorre das pressões que ele sofre do deputado 
José guimarães e do PT.

a propósito, o PT juazeirense rachou. Metade apóia Bender e Santana e a turma 
de Bernardo Neto e romão França vota em Arnon e giovanni. 

e até tem petistas que vão negar, mas na cabine sem que ninguém veja, vão 
assinalar o 45, de Normando.

O ex-presidente Lula confirma agenda para receber o título de Doutor Honoris 
Causa na UrCA na primeira semana de setembro.

aproveita a vinda, e irá a Barbalha pedir votos para a candidatura do 
petista Fernando Santana. Não deve ir nem ao Crato nem a Juazeiro onde o 
PT está aliado ao PDT.

Ciro Gomes está vindo ao Cariri para atacar as candidaturas de Gilmar Bender e 
Raimundão. Normando que se cuide. É outro que ouvirá. Ciro irá defender o nome 
de Arnon Bezerra.

desculpe a ignorância, Juazeiro do Norte quer mais uma vez o casal Mauro 
Macedo e roberta Sampaio cuidando de sua gente?

pRoCURa-se UM ViCe desespeRadaMeNTe
Valdo Figueiredo não será vice na chapa de Raimundão até o dia dois de outu-
bro, quando o eleitor escolherá o novo prefeito. O ex-secretário de Habitação 
e da Casa Civil foi condenado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). 
Tornou-se assim inelegível, pois a nova súmula do Supremo Tribunal Federal 

(STF) não o beneficia. Como desculpa, Valdo poderia justificar que recorreria da 
sua condenação no TCM. Isso já ocorreu. Antes mesmo dele ser anunciado can-
didato a vice. Os conselheiros do TCM rejeitaram seu recurso. Não há mais como 

apresentar um novo recurso. Agora, é aguardar sua impugnação já solicitada 
pelo candidato do PSDB, Normando Sóracles, e sua substituição.

disse Me disse
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Leia rápido
o Ministério dos Transportes, 
Portos e Aviação Civil, Maurício 
Quintella, cancelou sua vinda ao 
município de Juazeiro do Norte. De 
acordo com sua assessoria, uma 
nova data deve ser agendada. ele 
viria para assinar a autorização da 
licitação para as obras de ampliação 
da pista do Aeroporto orlando 
Bezerra, de Juazeiro do Norte. o 
evento previa, ainda, as presenças 
do prefeito raimundo Macedo 
(PMDB) e do senador Eunício Oliveira 
(PMDB), entre outros.

o Governo do estado do Ceará 
publicou aviso de licitação para a 
construção do camelódromo do 
Crato, previsto para ocorrer no dia 
16 de setembro, na Procuradoria 
Geral. A obra será executada pela 
Secretaria das Cidades, com previsão 
de conclusão após seis meses.  o 
valor inicial da licitação é de mais de 
r$ 2 milhões. 

Os candidatos a prefeito e vice 
deram o pontapé inicial em suas 
campanhas para a disputa eleitoral. 
No Crato, Samuel Araripe e Tales 
Macedo divulgaram agenda com 
visitas às comunidades carentes, 
reuniões com garis, mototaxistas 
e permissionários dos mercados 
públicos.

 
em Barbalha, o vereador André 
Feitosa (PSDB) fez pronunciamento, 
na Câmara Municipal, cobrando da 
CiteLuz, responsável pela iluminação 
urbana, a reposição de lâmpadas em 
ruas do Município. De acordo com 
ele, a população se sente insegura ao 
transitar pelas vias escuras. 

a coligação “o Povo Pode Mais”, do 
prefeito raimundo Macedo, pediu, 
no último dia 19, a impugnação da 
candidatura do ex-prefeito Santana 
Neto (PT), que disputa a Prefeitura 
de Juazeiro do Norte como vice de 
gilmar Bender (PDT). A petição 
considera o nome do petista na lista 
de irregularidades do Tribunal de 
Contas da União (TCU). A defesa 
afirmou que entrará com recurso.

Política o eX-pReFeiTo de porteiras, Fábio pinheiro(pdT), 
reúne apoios para neutralizar governador

Calote em professores 
chega a R$ 2,5 milhões 

raimundÃo x contratados

Os servidores tempo-
rários da Secreta-
ria de Educação de 

Juazeiro do Norte viveram 
uma situação, no mínimo, 
constrangedora quando 
receberam seus contrache-
ques do último mês de ju-
lho. O prefeito Raimundo 
Macedo (PMDB) autorizou 
o desconto de 30 dias de 
faltas dos cerca de 2.500 
professores temporários. 
Os servidores receberam os 
contracheques sem nada a 
receber.

O caso está sendo denun-
ciado pelo vereador Cláudio 
Luz (PT), que vai levar a 
situação vexatória ao Ple-
nário da Câmara Municipal 
e, em seguida, protocolar a 
denúncia no Ministério Pú-
blico do Estado (MPCE). Ao 
Jornal do Cariri (JC), Cláu-
dio Luz fala em calote de R$ 
2,5 milhões, desviados de 
verba federal, destinada ex-
clusivamente ao pagamento 
dos professores.

O “Fundeb 60” – 60% 
dos recursos destinados a 
estados e municípios pelo 
Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Edu-
cação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) – que 
destina a verba, efetua o 
pagamento dos professores 
desde a Creche até o En-
sino Médio. Segundo in-
formações, os salários dos 
professores temporários de 

Juazeiro variam de R$ 750 
a R$ 2 mil.

Segundo o vereador 
Cláudio Luz, cada servi-
dor temporário assinou um 
contrato de 12 meses e tem 
direito a férias, como man-
da a legislação trabalhista, 
referendada pela Consoli-
dação das Leis do Trabalho 
(CLT), mas em Juazeiro 
a realidade é outra. “Se os 
professores não foram ao 
trabalho é porque as escolas 
estão de férias de meio de 
ano, não porque faltaram 
às atividades,” argumenta 
Cláudio Luz.

O vereador chama a 
atenção, ainda, para o fato 
do contrato estar vigente 
e, em julho, nenhum ser-
vidor temporário ter sido 
demitido. Para Cláudio a 
ausência de demissões e o 

período de férias escolares 
demonstram a falsidade da 
informação prestada pela 
gestão do prefeito Raimun-
do Macedo.

Na denúncia enviada ao 
Ministério Público, o vere-
ador vai pedir a devolução 
dos recursos para pagamen-
to dos salários dos professo-
res. Na Câmara a denúncia 
terá uma conotação políti-
ca e Cláudio vai perguntar 
ao prefeito onde foi parar 
o dinheiro, já que, só pode 
ser destinado ao pagamento 
dos professores.

