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O Cariri se ressente com a morte de Ariano Suassuna

A imprensa nacional noti-
ciou a morte de Ariano Suassu-
na (16/06/1927 > 23/06/2014)  
proclamando a grande perda 
na cultura brasileira. O Cari-
ri também ficou em desalen-
to com o desaparecimento do 
grande dramaturgo.

Ariano veio ao Cariri para 
a Mostra SESC e foi foco de 
afagos e admirações numa es-
pécie de identificação cultural. 
Noutra oportunidades, como 
em Fortaleza – no Centro de 
Convenções -, ao ouvir a ban-
da cabaçal dos Irmãos Anice-
tos, uma mostra da autêntica 
cultura caririense, Ariano se 
encantou e fez distinção aos 
Anicetos.

No Crato se fez de casa 
pela afetividade dos artistas 
da terra. A noite uma multi-
dão se postou frente ao palco 
da Mostra SESC, no largo da 
RFFSA, para ouvir o majes-
toso escritor paraibano. Todos 
atentos em referência as pro-
fícuas palavras de Ariano, que 
de forma lisonjeira falou de 
sua vida, de seu trabalho e de 

seu amor pelas artes e pela cul-
tura regional.  Certa vez  Ra-
quel de Queiroz disse: “Ariano 
é o maior dramaturgo vivo do 
Brasil.” Na imprensa nacional 
Ariano Suassuna foi tido como 
uma unanimidade na literatura 
nordestina.

Em entrevista a Revis-
ta Veja, 03/07/1996, quando 
perguntado sobre o modismo 
musical Ariano disse que axé 
music (Bahia) não é música, 
mas um produto de mercado, 
e que música é arte, é missão, 
vocação e festa. Referiu-se ao 
Cego Oliveira tocador de re-
beca no sertão do Ceará, como 
um artista que jamais chegará 
ao topo das paradas e que esse 
modismo todo, inclusive o axé 
music não vale um dedo da 
mão direita do Cego Oliveira. 
E acrescentou: Música para 
mim é Dorival Caymmi. Axé 
music é a falsa Bahia, assim 
como o tropicalismo. Foram os 
tropicalistas que começaram 
a empurrar a Bahia para esse 
caminho, referindo-se ao axé 
music.

Lixo terá de ser encaminhado 
para um aterro sanitário, forrado 
com manta impermeável, para 
evitar a contaminação do solo

As cidades têm até sábado 
(2), para acabar com os lixões e 
passar a armazenar os resíduos 
sólidos em aterros sanitários. A 
Política Nacional de Resíduos 
Sólidos foi aprovada em 2010 e 
determina que todos os lixões do 
País deverão ser fechados.

Pela lei, o lixo terá que ser en-
caminhado para um aterro sanitá-
rio, forrado com manta imperme-
ável, para evitar a contaminação 
do solo. O chorume deve ser tra-
tado e o gás metano terá que ser 

queimado.
Quem não cumprir a legisla-

ção estará submetido às punições 
previstas na Lei de Crimes Am-
bientais, que prevê multa de R$ 
5 mil a R$ 50 milhões. Mas mes-
mo faltando poucos dias para o 
prazo final, até agora menos da 
metade dos municípios conta 
com destinação adequada do 
lixo. Dos 27 estados, apenas Ma-
ranhão, Rio de Janeiro e Pernam-
buco concluíram seus planos es-
taduais de resíduos sólidos, que 
representa 39,5% das cidades 
do País. Por outro lado, 60% do 
volume de resíduos já está com 
destinação adequada.

Cidades têm até 2/8 para acabar com os lixões

<< IMORTAL Nós vivemos até o dia em que morre a última 
pessoa que se lembra de nós. Suassuna fez de sua obra uma 
eternidade e nela viverá para sempre.

<< ADVOGADO  Ariano desiste da carreira de advogado e 
abraça a dramatologia. Foi professor da Universidade Federal 
de Pernambuco.

<< LIXÕES se espalham pela maioria das cidades brasilei-
ras atentando contra a saúde humana e o meio ambiente

BNB supera metas do 
Plano Safra 2014/2015

Seminário debate projeto 
Cinturão das Águas no Crato

O BNB Banco do Nordes-
te investirá R$ 2,3 bilhões 
na agricultura familiar da 
região, no âmbito do Plano 
Safra 2014/2015, que com-

preende o período entre julho 
deste ano até junho de 2015. 
O valor representa acréscimo 
de 28% em comparação ao 
atual.                         Pág. 03

O Cinturão das Águas volta 
a ser assunto de debates em Cra-
to, dessa vez no que diz respeito 
principalmente ao início das ati-
vidades relacionadas ao Progra-

ma de Educação Ambiental.
O primeiro seminário reali-

zado com a presença de técni-
cos em várias áreas correlacio-
nadas.                          Pág. 07
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HUMBERTO PINHO

Servir apenas a Ele

Humberto Pinho da Silva é 
escritor, cronista e jornalista 

residente em Porto Portugal, 
escreve para vários jornais da 

língua portuguêsa, inclusive esta 
Gazeta de Notícias.

HILDEBERTO JAMACARU

Crime contra a 
humanidade

Hideberto 
A. Jamacaru  

é cronista  
cratense, 
residente 

em Russas 
Ceará, escreve 

sistematicamente 
para esta Gazeta 

de Notícias

EDITORIAL

Assistimos, atônitos e horroriza-
dos, a mais uma barbárie no cenário 
mundial. Em um total de 298 pesso-
as - entre passageiros e tripulantes, 
dentre as quais 80 crianças - são im-
piedosamente trucidadas pelos que 
se acham “donos do mundo” e pos-
suem entranhado no sangue o vírus 
da beligerância. Matar a quem se 
interponha, ou não, no seu caminho 
de ganância e aos olhos de um mun-
do omisso e acovardado que aceita e 
até estimula essa carnificina despro-
positada já virou hábito. Já não es-
tamos seguros nas ruas, no mar, nem 
no espaço. A vida humana tem hoje o 
menor valor da história da humani-
dade. Atente-se mais que as guerras 
que eclodem sistematicamente por 
todos os continentes ou têm motivos 
religiosos (promovidas justamente 
por aqueles que deveriam não só pre-
gar, mas praticar a paz, promover o 
humanismo) ou fins econômicos para 
alimentar ganâncias extremadas de 
alguns. São milhares de vítimas pelo 
mundo, uma guerra a cada instante 
em cada local, injustificadas todas. 
Até os países que se dizem (apenas 
se dizem) “pacíficos” fomentam essa 
barbárie ao vender, abertamente ou 
de forma camuflada, armamentos a 
quem lhes pague mais, independente 
das razões expostas e os fins a que 
se destinam, posto que isto é o que 
menos interessa. É a ganância desco-
munal de muitas bestas humanas que 
posam de pacíficos e altruístas.

