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TRANSPORTE COLETIVO

Juazeiro do Norte. Quem
precisa se deslocar de ônibus ou
vans entre os municípios de Jua-
zeirodoNorte,Crato,Barbalhae
Missão Velha com frequência
nãogostou do reajuste de 8,24%
no valor das passagens, aprova-
do pela Agência Reguladora de
Serviços Públicos Delegados do
Estado do Ceará (Arce) e pelo
DepartamentoEstadualdeTrân-
sito do Ceará (Detran-CE). A co-
brança dos novos valores entrou
em vigor ontem.

A diarista Lourdes Pereira,
36, pega quatro ônibus por dia
para se deslocar de Barbalha a
Juazeiro do Norte, onde traba-
lha. Para ela, o aumento foi uma
surpresa. “Esse reajuste é um ab-
surdo, eles aumentam um pou-
quinhoaqui, um pouquinho ali e

quando a gente vai fazer as con-
tas, lá se foi um bom valor”, dis-
se. Apesar de isenta das passa-
gens,aaposentadaMariaDolari-
ce Silva, 76, se solidariza com
aqueles que pagam e afirma não
entender o aumento. “Por que
aumentou?Seoserviçoeaquali-
dade dos ônibus melhorassem,
até dava para entender”.

Preçoantigo
Com o reajuste, os valores prati-
cados entre Juazeiro/Crato e
Juazeiro/Barbalha, pela empre-
sa ViaMetro, são de R$ 1,90 a
cobrança inteira e a R$ 0,90 a
meia. O itinerário Juazeiro/Mis-
são Velha passa a ser R$ 3,65
(meia R$ 1,85). A medida não
altera o valor das passagens dos
ônibus e das vans que fazem as
linhas urbanas dos municípios
daRegiãoMetropolitanadoCari-
ri. Apesar de já estar em vigor,
algumas vans ainda fazem o tra-
jeto Juazeiro/Barbalha com o
preço antigo, no valor de R$
1,75. A previsão é de que até a
próximaquarta-feira(5)osvalo-
res sejam reajustados.

Juazeiro do Norte / Quixa-
dá. O prefeito em exercício de
Juazeiro do Norte, Luiz Ivan Be-
zerra(PTB),assinouDecreto,pu-
blicado ontem no Diário Oficial
do Município, determinando a
exoneração de 41 funcionários
que ocupavam cargos comissio-
nados. A lista dos demitidos de-
ve crescer ao longo da semana.
Estima-se que, ao todo, 192 se-
jam exonerados.

Deacordocomaassessoriade
comunicação do Município, esta
é a primeira de uma série de
medidas que visam a austerida-
de da nova administração. Uma
comissão nomeada pelo próprio
gestor municipal identificou os
quase 200 servidores que teriam
sidoidentificadoscomodetento-
res de carga horária reduzida ou
semlotação.Algunsdosservido-
resnemmesmoresidiamnacida-
de de Juazeiro do Norte. Após
identificados, os nomes passa-
ram por avaliação dos titulares
das pastas. Todos tinham sido
nomeados pelo prefeito afasta-
do Raimundo Macedo.

A Secretaria de Desenvolvi-
mento Social e do Trabalho teve
o maior número de demitidos,
com 15 exonerações. A Secreta-
ria da Saúde foi a segunda mais
atingida, com oito desligamen-
tos. Completam as pastas com
nomes exonerados: Gabinete do
Prefeito (5), Meio Ambiente,
Agricultura e Serviços Públicos
(3),Cidade(3),SegurançaPúbli-
ca e Cidadania (2), Esporte e
Juventude (2), Cultura e Roma-
ria (1).

Repercussão
Asexoneraçõesforamvistas,por
muitos,como uma medida “cau-
telar” que“visa a recuperação da
autonomia de investimento do
município”. EmboraJuazeiro do
Norte não tenha participado da
paralisação organizada pela As-
sociaçãodosMunicípiosdoEsta-
do do Ceará (Aprece), na última
semana,édeconsensodosverea-
dores da cidade que a situação
econômica do município é críti-
ca, “com uma folha bastante in-
chada”. Para o vereador Nor-
mandoSóracles(PSL),amedida
é louvável, no entanto, “tímida”.
Oparlamentarressaltaqueomu-

nicípio “está com 80,5% de sua
receita líquida comprometida e
a porcentagem que sobra é para
manter a máquina pública, en-
tão a situação é complicadíssi-
ma. No ano em que assumi, con-
tabilizei mais de dois mil contra-
tados, o que representa milhões
na folha do município. É louvá-
vel, mas tem que ser feito bem
mais”, disse.

A titular da Secretaria de Ges-
tãoeFinançasde Juazeiro, Zare-
le Catonho, explicou que “o mu-
nicípio, assim como vários ou-
tros, terá uma queda na receita
nestesegundosemestre.Portan-
to,tínhamosqueajustaremtem-
po hábil a folha para não haver
maiores problemas no futuro”.
ElaavaliaqueoMunicípioecono-
mizaráemtornoR$350 milcom
os 192 exonerados. Atualmente
a folha integral de Juazeiro gira
em torno de R$ 14 mi brutos e
R$ 9 mi líquidos, sendo a maior
parte do recurso destinado à
Educação, com cerca de cinco
milhões de reais.