Ao JC, Cláudio chegou a 
afirmar que não duvidaria 
se o dinheiro fosse encon-
trado na campanha à reelei-
ção do prefeito Raimundo 
Macedo. A desconfiança ga-
nhará pedido de investiga-
ção na denúncia ao MP. RaiMUNdo Macedo (PMDB)

peLo CoNTRa-CHeqUe, os professores temporários aparecem com 30 faltas e proventos zerados 

Serena Morais

cÂmara de VárZea alegre

Lei deve exigir ‘Ficha 
Limpa’ de servidores

A Câmara de Vereadores 
de Várzea Alegre retomou as 
discussões sobre a exigência 
da Lei de Ficha Limpa Muni-
cipal para o ingresso no servi-
ço público, seja em emprego, 
cargo efetivo ou cargo comis-
sionado. Nesta quarta - feira 
(24), a Comissão de Justiça e 
Redação deve apresentar seu 
parecer sobre a proposta de 
autoria da vereadora Maria 
Lucimar da Silva (PC do B), 
“professora Dedê”, e do vere-
ador Antônio Sebastião (PT).  

Se aprovada a medida, 
ficam impedidos de assu-
mir cargos públicos aqueles 
que estão em situação de 
inelegibilidade em razão de 
condenação ou punição de 
qualquer natureza, na forma 
da Lei da Ficha Limpa, como 
crimes contra a administra-
ção pública, crimes eleitorais 
e crimes hediondos. O pra-
zo dessa inelegibilidade é de 
oito anos tanto para o poder 
Executivo quanto Legislativo 
de Várzea Alegre. 

De acordo com a verea-
dora, a pauta é uma respos-
ta aos anseios da população, 
que reivindica a moralização 
dos serviços públicos. “Sabe-
mos que o Brasil vive um mo-
mento de preocupação com 
a ‘ficha-suja’ das pessoas que 
assumem cargos e poderes 
com problemas na Justiça. O 
poder público precisa ser res-
guardado e os servidores pú-
blicos não podem ter cometi-
do qualquer tipo de crime.”

Antônio Sebastião também 
defende a proposta. Ele relata 

há vários servidores, na gestão 
passada, com “fichas-sujas”. 
“Pessoas que não têm compro-
misso com o Município e que o 
utilizam em benefício próprio. 
Acredito que essa lei é neces-
sária e qualquer vereador que 
se opuser estará mostrando 
que não quer a moralidade da 
máquina pública”. O verea-
dor acredita que o projeto seja 
aprovado por unanimidade, 
mesmo que a contragosto de 
alguns pares da oposição.

O vice-presidente da Câ-
mara Municipal e também 
presidente da Comissão, Luiz 
Luciano, pediu vista do proje-
to na sessão passada. Ele as-
severou que analisará se já há 
lei federal regulamentando a 
esfera municipal, assim como 
se é de competência deste 
Legislativo a instituição a na-
tureza desta lei. “Se não tiver 
vício, ela será julgada entre os 
pares. Mas acredito que isso 
seja pura demagogia dos au-
tores da lei, porque eles mes-
mos são ‘fichas-sujas’. E os 
que não o são, é porque ainda 

não foram descobertos”.
Luiz Luciano acrescenta, 

ainda, que deve votar a favor 
já que o projeto não traz preju-
ízos; ao contrário, traz benefí-
cios para a administração. Mas 
explica que a matéria passará 
pelo crivo da Comissão e deve 
ser dado parecer na sessão des-
ta quarta-feira. Embora não 
tenha participado da sessão na 
qual foi apresentado o projeto, 
o vereador Gregório de Lima 
afirmou que é favorável pela 
transparência da gestão públi-
ca e, por isso, votará a favor.

Matéria semelhante foi de-
batida em Barbalha, em 2013. 
Na época, o gestor municipal, 
Zé Leite (PT), utilizou-se da 
mesma argumentação para 
justificar seu veto. O autor da 
proposta, Rildo Teles (PSL), 
rebateu a atitude.   “Embora a 
lei seja válida apenas para as 
novas nomeações, muitas pes-
soas ficaram temerosas com a 
aprovação do projeto. Houve 
uma pressão e ele vetou. De-
cisão reacionária já que nacio-
nalmente existe a lei.”  

Chapada
MADSoN VAgNer

Municípios limpos no TCM
Se existe um sonho idealizado pelos atuais gestores públicos municipais, com 
certeza, é estar fora da lista do TCM. Isso é claro, para aqueles com contas jul-
gadas antes da decisão do STF, que responsabiliza as Câmaras de Vereadores 
pelo julgamento final dos prefeitos. No Cariri apenas dois municípios podem co-
memorar o feito de estar totalmente limpo com o TCM. Entre os 32 municípios 
caririenses, apenas Nova olinda e Santana do Cariri não tiveram nenhum nome, 
incluindo secretários e prefeitos, relacionados na lista negra. Apesar de estarem 
livres do TCM, pelo menos neste momento, os dois municípios passam por sé-
rias conturbações políticas. A prefeita de Santana do Cariri, Danieli Machado, faz 
uma gestão cercada de polêmicas e o prefeito de Nova olinda acabou cometen-
do suicídio, aparentemente, por motivação política. Ronaldo Sampaio estava a 
ponto de ser cassado pela Câmara.

aumento fora de hora
A Câmara Vereadores de Abaiara parece disposta a pagar o preço do desgaste 
em plena campanha eleitoral. No dia 19, sexta-feira, a mesa diretora da Casa 
encaminhou para votação o projeto de lei que propõe aumento dos salários de 
vereadores, prefeito e vice-prefeito, em até 50%. O projeto foi aprovado por sete 
votos a dois, mas só entra em vigor em 2017. Não precisava de tanta urgência; 
poderia esperar, pelo menos, até o fim da campanha eleitoral. Nem um princípio 
de confusão no plenário da Câmara, com protestos de vereadores e da popula-
ção, foi capaz de barrar a inabilidade política da mesa diretora. Com a aprovação 
do projeto os vereadores passam a ganhar R$ 6 mil, vice-prefeito R$ 6,5 mil e o 
prefeito r$ 11 mil. Nas ruas de Abaiara a população promete cobrar nas urnas a 
atitude impensada.