Alguém, brasileiro, há poucos 
dias rotulou o mundo e a humani-
dade de excremento. E muitos chia-
ram, acharam-se não merecedores 
dessa designação. Até concordamos 
em parte, mas, com certeza e como 
se demonstra, a grande maioria que 
se diz civilizada não passa disso e 
quanto mais poder, estrutura econô-
mica e, pasmem, instrução e religião 
têm, mais exalam mau cheiro pelas 
atitudes de omissão, contribuição, 
participação, fomentação, para com 
esse abjeto, irracional e injustificável 
comportamento da raça humana.

O problema é também nosso, de 
todos, mas o mundo não para um se-
gundo para refletir. Vivemos de con-
sumismo exacerbado e a produzir 
dejetos materiais e espirituais sob 
a maior das hipocrisias – “busca de 
um mundo tecnologicamente moder-
no e melhor... para todos”. Poucos, 
raros, excepcionalíssimos são os que 
olham para o seu lado e se demons-
tram solidários para com os que pa-
decem da miséria que grassa por pa-
íses e continentes inteiros. Milhões 
de exilados por conta de guerras, 
outros sequer têm o que beber nem 
comer e não enxergamos nem nos 
compadecemos enquanto não fal-
ta dinheiro para festas nababescas, 
eventos ostensivos e, principalmente, 
compra de armamentos e promoções 
guerras sangrentas, maiores incon-
sequências do ser humano.

Não estamos próximo do fim, já o 
vivemos e não nos damos conta.

Há quem milite em partidos políti-
cos, apenas para alcançar prestigio, e o 
faça sem se preocupar com ideologias; 
e há, também, quem ande de Confis-
são em Confissão religiosa, em busca 
de proveito próprio.

Não se pense que rondam apenas 
Igrejas Evangélicas e seitas, porque a 
Igreja Católica, para Seu mal, é, igual-
mente, vítima de cobiça.

O Papa Francisco, na homilia 
que proferiu na capela da Casa de 
Santa Marta, referiu-se a esse grave 
problema.

Eis palavras textuais de Sua San-
tidade: “Algumas vezes fazemos 
coisas procurando fazer-nos ver 
um pouco. Procurando a vaidade. É 
perigosa, a vaidade, porque nos faz 
derrapar para o orgulho, a soberba, 
e depois tudo acaba ai. “

E prosseguiu:
“Na Igreja há arrivistas, há muitos 

que usam a Igreja…Se gostas disso, 
vai para o Norte, e faz alpinismo, é 
saudável! Não venha para a Igreja para 
ser alpinista; Jesus vai reprovar estes 
arrivistas que procuram poder.”

Antigo abade da Igreja de Santo 
Ildefonso, no Porto, ao ser interpolado 
porque na sua Igreja e na sua missa, 
havia hipócritas, respondeu:

- A porta está aberta…até os cães 
podem entrar!…

Pastor evangélico, que conheci, 
afirmava, que seria sacerdote abençoa-
do, se na sua Igreja houvesse um cren-
te convicto e virtuoso.

Contou-me, certa ocasião, ao inter-
rogar homem, que periodicamente vi-
nha ao culto, porque não trazia a famí-
lia, ouviu, estupefacto, esta resposta:

- Não querem…Eu venho, porque 
sempre levo queijinho ou alimentos…

Estando em Roma, na Basílica de 
S. António, a conversar com Frei Antó-
nio, frade franciscano, este, disse-me, 
que determinada seita, convidaram-no 
para pastorear a congregação da sua 

terra natal. Como recusasse, por acre-
ditar que a Igreja verdadeira era aquela 
onde fora criado, argumentaram:

- Por que o vencimento é pou-
co?!…

Alguns sacerdotes buscam de pre-
ferência paróquias ricas e há pastores 
que mudam, facilmente, de denomina-
ção, se o ordenado for mais elevado.

Assemelham-se a jogadores de 
futebol, que defendem e juram, 
serem leais à camisola, enquanto 
não encontram clube que lhes dê 
maior vantagem.

Após a independência dos terri-
tórios ultramarinos, que pertenciam 
a Portugal, chegaram à Europa, mui-
tas famílias, por razões políticas e de 
segurança.

Era difícil encontrar emprego, 
e a maioria não tinham recursos 
nem amigos.

Alguns jovens aproximaram-se 
de Igrejas, e semanas depois, declara-
ram estarem disponíveis a estudarem, 
para serem sacerdotes, logo que co-
nheceram que os pastores obtinham 
ótimos vencimentos.

Sei, que quem se dedica, como 
sacerdote, à Igreja, tem direito a re-
ceber remuneração, que lhe permita 
viver decentemente, desde que não 
tenha outros rendimentos; mas sei, 
igualmente, que o altar não é balcão 
de negociatas.

Há paróquias que remuneram de 
harmonia com o vencimento médio 
de professor do secundário. Atitude 
que me parece correta.

Ideal seria as dioceses estabele-
cerem ordenado e manterem casa 
onde sacerdotes idosos possam re-
pousar, e os mais jovens ficarem li-
vres para prestarem assistência aos 
paroquianos.

Assim podiam servir apenas a Ele, 
como disse o Papa Francisco: “ Sem 
vaidade, sem vontade de poder e sem 
desejo de dinheiro.”

Quando os parlamentares em Bra-
sília aprovaram a equivalência salarial 
cidade-campo eu previ que haveria 
uma debandada da gente do campo 
para as cidades e que o tão propalado 
êxodo rural agora aconteceria em alta 
demanda. Por conseguinte os campos 
ficariam desertos. Para piorar foram 
incorporados em um único título os 
programas de bolsas, o famigerado 
“bolsa família.” Pronto ninguém mais 
precisa trabalhar.  Imagine um ca-
sal de agricultores idosos recebendo 
graciosamente do Governo dois salá-
rios mínimos, que hoje equivale a R$ 
1.448,00. Com essa fábula de dinheiro 
abandonaram a velha casa do campo e 
veio, com filhos, noras, genros e netos 
engrossarem as periferias das cidades. 
Essa gente não precisa trabalhar tudo 
lhes vem às mãos. Esse fenômeno 
gera a ociosidade e sem fazer nada 
surgem à vadiagem, a violência, fa-
tos que vivenciamos nas principais 

cidades do país.
A aposentadoria rural é um acin-

te ao trabalhador da cidade que con-
tribuiu 35 anos com a previdência 
pública (INSS) para receber igual 
a quem nunca pagou nada para ser 
contemplado dessa forma.