Entenda
Luiz Ivan assumiu interinamen-
te a Prefeitura de Juazeiro do

Norte há 44 dias, depois que a
Justiça afastou, por 180 dias, o
prefeito Raimundo Macedo
(PMDB),porimprobidadeadmi-
nistrativa.Raimundão,comopo-
pularmente é conhecido o anti-
go prefeito, tentou, por duas ve-
zes, voltar ao cargo nas últimas
semanas.Noentanto,oTribunal
de Justiça do Estado do Ceará
negou as liminares impetradas
por seus advogados.

SertãoCentral
Na maior cidade do Centro do
Estado, Quixadá, a Prefeitura
também começou a dispensar os

prestadoresdeserviçoterceiriza-
dos.Partedelesjáfoiexonerada.
Os números iniciais chegam a
aproximadamente 150, entre-
tanto o total será superior a 300.
Parte dos que não foram dispen-
sados, excetuando-se professo-
reseprofissionais dasaúde, tive-
ram 50% da carga horária redu-
zida. Todos serão dispensados
quando for realizado no Municí-
pio o concurso público para su-
prir essas vagas. A data ainda
não foi definida, todavia, segun-
do a assessoria do prefeito João
Hudson Bezerra, deve ocorrer
nos próximos meses.

Para minimizar a carência de
servidoresemdiversossetores,o
gestor municipal já sancionou a
Lei aprovada recentemente pela
CâmaraMunicipalparaarealiza-
ção do concurso público. Serão
mais de 700 vagas, em diversos
cargos, nas secretarias e outros
órgãos da administração local.
Tambémfoiautorizadaacontra-
tação de empresa especializada
paraelaboraçãodoEditaldocon-
curso, com especificação das va-
gas e remuneração dos cargos.

Ainda de acordo com a divul-
gação feita pela Prefeitura de

Quixadá não foi definida data
para realização do concurso,
mas a secretária municipal de
Administração, Danielle Maga-
lhães, foi orientada a agilizar o
processodeseleçãoparaefetiva-
ção dos novos servidores. O pri-
meiro passo será a realização de
licitaçãoparacontrataçãodeem-
presa especializa. A Prefeitura
acrescentaqueembrevedivulga-
rá o Edital e a data da realização
das provas.

Outro município da região,
Boa Viagem, já está solucionan-
do o problema da terceirização
deprestaçãodeserviçosadminis-
trativos da educação e da saúde.
Seis meses após o lançamento
deeditaisde concursospúblicos,
empossou 392 candidatos apro-
vados no processo seletivo.

A solenidade ocorreu na ma-
nhã desta segunda-feira (3), no
Centro de Esportes do Municí-
pio. Dentre os novos servidores
municipaisestãomédicos,enfer-
meiros,assistentessociaisetam-
bém professores.

Conforme a Prefeitura de Boa
Viagem,omaiornúmerodeefeti-
vados foi de professores poliva-
lentes da Educação Básica, com

20 horas semanais. O salário se-
rá de R$ 1.009,81. No quadro de
médicos,quatroatuarãonosPos-
tos de Saúde da Família (PSF),
com 40 horas semanais e remu-
neraçãodeR$8mil.Oanestesis-
ta, também com o mesmo perío-
do de trabalho, receberá R$ 9
mil mensais. Entretanto, eles as-
sumem seus cargos somente a
partir de setembro, quando en-
cerram os contratos do Progra-
ma de Valorização da Atenção
Básica (Provab).

Impasse
Em Altaneira, o impasse é por
conta de uma mensagem envia-
da pelo prefeito Delvamberto
Soares à Câmara Municipal. É
que a Prefeitura vai realizar con-
cursopúblicoparapreenchimen-
to de 200 vagas para as secreta-
rias de Saúde e Educação. O ges-
torpropôsaoLegislativomunici-
pal manter os terceirizados até
que o resultado do concurso seja
homologado. Ontem pela ma-
nhã, eles decidiram cruzar os
braços e paralisaram as ativida-
desnasescolasepostosde saúde
até que o Ministério Público se
pronuncie sobre a situação.
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dereduçãonos
orçamentosmunicipais,
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“enxugando”folhas
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Aumentode tarifa desagradausuários

Não concordo. As pessoas pensam

que R$ 0,15 não faz diferença, mas

some isso ao longo do mês, pegando

as vezes três ônibus por dia. Parece

pouco, mas, no fim do mês, o valor

sobebastante”
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Auxiliardeescritório

Terceirizados são exonerados

“Claro que não. Eles aumentam o va-

lor por conta própria e o cidadão que

arranjemeiosdepagar.Amaioriadas

topiques viaja lotada. Alguns ônibus

são velhos. Então, se é pra aumentar,

melhoremoserviçotambém”
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350
mil reais serãoeconomizados,

segundoaSecretariadeGestãoe

FinançasdeJuazeirodoNorte,

comas192exoneraçõesprevistas

paraessa semana
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