Marquinélio desafia a Justiça
O ex-prefeito de Barro, Marquinélio Tavares (DEM), resolveu desafiar a Justiça 
Eleitoral. Cassado pela Câmara de Vereadores em 2012, portanto Ficha Suja, 
Marquinélio articulou uma nova sessão na Câmara para anular a decisão an-
terior e, teoricamente, legalizar seu nome para a disputa deste ano. Não deu 
certo na primeira, mas uma semana depois o ex-prefeito conseguiu aprovar um 
requerimento pedindo a anulação da sessão que o cassou. Apesar das vaias, 
os vereadores da base do governo Municipal, hoje, maioria na Casa Legislati-
va, acabaram referendando o documento. A expectativa da população é que a 
Justiça não reconheça a tramóia. A denúncia foi feita e, agora, Marquinélio virou 
alvo do Ministério Público eleitoral (MPe) que deve pedir o indeferimento do 
registro da sua candidatura.

Liberalino na corda bamba
O principal líder da oposição e pré-candidato a prefeito de Farias Brito, Liberali-
no Neto (PeN), corre o risco de ter sua candidatura indeferida pela Justiça elei-
toral. O pré-candidato está na lista do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), 
por má aplicação de recursos federais. Liberalino foi gestor do Fundo Municipal 
de Saúde do município e teve suas contas rejeitadas pelo órgão. O ex-gestor 
tentou reverter a condenação em 2014, através de recurso de reconsideração, 
mas foi derrotado no Pleno do TCM. Segundo análise técnica do órgão, em 2011, 
Liberalino foi omisso no processo licitatório. Na primeira condenação foi oficiado 
a pagar multa de r$ 10 mil, o que, foi reformado pelo Pleno do Tribunal, com 
redução do valor. Apesar de transitado em julgado, a chance de Liberalino é que 
não há nota de improbidade.

Força tarefa em porteiras
O ex-prefeito de Porteiras, Fábio Pinheiro, candidato do PTB, conta com 
uma verdadeira força tarefa para chegar novamente a Prefeitura. Fábio já 
dirigiu o município por quatro mandatos e, neste ano, conta com o apoio 
decisivo do deputado federal Arnon Bezerra, líder do PTB no Ceará, e do 
prefeito de Brejo Santo, guilherme Landim, do PDT, além do atual prefei-
to Manoel Novais, do PDT. A articulação dos três líderes deve neutralizar 
a força do governador Camilo Santana e do presidente da Assembleia, 
deputado Zezinho Albuquerque, na eleição do município. A oposição é li-
derada pelo médico gilmar Alves, do PP de Zezinho, com apoio do PT de 
Camilo. Gilmar é ex-aliado de Fábio e vai para sua primeira disputa. Neste 
momento, perde terreno na articulação de bastidores.

 enquanto isso..
 ... a lista negra do TCM que consagrou Nova olinda e Santana do Cariri 
como gestões limpas, teve Abaiara como o município com menos relaciona-
dos. o único nome que aparece na lista é do atual prefeito Francisco Sam-
paio. Juazeiro do Norte tem o maior número de nomes inclusos na lista; são 
38 gestores com as fichas sujas.

... o líder da oposição em altaneira, vereador Francisco Adeilton, está 
com dificuldades para manter sua candidatura à reeleição. A coligação 
apoiada pelo prefeito Delvamberto Soares, pediu a impugnação do registro 
alegando contas rejeitadas quando gestor. Adeilton alega prescrição, o que, 
o tirou da lista do TCM.

... em Farias Brito, o candidato a prefeito pelo PC do B, o advogado José Maria 
Gomes, fez sua pré-campanha pedalando. Sempre no período da manhã Zé 
Maria escolhia uma comunidade para fazer as visitas. entre bairros da cidade e 
sítios da zona rural, o candidato acredita ter passado por 70% do município.

... Zé Maria é ex-prefeito e disputa o pleito deste ano com o apoio do 
atual prefeito Vandevelder Freitas, também do PC do B. Segundo Zé Maria, 
durante a campanha vai continuar com a agenda destinada as pedaladas. 
A pré-campanha foi documentada com postagens nas redes sociais. A 
atitude motivou elogios de eleitores.

a pReFeiTa CoNTRa o Bode
Bem articulada nos bastidores da política e da Justiça, a atual prefeita 

de Jati pode passar uma tremenda vergonha nas eleições deste ano. 
Sem adversário, a prefeita Maria de Jesus Diniz, a Neta (PR), corre risco 

de perder o pleito para um bode. A situação vexatória iniciou com a 
impossibilidade da oposição, liderada pelo médico Jarbas Medeiros, 
em registrar candidatura a Prefeitura. Jarbas presta serviço ao “Pro-

grama Mais Médicos” do governo Federal e acabou não se desincom-
patibilizando do cargo. Sem nome para a disputa a oposição lançou a 
figura do “Bode 90” que, segundo informações, lidera a preferência do 
eleitorado. A oposição quer impedir a vitória da prefeita e, caso ela não 

consiga maioria simples dos votos válidos, correrá o risco da Justiça 
eleitoral organizar outra eleição.

Damião Ferreira

o pRoJeTo deu entrada na última sessão,  dia 17, e foi encaminhado às comissões
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o eX-pReFeiTo de porteiras, Fábio pinheiro(pdT), 
reúne apoios para neutralizar governador

Calote em professores 
chega a R$ 2,5 milhões 

período de férias escolares 
demonstram a falsidade da 
informação prestada pela 
gestão do prefeito Raimun-
do Macedo.

Na denúncia enviada ao 
Ministério Público, o vere-
ador vai pedir a devolução 
dos recursos para pagamen-
to dos salários dos professo-
res. Na Câmara a denúncia 
terá uma conotação políti-
ca e Cláudio vai perguntar 
ao prefeito onde foi parar 
o dinheiro, já que, só pode 
ser destinado ao pagamento 
dos professores.

Ao JC, Cláudio chegou a 
afirmar que não duvidaria 
se o dinheiro fosse encon-
trado na campanha à reelei-
ção do prefeito Raimundo 
Macedo. A desconfiança ga-
nhará pedido de investiga-
ção na denúncia ao MP. 

peLo CoNTRa-CHeqUe, os professores temporários aparecem com 30 faltas e proventos zerados 

CoRpo de Bombeiros e iCMBio 
pedem apoio da população 
na prevenção e combate ao 
aumento de queimadasMetropolitana

Gestão pública e sustentabilidade em debate
Samylla Alves

Advogados, administra-
dores, gestores públicos e 
acadêmicos participaram do 
primeiro seminário Gestão 
Pública e Desenvolvimento 
Sustentável, promovido pelo 
Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios do Estado do Ceará 
(TCM). O encontro aconte-
ceu no auditório do Centro de 
Tecnologia da Universidade 
Regional do Cariri, em Jua-
zeiro do Norte e contou com a 
participação de procuradores, 
promotores de justiça, secre-
tários e gestores municipais.