A equivalência salarial cidade-cam-
po é um bem que precede o mal por 
ser um estímulo à ociosidade que, por 
si, vem estabelecendo um mundo de 
violência. O ideal seria que o Governo 
substituísse esses programas de bolsas 
por escolas em tempo integral.  A apo-
sentadoria rural voltasse ao patamar de 
meio salário mínimo, como sempre 
foi, para que as famílias voltassem ou 
permanecessem no campo. “Isso é um 
absurdo” muitos pensarão assim, mas 
esse é um mal que fará bem as novas 
gerações que permanecerão no cam-
po, estudando em escolas profissio-
nalizantes, aprendendo novas tecno-
logias para aplicarem na agricultura

Mal que vem para o bem
LUIZ JOSÉ DOS SANTOS

(Merval Pereira de O Globo) 
Recebi telefonemas do cardeal Dom 
Orani Tempesta e da ministra da Cul-
tura, Marta Suplicy, ambos negando 
a notícia que dei aqui ontem de que 
o governo havia ameaçado retirar da 
Igreja Católica a guarda da imagem 
do Cristo Redentor devido à polêmica 
proibição do uso da imagem no filme 
de José Padilha sobre o Rio, que afi-
nal foi revogada.

Pelo relato dos dois, como a Ba-
talha de Itararé, a guerra que não 
aconteceu, também não houve o em-
bate que noticiei. Como confirmei a 
informação, antes de publicar, com 
duas pessoas, disse a eles que man-
teria minha versão.

A única explicação que tenho, já 
que mentir é pecado, é que houve um 
tremendo mal-entendido nos mo-
mentos mais tensos da negociação 
para a liberação do filme.

O fato de o diretor José Padilha ter 
escrito um artigo em que questionava a 
autorização para que a Igreja Católica 
controle a imagem do Cristo — “Será 
que faz sentido a lei permitir que uma 
organização religiosa controle a imagem 
de um monumento que se situa em um 
local proeminente na paisagem do Rio 
de Janeiro e que é considerado um sím-
bolo da cidade?” — acendeu o sinal de 
alerta na Cúria Metropolitana.

Assim como a intervenção do pre-
feito Eduardo Paes, defendendo a im-
portância do uso da imagem para a pro-
paganda da cidade do Rio de Janeiro.

Nas muitas reuniões que acon-
teceram sobre o assunto, o artigo de 
Padilha e declarações de outros artis-
tas foram citados como sinais de uma 
campanha contra a Igreja, a tal ponto 
que alguém chegou a sugerir que fos-
se comprada uma montanha e para lá 
se transferisse o monumento do Cor-
covado, que fica no Parque da Tijuca, 
sob jurisdição federal.

Citei esse fato a Dom Orani como 
prova de que o tema fora abordado 
nas reuniões, e ele, rindo muito, ad-
mitiu que “nessas reuniões, às vezes 
tensas, dizem-se coisas que não va-
lem a pena levar a sério”. É claro que 
a sugestão era inviável, mas retrata 
bem como a ameaça de retaliação 
governamental estava no ar.

Dom Orani acha que não há ra-
zão para uma retaliação do governo, 
e lembra que é a Igreja que cuida do 
monumento, e já o restaurou por duas 
vezes nos últimos anos, tendo conse-

guido patrocínio privado para tanto. 
“Nenhum dinheiro do bondinho e de 
outras atividades vai para a Igreja, fica 
tudo com o Parque (da Tijuca)”.

A ministra Marta Suplicy propôs 
que ela e Dom Orani dessem uma 
nota conjunta, mas o cardeal do Rio 
preferiu conversar comigo. O relato 
dos dois coincide, tanto no tom de 
amabilidade com que ocorreu a con-
versa, quanto nos detalhes, pois am-
bos se recordam de que a ministra se 
disse preocupada com a repercussão 
internacional da crise.

Como responsável também pelo 
turismo, havia trabalhado para que 
a imagem do Cristo fosse eleita uma 
das modernas Sete Maravilhas do 
Mundo, e essa crise com o filme po-
deria gerar noticiário negativo.

Perguntei então a Dom Orani se 
ele ou algum assessor havia rece-
bido, mesmo de maneira indireta, 
ameaça de perder o controle da ima-
gem do Cristo, e ele negou, embora 
admitisse que “com tantas críticas, 
tantas pressões, sempre há um receio 
de que alguma coisa possa aconte-
cer”. E acrescentou: “Se em Brasília 
há algum movimento nesse sentido, 
nós não sabemos”.

Por sua vez, a ministra da Cultura 
se disse preocupada com a situação, 
pois surgira na notícia no papel de 
adversária da Igreja Católica, quan-
do nada havia acontecido. Ela negou 
peremptoriamente que exista um de-
creto presidencial retirando da Igreja 
o controle da imagem.

Com outra pessoa do jornal, Marta 
foi mais longe, afirmando que “estamos 
numa disputa política”, que “deveriam 
existir limites”, e que “isso foi feito para 
pôr toda a Igreja Católica contra o go-
verno”. Que seu nome fora usado sob 
medida por conta das suas posições.

Não tenho a menor ideia se as po-
sições da ministra deram ares de ver-
dade a uma suposta ameaça nem se 
seu papel de representante oficial da 
Cultura serviu para reforçar a imagem 
de que estaria apoiando o movimento 
dos artistas em protesto contra o que 
foi considerado por muitos, inclusive 
eu, uma censura artística.

O fato é que a possibilidade de o 
governo tomar uma atitude no sentido 
de retirar ou mesmo reduzir os poderes 
da Igreja Católica sobre a imagem do 
Cristo foi discutida diversas vezes na 
Cúria Metropolitana nos dias do im-
passe sobre o filme de José Padilha.

Mentir é pecado
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COMPUTADORES
E CÂMERAS

Chipes
Pendrive
Cabos
Adaptadores
Carregadores
Baterias
Pilhas recarregáveis
CD e DVDRua Dr. Miguel Limaverde, 494

Shopping MANDACARU
Crato Ceará Tel: (88) 35621 4334

Nat ShopNat Shop
Produtos Naturais

Nossa saúde depende do que comemos

Fontes de Saúde e Bem Estar:
Linhaça, cereais em geral, farinha de soja, vitaminas

mel e própolis, xaropes, castanha do Para,

granola, chá diversos, alimentos integrais,

barra de cereal e doces dietéticos 

Rua Monsenhor Assis Feitosa, 685
VIZINHO A PRAÇA SIQUEIRA CAMPOS

Tel: (88) 8831 5664 - Crato Ceará

O Banco do Nordeste inves-
tirá R$ 2,3 bilhões na agricul-
tura familiar da região, no âm-
bito do Plano Safra 2014/2015, 
que compreende o período en-
tre julho deste ano até junho de 
2015. 

O valor representa acrés-
cimo de 28% em comparação 
ao aplicado pela Instituição 
no atual Plano Safra (R$ 1,8 
bilhão). O volume total de re-
cursos previsto pelo Governo 
Federal para todo o Brasil é de 
R$ 24,1 bilhões. 

A meta do Banco do Nor-
deste foi anunciada no evento 
de lançamento do Plano Safra 
2014/2015 e do Plano Safra 
para o Semiárido, que acon-
teceu, na segunda-feira, 26 de 
maio, no Palácio do Planalto, 
em Brasília (DF). 

Na oportunidade, foram 
anunciadas as principais alte-
rações dos normativos e polí-
ticas do Programa Nacional de 
Fortalecimento da Agricultura 
Familiar (Pronaf) e o volume 
de recursos destinado ao seg-
mento. 

O Plano Safra para o Semi-

árido prevê o montante de R$ 
4,6 bilhões a serem investidos 
na área, ampliando o limite, por 
operação, de R$ 3,5 mil para 
R$ 4 mil e bônus de adimplên-
cia de 40% para municípios em 
situação de emergência.

Na ocasião, a presiden-
ta Dilma Rousseff destacou 
o avanço do Plano Safra, que 
ampliou o montante de recur-
sos para os agricultores fami-
liares e manteve as taxas de 
juros. A presidenta disse que o 
País está rompendo a armadi-
lha da seca, ao mostrar que o 
semiárido pode ser sustentável 
e, assim, produzir alimentos 
para todos brasileiros. 

O presidente do Banco do 
Nordeste, Nelson Antônio de 
Souza, disse que “o acréscimo 
no volume de recursos a ser 
aplicado pelo Banco representa 
o esforço do Governo Federal 
no sentido de atender o maior 
número de produtores possível 
na região, para o que a rede de 
agências do Banco está prepa-
rada a prestar atendimento de 
excelência”. complementou 
Stélio. Ele adianta que o BNB 
vem apresentando desempe-
nho crescente nos últimos pe-
ríodos, graças a um conjunto 
de estratégias implementadas 
para melhor atendimento dos 
agricultores familiares enqua-
drados nesses programas.

2014/2015
Para o novo Plano Safra 

Pronaf 2014/2015, a meta de 
aplicações do Banco do Nor-
deste é de R$ 2,3 bilhões. 

O Banco do Nordeste dis-

Em cumprimento à legis-
lação eleitoral para 2014, o 
XX Fórum Banco do Nor-
deste de Desenvolvimento e 
o XIX Encontro Regional de 
Economia foram adiados para 
os dias 06 e 07 de novembro.

A Lei Eleitoral restringe 
a realização de eventos ins-
titucionais de empresas do 
Governo nos meses que ante-
cedem a realização das elei-
ções. 

Este ano, os eventos te-
rão como tema os 25 anos 
do Fundo Constitucional de 
Financiamento do Nordeste 
(FNE), principal fonte ope-
racionalizada pelo Banco do 

Nordeste. Nesse sentido, a 
programação visa ampliar o 
debate sobre assuntos rela-
cionados à economia regio-
nal, bem como discutir os 
avanços no desenvolvimento 
impulsionados pelos recursos 
do FNE. 

O XX Fórum Banco do 
Nordeste de Desenvolvimen-
to e o XIX Encontro Regional 
de Economia são promovidos 
anualmente e resultam de 

parceria entre Banco do Nor-
deste e Associação Nacional 
de Pós-graduação em Eco-
nomia (Anpec). Os eventos 
acontecem no Centro Admi-
nistrativo do BNB (Av. Silas 
Munguba, 5700 – Passaré), 
em Fortaleza, e reúnem es-
tudantes, professores, eco-
nomistas, iniciativa privada, 
ONGs, autoridades políticas, 
empresários e promotores de 
políticas de desenvolvimento 

Banco do Nordeste supera as metas 
de aplicações do Plano Safra 2014/15

AGRONEGÓCIOS

Fórum Banco do Nordeste de Desenvolvimento e Encontro 
Regional de Economia acontecem após o período eleitoral

<< SEDE DO BNB Centro Administrativo do Banco do Nordeste na Av. Silas Munguba - 
Passaré Fortaleza Ceará

em âmbito regional, nacional 
e internacional. 

Além dos painéis, inte-
grarão a programação deze-
nas de artigos acadêmicos, 
divididos em várias mesas 
temáticas. Durante o Fórum, 
também haverá a entrega do 
prêmio Banco do Nordeste de 
Economia Regional, contem-
plando os melhores artigos 
científicos e dissertações pre-
viamente inscritos.

<< PRESIDENTE do Banco do Nordeste, Nelson Antônio de 
Souza, disse que “o acréscimo aplicado é o esforço do Go-
para atender o maior número possível de produtores

põe de crédito para custeio, 
com taxas de juros de 1% a 3% 
ao ano, e investimentos, com 
juros que vão de 1%, a 2% ao 
ano, para agricultores familia-
res de todos os portes. 

Os pronafianos do grupo B 
(possuem renda bruta anual de 
até R$ 20 mil), são atendidos 
pelo programa de microcrédito 

rural do BNB, Agroamigo, que 
oferece taxa de juros de 0,5% 
ao ano e desconto de até 40% 
para o pagamento realizado 
em dia. O Agroamigo também 
atende agricultores(as) familia-
res de outros Grupos do Pronaf 
em operações de até R$ 15 mil, 
com crédito orientado e acom-
panhado.

Release do Ambiente de 
Comunicação do BNB

O Agroamigo também 
a t e n d e  a g r i c u l t o r e s 
f a m i l i a r e s  d e  o u t r o s 
Grupos do Pronaf  em 
operações de até R$ 15 

Release do Ambiente de 
Comunicação do BNB

O  X X  F ó r u m  B a n c o 
d o  N o r d e s t e  d e 
Desenvolvimento e o XIX 
Encontro Regional  de 
Economia são promovidos 

Os embalos das vitórias do futebol que move-
ram todas as emoções do povo cearense, que sabe 
amar a vida e cultivar os jardins da hospitalidade, 
perdem seu entusiasmo, para assistir  a maldita 
visita do fantasma da seca. Somam-se agora três 
anos de estiagem severa, sem a contribuição das 
nuvens que representam dádivas divinas para os 
sertanejos do interior. As reservas do maior reser-
vatório, o Castanhão, caiu  de quase 7 bilhões de 
metros cúbicos para 2,44, seu mais baixo nível de 
apenas 36% hoje e, talvez 20% logo mais em se-
tembro... e aí?

Fortaleza é seu maior consumidor para não lem-
brar as áreas do seu canal de mais de 100 quilôme-
tros. Sabe-se que as autoridades e as comissões que 
acompanham os problemas hídricos do Nordeste 
esperavam por esse  declínio e executam medidas 
emergenciais, que, até certo ponto, podem acudir 
ao clamor da sede dos nossos irmãos interioranos. 
O próximo período invernoso, se acontecer, será a 
partir de janeiro, mas a ausência de chuvas insiste 
na  exaustão dos reservatórios, quando contamos 
apenas com 30%. O calor  exige mais consumo do 
precioso líquido, de par com o recrudescimento da 
evaporação, exigindo a utilização de outras medi-
das que evitem o Castanhão atingir a faixa mínima 
de sua reserva. Há que se apelar para a fé,  e ro-
gar    a misericórdia Divina ante tão calamitoso 
estado de emergência, jamais imaginado no ciclo 
de nossas dramáticas secas periódicas. O canal 
que transfere água do Castanhão  para Fortaleza, 
representa a última artéria líquida exaurindo-se 
na esperança de que venham as chuvas, talvez, a 
partir de janeiro, época muito distante para salvar  
nosso pobre Ceará.  Tempo de provação.