Domingos Filho, conse-
lheiro do TCM e presidente do 
Instituto Escola Superior de 
Contas e Gestão Pública Wal-
demar Alcântara esteve na 

abertura do evento trazendo 
uma reflexão sobre a Demo-
cracia e o Estado Brasileiro. 
“O nosso objetivo foi mostrar 

que um Estado democrático é 
aquele em que o poder emana 
do povo e garante princípios 
fundamentais como sobera-

nia, cidadania e dignidade a 
pessoa humana. Buscamos 
iniciar o seminário falando 
sobre este tema para chamar 

a atenção do público sobre 
a democracia praticada nos 
dias atuais”, explica o conse-
lheiro do TCM.

A procuradora Geral do 
Ministério Público de Con-
tas junto ao TCM, Leilyanne 
Brandão Feitosa também es-
teve presente no seminário e 
mediou vários debates sobre 
ética na democracia. “Tive-
mos debates proveitosos so-
bre medidas de combate à 
corrupção, ética na adminis-
tração pública, corrupção e 
controle preventivo, ou seja, 
buscamos apresentar temas 
que tem ganhado destaque no 
cenário político e midiático 
atual. Foi uma excelente troca 
de experiência entre profissio-
nais de diversas áreas e acadê-
micos”, salienta Brandão.

Além de discutir sobre 
gestão pública, o evento apre-
sentou estratégias sustentá-
veis para o desenvolvimento 
da Região. “O Cariri é riquís-
simo e aqui é possível encon-
trar oportunidades e poten-
cialidades para desenvolver a 
Região de forma sustentável. 
Hoje existem políticas públi-
cas que estimulam o peque-
no e médio empreendedor a 
montar o próprio negócio. O 
homem do campo pode bus-
car no agronegócio a oportu-
nidade para se desenvolver e 
permanecer na Zona Rural. 
Durante o seminário busca-
mos abrir os olhos dos cari-
rienses quanto às potencia-
lidades desta Região”, conta 
o diretor do TCM no Ceará 
Juraci Muniz. 

meio ambiente

tcm

Samylla Alves

A combinação entre baixa 
umidade do ar, tempo seco e 
muito vento tem aumentado 
a incidência de queimadas na 
Região do Cariri. O Corpo de 
Bombeiros e o Instituto Chico 
Mendes de Conservação da 
Biodiversidade (ICMBio) es-
tão em alerta e pedem o apoio 
da população para evitar pre-
juízos a fauna e flora local. 
De agosto a janeiro muitos 
agricultores têm o costume 
de atear fogo na intenção de 
preparar o solo para o plantio, 
uma prática antiga que traz 
prejuízos irreparáveis ao meio 
ambiente.

Só na primeira semana de 
agosto, o Corpo de Bombeiros 
e o ICMBio registram várias 
ocorrências em Crato, Juazei-

ro do Norte e Barbalha. “É in-
crível, mas é só começar o mês 
de agosto para aumentar a 
incidência de queimadas e in-
cêndios no Cariri, na maioria 
das vezes por conta da ação do 
homem. Enquanto na Zona 
Urbana as pessoas ateiam 
fogo nos terrenos baldios para 

se livrarem do lixo, na Zona 
Rural os agricultores quei-
mam a vegetação para prepa-
rar o solo para o plantio. Com 
a elevação da temperatura e 
os ventos fortes a propagação 
das chamas acaba sendo mais 
rápida, aumentando a ocor-
rência de queimadas”, afirma 

o Major Noberto Santos do 
Corpo de Bombeiros.

Este ano, o ICMBio está 
em alerta por conta da redu-
ção do número de brigadistas 
que atuam na Floresta Nacio-
nal do Araripe. “Ano passado 
estávamos com o clima mais 
ameno e conseguimos comba-

ter 19 incêndios na Flona Ara-
ripe, graças ao trabalho de 21 
brigadistas que cobriam uma 
área de 39 mil hectares. Este 
ano, estamos com a tempera-
tura mais elevada e o núme-
ro de brigadistas foi reduzido 
para 12, por conta de cortes de 
gastos no orçamento. Estamos 
pedindo o apoio da popula-
ção para nos auxiliar evitando 
queimadas sem autorização e 
consequentemente prejuízos 
para a fauna e flora local”, ex-
plica Vicente Alves Moreira, 
coordenador da área de pre-
venção e combate a incêndios 
florestais do ICMBio.

Conforme a Lei de Crimes 
Ambientais (9.605/1998), 
provocar incêndios em mata 
ou floresta gera reclusão de 
dois a quatro anos e multa, 
com autuações que podem va-

riar entre R$ 1 mil (pastagem 
e agricultura) a R$ 75 mil por 
hectares (em Área de Preser-
vação Permanente – APP). 
Nas áreas urbanas o uso do 
fogo para limpar quintais e 
terrenos baldios também é 
crime e pode gerar multa e 
reclusão. As denúncias podem 
ser feitas por telefone, no 193 
do Corpo de Bombeiros, ou 
nas secretarias de meio am-
biente dos municípios.

Somente na última sema-
na foram registrados dois in-
cêndios de proporções eleva-
das, na região da Chapada do 
Araripe.

Mais informações:
Corpo de Bombeiros de 

Juazeiro / (88) 3102-1143 / 
Corpo de Bombeiros Crato / 
(88) 3102-1253 

Tempo seco aumenta as incidências de queimadas

CoMBaTe  à corrupção, ética na administração pública e corrupção foram alguns dos temas debatidos

qUeiMadas irregulares podem ser denunciadas de forma anônima

Serena Morais

Serena Morais

Wilson rodrigues

Com a expansão do 
parque industrial e o 
surgimento de poten-

ciais unidades consumidoras 
de energia como, construção 
de suntuosos prédios resi-
denciais, clínicas e hospitais, 
no triângulo Crajubar, a ten-
dência é o caririense sofrer 
com a escassez  de energia 
nas próximas três décadas. 

Em Crato alguns super-
mercados, hospitais e empre-
sas de grande porte já têm 
seus próprios geradores como 
precaução. O engenheiro Rai-
mundo de Oliveira Mendes 
conta que a preocupação faz 
sentido, embora a partir da 
década de 90 o setor elétrico 
venha buscando eficiência e 
autonomia econômica, ado-
tando reformas estruturais 
em sua forma de operação. O 
Cariri, disse ele, precisa ur-
gentemente não só aumentar 
sua capacidade energética, 
mas também suas indústrias 
adotarem máquinas e moto-
res economicamente viáveis 

do ponto de vista de consu-
mo. Conforme o engenheiro, 
os motores hoje utilizados no 
setor industrial, em sua maio-
ria, são de tecnologia antiga e 
absorvem mais de 50 % da 
energia consumida, concluiu 
o especialista.