GERALDO MENEZES BARBOSA

ARTIGO

Sequidão
Geraldo Menezes 

Barbosa é odontólogo, 
cronista, jornalista e 

intelectual voltado para 
as narrativas históricas 

de Juazeiro do Norte e do 
Padre Cícero, é membro 

do ICVC Instituto Cultural 
do Vale Caririense
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Uma empresa é um filho, que você projeta, sonha, 
idealiza e, se tudo der certo, acaba nascendo, te dando 
muito orgulho e bons frutos ao longo do tempo. Se há 
algo neste mundo que me deixa com sangue nos olhos 
é o empreendedorismo. Interagir, conversar, trocar ex-
periência e observar gente que tem um negócio é fasci-
nante, sempre há o que aprender e é desafiador perceber 
o quanto uma mesma ação pode ter um resultado total-
mente oposto em seguimentos diferentes.

Se fizerdes um exercício mental fechando os olhos e 
imaginando um cenário empreendedor, o que verás? Um 
espaço físico com paredes, teto e tudo muito convencio-
nal? Mas bem sabemos que um empreendimento pode 
ser bem mais informal e que algumas pessoas nem sa-
bem que estão empreendendo.

Eu sucumbi a um convite antigo de um amigo, para 
visitar um famoso local da capital gaúcha, conhecido 
por ser frequentado predominantemente por pessoas de 
esquerda e com visual mais alternativo. Confesso que 
quando recebi este mesmo relato junto ao convite eu 
senti um pré-conceito, relutei por semanas até aceita-lo. 
Que bobinha! Eu adorei o lugar.

Por quê? Ora, lá havia um mar de gente livre, de fato 
predominantemente com conceito político e econômico 
ainda inadequado, mas em suma todos subvertendo ao 
mesmo Estado que tanto defendem. E eu senti o sangue 
nos olhos naquele ambiente como descrito no primei-
ro parágrafo e, pasme, eu não fumei. Ali vi dezenas de 
empreendedores, pessoas vendendo cachaça e cerveja 
artesanal, deliciosa por sinal, pizza vegana, bolinhos, 
entre outras coisas que vocês podem imaginar.

O objetivo daquelas pessoas é o mesmo de qualquer 
empreendedor convencional, o mais pragmático e capi-
talista objetivo que se pode ter: ganhar dinheiro. Mas 
será que eles têm consciência de que envolvendo o Es-
tado diretamente em seu negócio, ou seja, regulamen-
tando, estariam reduzindo drasticamente seu lucro; bu-
rocratizando o comércio ou até mesmo impossibilitando 
totalmente de ser realizado?

A resposta é óbvia, sim eles têm consciência! Tanto 
que não o fazem. E aí chegamos a outro ponto funda-
mental na mudança de pensamento que estamos bus-
cando, por que em sã consciência alguém insiste em de-
fender algo que subverte? Essa resposta eu não tenho, 
mas espero que consigamos responder e solucionar este 
problema em breve.

Nota da autora: nunca, nem sob tortura eu escreveria 
o endereço desse local maravilhoso em um texto públi-
co, não seria cúmplice do Estado ao desfazer um antro 
de empreendedorismo informal.

Informalidade
empreendedora é Liberdade

ARTIGO
CARLA PEREIRA

Carla Pereira é biomédica 
e escritora especialista do 

* Instituto Liberal.   

* O Instituto Liberal é uma instituição voltada para a pesquisa, produção 
e divulgação de ideias, teorias e conceitos que revelam as vantagens de uma 
sociedade organizada com base em uma ordem liberal. Na ordem liberal, você 
– o cidadão – é a parte mais importante da sociedade, não o governo. É uma 
associação civil sem fins lucrativos e não tem – nem pode ter, de acordo com 
seu estatuto, – qualquer vínculo político-partidário.

Sendo a mais tradicional associação em defesa das ideias liberais no Bra-
sil, com mais de 30 anos de existência, o IL é referência intelectual para a 
produção de conteúdo audiovisual em defesa da liberdade individual, social 
e econômica do indivíduo, com dezenas de livros e policy papers publicados, 
programa de televisão (A Luta Liberal, toda quarta-feira, meio-dia, na TVC – 
Canal 06 da NET/RIO), e um site renovado com blog onde se encontra uma 
visão liberal sobre os mais recentes acontecimentos da sociedade brasileira.

Possuímos milhares de associados, entre mantenedores e apoiadores, e 
convidamos você a ser mais um parceiro na luta por um Brasil mais justo, 
empreendedor e solidário.
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FASCINAÇÃO

A Bella da Semana

HUMOR

DALINHA CATUNDA é poetisa, 
renomada cordelista

da cidade de Ipueiras Ceará,
atualmente reside no

Rio de Janeiro.
Mantém essa coluna na 

Gazeta de Notícias

Sou Dalinha, sou da lida.
Sou cria do meu Sertão.

Devota de São Francisco
E de Padre Cícero Romão.

CANTINHO DA POESIA

DALINHA CATUNDA

ÁRIES
Pode nascer um novo amor, esteja atento a sinais. Programe detalha-
damente os seus actos; nada deve ser deixado ao acaso. 

TOURO
De nada serve atitudes para chamar a atenção.Não delegue compe-
tências; o que é do seu interesse deve ser resolvido por si 
 
GÊMEOS
Está mais racional que sentimental o que pode provocar distância. 
Tem condições para viabilizar uma situação económica.

CÂNCER
Dê atenção ao que faz falta a quem está ao seu lado. Nalguns casos 
terá de repetir tarefas que não ficarão bem à primeira

LEÃO
Os sentimentos estão em fase de crescimento. Estão favorecidos os 
que procuram afirmação de méritos e reconhecimento.

VIRGEM
Pode passar por momentos tensos mas que reforçarão uma paixão. 
Lidará com pessoas que pensam de forma diferente da sua

LIBRA
Se lutar mais, consegue iniciar um novo relacionamento. O plano 
financeiro não está muito protegido por isso defenda-se

ESCORPIÃO
Poderá sentir que não estão a ser totalmente íntegros consigo. Terá de 
socorrer a vários assuntos e em várias frentes
 
SAGITÁRIO
Não permita interferências de outros; só vai criar tensão. Poderão 
surgir encargos ou despesas com os quais não contava..