Desde 2012 que o Ceará 
pretende implantar o Par-
que Eólico do Cariri, gerando 
energia elétrica aproveitando 
a força dos ventos, que seria 
montado em cima da Flores-
ta Nacional do Araripe e na 
época o projeto encontrou 
resistência por parte dos ór-
gãos ambientais e falou-se 
em transferi-lo para outras 
áreas de ventos constantes e 
em quantidade suficiente que 
possa garantir o fornecimen-
to do produto sem riscos de 
colapso. 

Passados quase cinco 
anos, o projeto saiu da pau-
ta das discussões na região, 
quando se sabe que em todo 
o estado existem 24 Parques 
Eólicos em construção que 
irão se juntar aos 49 já em 
funcionamento, totalizando 

73 unidades que vão propor-
cionar um acréscimo expres-
sivo em todo o sistema ener-

gético do Ceará. 
Para o empresário Ado-

nias Silveira, do ramo me-

talúrgico, o Cariri parece ter 
sido esquecido no tocante à 
implantação de seu Parque. 

Ele chama a atenção da ban-
cada de deputados que repre-
senta a região para rediscutir 
o projeto enquanto é tempo. 
Conforme Adonias, essas dis-
cussões devem envolver as 
universidades, imprensa, po-
der público e a sociedade ci-
vil. “Esse projeto jamais deve-
rá ser abortado como tantos 
outros destinados ao Cariri”, 
conclui.

O sistema eólico é im-
plantado necessariamente 
em regiões litorâneas onde os 
ventos são favoráveis e o Ca-
riri foi privilegiado pela na-
tureza com essa capacidade 
de gerar energia suficiente de 
acordo com os estudos feitos 
pela empresa alemã SOWI-
TEC do Brasil Energias Al-
ternativas Ltda. 

A energia eólica é consi-
derada a mais pura de todo 
o sistema gerador. Ela não 
polui o ar, o único ponto fra-
co das turbinas é a poluição 
sonora e visual, sendo menos 
impactantes, por ser uma for-
ma indireta de obtenção de 
energia do sol. 

energia renoVáVel

iNsTaLação do Parque Eólico do Cariri volta a ser discutida

Divulgação

Empresários querem discutir 
projeto sobre energia eólica 
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Metropolitana SEGMENTOS têxteis, de confecções e calçados são alguns
 dos que contribuíram para melhorar a indústria no Cariri

Relógio do Santuário dos Franciscanos sem conserto
Chagas Lima

O conjunto de sinos que 
compõe o relógio da torre do 
Santuário de São Francisco 
em Juazeiro do Norte, que 
foi fabricado artesanalmen-
te na terra do padre Cícero, 
chamava a atenção da popu-
lação, em virtude de seus be-
los toques. 

Entretanto, há quase 10 
anos está sem funcionar, 
porque não tem quem o 
conserte, conforme explica 
o pároco administrador do 
Santuário, Frei Raimundo 
Barbosa. “Quando cheguei à 
Juazeiro,  ele ainda funcio-
nava, mas começou a apre-
sentar problemas técnicos 
até que parou de uma vez. 
Procurei na cidade mesmo 
alguém que pudesse con-
sertá-lo. Mas infelizmente, 
até hoje não encontrei nin-
guém, que o fizesse.”, relata 

Frei Barbosa, acrescentando 
que  chegou a contratar um 
técnico para fazer o serviço, 
pagando em torno de R$ 15 
mil, mas que o resultado não 
foi o esperado. “O relógio até 
voltou a funcionar, mas dias 
depois parou novamente, 
permanecendo assim até os 
dias de hoje”, informa.

De acordo com o religio-
so, a beleza  do relógio é que 
ele foi fabricado de uma for-
ma onde os martelos ficavam 
anexadas aos sinos. “Quando 
o relógio marcava a hora, o 
martelo batia no sino indican-
do a hora, tocando o  hino de 
São Francisco, naturalmente, 
sem qualquer tipo de grava-
ção e nos quartos de hora, o 
refrão. Dispunha  ainda de 
um  dispositivo com tecla-
do que podia ser tocado por  
qualquer pessoa”, explica.

Isso embelezava o San-
tuário, se tornando mais um 

atrativo daquele espaço re-
ligioso. “Por isso que o povo 
tem  assim como eu uma 
saudade imensa dos toques 
do relógio, mas,   lamentavel-
mente, ainda não apareceu  
ninguém para consertá-lo em 
definitivo”, destaca o Frei.

O comerciante Francisco 
Sales, devoto de São Fran-
cisco,  diz ser uma pena que 
um relógio tão bonito e  com 
tantos dispositivos, perma-
neça tanto tempo  parado. 
“Acho que deveria haver um 
movimento dos diversos seg-
mentos da sociedade juazei-
rense, para tentar arranjar 
uma solução para o problema 
daquele relógio”, sugere.

A romeira Maria das Ne-
ves recorda da época que 
visitava Juazeiro e ouvia os 
toques dos sinos do relógio. 
“Era uma coisa muito bonita 
e que hoje em dia a gente sen-
te falta”, lamenta. 

poliomielite

preserVaÇÃo

Joaquim Júnior

Pais de crianças com ida-
de entre um e quatro anos 
de vida devem ficar atentos 
para o esquema vacinal con-
tra a poliomielite. A gotinha, 
como é popularmente conhe-
cida, está ausente dos pos-
tos de vacinação em todo o 
país desde o mês de abril. O 
motivo é a mudança em sua 
fórmula, recomendada pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS). A disponibili-
dade volta ao normal a partir 
do mês de setembro, quando 
ocorre a campanha nacional.

Desde o início do ano, a 
imunização é feita através 
de três doses injetáveis, que 

ocorrem aos dois, quatro e 
seis meses de vida, e de mais 
duas doses de reforço com 
a versão oral. Agora, a goti-
nha é fornecida para crianças 
maiores de um ano, que de-
vem recebê-la aos 15 meses e 
quatro anos de idade.

A mudança que gerou na 
retirada de circulação das go-
tinhas se deve à mudança na 
fórmula da vacina. Antes, ela 
era trivalente e tinha o vírus 
1, 2 e 3. Desde o ano 2000 
o vírus 2 está erradicado no 
mundo e, por isso, a OMS de-
cidiu que ela seria bivalente.

Segundo Márcia Rejane, 
diretora de imunização em 
Juazeiro do Norte, as vaci-
nas estarão disponíveis em 

todas as unidades de saúde a 
partir da segunda quinzena 
de setembro. Até lá, ocorrem 
os preparativos para a cam-
panha, que acontece parale-
lamente a ações de incentivo 
à vacinação contra o HPV 
para meninas de nove a 13 
anos e de multivacinação, 
para atualização do cartão 
infantil. “É importante que 
os pais não deixem de vaci-
nar os seus filhos”, enfatiza 
Márcia. Ela explica, ainda, 
que, apesar de a paralisia 
infantil já ter sido erradica-
da no Brasil, a imunização 
é necessária para garantir a 
proteção das crianças, por 
conta de o vírus ainda existir 
em alguns países. 

Saúde começa os preparativos para a nova campanha

CoMeRCiaNTes e visitantes lamentam o não funcionamento do equipamento

CRiaNças maiores de um ano devem tomar duas doses de reforço da vacina

Serena Morais

Serena Morais

Setor industrial sinaliza 
recuperação na economia

nÚmeros faVoráVeis

Joaquim Júnior

O andamento da in-
dústria nos últi-
mos meses aponta 

crescimento econômico no 
setor e sinaliza os primei-
ros passos de saída da cri-
se vivenciada no decorrer 
dos últimos anos. Apesar 
de o primeiro semestre ter 
registrado redução de três 
mil postos de emprego so-
mente no Cariri, o setor, a 
nível estadual, já apresen-

ta variações positivas nos 
cenários de curto prazo. O 
Ceará é um dos estados a 
contribuírem, a nível na-
cional, para o crescimento 
da economia na indústria 
no último bimestre.

De acordo com o econo-
mista da Federação das In-
dústrias do Estado do Ceará 
(Fiec), Guilherme Muchale, 
a indústria cearense obte-
ve crescimento em quatro 
dos seis primeiros meses 
do ano. O fato, como expli-

cou, não é suficiente para 
apresentar crescimento de 
longo prazo, mas, de for-
ma geral, é um indicativo 
de que o segundo semestre 
será melhor para o setor. “A 
tendência é de estabilidade 
em termos de mercado de 
trabalho, o que já é muito 
bom, tendo em vista o nú-
mero de demissões que a 
gente apresentou”, afirma.

Como mostrou Gui-
lherme, o Cariri possui boa 
representatividade na in-

dústria cearense, contando 
com 7,2% dos empregos 
gerados no setor e com 8% 
do total de indústrias exis-
tentes em todo o estado. Na 
região, os segmentos calça-
dista, o de construções e de 
serviços foram os que mais 
apresentaram redução nas 
três mil vagas a menos re-
gistradas no semestre de 
2016. A indústria cearense 
teve baixa de 4% no núme-
ro de empregos nos primei-
ros seis meses do ano. Em 

2015, a redução foi de 8%, o 
equivalente a quase 30 mil 
vagas a menos.

“Depois de três anos 
de queda, acredito que em 
2017 a gente vai ver uma re-
cuperação plena em termos 
de produção industrial, 
com reflexo no mercado de 
trabalho no final do mesmo 
ano, mas principalmente 
em 2018”, explica o econo-
mista.  O mercado de traba-
lho, segundo Guilherme, é o 
último indicador a apresen-

tar recuperação. Antes dele 
há a recuperação das ven-
das, onde ocorre aumento 
da produção advinda da di-
minuição do estoque para, 
a partir daí, haver elevação 
do número de horas traba-
lhadas e horas extras para 
atingirem o mercado de 
trabalho. Segmentos têx-
teis, confecções e de cal-
çados são alguns dos que 
contribuíram para o início 
da melhoria dos resultados 
apresentados.  
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Joaquim Júnior

O olhar sobre a cidade 
e suas especificidades 
que, muitas vezes, 

passam despercebidos pela 
sociedade, pode proporcionar 
momentos únicos que per-
manecem intocados na me-
mória de cada pessoa. É com 
esta premissa que a exposição 
“Olhares de um caminho afeti-
vo”, do designer Edênio Cami-
lo, foi criada. Utilizando ele-
mentos como desenhos, tiras 
de papel e até fitas coloridas, 
o artista contempla tradição e 
cultura caririenses através de 
suas obras, que estão expostas 
no Centro Cultural Banco do 
Nordeste.

Por meio de técnicas como 
o quiling, que utiliza tirinhas 
de papel para a criação de ex-
pressões visuais, o artista re-
presenta locais como o Casarão 
do Horto, de Juazeiro, o Enge-
nho Tupinambá, de Barbalha, 
e a Estação Rodoviária do Cra-
to (RFFSA). Estes são apenas 
alguns dos lugares escolhidos 
por Edênio para compor a 
exposição, que conta com 10 
obras. Entre elas, uma home-
nagem ao Padre Cícero, que 
tem em sua figura a represen-
tação da estrela central do sol, 
trazendo a imagem do santo 
popular como construção de fé.

Esta é a segunda exposição 
de Edênio, que tem a professo-
ra Aglaíze Damasceno na cura-
doria. Na primeira, intitulada 
“Brincante: o lúdico e o papel”, 
foram apresentadas ao público 
brincadeiras tradicionais in-
fantis, como ioiô, pipa e bila. 
Com o papel, especificamente 
com a técnica de quiling, Edê-
nio trabalha há três anos.

De lá para cá, o designer 
ministrou 16 workshops, tan-
to no Cariri como em cidades 
de outros estados, como Sou-
sa, Recife, João Pessoa e São 
Paulo. Foi esta cidade que 

Edênio escolheu para seguir 
na carreira acadêmica e se 
aprofundar nas pesquisas e 
no estudo das artes.  Lá, ele 
buscará novos olhares para 
trilhar o seu caminho.

Enquanto Edênio par-
te em busca de novos olha-
res e caminhos, a Exposição 
“Olhares de um caminho 
afetivo” permanece aberta à 
visitação no CCBNB até 15 
de setembro. Com ela, Edê-
nio espera que as pessoas 
aprendam a ver mais os ca-
minhos do Cariri, que, ape-
sar de contribuírem para a 
construção de suas histórias, 
muitas vezes passam desper-
cebidos. “Que vejam mais e 
modifiquem seu olhar sobre 
a paisagem na rica região 
que a gente vive, mas que não 
está sendo tão valorizada por 
nós”, enfatiza.