CAPRICÓRNIO
Seja mais racional a avaliar comportamentos, não caia em ilusões. 
Tem de estar bem preparado se vai enfrentar desafios

AQUÁRIO
Respeite diferenças; nem tudo à sua volta pode ser como gostaria. 
Aproveite melhor os recursos de quem está próximo de si.

PEIXES
Não prolongue comportamentos perturbadores. Pode alterar a sua si-
tuação profissional mas movimente-se apenas com certezas.

Horóscopo copiado do 
Jornal Correio da Manhã de 

Lisboa Portugal. Qualquer 
divergência na ortografia 

vem da diferença entre o uso 
do idioma Portugal/Brasil

HORÓSCOPO

Língua portuguesa
Erros comuns e usuais no dia a dia

Sabrina Hendler 
No dia a dia, é comum observarmos que muitas pessoas se con-
fundem ao empregar certos termos da língua. Veja a seguir uma 
lista com os termos que selecionamos e atente para a forma padrão, 
buscando utilizá-la.
Mortadela - você não come mortandela. O que você come é mor-
tadela.
Mendigo - aquele sujeito deitado na rua não é um mendingo, mas 
sim um mendigo.
Iogurte - ninguém toma iorgute. Todos tomam iogurte.
Basculante - a janela do seu banheiro não é uma vasculhante, mas 
sim uma basculante.
Cadarço - seu sapato não possui cardaço, mas sim cadarço.
Muitas Pessoas - nunca diga “haviam muitas pessoas no local”. 
Neste caso, o verbo haver não tem um sujeito com quem concordar, 
pois ele tem o sentido de existir. Logo, o correto é “havia muitas 
pessoas no local”.
Cansado - você não chega em casa meia cansada. Você chega meio 
cansada. 
Suando - você não chega do futebol soando, a não ser que seja um 
sino. O correto é suando.
Nível do Mar - não use a expressão “a nível de”, que é um modis-
mo criado nos últimos anos. Use “em nível de”. Por exemplo: “O 
problema será resolvido em nível de diretoria”. 
“Risco de vida” e não “risco de morte.” Quem corre risco é a vida 
e não a morte. Pode-se dizer “risco de morrer”. Os pernósticos e 
os que gostam de inventar moda dizem: “risco de morte.” Os pro-
fessores e jornalistas renomados vêem condenando a citação “risco 
de morte” em vez de “risco de vida”
Problema - ninguém tem poblema ou pobrema. As pessoas têm 
problemas.
Compras - minha mãe pediu para eu fazer, para eu comprar e não 
para mim fazer ou para mim comprar.

Mão Direita
O Manoelzinho chega em casa todo animado após seu primeiro 
dia de aula no jardim de infância e conta pro seu pai:
— Hoje a professora ensinou pra gente qual é a mão direita!
— Muito Bem. Me mostre a mão direita então.
O filho mostra e o pai pede:
— Agora me mostra a esquerda!
— Ah papai! Isso ela só vai ensinar amanhã.

Dois amigos conversam no bar:
- Quer dizer que você brigou de novo com a sua mulher?
- Foi... Mas dessa vez ela terminou no chão, de quatro!
- É mesmo? — pergunta o amigo, surpreso — Quem diria, hein! 
Pelo jeito as coisas mudaram... Mas conta aí essa história direito!
- Ah, eu falei umas verdades e ela veio correndo atrás de mim! Aí 
eu entrei no quarto, ela ficou de quatro e falou: “Saia já debaixo 
dessa cama, seu medroso!”
Piadas para alegrar o seu dia:

Que belo trabalho
O caipira comprou um sítio no meio de um matagal e sozinho, 
começou a trabalhar. Capinou, arou, construiu um galinheiro, 
um pomar, fez uma horta e uma casinha de dar inveja aos seus 
vizinhos.
Um dia, o padre resolveu aparecer por lá para pedir um donativo 
e comentou:
- Que belo trabalho vocês fizeram aqui!
- Vocês?
- Sim, você e Deus!
- Ahhh! Mas o senhor precisa ver como é que tava isso aqui na 
época que Ele cuidava sozinho!

Sabrina Hendler - A nova modelo do Bella da Semana 
chega para arrasar os corações de todos os vaqueiros e sertanejos 
do Brasil! Neste ensaio inédito, Sabrina Hendler aparece vestida 
à caráter para provocar um a um, e aos poucos vai tirando peça 
por peça, até ficar bem à vontade vestindo nada além do chapéu 
de cowboy. Você pode até não curtir música sertaneja, mas certa-
mente vai ficar viciado nesta gaúcha de 1,67 m de altura e 100 cm 
de retaguarda. Nascimento: 07 de dezembro, em Torres(RS) onde 
mora. Signo: sagitário. Medidas: altura 1,67 m, quadril 100 cm, 
cintura 74 cm, busto: 94 cm, pés: 38.
Tem algum apelido? Sá. 
Sonho de consumo: fazer uma viagem para um lugar paradisíaco 
com alguém especial. 
Maior loucura que já fez na vida: sou intensa em tudo o que faço, 
para mim nada é loucura, mas sim um conjunto de momentos 
especiais.
Para você, homem tem que ser... : honesto, carinhoso e muito 
cheiroso.
Visite o site: www.abelladasemana.com.br

Ao mestre Manoel Monteiro

Manoel Monteiro partiu
Mas deixou o seu legado
A cultura popular
Ao mestre diz obrigado
Na feitura do cordel
Fez um bonito papel
Deixou seu nome marcado.

Sempre foi minucioso
Na sua arte de editar
Cuidadoso ao extremo
Gostava de burilar
Com este procedimento
Ganhou reconhecimento
Isso não posso negar.

Voou nas asas dos anjos
Partindo para o além
Enquanto esteve na terra
Trilhou caminhos do bem
Hoje é parte da história
E viverá na memoria
“Agora e sempre, amém”!

Limpando a vista

Fui limpar a minha vista
Fui rever o meu lugar
Vi o dia amanhecendo
Vi a noite despertar
Vi tanta coisa bonita
Que você nem acredita
Mas mesmo assim vou contar.

Vi o boi da cara branca
Lá detrás do cajueiro,
Vi o jumento pastando
Pertinho do meu terreiro
Vi uma vaca parindo
Tudo isso eu acho lindo
É meu mundo verdadeiro.

Foi grande minha surpresa
Maior foi minha emoção
Dei de cara com um trem
De passagem na estação
Era ele o trem cargueiro
Pois o trem de passageiro
Sumiu de circulação.

Ninando Ulisses
Ulisses Germano
Meu mano adorado
Cabelo enlinhado
Cocó de cigano
Que toca num cano
Que flauta parece
Raivoso padece
Fala palavrão
Mas é bonachão
De afago carece.
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Aline Maria
Existirá algo mais agradável do que ter 
alguém com quem falar de tudo como se 
estivéssemos falando conosco mesmos?