A instalação permanece 
aberta ao público, gratuita-
mente, no terceiro andar do 
CCBNB Cariri. 

olHares de um caminHo afetiVo

eXposição

a cidade em 

novos olhares
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sucesso no lançamento 

da marca Jaleco de Luxe

Êxpo
(1) qUaLiFiCação pRoFissioNaL
os médicos radiologistas Aécio Santana e esaú Santana participaram do 41º 
Congresso Colombiano de radiologia Diagnóstica e Intervencionista, na cidade de 
Cartagena de Índias. Profissionais em busca de conhecimento.

(2) FeLiZ aNiVeRsáRio!
O querido professor Ricardo Fonseca assoprou mais uma velinha no último dia 19. 
Parabéns e muitas felicidades, querido mestre!

(3) soFisTiCação
No último final de semana, aconteceu o lançamento da Jaleco de Luxe. A marca 
da médica Brena Limeira é moderna e sofisticada. Na foto, Brena aparece com as 
duas irmãs Cyntia e Dienne Tavares. Peças exclusivas para uma clientela sofisticada! 

Parabéns, meninas!

(4) Rio 2016
o presidente da CDL Jovem de Juazeiro do Norte, Douglas Feitosa, deu uma passada 
no Rio de Janeiro para ver de perto as Olimpíadas 2016. Acompanhado de amigos, o 
passeio rendeu boas memórias.

(5) deBUTaNdo
 A família de Ana Beatriz Gomes Sales Cruz Olegário comemorou os seus 15 anos 
de vida em uma linda festa. Na foto, a debutante junto ao seu pai e sua mãe, José 
Olegário Filho e Solange Gomes Sales Olegário, e à sua irmã Ana Lis Gomes Sales 

Cruz Olegário.

todas as unidades de saúde a 
partir da segunda quinzena 
de setembro. Até lá, ocorrem 
os preparativos para a cam-
panha, que acontece parale-
lamente a ações de incentivo 
à vacinação contra o HPV 
para meninas de nove a 13 
anos e de multivacinação, 
para atualização do cartão 
infantil. “É importante que 
os pais não deixem de vaci-
nar os seus filhos”, enfatiza 
Márcia. Ela explica, ainda, 
que, apesar de a paralisia 
infantil já ter sido erradica-
da no Brasil, a imunização 
é necessária para garantir a 
proteção das crianças, por 
conta de o vírus ainda existir 
em alguns países. 

Exposição apresenta uma 
nova forma de ver a cidade

Serena Morais

paRaLeLo à exposição, Edênio dá início a uma nova fase em sua carreira profissional
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Toque
de primeira
CíCero NICáSSIo

desCLassiFiCação pReCoCe
Não é um bom negócio subestimar o adversário em qualquer espor-
te. A seleção brasileira de vôlei feminino provou desse veneno, e foi 
desclassificada pela seleção da China. A seleção brasileira vinha de 
quatro vitórias, sem perder nenhum sete, é tanto que contra a pró-
pria China ganhou o primeiro sete de 25 a 15 , no segundo as brasilei-
ras deixaram de jogar, e as chinesas  viraram para 2 a 1 no número de 
setes, no quarto sete o Brasil venceu no sufoco, 25 a 23 e no último 
e decisivo sete, a seleção brasileira voltou a jogar mau e deu no que 
deu, a favorita seleção brasileira de vôlei chorou muito a desclassifi-
cação precoce.

TUdo é possíVeL
Após a derrota para o Guarani por 3 a 0, o Icasa terá uma folga de 20 
dias, tempo suficiente para o treinador Marciano arrumar o time para 
os dois jogos de volta. É tanto que o diretor de esporte Zacarias Silva, 
contratou três jogadores: Douglas ala direita, Vitinho, meia atacante, 
e o volante guido, que volta a vestir a camisa do Verdão. o treinador 
Marciano poderia fazer dois amistosos para dar ritmo de jogo e me-
lhorar o entrosamento da equipe. A classificação para o mata mata 
está aberta, pois o Icasa tem um ponto ganho e seis para disputar, no 
futebol tudo é possível!

paULo FoiaNo, GUTo e XUXa
Há algum tempo que o Icasa não consegue formar um meio de 
campo criativo. O último foi Paulo Foiano, Guto e Xuxa em 2010, 
quando o time fez uma grande campanha na série B do brasileiro, 
e conseguiu a permanência com uma rodada de antecedência, com 
uma vitória por 1 a 0 contra a Ponte Preta, em Campinas, com gol do 
zagueiro Luiz gustavo, que era titular do sub vinte ao lado de Diogo 
Jurandir, que atualmente está no elenco do Verdão. A fase do Icasa é 
tão ruim que nenhum treinador nesses últimos três anos conseguiu 
colocar a mesma equipe em três jogos. outro fato que chama muita 
atenção é que durante este período, o Verdão não obteve três vitó-
rias em sequência.

FUTeBoL NoRdesTiNo
Após as olimpíadas, o Brasil passa a respirar nosso futebol, o Ceará 
encerrou a primeira fase da série B no g4, na segunda colocação, o 
torcedor do Vovô espera que o time nos jogos de volta mantenha a 
mesma regularidade e que no afunilamento da competição exista 
uma chance clara de acesso a série A. No Fortaleza, o treinador Mar-
quinho quer espantar de uma vez o fantasma do mata mata que já 
dura sete anos. Ceará na série A, Fortaleza na série B, além de quali-
ficar o futebol cearense vai também fortalecer o futebol nordestino.
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Peça já seu orçamento sem compromisso

crato

bikes

BMX Super Spine Tour

Samylla Alves

Com o objetivo de 
educar através do 
esporte e formar 

cidadãos de bem, o pro-
jeto social Kung Fu Wing 
Chun França tem mudado 
a realidade de crianças e 
adolescentes de três comu-
nidades do Crato. A arte 
milenar ajuda meninos e 
meninas a compreenderem 
valores importantes como 
disciplina, cooperação e 
respeito. Além disso, a mo-
dalidade esportiva melhora 
o condicionamento físico e 
a autoconfiança dos parti-
cipantes. Atualmente com 
45 garotos, a entidade pre-
tende ampliar as atividades 
e beneficiar um número 
maior de crianças e adoles-
centes em situação de vul-
nerabilidade social.

O kung Fu Wing Chun 
França foi fundado há 16 
anos pelo professor João 
Gomes de França que viu no 
esporte a possibilidade de 
transformar a vida de jovens 
cratenses. “O Wing Chun ao 
contrário de outras artes 
marciais não trabalha o ata-
que, mas tem foco na defesa 
pessoal. Trabalhamos o re-
flexo, a agilidade, coordena-
ção motora e o companhei-
rismo entre os integrantes 
do grupo. As crianças que 
chegam até o projeto aca-
bam aprendendo que pre-
cisam respeitar regras para 
conviver bem em uma socie-
dade. É muito gratificante 
ver o crescimento dos meni-
nos e meninas que chegam a 
nossa entidade”, conta João 
Gomes França.

A jovem Juvana Silva de 
Alencar que começou como 
aluna no projeto, hoje com 
16 anos é monitora da turma 
de crianças. “Eu fico muito 
feliz em repassar aquilo que 
um dia eu aprendi e que me 
ajudou a desenvolver fisica-
mente e emocionalmente. O 
kung Fu Wing Chun é uma 
arte marcial apaixonante 
que me ensinou a impor-
tância do autocontrole para 
viver melhor. O projeto mu-
dou a minha vida e hoje fico 
feliz em contribuir com o 
desenvolvimento de outras 
crianças que se deslocam 
até o Parque Pedro Felício 
Cavalcante para aprender 
a modalidade”, diz Juvana 
Silva.

Para manter as ativida-
des que estão sendo desen-
volvida, a entidade pede o 
apoio da população. “Nós 
precisamos da doação de 
lanches, materiais esporti-
vos e ajuda financeira. As 
pessoas podem contribuir 
através de uma doação men-
sal e nos ajudar a manter 
esse projeto tão bonito que 
tem levado alegria e desen-
volvimento social às crian-
ças e adolescentes cratenses. 
O nosso sonho é expandir as 
atividades e contribuir com 
o desenvolvimento de um 
número maior de garotos, 
mas para colocar este pro-
jeto em ação, precisamos de 
apoio tanto da iniciativa pú-
blica, como privada”, ressal-
ta João Gomes França.

Mais informações:
kung Fu Wing Chun 

França / (88)99416-3066 / 
Crato-CE   

Serena Morais

Serena Morais

Arquivo  OFL

Crajubar na luta contra a 

violência sexual infantil
inocência ultrajada

Os números da violência e abuso sexual infantil no Cariri não condizem com a 

realidade, já que a maioria dos casos não chega a ser informada às instituições 

competentes, por medo, vergonha ou cumplicidade. Cerca de 80% das 

violações sexuais são cometidas por alguém que mantém vínculo afetivo com 

a criança. As secretarias de Ação Social do Crajubar lançaram campanha para 

chamar a atenção da sociedade sobre o combate a esse tipo de crime. As ações 

são em alusão ao dia 18 de maio e contam com rodas de conversas, palestras e 

orientações sobre os meios de denúncias. metropolitana | pág. 5  

De 19 a 25 De Maio De 2015  ano 17  núMero 2692  Preço: r$1,50     

CULTURA POPULAR

Festa de Santo Antônio

tem início em 31 de maio

epa | pág. 11   

bARbALhA

Greve da Saúde chega 

aos 35 dias sem acordo

política | pág. 3  
www.jornaldocariri.com.br

O periódico do Cariri independente

GRAndeS nOmeS

monsenhor Ágio moreira,

o sacerdote do belmonte

grandes nomes | pág. 6   

 em Crato, 
Juazeiro e    

 barbalha,

74
CASOS

 seguem sob 

acompanhamento e 

investigação dos 

órgãos competentes

Em apenas um ano, cerca de sete toneladas 

de lixo foram retiradas da Chapada do 

Araripe e de estradas ao seu redor. O 

ambientalista da Organização Não-

Governamental Flona Limpa (OFL), 

sediada em Crato, George Macário, disse 

que a sujeira, composta até de vasos 

sanitários, foi coletada nas 12 operações de 

limpeza realizadas pela instituição. Macário 

alerta para a quantidade de resíduos sólidos 

que está transformando a natureza em uma 

lixeira a céu aberto. metropolitana | pág. 8  

flona limpa

transporte público tecnologia
hiv/aids

proJeto sÃo JosÉ

ONG recolhe lixo da Chapada Juazeirenses 

discutem sobre

mobilidade

IFCE apresenta 

inovação à 

comunidade 

Exames de carga 

viral ganham 

mais eficiência

Demanda rural 

vai receber 

R$ 24 milhões

Projeto beneficia 

jovens do Crato
apito | pág. 11  

Até o mês de junho, mais nove mu-

nicípios do Cariri começarão o re-

cadastramento biométrico. No ano 

passado, o processo foi realizado em 

oito cidades cearenses. Por causa da 

campanha para o recadastramento 

e da eleição que contou com dois 

turnos, Juazeiro não possui eleito-

res em falta com a Justiça Eleitoral. 

metropolitana | pág. 9  

Justiça eleitoral

Biometria é adotada 

em nove municípios 
Obras hídricas e projetos 

produtivos serão realizados 

em 17 municípios do Cariri. 

Os recursos do Projeto São 

José, que vai investir R$ 

24 mi, serão aplicados em 

17 municípios da região. As 

obras serão iniciadas ime-

diatamente.

metropolitana | pág. 9  
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ANUNCIe 
Já!

depaRTaMeNTo CoMeRCiaL

Foi realizado no último 
final de semana em Jua-
zeiro do Norte, a 2º etapa 
do maior circuito nacio-
nal de BMX freestyle, o 
BMX Super Spine Tour. 
O campeonato contou 
com um show de mano-
bras radicais sobre bikes 
do tipo BMX e apresentou 
um emocionante encontro 
entre os melhores atletas 
nacionais e internacionais 
da modalidade. O circuito 
contou com atletas reno-
mados como Douglas Lei-
te de Oliveira, o ‘Doguete’, 
recordista internacional 
de aéreo nos X-Games, 
André Jesus, Cauan Ma-
dona, Paulo Saçaki, Caio 
Rabisco e o venezuelano 

Daniel Dhers, o grande 
campeão na estreia do 
BMX Super Spine 2015 e 
cinco vezes medalhista de 
ouro nos X-Games.

Ao todo, o torneio tem 
cinco etapas, que estão 
acontecendo desde junho 
e seguem até novembro. A 
terceira etapa do campeo-
nato será sediada em Jua-
zeiro (BA), a quarta em Var-
ginha (MG) e a grande final 
será em Taubaté (SP). Nesta 
edição do evento, serão dis-
tribuídos mais de 100 mil 
reais em prêmios divididos 
por etapa. O BMX Super 
Spine já aconteceu em paí-
ses como Alemanha, França 
e Inglaterra, e agora é suces-
so de público no Brasil.  

Projeto ensina Kung Fu 
a crianças e adolescentes