Tenha o domínio de sua vida. Deposite me-
nos fé na sorte e mais fé em si mesmo.

Em agosto, o Sesc realiza a 
mostra de cinema “Os desdo-
bramentos do Totalitarismo” 
como parte do projeto Cinema-
rana. A programação acontece 
nas segundas-feiras, sempre 
às 19h, na Unidade Crato do 
Sesc, com entrada gratuita.

No dia 4, a mostra exibe o 
longa metragem “A Vida dos 
Outros”. O filme narra a his-
tória de um agente da polícia 
política da República Demo-
crática Alemã que se envolve 
num serviço de escutas clan-
destinas do apartamento de um 
casal da cena cultural de Ber-
lim Oriental. Mais tarde, ele se 
vê envolvido na vida do casal e 
tem um papel decisivo em seus 
destinos. Classificação indica-
tiva: 12 anos.

Já no dia 11, a sessão acon-
tece com “Hannah Arendt”. O 
filme é baseado em um confli-
to vivido pela filósofa alemã 
com origem judaica homôni-
ma, considerada como uma 
das mais influentes do século 
20, que viveu entre os anos de 
1906 e 1975. Ela e seu marido, 
Heinrich, eram alemães e che-
garam aos Estados Unidos na 
década de 50 como refugiados 
de um campo de concentração 
nazista na França. Classifica-
ção Indicativa: 14 anos.

Dando continuidade à pro-

gramação, o projeto exibe na 
segunda-feira (18) o drama 
chileno “No”. O filme do ci-
neasta Pablo Larraín retrata 
fim da ditadura de Pinochet. 
Um dos principais indicados 
ao Oscar de filme estrangeiro 
de 2013, “No” retrata a confu-
sa cena política chilena onde, 
após quinze anos de ditadura 
militar, um plebiscito nacional 
convoca a população a votar 
sim ou não à permanência de 
Augusto Pinochet no poder por 
mais oito anos. Classificação: 
16 anos.

E, para encerrar a progra-
mação, no dia 25, acontece 
a exibição do filme “Quando 
papai saiu em viagem de negó-
cios”, dirigido por Emir Kustu-

rica. No ano de 1948, período 
bósnio pós Segunda Guerra 
Mundial, um garoto sofre com 
o desaparecimento de seu pai, 
que se encontra preso, e en-
frenta problemas familiares 
sem compreender o que real-
mente está acontecendo à sua 
volta. Classificação indicativa: 
14 anos.
Programação
Mostra “Os desdobramentos 
do Totalitarismo”
4/8 - A vida dos outros (Classi-
ficação indicativa: 12 anos)
11/8 - Hannah Arendt (Classi-
ficação Indicativa: 14 anos)
18/8 – No (Classificação indi-
cativa: 16 anos)
25/8 - Quando papai saiu em 
viagem de negócios (Classifi-
cação indicativa: 14 anos)

SERVIÇO
Local: Unidade Crato do Sesc 
(Rua André Cartaxo, 443)
Data: 4, 11, 18 e 25/7
Horário: 19h
Informações: (88) 3523.4444
:::Gratuito:::
*Entidade mantida pelos em-
presários do comércio.
www.sesc-ce.com.br
Facebook: /sescceara
Twitter: @sesc_ce

Sesc realiza mostra “Os desdobramentos 
do Totalitarismo” no Cinemarana

CINEMA

Release do SESC  
Jornalistas Responsáveis: 

Lina Galvão  / Giselle 
Norões / Carla Pinto 

A Prefeitura Municipal do 
Crato, em parceria com o Go-
verno do Estado e Banco Mun-
dial, vem executando a obra de 
Reforma Ambiental e Urbana 
da Encosta do Seminário, uma 
das maiores obras de sanea-
mento do Estado orçada em R$ 
19 milhões.

No projeto, grande parte do 
Bairro Seminário será contem-
plada com a implantação da 
rede de saneamento básico, cor-
respondendo à 90% de alcance 
em todo o bairro. A obra vem 
sendo realizada pela Constru-
tora Coral e contempla 15 mil 
metros de esgotamento sanitá-

rio, que deverá atender cerca 
de duas mil trezentos e onze 
(2.311) ligações de esgotos do-
mésticos, além da construção 
das estações elevatória e de tra-
tamento de esgoto (ETE). 

Desta forma, o Bairro Se-

Em andamento obras de saneamento 
básico do bairro Seminário em Crato

minário terá 90 % de sanea-
mento atendendo a um anseio 
da comunidade. Ao mesmo 
tempo o Município já enviou 
projeto para que o restante do 
bairro seja contemplado com 
mais saneamento.

Da Assessoria de Imprensa 
da Prefeitura do Crato

<< MAQUINAS escavam as principais ruas do bairro para 
implantar o sistema de saneamento básico do bairro

MEIO AMBIENTE

O Cinturão das Águas do 
Ceará volta a ser assunto de 
debates em Crato, dessa vez 
no que diz respeito principal-
mente ao início das ativida-
des relacionadas ao Programa 
de Educação Ambiental. O 
tema foi abordado na manhã 
de ontem, durante primeiro 
seminário realizado no mu-
nicípio, com a presença de 
técnicos em várias áreas cor-
relacionadas.

Dentre os pontos aborda-
dos estiveram a estocagem das 
águas e a garantia de preser-
vação das reservas do acumu-
lado, com reposição por meio 
do canal, além da educação 
ambiental, aspectos arqueo-
lógicos e paleontológicos da 
área que atravessa o Cinturão 
das Águas, com destaque para 
os subtrechos 13 e 14, princi-
palmente dentro do território 
do Município. O evento con-
tou com técnicos da Secreta-

ria de Recursos Hídricos do 
Estado.

O Secretário de Meio Am-
biente e Controle Urbano, 
Hildo Júnior, destacou a im-
portância do debate relacio-
nado à temática da educação. 
O trabalho será desenvolvido 
por meio da empresa Engesoft 
em parceria com as prefeitu-
ras e fará todo o percurso do 
canal. A proposta foi mostrar 
a estrutura de como o trabalho 
vai ocorrer, dentro do enfoque 
da educação ambiental.

Seminário debate o projeto Cinturão 
das Águas, no município do Crato

Para acompanhar o pro-
cesso, participaram do even-
to os técnicos do Núcleo de 
Educação Ambiental da Se-
cretaria de Meio Ambiente. 
Hildo Júnior disse ainda que 
o Município é impactado pela 
obra do Cinturão das Águas e 
o evento possibilitou também 
o esclarecimento de dúvidas 
relacionadas principalmente a 
como vai ficar o espaço urba-
no com a obra, a divisão dos 
bairros, as faixas de domínio, 
entre outras questões.

Da Assessoria de Imprensa 
da Prefeitura do Crato

<< DEBATE o Secretário de Meio Ambiente Hildo Júnior, 
destacou a importância do debate relacionado à temática 
da educação ambiental.

O Cariri se ressente com a 
morte de Ariano Suassuna

Não é a morte que vai apagar 
a grandeza de Ariano Suassuna 
e sua obra. Para quem concebe 
a morte como parte integrante 
da vida ela não é um castigo ou 
uma tragédia, mas passagem se-
rena para a eternidade.

“Não tenho medo (da mor-
te). Só tenho medo de morrer 
sem terminar um livro que eu 
esteja escrevendo; e não ter uma 
morte limpa. Eu quero pelo me-
nos uma morte limpa.”

Vista como algo terrível e 
trágico pela sociedade do es-
petáculo, a morte na vida de 
Suassuna foi limpa e leve. Nós 
vivemos até o dia em que mor-
re a última pessoa que se lem-
bra de nós. Suassuna fez de sua 
obra uma eternidade e nela vi-
verá para sempre. “O homem 
nasceu para a imortalidade. A 
morte foi um acidente de per-
curso”. Acreditando nisso, na 
arte cumpriu sua missão e voca-
ção neste mundo como um dom 
e uma graça. Como em toda a 
sua obra, também na morte o 
escritor mostra a supremacia do 
essencial sobre o secundário e 
efêmero.
Texto do site ADITAL:  Jaime Carlos 
Patias que é mestre em comunicação e 
diretor da revista Missões

Cego Oliveira - José Oliveira 
(foto) foi compositor, instrumen-
tista, tocador de rabeca e canta-
dor. Nasceu cego e em 1929 teve 
o primeiro contato com a rabeca, 
ao receber de um tio um desses 
instrumentos. Aprendeu a tocar 
por conta própria e a decorar 
os versos das cantorias com a 
ajuda de um irmão quer lia para 
ele os versos dos romances. To-
cou em feiras, casamentos, ba-
tizados, aniversários e festas de 
santos. Apresentou-se em Forta-
leza, São Paulo e Rio de Janeiro, 
chegando a alguns programas 
de televisão. foi considerado um 
dos principais nomes da arte da 
cantoria do Ceará. 

<< BANDA CABAÇAL dos Irmãos Anicetos (Crato) é, na 
concepção  de Ariano, a expressão viva dos costumes, das 
modas, da cultura e do folclore nordestino. Na foto cedida pelo 
cineasta Jackson Bantim, Suassuna ao lado da banda 
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Temos mais de R$ 81,5 bilhões 
em crédito rural 
esperando por você.

Porque onde tem produtor rural, 
tem Banco do Brasil.

Central de Atendimento BB 4004 0001 ou 0800 729 0001
SAC 0800 729 0722 • Ouvidoria BB 0800 729 5678
Defi ciente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088

 @bancodobrasil bb.com.br /bancodobrasil
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Do preparo da terra à 
mesa dos brasileiros, temos 
crédito com as melhores 
condições do mercado 
para todas as etapas da 
sua produção. Procure 
uma de nossas agências. 
Banco do Brasil, o maior 
parceiro do agronegócio 
do País.

Os Creas são unidades 
destinadas especialmente a 
famílias em situação de vul-
nerabilidade social 

A Secretaria do Trabalho 
e Desenvolvimento Social 
(STDS) realiza nesta segun-
da-feira, 28 de julho, encon-
tro com gestores municipais 
para tratar da regionalização 
dos serviços de Proteção So-
cial Especial, notadamente 
de Média e Alta Complexi-
dade. A reunião acontecerá 
no Auditório da STDS, a 
partir das 9 horas. 

Na ocasião, o Estado 
celebrará Termo de Aceite 
com municípios para a im-
plantação de oito Centros de 
Referência Especializados 
de Assistência Social (Cre-
as), nas oito macrorregiões 
do Ceará, que beneficiarão 
38 municípios. Recursos de 
R$ 160 mil serão disponi-
bilizados, oriundos de cofi-
nanciamento federal. Cada 
município receberá R$ 20 

mil por mês. Os Creas ofer-
tam serviços especializados 
a famílias e indivíduos em 
situação de ameaça ou vio-
lação de direitos. Podem 
ter abrangência tanto local 
quanto regional, atendendo, 
neste caso, um conjunto de 
municípios, de modo a as-
segurar maior cobertura e 
eficiência na oferta do aten-
dimento.

 
Acolhimento 
Institucional

 Em parceria com o Mi-
nistério do Desenvolvimen-
to Social e Combate à Fome 
(MDS), a STDS cofinanciará 
também 200 vagas para Ser-
viços de Acolhimento Insti-

tucional. Em 52 municípios 
novas vagas serão disponi-
bilizadas em Abrigos Insti-
tucionais. Em outros sete, as 
vagas são para Famílias Aco-
lhedoras. Serão investidos, 
mensalmente, recursos na 
ordem de R$ 100 mil repas-
sados pelo Governo Federal e 
R$ 50 mil, pelo Estado. 

Os Abrigos são voltados 
ao acolhimento de famílias e/
ou indivíduos com vínculos 
familiares rompidos ou fragi-
lizados, a fim de garantir pro-
teção integral. Já o Serviço 
de Acolhimento em Família 
Acolhedora organiza o ampa-
ro de crianças e adolescentes, 
afastados da família por me-
dida de proteção, em residên-
cia de famílias cadastradas.

 Regionalização
dos Serviços

A regionalização dos servi-
ços da Proteção Social Especial 
de Média e Alta Complexidade 
é uma estratégia para garantir 
a universalização do acesso da 
população aos serviços socio-
assistenciais do Sistema Único 
de Assistência Social (Suas). 
Destina-se a municípios com 
população inferior a 50 mil 
habitantes, sem cofinancia-
mento federal para a oferta dos 
Serviços de Acolhimento para 
crianças, adolescentes e jovens 
e que naõ estejam com serviço 
implantado ou em processo de 
implantação.

 O cofinanciamento federal 
acontecerá por meio do Piso de 
Alta Complexidade I e disponi-
bilizará valores de R$ 5 mil para 
a capacidade de atendimento de 
até 10 pessoas. O aumento na 
capacidade de atendimento será 
proporcional a este valor. Já o 
recurso estadual será equiva-
lente a no mínimo 50% do valor 
do cofinanciamento federal. Os 
recursos serão transferidos do 
Fundo Nacional de Assistência 
Social aos Fundos Estaduais de 
Assistência Social.
ATENDIMENTO:
Horário: 9 horas
Local: Auditório da STDS – 
Rua Soriano Albuquerque, 
230, Joaquim Távora

Governo do Estado vai instalar mais oito Creas no interior
SERVIÇO PÚBLICO

Assessoria de Comunicação 
Social do Governo do Ceará

<< CREAS serviços especializados a famílias em situação 
de violência ou violação de direitos
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